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Türkiye Büyük Millet Meclisi (Bütçe + Kesinhesap)  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (Düz. ve Denetl. Kurum Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap) 
SayıĢtay(Bütçe + Kesinhesap)  

CumhurbaĢkanlığı (Bütçe + Kesinhesap) 
  

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli üyeleri, Değerli Meclis BaĢkanımız, 
diğer kamu kurum ve kuruluĢlarımızın değerli temsilcileri, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli 
temsilcileri; hepinizi BaĢkanlık Divanı adına saygıyla selamlıyorum. 

6’ncı BirleĢimin Birinci Oturumunu açıyorum. 
Gündemimizde… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – Usul hakkında söz istiyorum Sayın BaĢkan. 
BAġKAN – Bir dakika, daha açılıĢı yapalım. 
Gündemimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ve kesin hesabı, CumhurbaĢkanlığı 

bütçe ve kesin hesabı, SayıĢtay bütçe ve kesin hesabı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bütçesi ve 
kesin hesabı yer almaktadır. 

Bütçelerle ilgili olarak öncelikle Değerli Meclis BaĢkanımıza söz vermek istiyorum ancak 
usul hakkında bir söz talebi var Sayın Hamzaçebi’nin, kısaca o söz talebini verdikten sonra. 

Buyurun. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın BaĢkanı, CumhurbaĢkanlığı Sayın Genel Sekreteri, 

Sayın SayıĢtay BaĢkanı, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; bugün son derece önemli 
kuruluĢların bütçelerini görüĢeceğiz. Ancak görüĢeceğimiz bir bütçeyle ilgili olarak usul hakkında 
söz alma ihtiyacı duydum. Söz almamın nedeni Ģudur: 



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bütçesini bugün görüĢeceğiz. 3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Yasa’nın ilgili maddesine göre, radyo ve televizyon 
yayınlarının Anayasa’nın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, millî güvenliğe ve genel 
ahlaka uygun olması gerekir. Yine ilgili Yasa’nın aynı maddesinde, yayınların toplumun millî ve 
manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması esastır. Doğal olarak, Radyo Televizyon 
Üst Kurulunun yasayla çerçevesi çizilmiĢ olan bu yayınların, bu ilkelere uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını denetlemesi esastır. Böylesine önemli hassas bir görevi yürütmektedir Radyo 
Televizyon Üst Kurulu. Doğal olarak, bu Kurulun mensuplarının, bu Kurulun BaĢkanının, toplumda 
herhangi bir Ģekilde tartıĢılmayacak kiĢiler olması gerekir. Oysa, Radyo Televizyon Üst Kurulunun 
BaĢkanı Sayın Zahid Akman bir süredir kamuoyunda çok ciddi tartıĢmaların odağı olmuĢtur, çok 
ciddi suçlamalarla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu çok ciddi suçlamalar son derece ciddi belgelere 
dayalıdır. Kendisinin bu iddialara bu suçlamalara karĢılık olarak yapmıĢ olduğu açıklamalar 
kamuoyunda hiçbir zaman tatmin edici olmamıĢtır. O kadar ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sayın BaĢkanı Sayın Toptan, RTÜK BaĢkanıyla ilgili olarak “Tabii ki kendi takdiridir ama istifa etse 
iyi olur” anlamında bir söz etme ihtiyacı bile duymuĢtur. 

Değerli arkadaĢlar, Sayın Akman’ın suçlamalar karĢısında verdiği cevaplar tatmin edici 
değildir. Almanya’da yüzyılın en büyük yolsuzluğu olarak nitelendirilen Deniz Feneri davasıyla ilgili 
olarak iddianamede adının olmadığını ifade etmiĢtir. Daha sonra ortaya çıkmıĢtır ki, iddianamenin 
yirmi yerinde adı geçmektedir. 

MUZAFFER BAġTOPÇU (Kocaeli) – Usul bu mu yani? 
ESFENDER KORKMAZ (Ġstanbul) – Usulün gerekçesi. 
BAġKAN – Sayın Hamzaçebi… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Almanya’da yargılanmıyorum demiĢtir… 
HASAN FEHMĠ KĠNAY (Kütahya) – Basın toplantısına çevirdi. 
GÜROL ERGĠN (Muğla) – Gerekçesi. 
BAġKAN – Sayın Hamzaçebi… 
HASAN FEHMĠ KĠNAY (Kütahya) – Komisyon toplantısı mı basın toplantısı mı yapıyoruz, 

anlayalım yani. 
BAġKAN – Sayın Hamzaçebi, lütfen. Usulle ilgili böyle bir görüĢme yok herhâlde. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Toparlıyorum. 
BAġKAN – Yani, bugüne kadar… 
HASAN FEHMĠ KĠNAY (Kütahya) – Böyle konuĢma yapılmaz. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Toparlıyorum. 
BAġKAN – Lütfen, yani… Radyo Televizyon Üst Kurulunda söz alırsınız, orada 

söylemeniz gereken Ģeyleri söylersiniz ama… 
MUZAFFER BAġTOPÇU (Kocaeli) – Zaten Ģovunu yaptı Sayın Hamzaçebi. 
ESFENDER KORKMAZ (Ġstanbul) – Oturmaması gerekir bu Mecliste. 
BAġKAN – Usulle ilgili bir söz alıp da bu Ģekilde iĢi baĢka tarafa çekmenin gereği yok 

yani. YanlıĢ. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Usulle ilgili Sayın BaĢkan. 
BAġKAN – Hayır yani usulle ilgili olmuyor. 
ESFENDER KORKMAZ (Ġstanbul) – Milletin vekilleri karar verir. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – ġimdi usulle ilgili… 
BAġKAN – Yani usulle ilgili ben söz veriyorum ama lütfen istismar etmeyin yani. Bu 

istismar oldu düpedüz. 
HASAN FEHMĠ KĠNAY (Kütahya) – Basın toplantısı yapmıĢ oldunuz. 
BAġKAN – Lütfen… Ben Ģeyde söz vereyim size… 
HASAN FEHMĠ KĠNAY (Kütahya) – Böyle bir âdet açılırsa yani iĢimiz var. 
BAġKAN – Radyo Televizyon Üst Kuruluyla ilgili söz verdiğimde o zaman görüĢlerinizi 

ifade edersiniz ama Ģimdi lütfen… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Son birkaç cümleyle bağlıyorum. 
BAġKAN – Aynı konuya devam edeceksiniz ben müsaade etmiyorum. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Toparlayacağım. 
HASAN FEHMĠ KĠNAY (Kütahya) – Toparlamasına gerek yok. 
BAġKAN – Yani aynı Ģekilde devam edeceksiniz yani Radyo Televizyon Üst Kurulunda 

söz alıp aynı Ģeyleri ifade edebilirsiniz. 



MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Sayın BaĢkan, dün Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
yaptığı açıklamada… 

HASAN FEHMĠ KĠNAY (Kütahya) – Hâlâ Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından bahsediyor. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Rehber diye bir Ģirkette ortak olduğu ortaya 

çıkmıĢtır ve bu Radyo Televizyon Üst Kurulu Yasası’nın 9’uncu maddesine çok açık bir Ģekilde 
aykırıdır.  

GÜROL ERGĠN (Muğla) – Sesi açsana BaĢkan. 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Bu aykırılığı yaĢayan, bu aykırılığa konu olan 

bir kiĢinin RTÜK BaĢkanı olarak burada sunum yapıyor olmasını ben Parlamento adına son 
derece üzüntü verici buluyorum.  

BAġKAN – Evet, peki. 
TeĢekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.  
….. 
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Kaplan.  
Sayın Hamzaçebi… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  
Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi, SayıĢtay ve CumhurbaĢkanlığı bütçeleri üzerine birkaç 

konuda görüĢlerimi ifade etmek için söz aldım. CumhurbaĢkanlığı bütçesine iliĢkin olarak Ģunları 
söylemek istiyorum: Sayın CumhurbaĢkanının yasama yılının baĢlaması nedeniyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yaptığı konuĢma, benim açımdan, yolsuzluk konusuna yeteri kadar vurgu 
yapmayan bir konuĢmaydı. Ben Sayın CumhurbaĢkanından, Anayasa’nın kendisine vermiĢ 
olduğu konum gereği, Türkiye'nin gündeminde olan bu konuda daha kapsamlı bir açıklama 
yapmasını beklerdim. Bu konuĢmayı eksik bulduğumu ifade etmeliyim.  

Ġkinci konu: “CumhurbaĢkanlığının web sayfası yeniden düzenlendi.” dedi Sayın Genel 
Sekreter. Web sayfasına baktım. Ancak web sayfasında eskiden CumhurbaĢkanlığı nezdindeki 
Devlet Denetleme Kurulunun raporları yer alırken artık bu raporların orada yer almadığını gördüm. 
Web sayfasında yer alan açıklamaya göre “Bu raporların bazı bölümlerinde gizlilik dereceli bilgiler 
yer aldığı için bunlar web sayfasından kaldırılmıĢtır.” denilmektedir. Ancak bu raporlar bugüne 
kadar orada yer aldı, kaldı, isteyenler, ilgililer o raporlardan yararlandı. Bugüne kadar, o zamanki, 
eski CumhurbaĢkanı döneminde, o zamanki yönetim tarafından kamuoyuna açıklanmasında, 
ilgililerin yararlanmasına sunulmasında herhangi bir sakınca görülmeyen raporların Ģimdi bu 
gerekçeyle iĢlemden kaldırılıyor olmasını hem yadırgıyorum hem doğru bulmuyorum. Yani yıllarca 
orada kalmıĢ bir rapor Ģimdi web sayfasından neden kaldırılıyor? Bunu kaldırmak yerine aynı 
geleneğin devam etmesini beklerdim ve ben Sayın Genel Sekreterden, iĢlemden, daha doğrusu 
sayfadan kaldırılmıĢ olan raporların birer örneğini talep ediyorum.  

Üçüncü konu rektör atamaları. Bizim anayasamız 1982 Anayasa’sı. Dönemin Ģartlarına 
uygun olarak, daha doğrusu o dönemin Ģartlarını yansıtan bir anayasal anlayıĢa sahip. BaĢkanlık 
sistemi diyemeyeceğimiz, “yarı baĢkanlık sistemi” olarak isimlendirmek istesek dâhi ona tam 
oturmayan ama parlamenter demokrasiyle de tam uyumlu olmayan, nevi Ģahsına münhasır bir 
CumhurbaĢkanlığı modeli tarif etmiĢtir. Bu modelde rektör seçimini hepimiz biliyoruz. Ġlgili kurul üç 
tane aday belirliyor, Sayın CumhurbaĢkanının onayına sunuyor, Sayın CumhurbaĢkanı bu üç 
adaydan herhangi birisini seçme olanağına sahip. Anayasa, yasalar, CumhurbaĢkanına bu takdir 
hakkını veriyor. Eski CumhurbaĢkanımız da, Ģimdiki CumhurbaĢkanımız da bu takdir hakkını 
kullanıyorlar. Takdir hakkını zaman zaman en yüksek oyu alan aday lehinde değil de ikinci sırada 
veya üçüncü sırada yer alan adaylar lehine kullanabilmektedir. Benim önerim, Sayın 
CumhurbaĢkanının bir Ģeyi baĢlatmasıdır. Bu konuda kendisinin bir beyanı da oldu, kamuoyuna 
yansıdı. “Ben bu yetkilerimden vazgeçmeye hazırım.” Ģeklinde bir açıklaması da var. Bu yetkisini 
Sayın CumhurbaĢkanı en çok oyu alan adaylar lehinde kullanırsa, rektör atamaları konusunda 
Türkiye Cumhuriyeti bir sorunu aĢmıĢ olur diye düĢünürüm. Takdir hakkı vardır. Ama bu takdir 
hakkını en çok oy alan aday lehinde kullanırsa CumhurbaĢkanlığı makamının daha yüceleceğini 
ve tartıĢmaların dıĢında kalacağını söylemek isterim. Kanaatim budur.  

HALĠL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Altı yıldan sonra ilk defa gündeme getiriyorsunuz, 
nasıl oluyorsa? 

ABDULKADĠR AKGÜL (Yozgat) – Ġlk yapıldığında keĢke gündeme getirseydiniz… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Değerli arkadaĢlar, bakın, eski uygulamada da 

benim katılmadığım seçimler vardı ama ben anayasal açıdan Sayın CumhurbaĢkanına herhangi 
bir eleĢtiri yöneltiyor değilim. Bu yetkiyi Anayasa Sayın CumhurbaĢkanına veriyor. Benimkisi bir 



öneridir, bir tavsiyedir, uyup uymamak Sayın CumhurbaĢkanının takdirindedir tabii ki. SayıĢtayla 
ilgili olarak Ģunları söylemek istiyorum. SayıĢtay Yasa Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonun 
gündeminde bekliyor. 22’nci Dönem’den bu yana tasarı bekliyor. Hem SayıĢtay hem Kamu Mali 
Yönetimi bu tasarının yasalaĢmasını bekliyor değerli arkadaĢlar. O zaman, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak, Plan ve Bütçe Komisyonundaki Grubu olarak, bizim o tasarıda 
katılmadığımız üç veya dört madde olduğunu ifade etmiĢtik. Hâlâ görüĢlerimiz o yöndedir. Yeni 
dönemde tabii ki baĢka muhalefet partileri de var. Onların görüĢleri bu konuda nasıldır, onları 
bilme olanağım yok, değerlendirme olağanımda yok, değerlendirmek durumunda da değilim 
ayrıca. Ama Plan ve Bütçe Komisyonunda bir ön çalıĢma yaparak bu sorunlu olan maddeleri 
tespit ederek üzerinde bir mutabakata varabileceğimizi düĢünüyorum. GeçmiĢ dönemde bazı 
iktidar partisi milletvekili arkadaĢlarımızın da bu yönde yaklaĢımları olduğunu biliyorum. Bunların 
çözülebilir olduğunu ifade etmiĢlerdi çünkü. Eğer bunu çözersek SayıĢtayı ve kamu mali 
yönetimini, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun arzu ettiği modern bir yapıya kavuĢturmuĢ 
oluruz diye düĢünüyorum.  

SayıĢtaya bir de önerim var. SayıĢtay iki kavramı, iki konuyu gündemine almalıdır diye 
düĢünüyorum. Belki de gündemindedir. Eğer öyleyse Sayın BaĢkan açıklarsa mutlu olurum. 
Bunlardan bir tanesi cinsiyete dayalı bütçeleme, merkezî yönetim bütçelerinin toplumdaki cinsiyet 
eĢitsizliğini azaltma yönünde ne kadar fonksiyon icra ettiğini ölçmeye yönelik bir kavramdır. Yani 
kadınlara mahsus bir bütçe değil ama merkezî yönetim bütçesinde yer alan bütün faaliyetlerin, 
bütün programların topluma nasıl yansıdığını, var olan cinsiyet eĢitsizliğini gidermede etkili olup 
olmadığını ölçmeye yönelik bir kavramdır. Bunun için bütün programlar analiz edilir. Eğer o 
program bütçe programı uygulamada bu eĢitsizliği gidermeye yönelik bir sonuç yaratmamıĢ ise 
hükûmetler ona göre programlarını yeniden Ģekillendirirler. Bu analizin bizim merkezî yönetimde, 
kamu mali yönetiminde olmadığını görüyorum. Bu kavram bizde de tartıĢılıyor; bazı 
akademisyenler bunu gündemine almıĢ, yazıyorlar, ilgileniyorlar. Bazı ülkelerde bunun 
uygulamaları var, bizde de bunun olması gerektiğini düĢünüyorum. SayıĢtay bu konuda bir 
öncülük yapabilir, yürütme organına yardımcı olabilir; zaman zaman belli konularda düzenledikleri 
çok güzel raporlar var. Bu konuda da bir çalıĢma yapar, Parlamentonun bilgisine sunarsa, 
Hükûmetin bilgisine sunarsa, gerçekten bundan toplum olarak, Türkiye olarak çok 
yararlanacağımızı düĢünüyorum.  

Ġkinci önerim: Bu çerçevede yine sosyal bütçe kavramına SayıĢtayın eğilmesidir yani 
merkezî yönetimin sosyal harcamalarının arzu edilen sonuçları yaratıp yaratmadığını ölçmektir. 
Sosyal harcamalar hedefine ulaĢıyor mu ulaĢmıyor mu; hedeflenen nedir, neye varmıĢızdır, 
ulaĢmıĢızdır? Bu da akademisyenler tarafından tartıĢılan bir konudur. Hatta bu iki konuya yönelik 
platformlar var bunları Türkiye’ye, topluma mal etmeye çalıĢan. Belki Ģu an sesleri o kadar güçlü 
değil ama ileride daha güçlü olacağını düĢünüyorum. SayıĢtay bu konulara eğilirse son derece 
yararlı olacaktır.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine iliĢkin olarak ifade edeceklerim Ģunlar: Sayın 
BaĢkan Vekili buradalar. Sayın BaĢkanın olmasını arzu ederdim çünkü bazı konular, geçen Meclis 
görüĢmelerinde ifade ettiğim bazı konuların sonuçları hakkında Meclis BaĢkanının ne 
düĢündüğünü merak ediyorum. Sayın BaĢkan Vekili Ģüphesiz tam yetkiyle bu konuda gerekli 
açıklamaları yapacaktır. Nazik üslubuyla bizi her zaman mutlu eden Sayın BaĢkanın yapacağı 
açıklamalara Ģimdiden teĢekkür ediyorum.  

Ancak, benim bu konuda söyleyeceğim, Meclis BaĢkanlığına bir eleĢtiri mahiyetinde olan 
sözlerim Ģunlar:  

Birincisi, Meclis BaĢkanlığı, yasa tasarılarını ihtisas komisyonlarına dağıtırken, ihtisas 
komisyonlarına verirken seçimi iyi yapmıyor. Bu seçimin Ġç Tüzük hükümlerine uygun olarak 
yapıldığı kanaatinde değilim. Bunu, geçen Meclis bütçesinde de ifade ettim, Ģimdi de ifade 
ediyorum. Plan ve Bütçe Komisyonunun görev alanına giren bir tasarı bir baĢka komisyonda 
görüĢülebiliyor. ARGE yasası bunun çok belirgin bir örneğidir. Altı yedi maddelik bir yasa, 
tamamen vergi teĢviklerinden oluĢan bir yasa Plan ve Bütçe Komisyonunda görüĢülmemiĢtir; 
baĢka bir komisyon, Sanayi Komisyonunda görüĢülmüĢ, Genel Kurula gelmiĢ, ben de Genel 
Kurulda tümü üzerinde Ģahsım adına söz alıp bu görüĢlerimi orada ifade ettim. Tekrar ifade 
ediyorum: ARGE yasasının diğer komisyona gönderilmesinin gerekçesi nedir? Ġç Tüzük’e göre 
buraya gelmesi gerekiyor.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAġKAN – Ek süre veriyorum.  



Buyurun.  
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Toparlıyorum Sayın BaĢkan.  
Buraya gelmesi gereken bir yasadır. Bu konuda Meclis BaĢkanlığına bir yazı yazdım, ben 

de bu konuda duyarlı bir milletvekili olarak bunun neden oraya, Plan ve Bütçe Komisyonuna 
gönderilmediğini… Meclis BaĢkanlığı bana cevaben bir yazı yazdı: “Efendim, iĢte Ġç Tüzük’e göre 
biz onu öbür komisyona vermeye yetkiliyiz.” Ben tekrar ona cevap vermedim. Yazacak, ben tekrar 
yazacağım, aslında cevap vermem gerekirdi ama iĢi uzatmak istemedim, en azından bu 
yazıĢmayla Meclis BaĢkanlığı gerektiği mesajı almıĢtır, uygulamalarını ona göre yönlendirir diye 
düĢündüm, taĢımadım ileriye. Ama Ġç Tüzük’e göre Ģu iĢlemin yapılması gerekirdi: Plan ve Bütçe 
Komisyonu BaĢkanlığı o yasa tasarısının bu Komisyonda görüĢülmesi için Meclis BaĢkanlığına 
yazı yazmıĢtı. Ġç Tüzük’ün ilgili hükmüne göre -maddeyi bulabiliriz- bu durumun Meclis BaĢkanlığı 
tarafından Genel Kurulun takdirine sunulması gerekirdi. Bu yapılmamıĢtır. Sayın BaĢkan 
muhtemelen Ġç Tüzük’ün o hükmünü atladı, öyle yorumlamak istiyorum, yani iç Tüzük hükmüne 
rağmen öyle bir uygulamayı yapmıĢ olmasına ihtimal vermiyorum. Ama Sayın BaĢkana bu konuda 
destek hizmeti veren birçok arkadaĢımız var, Ġç Tüzük’ün bu hükmünün onlar tarafından atlanmıĢ 
olmaması gerekirdi diye düĢünüyorum.  

Devam ediyorum: Ġstihdam paketiyle ilgili bir yasa tasarısı diğer komisyonlarda 
görüĢülmüĢtür. Ġstihdam paketi denilen paket birtakım yasalarda değiĢiklik yapıyor, mali hükümleri 
olan bir pakettir; ĠĢsizlik Fonu’ndan 1,3 milyar YTL, ÖzelleĢtirme Fonu’ndan 6,8 milyar YTL, 
toplam 8,1 milyar YTL’lik bir kaynağın merkezî bütçeye aktarılmasına yönelik bir düzenlemedir, 
iĢin esası budur, geri kalan düzenlemeler bunun üzerine oturtulmuĢtur. Bunun bütçe kaydı, 
muhasebe kaydı, bütün bunlar Plan ve Bütçe Komisyonunun görev alanına girer. Primleri 5 puan 
indiriyorsunuz, bu primin kamu maliyesinde yaratacağı yük nedir?  

Buradaki hassasiyetimin nedeni, Plan ve Bütçe Komisyonunun bu konulardaki birikiminin, 
uzmanlığının bu tasarıya yansımamıĢ olmasıdır. Yoksa bencil bir tavırla “Bize gelmeliydi, Ġç Tüzük 
böyle diyor.” anlayıĢında değilim yani bir Ġç Tüzük ahlakıyla olaya yaklaĢmıyorum, Ġç Tüzük’ün 
gerisindeki neden iĢte bu bir uzmanlık isteyen bir iĢtir, bu Komisyon değerlendirsin.  

Bunları söylememin nedeni, tekerrür etmemesi yönünde bir taleptir, dilektir; bu tekerrür 
etmemeli, bu Komisyonun uzmanlığında olan tasarılar burada görüĢülmelidir.  

Birkaç konu daha var… 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
BAġKAN – Evet, Sayın Hamzaçebi… 
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – …Sayın BaĢkanım, satırbaĢlarıyla değinebilir 

miyim.  
BAġKAN – Hemen, kısaca olursa.  
Buyurun.  
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Meclis BaĢkanlığının banka promosyonları 

sanıyorum bu sene de dağıtılacaktır, bu konuda geçen sene bir konuĢma yapmıĢtım. Bu konuda 
da bu promosyonları kendi personeline dağıtmayan, bunları bazı temsil harcamalarında kullanan 
kurumlar var ama yargı kararları açıktır, bunlar personelindir, dolayısıyla personele dağıtılması 
gereken promosyonlardır, dağıtılacağı kanaatindeyim. O konuda da Sayın BaĢkan Vekili bir 
açıklama yaparsa mutlu olurum.  

Web sayfasında, bizim milletvekillerinin web sayfasında aylar boyunca sorun yaĢadım, 
aylar boyunca Meclis TV’yi odamda olduğum zaman Ġnternet üzerinden izleyemedim; Ģimdi, 
Meclis TV’yi bir iki haftadır izleyebiliyorum ama web sayfasında Meclis BaĢkanlığı güçlü bir destek 
almak zorundadır, web sayfası iĢi iyi yürümüyor. Örneğin oraya ben, o belli kalıplar vardı, o kalıp 
dıĢında bir kalıp daha ilave etme Ģansım yok oraya; benim belki oraya bir faaliyet kodu daha, bir 
kalıp daha ilave etme ihtiyacım var, bunu karĢılayabilme imkânım yok.  

Sivil toplum kuruluĢlarının yasama sürecine katılması yönünde geçen Meclis bütçe 
görüĢmesinde Sayın Meclis BaĢkanı çalıĢma yapacağını söylemiĢti. ġimdi, Meclise ziyaretçi 
yasağı olunca, belli günlerde çalıĢma nedeniyle, sivil toplum kuruluĢları da o ziyaretçi yasağı 
kapsamında buraya giremiyorlar. Oysa biz tasarılar görüĢülmeden, bazı sivil toplum örgütlerinin 
görüĢlerine ihtiyaç duyuyoruz. Örneğin biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak davet ediyoruz, 
öncesinde kendi grubumuzla çalıĢıyoruz ama her seferinde bir güçlük yaĢıyoruz; ya ben kapıya 
gidiyorum oradan alıyorum ya baĢka dolambaçlı yollara baĢvuruyoruz ya da Salı gününe denk 
getirmeye çalıĢıyoruz eğer komisyon müsaitse. Bunu, acaba Meclis BaĢkanlığımız nasıl 
çözecektir?  



TeĢekkür ederim. Sözlerimi burada bitiriyorum.  
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.  
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Son bir Ģeyi, çok önemli bir Ģeyi unuttum Sayın 

BaĢkan, hepsinden çok daha önemli.  
Yeni bir bütçe anlayıĢı var biliyorsunuz, Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’yla bütçenin 

kapsamı geniĢledi, hem merkezî yönetimin bütçedeki, bütçe hazırlık sürecindeki yükü arttı hem 
Plan ve Bütçe Komisyonunun yükü olağanüstü ölçüde arttı. Plan ve Bütçe Komisyonunun 
uzmanlık kapasitesinin -kapasite derken sayısal olarak kastediyorum- artırılması mutlaka Ģart. 
Eski bütçe anlayıĢıyla örgütlenmiĢ bu yapı Ģu an olağanüstü koĢullarda, olağanüstü iyi çalıĢıyor 
arkadaĢlarımız, yani son derece verimli, teknik kapasitesi son derece yüksek arkadaĢlar. Kapasite 
yükseltelim derken bireysel kapasitelerini kastetmiyorum, kurumsal kapasiteyi kastediyorum. 
BaĢka hiçbir Ģey beklemeden biz bu kapasiteyi artırmak zorundayız diye düĢünüyorum. Bu ne 
kadar artarsa, buradaki bütçe tasarılarını o kadar iyi görüĢürüz, onlar Komisyona o kadar iyi bilgi 
sunar, biz de bütçe görüĢmelerini yasanın ve toplumun istediği Ģekilde yaparız diye düĢünüyorum.  

TeĢekkür ederim.  
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.  

 


