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-----0----BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, Değerli Devlet
Bakanımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli bürokratları, basınımızın ve
televizyonlarımızın değerli temsilcileri; Başkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum. 17’nci Birleşimin 3’üncü oturumunu açıyorum.
Gündemimizdeki Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bütçe ve kesin hesabının
görüşmelerine başlıyoruz.
Değerli arkadaşlar, konuşmasını yapmak üzere Değerli Devlet Bakanımıza söz
veriyorum.
Buyurun Sayın Bakan.
…
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz Sayın Kaplan.
Sayın Hamzaçebi, buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli
1

milletvekilleri, bürokrasinin değerli mensupları; öncelikle Sayın Bakana ve Avrupa Birliği
Sayın Genel Sekreterine görevlerinde başarılar diliyorum. İşlerinin çok zor olduğunu ifade
etmek istiyorum, iki açıdan zor: Birincisi, Avrupa Birliğiyle müzakere tabii ki İlerleme
Raporlarında da ortaya konan birtakım çekinceler, tavsiyeler veya istekler nedeniyle
Türkiye’nin bir hayli zorlanacağı müzakereler olduğu için. İkincisi de artık toplumun
gündeminde Avrupa Birliği sanki biraz ikinci plana düşmüş gibi gözüküyor. Bir dönem,
ekonominin IMF’den sonra ikinci çapası olarak algılanan ve ekonomi açısından kuvvetli
bir güvence olarak algılanan Avrupa Birliğiyle olan ilişkiler, bugün geldiğimiz noktada ne
ekonomiye çapa olma özelliğine sahip ne de toplumda bir heyecan yaratabiliyor, tam
tersine, toplumda bir kırılganlık, bir endişe kaynağına dönüşmüş durumda veya toplumun
önemli bir kesimi veya azımsanmayacak bir kesimi en azından böyle bir endişeyi yaşıyor.
Peki, bu endişeler, bu kırılganlıklar yersiz mi? Değil tabii ki ama bu hiçbir zaman, bizim
Avrupa Birliğine olan tam üyelik hedefimizi etkilememeli. Yani Türkiye’nin hedefi daima
tam üyelik olmuştur, hiçbir zaman imtiyazlı üyelik şeklindeki bir seçenek Türkiye’nin
önünde olmamıştır, bundan sonra da olmaması gerekir. Avrupa Birliği 1 Ocak 1958’de, o
zamanki adıyla Ortak Pazar olarak kurulurken, Türkiye 1958 yılında oraya üyelik için
başvuran çok az sayıdaki ülkeden birisidir. 63 yılında Ankara’da, 12 Eylül 63 tarihinde
Ankara Anlaşması’yla Türkiye Ortak Pazar, daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu,
Avrupa Topluluğu, bugünkü adıyla Avrupa Birliğine üyelik yolunda amacını net bir şekilde
ortaya koymuş, bugüne kadar gelmiştir ama bu süreçte kesintiler olmuştur, bazı
hükûmetler döneminde Avrupa Birliğiyle olan ilişki, üyelik ikinci plana düşmüştür, zaman
zaman dondurulmuştur, zaman zaman yavaş yürümüştür ancak en son Aralık 1999’da
Helsinki Zirvesinde Türkiye tam üye adayı olarak ilan edilmiş, o günden bugüne, on yıldır
Türkiye bu yolda ilerliyor. Ben, Türkiye’nin önündeki bütün engelleri aşabileceği
kanaatindeyim, yeter ki toplum olarak buna inanalım, bu yolda Türkiye hedefini
değiştirmesin. Sayın Bakanın işi özellikle bu nedenle zor yani topluma bu heyecanı
yeniden vermek gerekiyor: Toplum buna inandığı zaman, Türkiye herhangi bir şekilde
imtiyazlı üyelik veya ikinci sınıf üyelik şeklindeki bir seçeneği reddedip tam üyelik yolunda
gittiği zaman, inanıyorum ki, Fransa, Almanya gibi ülkelerin koyduğu engelleri de
aşacaktır, o ülkenin kamuoyu Türkiye’nin tam üyeliği yolunda ikna olacaktır. Tabii ki ulusal
hassasiyetimiz olan konular vardır, bu konuları Avrupa’ya daha iyi anlatmak, bu konudaki
engelleri de ortadan kaldırmak gerekiyor. Evet, yapacağımız iş, demokrasimizi daha
güçlü kılmak, bireyin özgürlük alanını daha genişletmektir. Bugün, Anayasa’mızda bunun
önünde engel olan hükümler vardır. Çok basit bir hüküm söyleyeceğim. Örneğin
hiçbir zaman İlerleme Raporlarında da yer almaz, yer alsın diye de söylemiyorum amaAnayasa’nın 49’uncu maddesi: “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.” Evet, çalışma
herkesin hakkıdır ama neden ödevdir? Yani eğer birey özgürse, isterse çalışmayabilir, bu
çok basit bir örnek. Bireyin gerçekten özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldırmak
gerekir. Katılımcı demokrasinin bütün unsurlarını kabul etmek, bunu topluma mal etmek
gerekir. Bütün kararların sivil toplumda, kamusal alanda tartışılarak alınması gerekir,
daha doğrusu önemli kararların. Bütün bunlar bizim demokrasimizi daha güçlü kılacaktır.
Güçlü ekonomi tabii ki olmazsa olmaz şartlardan birisidir. Bu ikisinin varlığı, güçlü
ekonomi ve güçlü demokrasi, Avrupa Birliği yolundaki engelleri ortadan kaldıracak iki
unsurdur, iki önemli husustur diye düşünüyorum.
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Sayın Bakana ben bu görevinde başarılar diliyorum. Bu konuda Avrupa Birliğine
tam üyelik gibi bir hedefe inandığını biliyorum, bu engellerin de aşılabileceğine inandığını
biliyorum, bu yolda kendisine başarılar diliyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.
…
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Değerli üyeler, teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, kurum bütçesiyle ilgili görüşmelerimiz tamamlanmıştır.
Şimdi oylamaya geçiyoruz.
(Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 2010 yılı bütçesi ile 2008 yılı kesin hesabı
okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, gündemimizde bulunan Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği bütçesi ve kesin hesabı kabul edilmiştir, hayırlı olsun.
Pazartesi saat 11.00’de buluşmak üzere.
Kapanma Saati: 21.04
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