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BĠRĠNCĠ OTURUM 
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BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) 
BAġKAN VEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) 

SÖZCÜ: Hasan Fehmi KĠNAY (Kütahya) 
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BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin Değerli BaĢkanı, SayıĢtayımızın Değerli BaĢkan Vekili, 
CumhurbaĢkanlığımızın Genel Sekreteri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuzun Değerli 
BaĢkanı, diğer kamu kurum ve kuruluĢlarımızın değerli temsilcileri; gündemimizde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, SayıĢtay ve 
CumhurbaĢkanlığı bütçeleri yer almaktadır.  

Bütçelerle ilgili sunuĢa geçmeden önce usul hakkında bir söz talebi var. Sayın 
Hamzaçebi’ye kısa bir süre veriyorum.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın BaĢkanı, CumhurbaĢkanlığının Sayın Genel 

Sekreteri, SayıĢtayın Sayın BaĢkan Vekili ve Sayın RTÜK BaĢkanı, Plan ve Bütçe 
Komisyonunun değerli üyeleri, bürokrasinin çok değerli mensupları; usul hakkında söz 
talep ettim. Sayın BaĢkan uygun gördüler, söz verdiler. Kendilerine teĢekkür ediyorum.  

Söz almamın nedeni Ģudur: Bugün görüĢeceğimiz bütçelerin hepsi çok önemli 
kurumların bütçeleridir. Ancak, bunlardan SayıĢtay bütçesinin çok ayrı bir önemi olduğunu 
düĢünüyorum. YaĢadığımız süreç içerisinde ayrı bir önemi olduğunu düĢünüyorum.  

SayıĢtay anayasal kurumlarımızdandır. Anayasa’nın 160’ıncı maddesine göre; 
merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütün gelir, gider ve malları ile sosyal 
güvenlik kurumlarının benzer kapsamdaki iĢlemlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetlemek ve sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlamakla görevli bir 
kurumumuzdur. SayıĢtay çok köklü bir kurumumuzdur, çok eskilere dayanmaktadır. 
YaklaĢık yüz kırk beĢ yıl öncesine giden bir kuruluĢu vardır. SayıĢtay, diğer dünya 
ülkelerindeki uygulamalarında olduğu gibi, bizde de hükûmetlere yasama organınca 
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verilen birtakım izinlerin ve yetkilerin, hükûmetlerin bu yetkileri usulüne uygun olarak 
kullanıp kullanmadığını denetleme ihtiyacından doğmuĢtur. 

Bütçeler hükûmet programlarının uygulama aracıdır. Bütçeler yasama organınca 
yürütme organına harcamaların yapılması konusunda yetki, gelirlerin toplanması 
konusunda da izin veren belgelerdir ve yasama organı yürütme organına vermiĢ olduğu 
bu yetki ve izni, kendi vermiĢ olduğu sınırlar çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığını 
denetleme ihtiyacındadır. Bu nedenle, son derece önemli bir kurumdur SayıĢtay. Biz 
Ģimdi, bugün SayıĢtayın bütçesini görüĢeceğiz.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapmakla görevli olan SayıĢtayın 
bütçesini görüĢürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi SayıĢtay konusunda kendisine düĢen 
görevi bu Hükûmet döneminde maalesef yapmamıĢtır, yapamamıĢtır. Plan ve Bütçe 
Komisyonunun üzerine düĢen görev… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAġKAN – Sayın Hamzaçebi, üç dakikalık süreniz doldu.  
GÜROL ERGĠN (Muğla) – Daha konuya bile giremedi.  
BAġKAN – Bu konuyu tabii konuĢmanızda da, oturum baĢladıktan sonra da dile 

getirebilirdiniz.  
GÜROL ERGĠN (Muğla) – Bu usul.  
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Usulle ilgili ama, önemli bir konu Sayın 

BaĢkan.  
BAġKAN – Evet, bir iki dakikada toparlayalım.  
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Toparlıyorum Sayın BaĢkan.  
Plan ve Bütçe Komisyonunun bu konudaki görevi, maalesef, bugüne kadar bu 

görevi yerine getirmesi engellenmiĢtir. Örnek vermek istiyorum Ģimdi: SayıĢtayda boĢalan 
üyeliklerin seçimi için, yasaya göre, SayıĢtay Genel Kurulu her boĢ üyelik için 4 aday 
belirler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna bildirir. SayıĢtayda 
boĢalan üyeliklerden 7 tanesi için SayıĢtay Genel Kurulu 2005 yılı sonu ve 2006 yılı 
baĢında seçimlerini yapmıĢ ve 7 üyelik için toplam 28 adayı Plan ve Bütçe Komisyonuna 
bildirmiĢtir. Bildirilme tarihi Ocak 2006’dır. Ocak 2006’dan bugüne kadar yaklaĢık yirmi iki 
aylık bir süre geçmiĢ olmasına rağmen, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısını 
gerçekleĢtirerek bu seçimini yapmamıĢtır. Bu konuda geçen yasama döneminde Plan ve 
Bütçe Komisyonu BaĢkanlığına vaki olan taleplerimiz sonuçlandırılamamıĢtır. Komisyon 
BaĢkanının bu konuda Meclis BaĢkanından bir iĢaret bekleyip beklemediğini bilemiyorum, 
ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama döneminde yeni bir BaĢkanı 
vardır. Ben Sayın BaĢkanımız buradayken, Plan ve Bütçe Komisyonunun bu konuda 
üzerine düĢen görevi yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermesini talep ediyorum. 
Aksi takdirde, bir yandan bütçesini görüĢüp kabul edeceğimiz SayıĢtaya bu bütçeyle 
birtakım izinler ve yetkiler verilirken, öte taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
Anayasa’nın verdiği denetim görevini yapmakta zorlukla karĢılaĢacak bir durumun 
devamına müsaade etmemeliyiz diye düĢünüyorum.  

Sözlerimi burada bitiriyorum, söz verdiği için Sayın BaĢkana tekrar teĢekkür 
ediyorum.  

BAġKAN – Sayın Hamzaçebi’ye teĢekkür ediyoruz.  
........................... 
BAġKAN – Sayın BaĢtopçu’ya teĢekkür ediyoruz. 
Sayın Hamzaçebi… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – TeĢekkür ederim. 
Sayın BaĢkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın BaĢkanı, 

CumhurbaĢkanlığının Sayın Genel Sekreteri, SayıĢtayın Sayın BaĢkan Vekili ve RTÜK’ün 
Sayın BaĢkanı, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; ben, CumhurbaĢkanlığı 
bütçesi üzerine görüĢlerimi ifade ederek söze baĢlamak istiyorum. 



 3 

Dünyadaki demokrasileri incelersek, bu demokrasilerin baĢlıca iki grup altında 
toplanabileceğini görürüz. Birinci grup, parlamenter demokrasiler ki buna “parlamenter 
sistem” diyoruz. Ġkinci grup da, yine, baĢkanlık sistemi. Her iki grupta, yani bütün 
demokrasilerde yasama organını halk seçiyor. Bunda hiçbir tereddüt yok. Yine bütün 
demokrasilerde yargı bağımsızdır. Bütün mesele yürütme organının nasıl 
Ģekillendirileceğidir, yürütme organının hangi güce sahip olarak oluĢturulacağıdır. ĠĢte, bu 
yürütme organının nasıl oluĢturulacağı konusundaki düĢünce farklılıkları, o sistemin 
parlamenter sistem olmasına veya baĢkanlık sistemi olmasına yol açıyor. Eğer o 
demokraside bir baĢbakan, bir de cumhurbaĢkanı veya baĢkan var ama cumhurbaĢkanı 
sembolik yetkilere sahip, tarafsız bir konuma sahipse biz o rejimlere “parlamenter 
rejimler”, “parlamenter demokrasiler” diyoruz ve bu demokrasilerde baĢkan kural olarak 
sorumsuzdur. Bizim CumhurbaĢkanımız da kural olarak, 82 Anayasa’sındaki 
CumhurbaĢkanı sorumsuzdur, yaptığı iĢler nedeniyle sorumluluk yürütme organına, 
hükûmete aittir. Eğer baĢkanı daha güçlü yapmak istiyorsak, yapılmak isteniyorsa baĢkan 
halk tarafından seçilebilir. Bu takdirde mutlaka daha güçlü bir baĢkan demektir ve bu 
baĢkanın da parlamentoya karĢı, halka karĢı bir sorumluluğu var demektir. Biz, yaptığımız 
Anayasa değiĢikliğiyle, baĢkanlık veya yarı baĢkanlık sistemine bir adım atıyor gözüktük, 
çünkü halkın seçeceği bir cumhurbaĢkanı, doğal olarak parlamentonun seçeceği bir 
cumhurbaĢkanına kıyasla çok daha güçlüdür, ama Anayasa’daki görev ve yetkilere 
baktığımızda, bunların 82 Anayasa’sındaki Ģekliyle kaldığını görüyoruz ve halkın seçeceği 
cumhurbaĢkanının sorumsuzluğu gibi bir ilkenin yine Anayasa’da muhafaza edildiğini 
görüyoruz.  

Bir kere, bizim bu referandum konusu olan Anayasa değiĢikliğiyle ulaĢmak, 
varmak istediğimiz sistemin ne parlamenter demokrasiye ne baĢkanlık sistemine uygun 
olmadığını belirtmeliyim. ġimdi, halkın seçeceği bir cumhurbaĢkanı, tarafsız bir 
cumhurbaĢkanı olamaz. Halk taraf bir kiĢi ister, kendi görüĢüne yakın bir kiĢiyi seçmek 
ister. Bu çok doğaldır, demokrasinin gereği budur, aynen genel seçimlerde bir siyasi 
partiye vatandaĢın oy vermesi gibidir. ġimdi bizim mevcut, referandum öncesi 
Anayasamıza göre, 82 Anayasamıza göre CumhurbaĢkanı seçilen Sayın Abdullah Gül 
CumhurbaĢkanımızdır, Anayasa’ya göre tarafsız konuma sahip olması gereken bir 
CumhurbaĢkanıdır. Bunu da Sayın CumhurbaĢkanı çeĢitli vesilelerle ifade ediyor, tarafsız 
olduğunu söylüyor. Ancak ben bu konuda bir tereddüdümü sizlere ifade etmek istiyorum. 
Sayın Abdullah Gül CumhurbaĢkanı seçildiği zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda bir konuĢma yaptı, bu konuĢmayı ben de dikkatle takip ettim, daha sonra 
konuĢma metnini de tutanaklardan alarak bu konuĢma metnini inceledim. ġimdi, konuĢma 
metninde yer alan bir cümle Sayın CumhurbaĢkanının tarafsızlığı konusunda bende ciddi 
tereddütler uyandırmıĢtır. Sayın Abdullah Gül’ün CumhurbaĢkanı seçilmesi sonrasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapacağı konuĢmayı herkes dikkatle izledi ve özellikle 
Sayın CumhurbaĢkanının laiklik konusuna yapacağı vurgu çok daha fazla merak 
konusuydu, ancak Sayın CumhurbaĢkanının orada yaptığı laiklik tanımı, laiklik vurgusu, 
gerçekte laikliğin anlamıyla hiçbir ilgisi olmayan bir tanımdı. Bakın o konuĢmadan ilgili 
cümleyi size okumak istiyorum. Sayın CumhurbaĢkanımız konuĢmasında laiklikle ilgili 
olarak Ģöyle diyor: “Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden laiklik, bir hak ve özgürlükler 
sistemi olan demokrasi içerisinde farklı hayat tarzları için özgürleĢtirici bir model olduğu 
kadar, bir sosyal barıĢ kuralıdır da.” Kulağımıza hoĢ gelen, makul bir cümle.  

Ben Adalet ve Kalkınma Partisinin seçim bildirgesine bakıyorum laiklik konusunda 
bu seçimlerde halka ne söylenmiĢ diye, orada da Ģöyle bir cümle var: “Bu açıdan 
demokrasi bir hak ve özgürlükler rejimidir -bildirgeden okuyorum- bu açıdan laiklik, farklı 
yaĢam tarzları için özgürleĢtirici bir modeldir ve toplumsal barıĢ kuralıdır. Hemen hemen 
bildirgedeki cümlenin aynısı Sayın CumhurbaĢkanının konuĢma metnine alınmıĢ.  

ALAATTĠN BÜYÜKKAYA (Ġstanbul) – Daha önce biliyorsunuz DıĢiĢleri 
Bakanımızdı.  
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MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Devam edeceğim. Sayın Büyükkaya, 
devam edeceğim.  

Denilebilir ki, efendim, laikliğin eğer geçerli tanımı buysa, bu bir parti bildirgesinde 
de yer alabilir, Sayın CumhurbaĢkanının konuĢmasında da yer alabilir. Bundan daha 
doğal bir Ģey yok. Ancak, AKP Seçim Bildirgesinde bir cümle daha var, o da Ģu: “Kimse 
dinî inanç ve kanaatlerinden ötürü suçlanamayacağı gibi, hiç kimse devletin düzenini dinî 
inanç ve anlayıĢına dayandırmaya da zorlayamaz.”  

Aslında laikliğin tanımı, AKP Seçim Bildirgesi’nde yer alan bu ikinci cümledir, ilk 
cümle değildir. Ama, Sayın CumhurbaĢkanı konuĢmasında ilk cümleyi almıĢ, ikinci 
cümleyi almamıĢtır. Çünkü ilk cümlenin laiklikle hiçbir ilgisi yoktur değerli arkadaĢlar. Ġkinci 
cümle, bizim yürürlükteki Anayasamızın 24’üncü maddesinde de yer alan bir hükme 
dayanmaktadır, aĢağı yukarı onun ifadesidir.  

ġimdi, ilk cümleye geliyorum: “…laiklik, bir hak ve özgürlükler sistemi olan 
demokrasi içerisinde farklı hayat tarzları için özgürleĢtirici bir model olduğu kadar, bir 
sosyal barıĢ kuralıdır da.”  

ġimdi, laikliğin doğuĢuna gitmiyorum, laiklik nasıl doğdu? 
MUSTAFA ÖZBAYRAK (Kırıkkale) – Gidelim, lütfen gidelim.  
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Eğer zaman varsa gidebilirim.  
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, müdahale etmeyin, lütfen. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Arzu ederseniz sizinle sonra 

konuĢabilirim.  
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, lütfen müdahale etmeyin. KonuĢmasını 

tamamlamasını bekleyelim, lütfen. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Efendim, o konuyu ben aslında 

bilmiyorum da biliyormuĢ gibi gözüküp öyle bir izlenim vermeye çalıĢan birisi değilim. 
Eğer bir konuyu konuĢuyorsam, o konuda bir hazırlığım, bilgim vardır değerli arkadaĢım. 
Gerçekten sizinle daha sonra konuĢabiliriz.  

ġimdi, bir kimsenin istediği gibi yaĢayabilmesi, eĢitlik, özgürlük ilkelerinin 
gereğidir. Özgürlük, eĢitlik, adalet gibi taa Fransız ihtilaline kadar giden o kavramların bir 
uzantısıdır. Din ve inanç özgürlüğü laiklik kavramıyla açıklanamaz. ġimdi Osmanlı 
Ġmparatorluğu’nda din ve inanç özgürlüğü yok muydu? Vardı. Osmanlı Ġmparatorluğu’nda 
imparatorun, padiĢahın, yönetimin, dinlerin iç iĢlerine karıĢması gibi mesele var mıydı? 
Yoktu. Hiçbir padiĢah hiçbir dinin iç iĢlerine karıĢmamıĢtır, bütün dinlere eĢit mesafededir, 
ama Osmanlı Ġmparatorluğu’nun laik bir devlet olduğunu herhâlde söyleyemeyiz. Laiklik 
baĢka bir Ģeydir değerli arkadaĢlar. Laiklik, hukukun kaynağının ilahi değil beĢeri bir 
iradeye dayanmasıdır, halkın egemenliğine dayanır. Hukukun kaynağı din kuralları 
olmayacak. Mesele budur. ĠĢte sizin seçim bildirgenizde yer alan ikinci cümle, aĢağı 
yukarı, laikliğe yakın, onu tanımlamaya çalıĢan bir cümledir, ama Sayın CumhurbaĢkanı o 
cümle yerine bir baĢka cümleyi laikliğin tanımı olarak almıĢtır. Eğer laiklik açısından 
bakarsanız veya demokratik devlet açısından bakarsanız, bütün özgür yaĢamların 
uzlaĢacağı bir makul nokta, bir sınır vardır. Örneğin insanlar diyebilir mi, aileler diyebilir 
mi, ben çocuğumu devletin okuluna göndermiyorum, kendi eğitimimi kendim vereceğim 
çocuğuma? Bunu deme Ģansı var mıdır? Sınırsız toplumsal hayatlar yoktur.  

MUSTAFA ÖZBAYRAK (Kırıkkale) –Batı demokrasilerinin hepsinde vardır.  
MUSTAFA ÖZYÜREK (Ġstanbul) – Batı’da da yoktur.  
BAġKAN – Sayın Özbayrak… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Eğer demokrasi varsa kayıpsız 

yaĢamlar yoktur, her yaĢamda bir fedakârlık vardır, toplumun belli bir asgari müĢterekinde 
herkes buluĢur.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAġKAN – Sayın Hamzaçebi, ilave sürenizi veriyorum.  
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MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Değerli arkadaĢlar, Sayın 
CumhurbaĢkanı iĢe baĢlarken hiçbir Ģekilde değiĢmediğinin iĢaretini vermiĢtir, AKP Seçim 
Bildirgesi’ndeki laiklik tanımının bile gerisinde kalmıĢtır, ben bunu son derece üzüntü 
verici buluyorum.  

Referandumla ilgili yasa değiĢikliğini Sayın CumhurbaĢkanı bir gecede 
onaylamıĢtır. Pembe KöĢk’ün onarımı konusunda Holzmeister uzmanlarından danıĢma 
kurulu oluĢturan CumhurbaĢkanlığı güzel yapıyor, doğru yapıyor, referandum gibi, halka 
sunulan bir referandumla, referandum konusu olan bir yasa değiĢikliğiyle ilgili 
uzmanlarına, hukukçularına bir inceleme ihtiyacı duymuyor ve bugün bir hukuk karmaĢası 
içerisindeyiz. CumhurbaĢkanlığı seçimi Türkiye’de daha çok tartıĢılacaktır. Anayasa 
Mahkemesinde iptal davası açtık. Yoklukla, mutlak butlanla malul olan bir durum söz 
konusudur. Tabii ki nihai kararı Anayasa Mahkemesi verecektir. Ona da saygı duyuyoruz. 

Değerli arkadaĢlar, buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine geçmek 
istiyorum. Sayın BaĢkanımızı dikkatle dinledim. Katılımcı demokrasinin örneği 
sayılabilecek güzel Ģeyler söylediler, bundan mutlu oldum. Örneğin Türkiye’de sivil 
inisiyatifin güçlü olmaması nedeniyle yasama sürecine sivil inisiyatifin yeteri kadar 
yansımadığını ifade ettiler. Bu kanalları açacaklarını ifade ettiler. Ben demokrasi 
açısından bunu son derece olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten 
demokrasiyi demokrasi yapan, dört yılda bir yapılan seçimler değildir, iki seçim arası 
dönemde de halkın yönetime bir Ģekilde katılabilmesi, o demokrasiyi gerçekten demokrasi 
yapar, katılımcı demokrasi yapar. Buna demokrasinin derinleĢtirilmesi, halka mal edilmesi 
de diyebiliriz. Eğer bu yapılmazsa demokrasiler büyük bir krize girerler.  

BAġKAN – Sayın Hamzaçebi… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Öneriyle toparlayacağım. Çok teĢekkür 

ederim. 
Bu açıdan ben Sayın BaĢkana teĢekkür ediyorum. Bu çerçevede Plan ve Bütçe 

Komisyonunun yerleĢimiyle ilgili bir sorunu Sayın BaĢkanın dikkatine sunmak istiyorum, 
bu katılımcı demokrasinin örneği olmak üzere. Bizim Ģurada koridorda olan kulisimiz 
diyelim, Plan ve Bütçe Komisyonunun kulisi bizlere sorulmadan -katılımcı demokrasi 
gereği ben, bizlerden görüĢ alınması gerektiğini düĢünüyorum- kapatılıp Sağlık ve Sosyal 
ĠĢler Komisyonuna oda yapıldı. ġimdi biz birkaç gündür Bütçe Müdürünün odasında 
arada oturmaya baĢladık. Çünkü daha önce orada oturuyorduk. Bu yerimiz kayboldu.  

ġimdi Sağlık ve Sosyal ĠĢler Komisyonu da bizim Meclisimizin bir komisyonu tabii 
ki, onun da uygun bir çalıĢma ortamına sahip olması gerekir ama iki komisyonun veya 
Plan ve Bütçe Komisyonlarıyla diğer komisyonların iĢ yükünü karĢılaĢtırdığımda, o 
komisyonların Plan ve Bütçe Komisyonunun iĢleriyle kıyaslanabilecek ölçüde bir iĢ 
yapmadığını ben görüyorum. Rakamlar önümde. Sayın Meclis BaĢkanımız Ģüphesiz bu 
rakamları alacaktır. Bakın, 22’nci Yasama Döneminde Plan ve Bütçe Komisyonunca 
karara bağlanan tasarı ve teklif sayısı 331 iken, Sağlık, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler 
Komisyonunun karara bağladığı tasarı veya teklif sayısı sadece 30’dur. Yani bizim onda 
1’imiz düzeyindedir.  

Bu karara bağlanan tasarı ve teklif sayısı bizim çalıĢmamızı yeterince yansıtan bir 
sayı değildir. Örneğin biz burada bir aya yakın bütçe görüĢeceğiz ama bunun sonucunda 
yasalaĢacak metin birkaç tanedir; iĢte Kesinhesap Kanunu’dur, Bütçe Kanunu’dur. Alt 
komisyon çalıĢmalarını bütün arkadaĢlarımız gayet iyi biliyor. Alt komisyon çalıĢmalarını 
da dâhil ettiğimizde, Plan ve Bütçe Komisyonu Meclisin açık olduğu süre içerisinde 
müthiĢ yoğun bir çalıĢmayı yapan komisyondur. Ben odaya gitmeye fırsat bulamıyorum. 
Ziyaretçilerimi buraya getirmek suretiyle aralarda görüĢmeye çalıĢıyorum. 

Ben Sayın BaĢkandan bu yerleĢimle ilgili kararı gözden geçirmesini rica ediyorum. 
Bizim oraya Ģiddetle ihtiyacımız var. Bu bir yer kıskançlığı meselesi değil. Sağlık ve 
Sosyal ĠĢler Komisyonuna baĢka bir yer verilebilir veya bugüne kadar o komisyon nasıl 
yürütmüĢse iĢlerini aynı Ģekilde yürütebilir. Bürokrasiden gelen arkadaĢlarımızın salonda 
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oturamayanları da orada otururlar. Ben bürokrasi dönemindeyken de bu salona çok 
geldim gittim. Ġçeri koyamadığımız ama milletvekillerimizin soruları nedeniyle belli bilgileri 
alabileceğimiz arkadaĢları orada tutardık. ġimdi onlar ta ileriye gidecekler, burada bir soru 
olduğunda o arkadaĢı çağırmak zorluk arz edecektir. Ben bunu Sayın BaĢkanın takdirine 
sunuyorum.  

Sayın BaĢkanın bu konuda takdirine sunmak istediğim bir konu daha var. Plan ve 
Bütçe Komisyonunun… 

BAġKAN – Sayın Hamzaçebi, yalnız süreyi çok aĢtık. Ġsterseniz, sorular faslında 
da… 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Toparlıyorum hemen, müsaade edin, 
hepimizi ilgilendirdiğini düĢünüyorum. Hepimizi ilgilendirdiğini düĢündüğüm için bir pozitif 
ayırımcılık talep ediyorum Sayın BaĢkan. Eğer görüĢlerime katılmayan olursa hemen 
de… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz de aynı hoĢgörüyü bekliyoruz BaĢkanım.  
BAġKAN – Yani, evet… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Peki, çok özetleyeceğim. Çok 

özetleyeceğim Sayın BaĢkan. Zamanınızı suistimal etmeyeyim. Ġç Tüzük’ümüzün 
komisyonları belirleyen 20’nci maddesinde komisyonların isimleri yazılı. Plan ve Bütçe 
Komisyonunun görev alanı nedir diye baktığımızda, bu Ġç Tüzük’ün ilgili maddesinin 
gerekçesinde bunlar sayılmıĢ. Uzun uzun sayılmıĢ. Okumama gerek yok. Ama Plan ve 
Bütçe Komisyonunun asli görev alanına girdiği hâlde, bizim Komisyonun asli olarak 
görevlendirilmediği birçok tasarıyı, teklifi geçen yasama döneminde gördük. Vakıflar 
Yasası bizim Komisyonumuza gelmedi. Ġç Tüzük’ün amir hükmüdür, bize gelmesi gerekir. 
Bakın, en son sosyal güvenlik reformunda değiĢiklik yapan yasa tasarısı, asli komisyon 
burasıdır, buraya gelmedi. Bunu bir komisyon kıskançlığı düĢüncesiyle söylüyor değilim. 
Plan ve Bütçe Komisyonunun birikimi o yasalara çok daha iyi katkı vermeye müsaittir. O 
yasaların daha iyi birer yasal düzenleme olabilmesi amacıyla ben buraya havale edilmesi 
gerektiğini düĢünüyorum. Bu konuda son olarak söyleyeceğim Ģudur: Plan ve Bütçe 
Komisyonu çok önemli yasal düzenlemeleri görüĢüyor. AĢağı yukarı buradan geçen metin 
Genel Kurulda geçiyor. ġüphesiz değiĢiklikler orada olabiliyor, o ayrı bir konu. Ama Plan 
ve Bütçe Komisyonunun bu yoğun çalıĢması ve daimi çalıĢan bir Plan Bütçe Müdürlüğü 
kadrosu, ki son derece nitelikli arkadaĢlarla dolu, bu kadar yoğun bir çalıĢma temposunu 
Plan ve Bütçe Müdürlüğü uzmanlarının desteği olmaksızın yürütmek mümkün değil, ben 
kendilerine teĢekkür ediyorum, ancak bu Komisyonun daimi olarak bir uzmanlık birimine 
ihtiyacı var. Nedir bu uzmanlık birimi? KiĢisel kanaatim… 

BAġKAN – Arzu ederseniz… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Hemen bitiyor, bitiyor. 
…bütün milletvekillerine bir destek hizmeti verecek bir birim, uzmanlık birimi, mali-

ekonomik verileri izleyecek… Hepimiz Ģimdi mali-ekonomik verileri ayrı ayrı izliyoruz, 
oysa burada olmalı, böyle bir birim olmalı, hepimize gelmeli. Belli yasal düzenlemelerin 
neler getirdiğini o uzmanlar bütün parti mensuplarına sunabilmeli. Ben Sayın BaĢkanın bu 
konulara eğileceğine inanıyorum. Bu konuda esasen yürümekte olan bir proje var. Bir 
Hollanda heyetinin ziyareti oldu. Ben de öğle yemeğine katılmıĢtım partiyi temsilen Sayın 
Baratalı’yla birlikte. O projenin bütün unsurlarını bilmiyorum ama bunları da 
karĢılayabileceğini, en azından karĢılamasa bile bunların da ona eklenebileceğini 
düĢünüyorum. Ben sözlerimi burada bitiriyorum. 

Çok teĢekkür ediyorum. 
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi’ye. 
............................... 
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Özbayrak. 
Sayın Hamzaçebi. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 
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Ġlk sorularımı Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanına, aracılığınızla 
yöneltmek istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonunun görev alanına giren bazı tasarıların 
baĢka komisyonlarda ana komisyon sıfatıyla görüĢülmesine örnek olarak vakıflar ve 
sosyal güvenlik yasalarını örnek vermiĢtim. Bu örnek nedeniyle sadece sınırlı birkaç 
istisnanın olduğu izlenimi edinmesin Sayın BaĢkanım, bunun örnekleri çok fazla 
sayıdadır. Ġki tanesini ben örnek olarak verdim. Geçen yasama döneminde bunları çokça 
yaĢadık.  

Yeni 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ki bu Kanun 1 Ocak 
2006 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir ve bu Kanun’un yasalaĢması için de Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak destek verdik, hem Plan ve Bütçe Komisyonun da, hem Genel Kurul 
görüĢmeleri sırasında. Kamu Mali Yönetim ve Denetim sistemini tümüyle değiĢtiren bir 
yasadır. Bu yasa nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonunun iĢ yükü eskiye kıyasla çok daha 
fazla artmıĢtır. Önümüzdeki dönemde bizim önümüze 178 kamu idaresinin faaliyet raporu 
gelecektir örneğin, Maliye Bakanlığının genel değerlendirme raporu gelecektir, SayıĢtay 
genel değerlendirme raporu gelecektir, Mali Ġdareler genel değerlendirme raporu 
gelecektir. Bu raporların bu Komisyonda incelenmesi ve ona göre kurum bütçelerinin 
değerlendirilmesi, denetlenmesi, özellikle kesin hesap kanunlarının, gerekmektedir. 
Bunların bir Ġç Tüzük değiĢikliği gerektirdiğini düĢünüyorum, birincisi.  

Ġkincisi, yine daha önce söylediğim gibi Plan ve Bütçe Komisyonunun teknik 
kapasitesinin artırılması gerektiğini, yani ilave kadrolarla takviye edilmesi gerektiğini 
düĢünüyorum. Bu konuda BaĢkanımız ne düĢünüyor?  

Halkla ĠliĢkiler Binası konusundaki görüĢüm de Ģu:  
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Sayın BaĢkanımız görüĢ istediği için 

hem görüĢ hem soru anlamında bunu ortaya koyuyorum. Ben yeni bir binanın gerekli 
olduğu kanaatinde değilim. 40 metrekarelik odalar kulağa hoĢ geliyor, Sayın BaĢkanın 
düĢüncesine teĢekkür ediyorum, ancak böyle bir yaklaĢım vatandaĢın sürekli Ankara’ya 
geleceği, sürekli Meclisi ziyaret edeceği varsayımına dayanıyor. Oysa, yönetimde bizim 
bir iyileĢme, reform düĢünmemiz vatandaĢın Ankara’ya geliĢini engellememiz gerekir. 40 
metrekare de ileride yetmeyecektir Sayın BaĢkanım. 

Bu Meclisin bahçesi güzel bir yeĢil alandır, yola yakın olması güvenlik açısından 
belki daha uygun, ama binanın, Ģu andaki Meclis ana binasının konumunu, siluetini 
olumsuz etkileyecektir diye düĢünüyorum. Bana göre hiç gerek yok. Mevcut binalar 
kalsın. Ġleride belki Meclis duvarlarını da yıkarız Amerika’daki Capitol binası gibi, bütün 
vatandaĢlarımız rahatça girecek düzeye inĢallah geliriz. Bunu popülizm için 
söylemiyorum, vatandaĢın Ankara’ya geliĢi azalacaktır ileride diye ümit ediyorum.  

Son iki sorum da Ģu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterimizin, kreĢin 
anıtkabir ziyaretini onaylamadığı ve kreĢteki çocukların Anıtkabir ziyaretini yapamadığı 
doğru mudur?  

Sayın Meclis BaĢkanımız milletvekili maaĢları nedeniyle ĠĢ Bankasının doğal 
olarak vereceği bir bilgisayardan söz etti. Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin 
maaĢları nedeniyle bankanın yapacağı ödemeyi de memurlara yapacaklarını söylediler. 
Güzel sözler bunlar. Bu çerçevede bankanın Meclis personeline vereceği promosyonu 
almak için dilekçe veren personel hakkında Meclis Genel Sekreterimizin soruĢturma 
açtırması söz konusu mudur? Böyle bir durum var mıdır? O konuda bilgi rica ediyorum. 

TeĢekkür ederim. 


