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BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, Değerli Millî Savunma 

Bakanımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli bürokratları, basınımızın ve 

televizyonlarımızın değerli temsilcileri; Başkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.   

9’uncu Birleşimin Birinci Oturumunu açıyorum. Gündemimizde yer alan Millî 

Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı bütçe ve kesin hesaplarının 

görüşmelerine başlıyoruz.   

… 

Buyurun Sayın Hamzaçebi.  

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli 

milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığının ve bürokrasinin değerli temsilcileri; Millî 

Savunma Bakanlığı bütçesine yönelik olarak çok kısaca görüşlerimi ifade etmek üzere 

söz aldım.   

Değerli arkadaşlar, artık, Türkiye'de darbe dönemleri geride kalmıştır. 27 Mayıs, 

12 Mart, 12 Eylül; bütün bunlar tarihte kalmıştır, bütün bunların Türk toplumuna, silahlı 

kuvvetlerimize vermiş olduğu dersler vardır. Ne silahlı kuvvetlerin aklında bugün darbe 

vardır ne Türkiye'de darbenin çözüm olacağına inanan bir mutabakat, bir anlayış vardır. 
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Böyle bir şey toplumun gündeminde yok. Böyle olduğu hâlde silahlı kuvvetleri birtakım 

olayları vesile ederek, fırsat bilerek yıpratmaya yönelik bir çaba var. Bunu çok acımasız, 

çok insafsız bulduğumu ifade etmeliyim. Hemen her olay vesile edilerek silahlı kuvvetlerin 

yıpratılması gerçek anlamda silahlı kuvvetlerin eksikliklerinin tartışılmasını da engelliyor.  

Biz medyada sık sık şu haberleri görürüz: Bir polis çeteye karıştı, işte yasa dışı 

işlere karıştı. Bu tip haberleri çok sık görüyoruz ama bütün bunlara rağmen bunları esas 

alıp Türk polis teşkilatını yıpratmıyoruz. Doğrusunu yapıyoruz. Koskoca emniyet 

teşkilatını bazı polislerin yasa dışı hareketleri nedeniyle hedef tahtasına koyup yıpratma 

yoluna gitmiyoruz. Bunlar yanlış şeyler, bunları doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. 

Hâlâ anketlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin “en güvenilir kurum” olarak çıkması bir tesadüf 

değildir. Sonuçta anketler bağımsız olarak yapılıyor, çeşitli kurumlar hakkında vatandaşın 

görüşleri soruluyor; en güvenilir kurum silahlı kuvvetler çıkıyor. Bu değeri bilelim. Bu 

değeri bilirsek eksikliklerini tartışmak inanın çok daha kolay olacaktır.   

Silahlı kuvvetlerin harcamaları Sayıştay tarafından denetleniyor Sayıştay 

Yasası’nda veya Anayasa’da bunu engelleyen herhangi bir hüküm yok ancak mallarının 

denetimine ilişkin olarak Anayasa’nın 160’ıncı maddesinde yer alan hüküm 2004 yılında 

kaldırıldı; ona yönelik olarak çıkarılması gereken bir yönetmelik var, bunu çıkarılmadığını 

biliyorum, bunun belki bir an önce çıkarmakta yarar var. Belki bunun için yeni Sayıştay 

Yasası beklendi, onu da biliyorum, yeni tasarı yürürlüğe konulduğu anda, yasalaştığı 

anda bunu çözen hükümler orada var; o beklenmiş olabilir ama o eğer çıkmayacaksa, 

gecikecekse belki o yönetmeliği bir an önce çıkarmakta yarar olabilir.  

Millî Savunma Bakanlığı bütçesindeki toplam artış oranı 2009 yılı başlangıç 

ödeneklerine göre yüzde 4 civarında. Ancak, mal ve hizmet alım giderlerine baktığımızda 

buradaki artışın yüzde 7’nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani mal ve hizmet alımında 

herhangi bir sıkıntı gözükmüyor, ayrı konu; silahlı kuvvetler harcamalarının, askerî 

harcamaların azalması olumlu bir şeydir, Türkiye'nin eğer karşı karşıya kaldığı tehditler 

azalıyorsa, savunma politikasındaki değişikliğe paralel olarak o silahlı kuvvetler 

harcamalarının da azalması gerekir ancak bunu en iyi tespit edecek olan hükûmetlerdir, 

silahlı kuvvetlerimizdir. Dolayısıyla o konuda herhangi bir değerlendirme yapmıyorum.  

Jandarma ödeneklerinde, yalnız, yüzde 4,2’lik bir artış gözüküyor 2009 yıl sonu 

gerçekleşme tahminine kıyasla mal ve hizmet alım giderlerinde. Personel giderlerinde bir 

artış gözükmüyor. Toplamdaki artışı, artış oranını aşağı çeken unsur o sanıyorum. Acaba 

oradaki azalış nereden veya artış olmaması nereden kaynaklanıyor, ben onu öğrenmek 

istiyorum.   

Sözlerimi burada bitiriyorum.  

Hepinize saygılar sunuyorum.  

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.  

… 

BAŞKAN – Böylece, Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 

bütçe ve kesin hesapları kabul edilmiştir.  

Bir önergemiz var, önergeyi okutup, oylayacağım.  

ÖNERGE  

  

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına  
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Millî Savunma Bakanlığının 2010 yılı merkezî yönetim bütçesiyle ilgili 2010 yılı 

gizli fiili kadrolarının görüşülebilmesini teminen İç Tüzük’ün 32’nci maddesi uyarınca 

kapalı oturum kararı alınmasını arz ve teklif ederim.  

 Mehmet Vecdi Gönül  

 Millî Savunma Bakanı  

  

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.  

Değerli arkadaşlar, İç Tüzük’ün 32’nci maddesi gereği Sayın Bakanın Komisyonda 

kalmasını uygun göreceği görevliler dışındaki görevliler ile basın ve komisyon üyesi 

olmayanların salonda bulunmamaları gerekmektedir, bu hususa uyulmasını rica 

ediyorum. Seslendirme ve kapılar kapatılacaktır.  

 Kapanma Saati: 14.18  

  

  


