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BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli üyeleri, Değerli DıĢiĢleri 

Bakanımız, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın değerli bürokratları, basınımızın ve 

televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 14’üncü BirleĢimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.   

Bugün gündemimizin ikinci kısmında yer alan DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesinin 

görüĢmelerine baĢlıyoruz.   

ġimdi, konuĢmasını yapmak üzere DıĢiĢleri Bakanımıza söz veriyorum.   

Buyurun Sayın Bakan.   

… 

SORULAR VE CEVAPLAR  

… 

BAġKAN – Buyurun.   

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – Ben Sayın Bakana, sunumu ve 



açıklamaları için teĢekkür ediyorum, görüĢmelerde burada olamadım, Genel Kuruldaki bir 

kanun teklifinin üzerinde grup adına konuĢma zorunluluğum nedeniyle. O nedenle özür 

diliyorum.   

Söz alma ihtiyacım Ģuradan kaynaklanıyor: Biraz önce Sayın Bakan, 

konuĢmanızda “Benim millet anlayıĢım kapsayıcıdır.” Ģeklinde bir tanım yaptınız, doğru 

bir tanım, güzel bir tanım. Yalnız birçok unsur saydınız ama, konuĢmanızın genel 

havasından ben Ģöyle bir izlenim aldım, yani “bu topraklardan yaĢayan herkes” derken 

birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢını saydınız etnik kökenlerine atıfta bulunarak, ama 

bu topraklarda yaĢayan Rumlar var, Ermeniler var, bunları dıĢlama niyetiniz olduğunu 

söylemiyorum ama sözlerinizde bu kısmı eksik kaldı, onları da herhâlde saymakta yarar 

var. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti…  

DIġĠġLERĠ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Düzeltirim o zaman 

sehven.   

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Bir de Annan Planı’yla ilgili olarak, tabii 

ki Sayın Elekdağ, sizler, diğer DıĢiĢleri mensupları çok daha iyi değerlendirecektir, “Sizin 

sunumunuzda bahsettiğiniz ilkelerin hepsinin Annan Planı’nda olduğuna emin misiniz?” 

diye sormam çok yakıĢık almayacak ama, o zamanki tartıĢmalar sanki Annan Planı eğer 

kabul edilseydi, iki bölgeyle dayalı bir devlet, iki egemen devletten oluĢan iki federal yapı 

olmayacaktı, yani bölgeler kayacaktı sanki. Yani, Türk nüfusa mahsus bir bölge 

olmayacak Ģeklinde bir tartıĢma üzerine bir bilgi üzerine yürümüĢtü bütün o tartıĢmalar.  

YanlıĢ mı hatırlıyorum? YanlıĢ mı biliyorum veya Annan Planı kabul edilmediyse eğer biz 

Ģimdi yeni Ģartlarla Ģu modeli sunuyoruz mu diyorsunuz?   

TeĢekkür ederim.   

… 

BAġKAN – Böylece DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesi ve kesin hesabı kabul edilmiĢtir. 

Hayırlı olmasını diliyoruz.  

Yarın gündemimiz saat 11.00’de baĢlayacaktır.  

        Kapanma Saati: 22.37  

  

  

  

  

  

  


