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PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU 

26 ġubat 2008 Salı 

Açılma Saati: 16.30 

BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) 

BAġKAN VEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) 

SÖZCÜ: Hasan Fehmi KĠNAY (Kütahya) 

KÂTĠP : Süreyya Sadi Bilgiç (Isparta)  

-----0----- 

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli üyeleri, ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanımız, Bakanlığımızın değerli temsilcileri, diğer kamu kurum ve 

kuruluĢlarımızın değerli temsilcileri, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli 

temsilcileri; hepinizi BaĢkanlık Divanı adına saygıyla selamlıyorum.  

29’uncu BirleĢimin Birinci Oturumunu açıyorum.  

Gündemimizde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı yer almaktadır. 

Tasarıyla ilgili olarak bir alt komisyon çalıĢması yapılmıĢtır.  

Daha önce Sayın Bakanımız tasarının sunuĢunu Komisyonumuzda yapmıĢtı 

ancak tümü üzerindeki görüĢmelere baĢlamamıĢtık. ġu anda hem tümü üzerindeki 

görüĢmeler hem alt komisyon çalıĢmalarıyla ilgili söz talep eden arkadaĢlara söz 

vereceğim.  

……………………… 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – Sayın BaĢkan, usul hakkında bir 

Ģey söyleyebilir miyim. 

BAġKAN – Sayın Hamzaçebi, buyurun. 

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – TeĢekkür ederim. 

Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonun değerli üyeleri; 

Sayın Aslanoğlu’nun değindiği konuyla ilgili olarak söz aldım. Tasarının tümüne 

yönelik değerlendirmemi daha sonra yapacağım. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 

Kontrol Kanunu Aralık 2003’te kabul edildi ve bu Kanun’un yürürlüğü 1/1/2006 

tarihinde baĢladı. Bu Kanun’un 14’üncü maddesine göre de, kamu gelir ve giderlerini 

etkileyecek kanun tasarılarına bu etkinin derecesini gösterecek Ģekilde ilgili tablolar 

eklenir. Yine aynı maddeye göre, sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında en az 

yirmi yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir.  

Bu Kanun, kamu mali yönetimine modern bir çerçeve getiren bir kanundur. 

YasalaĢmasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de destek verdik. Burada gece geç 

vakitlere kadar süren çalıĢmalarımız oldu. Genel Kurulda destek verdik. ġimdi bu 

hükmün gereğini bu tasarıda görebilmiĢ değiliz. Bu hükmün amacı, bütçe sürecine, 

yasama sürecine daha saydam bir yapı kazandırmaktır, toplumun ilgisini bu sürece 

katabilmektir. Toplum bu sürece ne kadar katılırsa, yasamanın kalitesi o kadar 

yükselir. 
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ġimdi Ģu an bu hesaplar olmaksızın biz bu Yasa’yı görüĢmeye çalıĢıyoruz. 

Bu, doğru değil. Hükûmet, AKP kendi yaptığı yasaya hemen her fırsatta uymamanın 

örneklerini gösteriyor. Bu, ikinci plana atılacak bir yasa hükmü değildir değerli 

arkadaĢlar. 5018 sayılı Kanun’un söz konusu 14’üncü maddesinin son cümlesi de 

Ģöyledir: “Ayrıca, bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet 

Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı veya Hazine MüsteĢarlığının görüĢleri eklenir.” ġimdi 

benim, Hükûmetten Sayın BaĢkan kanalıyla talebim Ģudur: Aktüeryal hesapları bu 

yasa tasarısının ekine koymadınız, onu Ģu an sizden talep ediyoruz. Komisyonun 

bilgisine Ģu an sunmak suretiyle yirmi yıllık dengeyi görebiliriz, bunu sizden talep 

ediyorum.  

Ġkinci olarak: Devlet Planlama TeĢkilatı ile Hazine MüsteĢarlığının da bu yasa 

tasarısıyla ilgili görüĢleri nelerdir? Ġlgili yasanın amir hükmüne göre, bu görüĢün de 

buraya sunulması gerekir ve Maliye Bakanlığının. Bu görüĢleri almadan, aktüeryal 

hesaplara iliĢkin rakamları görmeden bu Yasa’nın görüĢülmesinin doğru olmadığını 

düĢünüyorum. Anayasa’ya aykırılık keyfiyetini ayrıca tartıĢabiliriz. Anayasa’ya uyumu 

bile tartıĢılabilir çünkü Anayasa bu konularda çok özel düzenlemeler yapmıĢtır. Ama 

en azından, Ģu tasarının sağlıklı bir Ģekilde tartıĢılabilmesi için bu bilgilerin 

Komisyona sunulmasının Ģart olduğunu düĢünüyorum. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ederiz. 


