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5 Kasım 2009 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 10.17
BAŞKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas)
BAŞKAN VEKİLİ: Recai BERBER (Manisa)
SÖZCÜ: Hasan Fehmi KİNAY (Kütahya)
KÂTİP: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)
----0---BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, Değerli Bakanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın
değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; Başkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum. 6’ncı Birleşimin Birinci Oturumunu açıyorum.
Gündemimizde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi,
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Basın
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
bütçe ve kesin hesapları yer almaktadır.
Değerli arkadaşlar, konuşmasını yapmak üzere Değerli Başbakan Yardımcımıza söz veriyorum.
Buyurunuz Sayın Bakanım.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Manisa) – Sayın Başkan, Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayın Bakanlar; Bakanlığıma bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2010 Mali Yılı Bütçe
Kanunu Tasarısı’nın görüşülmesi vesilesi ile başta Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız olmak üzere tüm komisyon
üyesi milletvekili arkadaşlarımı şahsım ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları adına saygıyla selamlıyorum.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün halihazırda yürütülen ve önümüzdeki dönemde de yürütülmesi planlanan
çalışmaları hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.
Sayın Başkan, değerli üyeler; bildiğiniz üzere bizim medeniyetimizde vakıf, insanımızın ekonomik değeri olan
mallarını ve emeklerini, birlikte yaşadığı toplumun ve gelecek nesillerin yararına kullanılması amacıyla bağışladığı, tarihin
şahit olduğu en güzel ve en seçkin sivil dayanışma hareketidir. Tarihî, sosyolojik, kültürel anlamda toplumsal hayatımızda
etkin bir rolü olan vakıflar, toplum yararına bayındırlık ve imar hizmetlerinden tabiatın korunmasına kadar, geniş bir
perspektifte hizmet anlayışını hep ön planda tutmuştur.
Ecdadımız, insan odaklı bir anlayışla, onun yaşadığı tüm sosyal yaşamı bir bütün içerisinde ele almış, yalnızca
insanı değil onun yaşamış olduğu çevreyi ve aynı çevreyi paylaşmış olduğu hayvanların bile hukukunu gözeterek bir vakıf
kültürü oluşturmuştur.
Bütün kurumsal yapılarımızda olduğu gibi, vakıf anlayışımızın da harcı, ecdadımızın yüreğindeki tüm kainatı
kuşatan insan sevgisi, tüm insanlığa huzur getirmeyi amaçlayan yüce inancımız ve insanımızın kadim geleneği ile
karılmıştır.
Yaşamak için bir diğerini yok etmek yerine, yaşamak için elindekini bir diğeri ile paylaşmayı amaç edinmiş bir
ruh dünyasının ürünü olan vakıf anlayışı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir medeniyete dönüşmüştür. İnsanın
doğumundan ölümüne kadar, doğduğu evden yaşamış olduğu tüm çevrede hayatını kuşatan bir toplumsal huzur iklimi
oluşturmuştur.
Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak varlığını sürdüren vakıf müessesesi bizzat Mustafa Kemal Atatürk
tarafından 1924 yılında Vakıflar Umum Müdürlüğü olarak kurulmuştur.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, hem Osmanlı’dan kalan mirası toplumsal, kültürel ve ekonomik zenginliğiyle bugüne
taşımakta, hem de, cumhuriyet döneminde kurulan vakıfların hizmetlerini daha verimli bir biçimde yapabilmeleri adına
rehberlik hizmetleri vermektedir.
Vakıflara ait ilk yazılı belgenin 1048 yılına dayandığını dikkate aldığımızda, gerçekten köklü bir geleneksel
yapının mirasçısı olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Osmanlı Devleti’ne baktığımızda ise sağlıktan eğitime, çevreden sosyal
hizmetlere kadar, iç ve dış güvenlik ile adli hizmetlerin dışındaki tüm hizmetlerin vakıflar eliyle sürdürüldüğünü
görmekteyiz.
Ecdadımızın düşünce ve hayat tarzının bir yansıması olan vakıflar, kültür ve medeniyet kavramlarına, özveri,
yardımlaşma, dayanışma, ırk, dil, din, mezhep ve görüş ayrılıkları olmaksızın birlikte yaşama, acıyı ve sevinci birlikte
paylaşma gibi insanlığın vazgeçilmez değerlerini kazandırmıştır.
Bu nedenle vakıflar, tarihimizin derinliklerinden gelen ve atalarımızla aramızdaki en sağlam köprüleri oluşturan
kurumlarımızın başında gelmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçmişle olan bağımızı sağlamlaştırıp, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayarak,
tarihî misyonunu devam ettirmekte olan bir kuruluştur.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakıf anlayışının mirasçısı olarak, vakıf
düşüncesinin canlandırılmasına öncülük etmesi öncelikli hedefimizdir.
Bir yandan eserlerimizin restore edilerek ayağa kaldırılması noktasında köklü projeler geliştirmeye çalışırken,
öte yandan sosyal fayda açısından büyük önem sağlayacak yatırımların artırılmasına ve vakfiyelerde yer alan şartların
eksiksiz yerine getirilmesine öncelik verilmektedir. Çünkü, vakıf kavramı toplumsal hayatın her alanında etkisini ve
varlığını gösteren bir yardımlaşma ve dayanışma biçiminin kurumsallaşmış halidir. Bu kurumun yaşatabilmesinin en temel
hareket noktası da “vakıf bilincinin” yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesidir.
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Bu amaçlar doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz;
Ülkemizde ve dünyada vakıf düşüncesinin yaygınlaşmasını sağlamak,
Vakıf kültürü, felsefesi ve şuurunu geliştirerek, paylaşma ve katılımcılığın yaygınlaşmasını sağlamak,
Vakıfların sosyal adalet ve dengeyi sağlayıcı rolünü gerçekleştirmek,
Vakıf taşınmazlarının, çağımız gereklerine uygun en yüksek gelir getirecek şekilde değerlendirilmesini
sağlamak,
Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar da göz önünde bulundurularak vakıflarımızın yeniden yapılandırılması
ve amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak,
Vakfiyeler ile vakıf senetlerinde yazılı hayır şart ve hizmetleri sağlıklı bir biçimde yerine getirmek,
Vakıflarımızı çağdaş bir yapıya kavuşturmak,
Mimari ve tarihî değere sahip vakıf abide ve sanat eserlerinin muhafazası, onarımı ve yaşatılmasını sağlamak,
Mazbut akar taşınmazların ekonomik bir şekilde işletilmesini sağlamak,
Vakıflara rehberlik yapan ve yol gösteren bir anlayış getirmek,
gibi hedeflerini belirleyerek bu doğrultuda çalışmalarına devam etmekte ve her yıl düzenlediği vakıf medeniyeti
etkinlikleriyle vakıf şuurunu toplumumuzun her kesimine yaymayı sürdürmektedir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; günümüzde, 41.720 adet mazbut, 287 adet mülhak, 4.498 adet yeni ve 161 adet
cemaat vakfının iş ve işlemleri ile denetimini, ecdat yadigârı 19.980 adet tarihî eserin bakımı, onarımı ve yaşatılması ile
vakıfların vakfiyelerindeki amaçlarını gerçekleştirme faaliyetleri, özel bütçeli bir kuruluş olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz
tarafından yürütülmektedir.
Mülhak, cemaat ve yeni vakıfların 5737 sayılı Vakıflar Kanunu doğrultusunda Vakıflar Yönetmeliği ekinde yer
alan beyanname, bildirim ve formların İnternet üzerinden doldurularak gönderilmesi, vakıflarla ilgili bilgilerin elektronik
ortamda doğru ve güncel bir şekilde takibinin yapılabilmesi ve bu bilgilerin e-devlet projeleri kapsamında ilgili kurum ve
kuruluşlarla paylaşılabilmesini sağlamak üzere "Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi" projesi, Mart 2010’da tamamlanarak hizmete
girecektir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü; ülke kalkınmasında büyük katkısı olan vakıfların, sosyal hizmetlerinin devam etmesi
için daha çok gelir sağlamak suretiyle, hizmetlerin çeşit ve kalitesini artırarak “vakıf düşüncesi”ni toplumda canlı tutmaya
büyük bir özen göstermektedir.
Hazineden hiçbir katkı almadan gelirinin yüzde 50'sini yatırıma ayıran Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesi
geçmiş yıllara oranla katlanarak artmıştır.
2003 yılı bütçesi 44 milyon TL iken 2009 yılı bütçesi 443 milyon TL olarak gerçekleşmektedir.
2010 mali yılında ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesi 460 milyon TL olarak öngörülmüş olup gelirlerinin
tamamı öz kaynaktan karşılanacaktır.
2010 mali yıla bütçesinin, 69 milyon 472 bin lirası personel, 12 milyon 738 bin lirası sosyal güvenlik, 149 milyon
50 bin lirası mal ve hizmet alımı, 22 milyon 236 bin lirası hayri ve sosyal hizmet, 206 milyon 669 bin lirası yatırım
giderlerinden oluşmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, 25 bölge müdürlüğü, 2 işletme müdürlüğü ve Vakıf Gureba Hastanesi ile
kendisine kanunlarla verilen görevleri merkez ve taşra teşkilatındaki toplam 2.769 personelle yürütmektedir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının günümüz şartlarına
uygun bir şekilde yerine getirilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünün asli görevleri arasındadır.
Bu amaçla, Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen imaret hizmetleri, hiçbir sosyal güvencesi olmayan engelli ve
yetim vatandaşlardan yönetmelikteki şartları taşıyanlara muhtaç aylığı, 2006-2007 öğretim yılında başlatılan Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören şehit çocuklarına, öksüz ve yetim öğrencilere burs
verilmesine devam edilmektedir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Vakıflar Genel Müdürlüğünce mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan eğitim
şartının yerine getirilmesi amacıyla, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 52’nci maddesi gereği her seviyeden eğitim ve
öğretim tesisleri açmak ve yönetimini sağlamak, toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık alanlarında çağın gerektirdiği evrensel
yeteneklere sahip, bilgili, deneyimli, araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, mesleklerinde başarılı, uluslararası
bilimsel çalışmaları yakından takip edecek insanlar yetiştirmek üzere “Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi” kurulması
çalışmaları ile ilgili yasal prosedür tamamlanarak birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.
Ayrıca teknik konularda duyulan ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul’da “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi”
adıyla bünyesinde mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar fakülte ve meslek yüksekokullarının yer alacağı bir üniversite
kurulması çalışması başlatılarak Yükseköğretim Kuruluna sunulmuştur.
Sayın Başkan, değerli üyeler; vakıf yoluyla meydana gelen vakıf kültür varlıklarının bakım, onarım ve
restorasyonu büyük bir itinayla yürütülmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, dünden bugüne kuşaklar arasında canlı bir
köprü olan bu kültürel mirasın korunmasında büyük çabalar göstermiştir.
Bu çalışmalar içerisinde 2003-2009 yılları arasında 3.383 eserin proje ve onarımı tamamlanmış, 2010 yılında
750 eserin daha proje ve onarımının yapılması planlanmıştır.
2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul'da bulunan ve çeşitli eklemelerle, özgün yapısına uygun
olmayan ve bir kısım müdahalelerle bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk hâlinde müdahale edilebilecek projeleri dahi
bulunmayan Süleymaniye, Fatih, Valide Sultan, Nur-u Osmaniye, Humbarhane -bilinen ismiyle “Mihrişah Valide Sultan”- ve
Ertuğrul Tekke Camilerinin projeleri yaptırılarak ilgili koruma kurullarına onaylatılmış ve bugün özgün yapısına
kavuşturulmak üzere onarımları devam etmektedir.
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Projeleri onaylanmış olan Arap Camii -ki bu fetihten sonra yapılan ilk camidir- ve Haseki Külliyesi de
onarılacaktır.
Ayrıca yurt içinde sürdürülen bu kapsamlı çalışmalara yurt dışındaki vakıf kültür ve varlıklarının da onarımlarının
yapılabilmesi için yeni Vakıflar Kanunu ile imkân sağlanmıştır.
Onarım ve restorasyon çalışmaları, araştırmaya dayalı, meşakkatli, zaman alan ve zor bir iştir. Bu çalışmalarda
yer alacak usta, teknik eleman ve uygulamacıların da nitelikli ve kalifiye olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda İstanbul’da
Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği -KOREFD- ile birlikte 2007 yılında başlatılmış olan ve hâlen devam eden kalifiye
eleman yetiştirme kurslarına 2010 yılında da devam edilecektir. Amaç daha kaliteli onarım ve restorasyonların yapılmasıdır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü için taşınmazlarının sayısını, mevcut durumunu bilmek ve sağlıklı bir envantere sahip
olmak ve bu taşınmazlardan elde edilen gelirlerin kaydını vakıf adına tutmak çok önemlidir.
Bu bağlamda; "Coğrafi Bilgi Sistemi Projemiz" hayata geçirilmiştir. Vakıf taşınmazlarını hiçbir kira bedeli
ödemeden bugüne kadar kullananlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında görülmeyen vakıf taşınmazları bu sistemle
tespit edilerek kayıt altına alınmıştır.
Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegrasyonu sağlanarak vakıf taşınmazlarına ait her türlü gelirin takibini
sağlamak ve ait olduğu vakıf hesabında elektronik ortamda izlenmek üzere "Vakıf Taşınmazları Yönetim Sistemi Projesi"
hazırlanmıştır. Projenin test çalışmaları devam etmekte ve 2010 yılından itibaren işlemlerin bu sistem üzerinden
yürütülmesi gerçekleştirilecektir.
27 Şubat 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile taviz bedelleri
hesaplanması ve ödenmesinde taşınmaz sahibi lehine yeni düzenlemeler yapılmıştır. Önceden taviz bedeli, gayrimenkulün
rayiç bedelinin yüzde 20’si üzerinden alınırken yapılan düzenleme ile emlak vergi değerinin yüzde 10'u üzerinden
alınmaktadır. Peşin ödemenin yanında eş değer bir taşınmazla takas ya da taksitli ödeme imkânı getirilmiştir. Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 25.200 adet taşınmazın taviz problemi çözülmüştür.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller yıllarca atıl durumda bırakılmışlardır. 2003 yılından bugüne kadar
yapılan çalışmalarla 290 adet gayrimenkul "kat karşılığı" modeli ile, 109 adet gayrimenkul "yap-işlet-devret" modeli ile, 95
adet tarihî eser "restore et-işlet-devret" modeli ile değerlendirilerek 1 katrilyon 750 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmiştir.
Bu yatırımlar için Genel Müdürlük bütçesinden hiçbir harcama yapılmamıştır. Ayrıca, bu yatırımlar sonucu
vakıfların gelirleri de yıllar itibarıyla sürekli artacaktır.
4916 sayılı Kanun kapsamında yer alan ve üzerinde toplu yapılaşma bulunan işgalli vakıf taşınmazların, hazine
mülkiyetindeki taşınmazlarla trampa işlemleri devam etmekte olup bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'da
4.557 adet, Antalya'da 1.570 adet vakıf taşınmazı hazineye devredilerek karşılığında eş değer taşınmazlar vakıfları adına
devralınmıştır.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Vakıflar Genel Müdürlüğünün mevcudiyet sebebi olan ve yıllarca bugünkü dile
çevrilemeyen, çeşitli arşivlerde dağınık ve bakımsız bir şekilde bulunan vakfiye, hüccet, berat, temessük kaydı gibi
belgelerin derlenerek bilgisayar ortamına aktarılması ve Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi kültür ve medeniyetine ait
bilgi ve belgelerin İnternet ortamında Türk ve dünya kamuoyu ile paylaşılmasını kapsayan “Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi–
VAYS- Projesi"nin çalışmaları da tamamlanmak üzeredir.
Camilerimizde ve vakıf abide eserlerinde bulunan taşınır vakit kültür varlıkları ile ilgili hırsızlıklar yaşanmakta,
halılarımız, çinilerimiz yurt dışına kaçırılmakta idi. Koruma önlemleri ile birlikte yurt dışı müzayedeler de takip edilerek
çalınan eserler tespit edilip geri getirilmektedir.
Bu eserlerimizden 2009 yılında, İstanbul Rüstem Paşa Camisi’nden 1994 yılında çalınan çiniler yurt dışında
tespit edilmiş ve geri alınmıştır.
Adana'nın Seyhan ilçesinde Ramazanoğulları Beyliği döneminde inşa edilen Ulu Cami'den 6 Aralık 2002
tarihinde çalınan 223 adet çininin 67 parçası da İstanbul'da ele geçirilmiştir.
Eski yıllarda camilerimizden çalınmış yüzlerce eser yurt içinde de takip edilmiş ve duyuruları yapıldığı için
rahatça satılamadıklarından ve yurt dışına çıkarılamadıklarından, ya terk edilmiş olarak bulunmuşlar yahut da çeşitli
operasyonlarla geri alınmışlardır.
Böylece çalıntı eski eserlere iç ve dış piyasadaki talep kırılmıştır. Ele geçirilen bu eserler şu anda Ankara Vakıf
Eserleri Müzesinde ve İstanbul'daki vakıf müzelerinde sergilenmekte, bazıları da mümkünse eski yerlerine monte
edilmektedir.
Türkiye'deki tüm camilerde ihtiyaç fazlası olan halı ve kilimlerle diğer teberrükât eşyaları Ankara'ya getirilerek
uzmanlar tarafından elden geçirilmiş, gerekli bakımları yapılmıştır. Bu eserlerin değerlendirilmesi için de mevcut müzelere
ilave olarak müzeler açılmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü paha biçilmez taşınır eski esere sahipken müzecilik faaliyeti yıllar boyunca ihmal
edilmiştir. Bu nedenle vakıf eserlerimizin daha iyi korunması ve teşhirleri için Vakıflar Bölge Müdürlüklerinin olduğu illerd e
vakıf eserleri müzelerinin açılması çalışmaları devam etmektedir.
Bu kapsamda 2010 yılında Kayseri, Sivas, Niğde, Kütahya, Erzurum, Samsun, İstanbul’da 4 adet, Diyarbakır ve
Malatya illerinde müze açma çalışmalarımız devam etmektedir.
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi, Avrupa Müze Forumu -European Museum Forum- tarafından 2009’da "Avrupa
Yılın Müzesi" değerlendirmesinde derece almıştır.
Sayın Başkan, değerli üyeler; tarihî belgeler incelendiği zaman görülecektir ki, Türk kültür ve medeniyetinin
çekirdeğini, insanlık sevgisinden ve yardımlaşma duygusundan kaynaklanan bir kuruluş olan vakıflar teşkil etmiştir. Millî
kültürümüze bakacak olursak, birçok medeniyetlere beşiklik yapmış Anadolu'da kamu hizmetleri Türk ve İslam müessesesi
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olan vakıf yoluyla yapılmıştır. Bu vakıflar güncelliğini hâlâ koruyor ve gayelerini gerçekleştiriyorsa kuruluşundaki sağl am
irade ve sosyal dengeye verilen önem sayesindedir.
Gelirin yeniden dağıtımını sağlamak, muhtaç ve fakirleri sefaletle yüz yüze bırakmamak için kurulan vakıf
müessesesi, tamamen ulvi gayelerle, herhangi bir çıkar sağlama mülahazası bulunmaksızın, insana insan olduğu için,
insan şeref ve haysiyetine yaraşır bir hayat standardı sağlamak üzere kurulan bir müessesedir. İşte bu sebeplerden dolayı
ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak hepimizin sorumluluğundadır.
Sayın Başkan ve değerli üyeler; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2008 yılı kesin hesap ve 2010 Mali
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın memleketimize, milletimize ve vakıflar camiasına hayırlı olmasını diler, ilginiz için teşekkür
eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN – Sayın Başbakan Yardımcımıza teşekkür ediyoruz.
Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Devlet Bakanı Sayın Aydın’a söz veriyorum.
Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Manisa) – Sayın Başkanım, izin verirseniz, bir
kurumun daha bütçesini takdir edeyim. Ben bir vesileyle kısa bir süre ayrılmak zorunda kalacağım.
Sayın Bakan, izin verir misiniz?
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) – Lütfen, buyurun.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Bakanlığıma bağlı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, bugüne kadar, devlet enformasyonu, ülkemizin dünyaya
tanıtımı, yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırma başta olmak üzere, 231
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir.
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, yüce Meclisimizin kuruluşuyla yaşıttır. 7 Haziran 1920 tarihinde,
cumhuriyet ilan edilmeden önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat
kaleme aldığı 6 sayılı Kanun’la, “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi” adıyla kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndan
bugüne önemli görevler icra etmiş, yurt içinde ve yurt dışında, devlet enformasyonu alanında ülkemizin en köklü
kurumlarından biri hâline gelmiştir. 1984 yılında 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Basın-Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü” adıyla yeniden yapılandırılmıştır.
2008 yılı nisan ayında yeni binasına taşınan, son derece modern haber ve basın merkezi ile sanat galerisine
sahip, en son teknolojiyi kullanan Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini, merkez teşkilatı, 7 il müdürlüğü -yurt içi teşkilatı- ve 21
basın müşavirlik ataşelikleri -yurt dışı teşkilatı- ile çoğu dil bilen yaklaşık 400 personel eliyle yürütmektedir.
Devletimizin açık enformasyonunun en önemli bir kaynağını oluşturan Genel Müdürlüğümüzce, haber hizmetleri
kapsamında, her gün on altı dilde haber taraması yapılmakta, yayın yapan yabancı gazete, radyo, televizyon ve İnternet
siteleri izlenmekte, günde yaklaşık 5 bin haber toplanmakta ve işlenmektedir. Son yıllarda haber girişinde meydana gelen
artışla bilgisayar veri tabanı yaklaşık 15 milyon habere ulaşmıştır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili kuruluşlara yılda -2008 yılında- 22 bin haber iletilirken, bu rakam 2009
yılının 9 ayında 24 bin habere ulaşmıştır. 2010 yılı için 25 bin habere ulaşılması planlanmaktadır. 2008 yılında 1 milyon 327
bin haber işlenmiştir.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Genel Müdürlük, İnternet üzerinden web sayfası oluşturan ilk kamu
kuruluşları arasında yer almıştır. Genel Müdürlüğün 2009 yılı haziran ayında yenilenen Türkçe ve İngilizce dilindeki web
sayfasını ayda ortalama 750 bin kişi ziyaret etmektedir. Web sayfasında ülkemize ilişkin çeşitli bilgilere ve güncel o laylara
yer verilmekte, her gün Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Rusça bültenler yayımlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde,
günlük Fransızca bülten çıkarılmasına başlanacak olup gelecek yıl da Arapça bülten çıkarılması planlanmaktadır.
Genel Müdürlük, enformasyon hizmetleri kapsamında, ülkemizde görev yapan yabancı medya mensuplarının
mesleki çalışmalarına yardımcı olmakta, ülkemizin tanıtılmasına da katkı sağlamaktadır. Ülkemizde yerleşik ve geçici
olarak görevlendirilen yabancı basın mensubu sayısında ve ülkemize kendi imkânları ile veya Genel Müdürlüğün davetiyle
gelen yabancı basın-yayın mensuplarının sayısında önemli bir artış kaydedilmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren mevcut
yerleşik yabancı basın mensubu 2000'li yılların başında 30-40 kişi iken, 2009 yılında bu rakam 265'i bulmuş olup 2010
yılında 300 olması beklenmektedir. Davet edilen ve kendi imkânları ile ülkemize gelerek mesleki çalışmalar yapmak isteyen
yabancı basın mensupları sayısında sürekli bir artış gözlenmektedir. Genel Müdürlük, ülkemizin iller bazında tanıtımını da
sağlamak amacıyla yabancı basın kuruluşları için çeşitli programlar yapmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz ayrıca, dost ve komşu ülkelerde medya ile ilgili konferanslar ve toplantılar düzenlemekte,
komşu ülke basın-yayın mensuplarına da eğitim vermektedir.
Genel Müdürlüğümüz, devletin iletişim ihtiyacını karşılayan sayılı kurumlardan birisidir. Bu niteliği ile Genel
Müdürlük, Avrupa Birliğine üye ülkelerin kamu iletişim kurumlarının oluşturduğu danışma ve istişare platformu olan
"Venedik Kulübü"nde 2004 yılında üyelik statüsünü elde etmiştir. Bu yönü ile de Genel Müdürlüğümüz basının ilgi odağı
olmaktadır.
Genel Müdürlük, basın-yayın hizmetleri kapsamında, iç kamuoyunun sesini yansıtan yerli basın mensuplarımızın
çalışmalarını kolaylaştıracak ve özellikle çok sesliliğin gereği olan yerel basını güçlendirecek tedbirleri almaktadır. BasınYayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, bu çerçevede ülkemizin değişik illerinde "Yerel Medya Eğitim Seminerleri"
düzenlemektedir. Medya mensuplarına, haber, fotoğraf, yayın ve eğitim desteği vermektedir.
Yerel medyayı teşvik etmek amacıyla her yıl "Anadolu Basınını Özendirme Yarışmaları" düzenleyen Genel
Müdürlüğümüz ayrıca yerel medya mensuplarının ihtiyaç duyduğu konularda meslekleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları da
düzenlemektedir.
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Ayrıca Genel Müdürlük, gazetecilerin Basın Kartı Yönetmeliği’nde belirtilen işlemleri de yürütmektedir. Bugün
itibarıyla basın kartı hamili gazeteci sayısı 11 bine ulaşmıştır. Bu arada bazı medya kuruluşlarında yaşanan yeniden
yapılanma ve iletişim sektöründeki hızlı gelişim sebebiyle sekretaryası Genel Müdürlük tarafından yerine getirilen Basın
Kartları Komisyonunca, yönetmelikte değişiklik çalışmaları yapılmaktadır.
Genel Müdürlük, Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile 100 civarında yerel
ve yaygın basın mensubunu üç ay süreyle Türkiye'de yabancı dil kursuna tabi tutmuş, bu kurslarda başarılı olan 30 yaygın
ve yerel basın mensubunu da Londra ve Washington'a üç ay süre ile yabancı dil kursuna göndermiştir. Genel Müdürlük
yabancı dil bilmeyen veya yabancı dilini geliştirmek isteyen personelini de ülke içinde kursa tabi tutmaktadır.
Genel Müdürlük, iç ve dış kamuoyuna yönelik yayınlar da çıkarmaktadır. Bunlardan en önemlisi, her yıl
güncelleştirilen ve Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Japonca, İspanyolca, Çince ve
Portekizce olmak üzere on ayrı dilde yayımlanan “Türkiye” adlı tanıtım kitabıdır. Bu yıl geniş bir coğrafyada kullanılan
Portekiz diline de basında yer verilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz ayrıca ülkemizi tanıtıcı ve kamuoyu oluşturucu çeşitli dillerde güncel yayınlar ve bültenler
çıkarmakta, İnternet üzerinden haber yayını yapmaktadır.
2010 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı:
Genel Müdürlüğümüzün 2010 yılı bütçesi yukarıdaki hizmet gerekçeleri ve faaliyetleri kapsamında aşağıdaki
gibidir.
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2010 yılı bütçe tasarısı:
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre:
Genel Kamu Hizmetleri
6.274.000.- TL
Savunma Hizmetleri
56.000.- TL
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Ödeneği
60.845.000.- TL
Toplam
67.175.000.- TL
Ekonomik sınıflandırmaya göre, birinci düzeyde:
Personel Giderleri
11.340.000.- TL
Sosyal Güvenlik Kurumları
1.707.000.- TL
Mal ve Hizmet Alımları
52.051.000.- TL
Cari Transferler
77.000.- TL
Sermaye Giderleri
2.000.000.- TL
Toplam
67.175.000.- TL
şeklindedir.
2010 yılı için 2 milyon Türk liralık yatırım ödeneği sağlanmıştır. Ekonomik sınıflandırmaya göre Genel Müdürlük
hizmetlerinden en fazla ödenek kullanan haber hizmetleridir.
Yatırım ödeneği ile medya takip merkezi, matbaa birimi ve elektronik arşiv projeleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca
Genel Müdürlüğün bir kısım demirbaşları yenilenecektir.
Sayın Başkan, tekrar sizlere ve tüm üyelere saygılar sunuyorum. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize
teşekkürler.
BAŞKAN – Sayın Başbakan Yardımcımıza teşekkür ediyoruz.
Şimdi, konuşmalarını yapmak üzere Değerli Devlet Bakanı Sayın Aydın’a söz veriyorum.
Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) – Sayın Başkan, Komisyonun değerli üyeleri; Bakanlığıma bağlı olan
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kısaca TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi -TÜBA- Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Kurumu Başkanlığı ve birimlerinin bütçeleriyle ilgili kısaca özet bilgiler sunmak istiyorum. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Bilindiği üzere, bilim-teknoloji ve yenilik alanında 2002 yılından bugüne kadar çok önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Bu gelişmeler şimdi çok kısa olarak bahsedeceğim ARGE göstergelerinde de rahatça görülebilmektedir.
Şöyle ki ARGE harcamaları 2007 yılında 2,7 katına çıkarak 6.399 milyon TL’ye ulaşmıştır. Tam zaman eş değer
ARGE personeli sayısı 2007 yılında 2,2 katına çıkarak 63 bine ulaşmıştır. Ayrıca araştırma sayısı da 2,1 kat daha artm ıştır.
Bilimsel yayın sayısında da yine 2007’de 21.779’a ulaşmış bulunuyoruz. Patent başvuruları ise 2002-2007 yılları arasında
4,4 katına çıkmıştır. 2007 rakamlarını veriyorum, çünkü 2008 rakamları henüz yayımlanmadı.
Türkiye'nin gayrisafi yurt içi artışında 9’uncu, ARGE harcamaları, tam zaman eş değer ARGE personeli ve
araştırmacı sayısı artış hızında 2’nci, bilimsel yayın sayısı artışında da 3’üncü sırada yer almış bulunuyoruz. Bu nedenle
2009 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin 200 milyon TL ek kaynak tahsisi de söz konusu
olmuştur bu başarıların sağlanmasında.
TARAL, yani kısacası Türkiye Araştırma Alanı programları için 2005 yılından itibaren önemli kaynaklar
ayrılmakta olup TÜBİTAK’a son beş yılda sağlanan kaynak kırk yılda sağlanan kaynağın da üzerine çıkmıştır. Bu
programlar için 2009 yılında 200 milyon TL’si ek olmak üzere toplam 700 milyon TL kaynak sağlanmış ve 2010 yılında ise
625 milyon TL ayrılması planlanmıştır ve ümit ediyoruz ki yine bir ek destekle de bu biraz daha yukarıya çekilecektir.
Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Destek Programı çerçevesinde ekim 2009 itibarıyla desteklenen toplam kişi
sayısı 12.214’tür. 1 Ekim 2009 itibarıyla bilim insanlarına aktarılan toplam fon miktarı 50 milyon TL’dir. TÜBİTAK’tan burs
alan öğrenci sayısıysa toplam 5.752’dir.
İşte bu çabaların da katkısıyla ülkemiz tam zamanlı eş araştırmacı sayısının artış hızında dünyada 2’nci
olmuştur.
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TÜBİTAK tarafından yürütülen destek programlarından bir diğeri ise akademik uygulamalı ARGE destek
programıdır. Son beş yılda 2004-2008 yılları arasında bu programlar kapsamında toplam 19.358 proje önerilmiş, 5.678
proje desteklenmiştir. Desteklenen projelerin toplam destek bütçesiyse 2008 yılı sabit fiyatlarıyla 634 milyon TL’dir. Bu
projelerin değerlendirilmesinde görev alan bilim insanlarının sayısı 2008 yılında 92 farklı üniversitemizden 3.521 bilim
insanına ulaşmıştır. Kamu Kurumları Araştırma Programı çerçevesinde bugüne kadar toplam 2,3 milyar bütçeli 726 proje
başvurusu yapılmış olup bu başvurulardan toplam 350 milyon TL bütçeli 118 bütçenin desteklenmesine karar verilmiş ve 17
tanesi de başarıyla sonuçlandırılmıştır.
2005 yılında başlatılan savunma ARGE programıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin ARGE ile giderilebilecek
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi çerçevesinde bugüne kadar toplam 825 milyon TL bütçeli 68 adet proje başvurusu
yapılmıştır. Söz konusu başvurulardan toplam 557 milyon TL bütçeli 47 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Bu
projelerden 8 tanesi sonuçlanmış olup proje sonuçları Türk Silahlı Kuvvetlerince uygulanma aşamasındadır.
Sayın Başkan, değerli üyeler; 1995 yılından bu yana TÜBİTAK ve Dış Ticaret Müsteşarlığı iş birliği ile yürütülen
Sanayi ARGE Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2009 yılı ekim ayı itibarıyla 568 firmaya 886 proje için TÜBİTAK
kaynaklarından toplam 181 milyon TL ödenmiş bulunmaktadır. Ayrıca KOBİ ARGE Başlangıç Destek Programı kapsamında
2009 yılında 584 firmaya 602 proje için 2009 yılı ekim ayı itibarıyla 59 milyon TL tutarında destek sağlanmıştır.
TÜBİTAK’ın Bilim Toplum Programları çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerine gelecek olursak 1993 yılından
itibaren bugüne kadar 312 popüler bilim kitabı yayımlanmıştır. 2009 yılında 440 yatılı ilköğretim bölge okuluyla 647 il, ilçe
ve kasaba halk kütüphanelerine toplam 500 bin kitap ile 455 bin popüler bilim dergisi ulaştırılmıştır. Bu proje çerçevesinde
yaklaşık 170 bin öğrenci ve 11 bin öğretmen popüler bilim yayınlarına ulaşmış oldu. Türk araştırmacılarının yabancı
meslektaşlarıyla ortak bilimsel projeler yürütebilmelerini temin için 20 ülkeden 24 kuruluş ile ikili anlaşmalar imzalanmış
olup ekim 2009 itibarıyla hâlen 280’den fazla proje yürütülmektedir. Keza 2009 yılında bir önceki yıla göre başvurularda
yaklaşık yüzde 80’lik bir artış yaşanmıştır.
7. Çerçeve Programı’nın son güncel verilerine göre 350 Türk kuruluşu ileri teknoloji projelerinde yer almakta olup
bu projelerin ülke içindeki harcamalarını fonlamak için Avrupa Komisyonundan aldıkları destek miktarı 55 milyon avroya
ulaşmıştır. Türk araştırmacılarımızın 7. Çerçeve kapsamında dâhil oldukları projelerin portföy büyüklüğü 750 milyon avro
düzeyindedir.
Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yürütülen projelerin
büyüklüğü 2008 yılında 2003 yılına göre yaklaşık 10 kat artarak 239 milyon TL’ye ulaşmış olup yılda 200’ün üzerinde ARGE
projesi yürütülmektedir.
Müsaade ederseniz şimdi de Türkiye Bilimler Akademisinin faaliyetlerine kısaca temas etmek istiyorum.
Türkiye Bilimler Akademisinin 2010 mali yılı bütçesiyle ilgili olarak da şu hususlara değinmemiz mümkündür:
Türkiye Bilimler Akademisi toplam 136 üyeden oluşmaktadır. Bu 136 üyenin 83’ü asli üyedir, 35’i şeref üyesidir, 18’i ise
asosiye üyedir.
Akademi, bilimsel etkinliklerin uluslararası kuruluşlarda olgunlaştırılarak geliştirilmesi amacıyla yurt dışındaki
yabancı bilim akademileri ve akademi birlikleriyle aktif olarak ilişkilerini sürdürmektedir.
Türkiye Bilimler Akademisi Akademiler Arası Konseyde ve Avrupa Bilim Akademileri Birliğinde İcra Komitesi
üyesi, Akademiler Arası Panelde aktif üye ve Asya Bilim Akademileri Birliğinin de üyesi olup Başkan Yardımcılığını da
yürütmektedir. TÜBA aktif olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Akademi Başkanları Konseyi ve KEİ Bilim ve
Teknoloji Çalışma Grubunun da üyesidir.
Akademin en önemli projesi “GEBİP” diye kısaca adlandırdığımız genç bilim adamlarını yetiştirme ve onları daha
ileriye taşıma projesidir. Toplam 201 genç bilim adamına bugüne kadar TÜBA destek vermiştir. Ayrıca akademik etik
standartları oluşturarak ülkemize çok önemli bir hizmet yapmaktadır. Eğitimde üniversite öğrencileri için Açık Ders
Malzemeleri Programı, dünyanın nitelikli eğitim kurumlarının ders malzemelerini doğrudan üniversite öğrencilerinin
hizmetine sunma çalışmalarını sürdürüyor.
TÜBA tarihten bize miras kalan arkeolojik yapıların korunması ve restorasyon çalışmalarında örnek sayılabilecek
nitelikli uygulamalar gerçekleştiriyor. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında yürütülecek İstanbul Kültür Mirası ve
Kültür Ekonomisi Envanteri 1 Ekim 2009 tarihi itibarıyla da başlatılmış bulunuyor.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye Bilimler Akademisinin 2010 yılı bütçesi 9 milyon 980 bin TL olarak
öngörülmüştür. Bütçenin çok büyük bir bölümü, yukarıda da belirttiğim gibi, bilim insanlarının desteklenmesinde, bilimsel
toplantılar düzenlenmesinde, uluslararası ilişkiler kapsamında bilim insanı değişim programlarında ve bilimsel araştırma
programlarında kullanılmaktadır.
Yatırım programları kapsamında yürütülen Süleymaniye Külliyesindeki Râbi Medresesinin restorasyonu özgün
bir restorasyon örneği olarak tamamlanmak üzeredir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve bağlı birimlerinin faaliyetlerine ve bütçelerine gelince:
Anayasa’mızın 134’üncü maddesi gereği 2876 sayılı Kanun’la Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk
kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla kurulmuş
olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve
Atatürk Kültür Merkezinden oluşmaktadır.
2009 mali yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve bağlı birimler tarafından yapılan
faaliyetlerin bir kısmı şöyledir:
Atatürk Araştırma Merkezi: Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 15 adet bilimsel eser yayınlanmıştır, 23 adet
eser basım için ihale edilmiştir, 16 adet bilimsel konferans, 7 adet panel ve 6 adet de sempozyum çalışması yapılmıştır.
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Türk Dil Kurumu tarafından 12 süreli yayın ile 37 kitap yayımlanmış olup baskı aşamasındaki kitapların da
yayımlanmasıyla yıl sonunda basılan toplam kitap sayısı 58’e ulaşacaktır. Türk diliyle ilgili olarak 20 ulusal, 5 uluslarara sı
toplantı gerçekleştirilmiş, yurt genelinde 33 konferans düzenlenmiş, bu toplantılara konuşmacı olarak 345 bilim adamımız
katılmıştır. Türk dili alanında lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören 77 öğrenciye burs verilmektedir.
Türk Tarih Kurumu tarafından 1 tanesi 19 cilt, 1 tanesi 6 cilt ve 2 tanesi de 3’er cilt olmak üzere dört büyük eser
yayımlanmıştır. Ayrıca 2 adet süreli yayın yayımlanmış, 2.500 cilt kitap özel matbaalara bastırılmıştır. Yine bu yıl 12 Kasım
2004 tarihinde kapatılan Kurum matbaası hizmet alımı usulüyle yeniden açılmış, 6’şar cilt, 3 bin takım, toplam 18 bin adet
ve 2.800 sahifelik “Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar: 1453-1650” isimli kitabın basımı da bu usulle
gerçekleştirilmiş ve hizmete sunulmuştur. 3 adet uluslararası ve 1 adet de ulusal olmak üzere 4 adet bilimsel sempozyum
ve panel düzenlenmiştir. 2’si yüzey araştırması olmak üzere toplam 31 adet kazı çalışmasına 155 bin TL destek
verilmiştir. 12 lisans öğrencisi, 5 yüksek lisans ve 5 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 20 öğrenciye de karşılıksız burs
verilmektedir.
Atatürk Kültür Merkezine gelince: Atatürk Kültür Merkezi tarafından 12 adet kitap, 3 adet dergi olmak üzere 15
adet bilimsel eser yayımlanmış olup yıl sonuna kadar bu sayı 35’e ulaşacaktır. 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen
İstanbul’a ayrılmış olan, dört yılda bir düzenlenen Türk Kültürü Kongrelerinden 7’ncisi 5-10 Ekim 2009 tarihinde 110’u yurt
dışından olmak üzere toplam 360 bilim adamının katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığınca yukarıdaki faaliyetlere ek olarak Türkiye İş
Bankasının katkılarıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında görev yapan resim öğretmenlerinin
katıldığı “Harf Devrimi” konulu yağlı boya resim yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın ödülleri 21 Nisan 2009 Salı günü
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Konferans Salonunda düzenlenen bir törenle sahiplerine verilmiştir.
Dikkatinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Devlet Bakanımıza.
Şimdi, konuşmalarını yapmak üzere Devlet Bakanı Sayın Aliye Kavaf’a söz veriyorum.
Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Denizli) - Sayın Başkan, Plan Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri;
konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Özürlüler İdaresi
Başkanlığı bütçesi üzerinde sizlere bilgi sunmak istiyorum.
Türkiye'nin çok taraflı dünya içinde rekabetini sağlayacak en önemli unsuru insandır. Hedefler ve ekonomik
kalkınma insan kaynaklarına ve beşeri gelişmişliğe dayandırılmalıdır. Bu noktada, sosyal devlet ilkesi, kamu kaynaklarının
gerekli bölümünün insan kaynaklarının beşeri gelişmişliğine kaydırılmasını öngörmektedir.
Ülkemizde sosyal hizmet alanında temel politikaları oluşturan, en önemli, kapsamlı uygulamaları gerçekleştiren,
kurumlararası koordinasyonda merkezî rol oynayan, büyük bir öneme sahip olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumudur.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, sosyal hizmet politikalarında, insan haklarını
esas alan, halkın gönüllü katkı ve katılımının sağlandığı, yerinden yönetim ilkesinin uygulandığı, sunulan hizmetlerin
merkezi yönetimin yanı sıra halk tarafından denetlenmesine imkân tanıyan, ulaşana değil tüm ihtiyaç sahiplerine hizmeti
öngören yeni bir yaklaşımı benimsemiştir.
Dezavantajlı birey, aile ve gruplara hizmeti hedefleyen ve bu amaçla koruyucu, önleyici, destekleyici hizmet
modellerini uygulamaya koyan SHÇEK, üstlendiği büyük misyonun bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, öncelikle, korunmaya muhtaç, ihmal ve istismara uğramış
kesimlere yönelik hizmetler üretmektedir. Kurum, kalkınma planlarında da belirtildiği üzere, dezavantajlı kesimleri sosyal
içerme politikaları ile sahiplenmektedir.
Kurum daha planlı ve sistemli çalışmasını sağlayacak stratejik planlama çalışmalarını tamamlamıştır.
Kurumumuz stratejik yönetime geçişte önemli bir adım olan stratejik planlama çalışmalarının gerçekçi ve ulaşılabilir
olmasına özen göstermektedir. Ayrıca SHÇEK'in son yıllarda kurum odaklı hizmet modelinden yerinden hizmet modeline
geçmiş olması sosyal hizmet politikasında atılan önemli bir adımdır.
2010 yılından itibaren uygulanacak olan Kurum stratejik planında hizmet önceliği, koruyucu ve önleyici
çalışmaları artırmak yönündedir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler şöyledir:
Ulusal düzeyde erken uyarı sisteminin kurulması için her ilde Sosyal Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi adında
yeni bir hizmet kuruluşu yaşama geçirilecektir. Bu merkezlerde yapılacak çalışmalar ile sosyal hizmetlerin zamanında ve
etkin olarak sunulması sağlanacaktır.
Hizmete ihtiyaç duyan bireylerin yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmeleri ve sosyal hizmetlere
kolayca ulaşmaları için alan taraması yapılacak, böylece illerimizin sosyal hizmete ihtiyaç duyan kesimlerinin belirleneceği
il sosyal yoksunluk haritaları çıkarılmış olacaktır.
2010 yılında göç, savaş ve doğal afet durumlarında uygulamaya alınmak üzere risk haritasını çıkarmak ve bu
manada verilecek sosyal hizmetleri içeren “Sosyal Hizmetlerde Acil Durum Eylem Planı” hazırlayarak bu plana paydaş
kurumları da dâhil etmek üzere çalışmalar yapılacaktır.
İnsan kaynağını teknolojiyle destekliyoruz. Hedefimiz bilgisayar teknolojisinin hizmet alanında en üst düzeyde
kullanılması ve ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaştırmaktır. Kurumsal hizmetlerin elektronik ortamda verilmesini
sağlayacak yazışma ve bilgi paylaşımını elektronik imza ile gerçekleştirecek alt yapıyı kurmak üzere projelendirme
çalışmaları başlatılmıştır. Bu manada e-devlet kapsamında teknolojik altyapıyı oluşturmak, vatandaşlarımızın kurum
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hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak ve sosyal hizmetlerle ilgili veri altyapısını oluşturmak amacıyla
hazırlanan SHÇEK bilişim sistemi tüm birimlerimize kadar yaygınlaştırılmıştır.
Kurum bakımı, hizmeti altında olanların aile ortamında bakım ve yetiştirilmelerinin sağlanması için aile merkezli
ve yerinde hizmet verilmesini sağlayacak olan öz ailesine dönüş, koruyucu aile ve evlat edindirme hizmet modellerimizin
öncelikle uygulanmasına devam edilmektedir.
Kurumda bakım hizmeti almaya devam edenlerin ise, büyük ve koğuş tipi mekânlardan, küçük ve çağdaş bir aile
ortamının oluşturulduğu sevgi evleri, çocuk evleri ve engelsiz yaşam merkezleri model uygulamalarından yararlandırılması
yaygınlaştırılacaktır.
Bakım hizmeti gelişmiş ülke standartlarına uygun şartlarda verilecektir.
Sosyal hizmet alanında yerelleşmeyi gözardı etmeden rehberlik, danışmanlık ve denetleme rolünü güçlendirerek
kurum ve kuruluşlar arasında etkin koordinasyon sağlanacaktır.
Sosyal hizmet faaliyetlerimizde, sosyal hizmet alanında gelişmiş ülkelerdeki iyi örnek uygulamalarından
faydalanmak ve uluslararası fonların kullanımının sağlaması hususunda uluslararası iş birlikleri güçlendirilecektir.
Sosyal hizmetlerde insan haklarını esas alan, sosyal fayda-maliyet yaklaşımı ile paydaşlarımızın, STK'ların ve
halkımızın katkı ve katılımının arttırılmasını sağlamak için çeşitli kuruluşlarla iş birliği arttırılacaktır.
Bunlar Kurumumuzun stratejik planında yer alan stratejik amaçlarıdır. Kurumumuzun sunduğu hizmetlerde son
yıllarda ortaya çıkan yeni ihtiyaç gruplarına yönelik kurumsal ve bireysel modeller geliştirilmiş olup, çocuklarımıza,
kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve özürlülerimize yönelik hizmetlerimizde çok önemli açılımlar gerçekleştirilmiştir. Bunları da
kısaca özetlemek istiyorum.
Ailenin korunmasına yönelik rehberlik ve eğitim hizmetleri kapsamında başvuru yapan aile ve bireylerin takibi
değerlendirilmekte olup 2010 yılında 350 bin aileye ve bireye ulaşmak hedefimizdir. Sosyal alan taraması ile ortaya çıkan
veriler de dâhil tüm koruyucu önleyici hizmetlerle ilgili verileri birey bazında kayıt altına alacak veri tabanını oluşturmak ve
tüm sosyal hizmet rehabilitasyon merkezleri yapısında kullanımını sağlamak amacıyla altyapı çalışmalarını
tamamlamaktır.
Sosyal hizmetlerin zamanında ve etkin olarak ulaştırılması için yardım bekleyen kişilerin resmî makamlara
gelmesi beklenilmeden hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanacaktır.
Tüm hizmet alanlarımızda Kurum bakımı yerine aile yanında bakım öncelikli politikamız olmuştur. Hizmet
sunumumuzdaki bu yeni anlayışa yönelik uygulamalarımızla çocuk ve gençlerin sosyal yaşama uyumlarını daha iyi
sağlamayı, kişisel gelişimleri sağlıklı, özgüvenleri yüksek bireyler olmalarını hedefliyoruz.
Çocuğun yetişmesinde en iyi bakım modelinin aile ortamı olduğu gerçeğinden hareketle, ekonomik nedenlerle
korunma altına alınan çocukların ailelerine dönüşünü sağlamak amacıyla başlattığımız “Aileye Dönüş ve Aile Yanında
Destek Projesi” ile ailelere yapılacak sosyal yardım miktarı da arttırılmış, aile yanında desteklenen bir çocuk için ailesi
veya yakınlarına aylık ortalama 400 TL ödenmektedir. Bugün itibari ile 25 bin çocuğumuz ailesi yanında
desteklenmektedir.
Ailesi yanında desteklenen çocuklarla birlikte ihtiyaç sahibi çeşitli nüfus gruplarına da ödenen sosyal yardım
ödenekleri 2002 yılında 5 milyon 233 bin 236 TL iken 2010 yılında 17 katlık bir artış ile 87 milyon TL olmuştur. Böylelikle,
SHÇEK, sadece kuruma ulaşana değil, kendisi de ihtiyaç sahiplerini tespit edip bizzat ulaşarak hizmet vermeye devam
etmektedir.
Koruyucu aile kampanyaları düzenlenmiş, bugün itibariyle 1.131 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirilmiş
bulunmaktadır. 2002'de ise 515 çocuk koruyucu aile yanında bakılmaktaydı. Koruyucu ailede hedeflenen, profesyonel
koruyucu aile yapısına geçiştir.
Bugüne kadar korunmaya muhtaç statüsünde bulunup evlat edindirilebilme koşullarına uygun 10.084 çocuğa
aile edindirilmiştir. Çocukların aile sıcaklığında yetişmesi ve bu sürecin hızlandırılması için düzenlemeler yapılmaktadır.
Evlat edinmeye müsait çocukların, yasal konumlarının belirlenme süresinde, yuvada değil, evlat edinecek aile yanında
bulundurulmasına çalışılmaktadır.
Yaptığımız tüm çağdaş dönüşüm çalışmalarına rağmen ihmal, istismar, kötü muamele ve çeşitli nedenlerle aile
veya yakınları yanında bakılamayacak durumda olan çocuklara ve diğer dezavantajlı gruplara sunulan Kurum bakımı
hizmeti günümüz şartlarına uygun mekânlarda verilmektedir.
Hâlen hizmet vermekte olan yurt ve yuvalarımızın fiziki şartları iyileştirilmiş olup, hemen hemen tamamı koğuş
tipinden oda sistemine dönüştürülmüş ve kapasiteleri azaltılarak odalarda kalan çocuk sayısı odaların büyüklüğüne göre 2
ile 8 arasında değiştirilmiştir.
Kurum bakımında olan çocuklarımızın sevginin daha yoğun olarak paylaşılabileceği ve yaşamlarını bir aile
ortamında sürdürebilmeleri için en fazla 12 çocuğumuzun barınacağı Sevgi Evleri Projesi’ne hız verilmiştir. Bu kapsamda
valilikler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve hayırseverlerle iş birliği yapılarak 13 sevgi evi sitesinde 105 villa tipi
evde hizmet verilmekte olup, halen 978 çocuğumuz bu aile sıcaklığındaki evlerde yaşamlarını sürdürmektedirler. 2010
yılında 11 sevgi evi sitesinin daha hizmete açılması planlanmıştır.
Ayrıca çocuklarımızın sosyal hayata daha rahat katılabilmelerini sağlamak amacıyla, tercihen il merkezlerinde,
okullara ve hastanelere yakın apartman dairelerinde veya müstakil binalarda 0-18 yaş grubu 6-8 çocuğumuzun bir arada
kaldığı "çocuk evleri" modeli yaygınlaştırılmaktadır. Bugün itibariyle 118 çocuk evi hizmete açılmıştır ve 708 çocuğa
bakılmaktadır. 2010 yılında 80 adet daha çocuk evinin açılması programa alınmıştır.
Bu bağlamda, fiziksel şartlardaki iyileştirmelere paralel olarak çocuk ve gençlerin eğitim başarılarını yükselterek
sınavla yerleştirilen okullara girenlerin sayısını bir önceki yıla göre artırmak hedeflenmektedir. Yetiştirme yurtlarımızda
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kalan gençlerimizden 2008 yılında sınava giren 234 gencimizden 148'i üniversiteye girmiştir. 2009 yılında sınava giren
394 çocuğumuzdan 304'ü üniversiteye girmeyi başarmıştır. Bu yıl başarı oranı yüzde 77'ye yükselmiştir.
Gelişen teknolojiye uyum sağlamak üzere ülke çapındaki bütün yurt ve yuvalarda bilgisayar donanımı ve
ücretsiz internet erişimi sağlanmıştır.
Kurum bakımı altındakilere yönelik zararlı alışkanlıkları önleyici ve vazgeçirici özel uygulamalar yaparak
çocukların aktif spor yaşamına katılımını sağlamak, sanat dallarında eğitmek üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmaktadır.
Kurumun koruması ve bakımı altındaki çocuk ve gençleri iş hayatına hazırlayıcı sorumluluklar kazandırmak
üzere mesleki eğitim ve kurslara katılmalarına imkân tanınmaktadır.
3413 sayılı Yasa gereği korunma altında bulunan ve 18 yaşını tamamlayan 30.896 gencimiz Ekim 2009 itibariyle
kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmiştir. Son yıllarda, işe yerleştirme noktasında, çocuklarımızın yüksek
öğrenime devamlarını özendirmek için üniversite mezunlarının işe yerleştirilmesine ağırlık vermiş bulunmaktayız.
Kurumun çocuklara yönelik hizmetlerinden biri de sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetleri
olup bu konuya Kurumumuz büyük önem vermektedir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler, UNICEF ve ILO gibi uluslararası
kuruluşlarla iş birliği yapılarak çeşitli programlar gerçekleştirilmiştir.
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklara ilişkin
Kurumumuza yeni yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda çeşitli illerde koruma ve bakım, rehabilitasyon merkezleri ile
bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezlerinde hizmet verilmektedir. 6 adet koruma ve bakım rehabilitasyon merkezi ve 13
adet bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi açılmıştır. 2010 yılında 7 bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi ile 3 adet
koruma ve bakım rehabilitasyon merkezinin açılması planlarımız dahilindedir.
18 yaşını doldurmuş ve kuruluş bakımından ayrılmış tüm çocukların toplumsal hayata geçiş sürecinde uyum
sürecini destekleyici çalışmalar yapmaktayız.
Sayın Başkan ve değerli üyeler; bakıma muhtaç özürlülerin özellikle evde bakımının teşvik edilmesi için evde
bakım hizmeti sunan ailesine ya da yakınına aylık 477,18 TL ücret ödenerek bu hizmet modelinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması devam etmektedir.
Şu an özürlü vatandaşlarımıza yönelik devrim niteliğindeki evde bakım hizmeti kapsamında 199 bin özürlü
bakımını üstlenen yakınına toplam 757 milyon TL ödeme yapılmış olup aralık ayı sonu itibarıyla ödenecek miktar 950
milyon TL'yi aşacaktır. 2010 yılında ise 297 bin özürlü ailesine ulaşılması hedeflenmekte olup 1 milyar 474 milyon TL
ödenek tahsis edilmesi uygun görülmüştür.
Bakım altında bulunan özürlülerimizin yaşamlarını daha rahat bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla Engelsiz
Yaşam Merkezi Projesi geliştirilmiştir. Merkezlerdeki her bir yaşam evinde en fazla 12 özürlüye bakım hizmeti
sunulmaktadır. İki ilimizdeki engelsiz yaşam merkezinin açılış çalışmaları 2009 yılında tamamlanmış olup hizmetlerine
başlamışlardır. Ayrıca ülke genelinde özürlülere bakım hizmetlerinin sunulacağı 25 engelsiz yaşam merkezinin çal ışmaları
devam etmektedir.
Kurum bakımındaki yaşlı ve özürlü bireylerin sosyal hayatın içinde olmaları ve bireysel gelişimlerini
sürdürmelerine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla, halkın, yaşlı ve özürlü bireyler için kuruluş içinde gönüllü çalışma
yapmasına imkân sağlıyoruz. Özürlü bireylerin aktif olarak spor branşlarına ve el becerisi eğitim programlarına
katılımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede yaşlılarımızın ürettiklerinin yıl sonunda sergilenmesi onlara büyük moral ve
motivasyon sağlamaktadır.
Akıl ve ruh sağlığı bozulmuş bireylere tıbbi tedavi sonrasında sosyal hayata uyumuna ilişkin olarak tedavinin
devamı niteliğinde rehabilitasyon hastanelerini Sağlık Bakanlığı ile müşterek açmak ve bu hizmetin SGK tarafından
finanse edilmesini sağlamak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.
Yeni çağdaş hizmet politikamız doğrultusunda kuruluşlarımızda korunma altında bulunan çocuklarımız, yaşlı ve
özürlülerimize daha nitelikli bir hizmet sunulabilmesi ve uluslararası bakım standartlarının yakalanabilmesi amacıyl a öz
bakım ve temizlik hizmetleri birbirinden ayrılmıştır. Önceden 20-30 çocuk ya da özürlüye 1 bakım elemanı ile birlikte 1
temizlik elemanı düşmekte iken, şimdi ise günde 3 vardiya olarak her vardiyada 8 çocuğa 1, 6 özürlüye 1 sertifikalı bakım
elemanı ve ayrıca 15 kişilik bir gruba 1 temizlik elemanı uygulamasını başlatarak standardizasyonu sağlamış
bulunmaktayız. Ayrıca bu elemanlar çocuk bakımı konusunda belirli periyotlarla hizmet içi eğitimlere de tabi
tutulmaktadırlar.
Kurumumuz tarafından nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturan 60 yaş ve üzerindeki yaşlılarımıza da
hizmetler sunulmakta olup, halen huzurevlerimizde bugün itibariyle 7.050 yaşlımıza yatılı bakım hizmeti vermekteyiz.
2002'de bu rakam 4.952'ydi. Yaşlı hizmet merkezlerimizde yaklaşık bin üye yaşlımıza gündüzlü hizmet verilmektedir.
Yatılı bakım hizmeti veren huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin fiziki koşulları ve hizmet
standartları iyileştirilmiş olup, halen 81 olan kuruluş sayısı, 2010 yılında 7 yeni, 3 adet ek bina yapılmak kaydıyla toplamda
90'a ulaştırılacaktır.
Ayrıca yapılan yeni bir düzenleme sonucunda gündüzlü bakım ve evde bakım hizmetlerinin yürütüleceği yaşlı
hizmet merkezleri açılmaktadır. 2009'da 5 yaşlı hizmet merkezimiz hizmet vermeye başlamıştır. Bu merkezler aracılığı ile
huzurevi bakımını tercih etmeyen yaşlılarımıza evlerinde bağımsız olarak yaşayabilmelerine yardımcı olunması, onların
yaşam kalitesinin arttırılması ve koruyucu-önleyici hizmet olarak ruhsal ve sosyal yönden destek verilmesi hedeflenmiştir.
Kurumumuz toplum merkezleri aracılığıyla topluma yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerini yaygınlaştırmaktadır.
Bu merkezlerimiz göç alan büyük illerde ve sosyoekonomik yönden yetersiz olan yörelerde hizmet vermektedir. 2002'de
46 tane olan toplum merkezlerimizin sayısı bugün itibariyle 83'e yükselmiştir.

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Tarih : 05.11.2009

Grup :

Giriş:

Sayfa : 12

Ayrıca 44 aile danışma merkezimizde de özellikle aile içi iletişim sorunlarından ve ailelerin sosyoekonomik
yetersizliklerinden kaynaklanan ve aileleri boşanmanın eşiğine kadar getiren sorunların çözümüne çalışılmaktadır.
2002'de 17 tane olan aile danışma merkezimiz bugün itibarıyla 44 tanedir.
Söz konusu toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerimizde Türkiye'de ilk ve tek paket eğitim program
özelliğine sahip Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı 1998'de uygulamaya konulmuş olup şu ana kadar, 2009 yılında
839, toplamda ise 5.744 kadına ulaşılarak bilinç düzeyleri yükseltilmiş ve aile içi ilişkilerinde iyileşmeler sağlanmıştır.
İstismara uğrayan ya da bu riski taşıyan veya şiddet mağduru olan kadınlarımıza psikososyal destek sağlamak,
sorunlarını paylaşarak birlikte çözümler üreten, acil barınma, sağlık, hukuki yardım gibi ihtiyaçlarını karşılayan ve halen 2 9
olan kadın konukevi sayısını artırmaya çalışmaktayız. Yine 2002'de kadın konukevlerimizin sayısı sadece 8'di.
Ülke genelinde diğer kadın konukevleri ile toplam 54 kadın konukevi hizmet vermektedir. Kadın konukevlerinden
yararlanan kadınların gelişimlerini sağlamak ve toplumsal yaşama uyumlarında destek olmak amacıyla konukevine gelen
ve şiddete uğramış kadınlara özgüven ve özsaygısını yeniden kazandırmak üzere düzenli psikolojik tedaviler de
uygulanmaktadır.
Sayın Başkan ve değerli üyeler; bu noktada sizlere geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı ile karşılıklı olarak
imzaladığımız Aile İçi Şiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin
Artırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Protokolü’nden bahsetmek istiyorum.
Bu protokol 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusundaki Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin
Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi’ni kapsamaktadır. Protokolle, aile içi şiddet mağdurlarına ve mağdur
çocuklara yönelik hizmetlerde uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesini, kurumlararası iş birliğinin geliştirilmesini
ve hizmet kapasitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede ülke genelindeki tüm polis merkezlerine "aile içi şiddet
olayları kayıt formu" dağıtılacaktır. Böylece, aile içi şiddet olaylarına ilişkin verilerin sağlıklı bir şekilde toplanacak, daha
sonra analizleri yapılacak, şiddet mağdurlarına destek veren başka kurum ve kuruluşlarla ilişkiler izlenecek, aksaklıklar
doğru ve zamanında tespit edilecek, diğer kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemler hızlandırılmış olacaktır. Bu
form ile ayrıca polis tarafından mağdurun risk değerlendirmesi yapılarak teslim edileceği birimlerin dikkati çekilmekte,
yaşanması muhtemel olumsuz durumların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu durumda kadın sığınma evleri ya da
sığınma evi öncesi hizmet veren güvenli bir mekânın yedi gün yirmi dört saat kesintisiz hizmet vermesi sağlanacaktır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği bu husus göz önünde
bulundurularak hazırlanmış, 24'üncü maddesinde açıklanan "İlk Kabul Bölümü" kuruluşlara acilen kabulü yapılan kadınlar
için düzenlenmiştir.
Farklı bölgede yaşayan mağdur kadınların bu hizmetten etkin bir şekilde yararlanabilmesi için illerde bulunan
kadın sığınma evleri arasında yedi gün yirmi dört saat iletişim ve bilgi ağı oluşturulacaktır.
Polis birimlerinde işlemi yapılan ve polis tarafından teslim edilen aile içi şiddet mağdurları ve mağdur çocuklar il
sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından teslim alınacak ve gerekli sosyal destek verilecektir.
Toplumsal gelişmelerin ve değişimlerin ortaya çıkardığı gereksinimlerle yeniden yapılanarak gelişmesini ve
büyümesini sürdüren SHÇEK, yaşanan sorunlar ve kurumsal deneyimlerin ışığında gerek kuruluşlar gerekse hizmetler
bazında yenilenmeye devam etmektedir. Günümüzde ortaya çıkan bazı sorun ve gereksinimler ise yeniden yasal ve
örgütsel değişiklikler yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
Değişen ve gelişen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 2828 sayılı SHÇEK kanununda, kurum tarafından
sunulan hizmetin norm ve standartlara uygun, etkili ve verimli şekilde sunulmasını sağlamak ve 2828 ve 5395 sayılı
kanunlarda kuruma verilen görevleri yerine getirmek üzere: “Gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal hizmet ve
rehabilitasyon merkezi, evsizler evi ve gece barınağı, çocuk evleri koordinasyon merkezi, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları
ile sosyal hizmetler aile birlikleri” kurulması, kurum kanununa ek yapılması hakkında kanun tasarı taslağına eklenmiştir.
Kurumumuzun sunduğu hizmetin kalitesini yükseltmek için sosyal hizmetin mesleki bir formasyon haline gelmesi
için de çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız sosyal hizmet yüksek okullarını arttırmak ve buralardan mezun olan
gençlerimize 4/B'li kadrolar ihdas etmektir. Hedefimiz, hem gençlerimizin meslek sahibi olmalarını hem de
kurumlarımızdaki hizmetin kalitesini arttırmaktır.
Böylece insandan kaynaklanan hataları en alt seviyeye indirmiş olacağız. 2828 sayılı Yasa’ya, kuruma verilen
görevleri yerine getirmek üzere, diğer kurumlarda bulunduğu gibi kariyer meslek olarak kurum bünyesinde sosyal
hizmetler uzmanı ve uzman yardımcılığı kadrolarının ihdas edilmesi yasa taslağına ilave edilmiştir.
2009'da Genel Müdürlük ve 5 pilot ilde başlanılan Toplam Kalite Sisteminin kurulması ve belgelendirilmesi, 2010
yılında diğer yetmiş altı ilde de uygulanıp belgelendirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
Bakım ve korunma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet sunmak için kurumumuzda 2009 yılı ekim ayı itibariyle
9.351 kadrolu personel ve 10.821 özel hizmet alımı kapsamında çalışan olmak üzere toplam 19.632 personel görev
yapmaktadır.
Kurum personelinin mesleki becerilerini geliştirmek, hizmet verimliliklerini arttırmak amacıyla 2009 yılında 2.555
personel hizmet içi eğitimden yararlandırılmıştır.
Kurumumuzun bütçesinde önceki yıllara oranla önemli artışlar sağlanmıştır. 2002 yılında 121 milyon 589 bin TL
olan kurum bütçesi, 2010 yılında 18,5 kat artırılarak 2 milyar 374 milyon 302 bin TL'ye çıkarılmıştır.
Kurumun yatırım ödeneği 2002 yılında 11 milyon 150 bin TL iken 2010 yılında yatırım ödeneği de 6,25 artırılarak
81 milyon 15 bin TL'ye ulaşmıştır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğümün bütçesi üzerine yaptığım bu sunumu
tamamlarken Kurumumuza maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen çok değerli gönüllü, hayırsever vatandaşlarımıza,
dernek ve vakıflarımıza, yerel yönetimlerimize şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca bütçe hazırlık çalışmalarında
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katkı ve desteklerinden dolayı ilgili tüm Maliye Bakanlığı çalışanları adına Sayın Maliye Bakanımıza ve bütçe
çalışmalarının her aşamasında emeği geçen Genel Müdürlüğümüzün tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 2010 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni
ediyorum.
Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi de izninizle Özürlüler İdaresi Başkanlığının bütçesi üzerine sizlere bilgi
sunmak istiyorum:
Ülkemizde son yıllarda özürlülerin ayrımcılığa maruz kalmadan hak temelli bir anlayışla toplumsal yaşama
katılımlarını sağlamak amacıyla atılan adımlar oldukça önemlidir.
Eskiden özürlüler saklanır, kilitlenirdi artık eğitim alıyorlar, sosyalleşiyorlar, topluma yük olmuyor, katkı veren
kişiler haline geliyorlar.
Yaklaşık 8,5 milyon insanımız, bir başka ifadeyle toplam nüfusumuzun yaklaşık olarak yüzde 13'ü değişik
sebeplerden dolayı özürlü-engelli konumundadır.
Sosyal hayatın içindeki her bir insanımızı kendimiz kadar önemsemek ilkesinden yola çıkarak, özellikle
dezavantajlı konumunda olan özürlülerimizi diğer sosyal kesimlerden daha çok korumamız gerekmektedir çünkü özü rlüler,
konumları gereği, maddî ve manevî yönden diğer sosyal kesimlere göre daha çok desteğe ihtiyaç duyan bir sosyal
kesimdir.
2005 tarihli Özürlüler Kanunu ile bütüncül bir anlayış çerçevesinde özürlülerimizin hemen bütün ihtiyaçlarını
karşılayacak merkezî ve yerel sosyal politikaların temellerini oluşturmuş bulunmaktayız.
Bununla birlikte Özürlüler Kanunu'nda hizmetlerin sunumu ve uygulanmasında ortaya çıkan sıkıntıların
giderilmesi amacıyla değişiklikleri de gerçekleştirmekteyiz. Örneğin, özürlü kişilere ilk defa hükümetimiz döneminde
sunulan evde ya da özel kurumlarda bakım hizmeti ve ödeneğiyle ilgili olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle, kişilerin sosyal
güvencesinin olmaması şartı kaldırılmıştır.
Yine, 2022 sayılı Kanun’a göre yersiz yapılan ödemelerin geri istenilmesi sonucu icrai takibat yapılan
özürlülerimizin borçlarını ceza ve faizleri ile terkin eden Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Özürlülerimizin istihdamını artırabilmek için, çalışan özürlülerin işveren sigorta primlerinin hazine tarafından
karşılanması temin edilmiştir. Ayrıca, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası ile isteğe bağlı erken emeklilik
uygulaması, bütün sigortalılar için standart hale getirilmiş ve ilk defa kendi hesabına çalışan özürlüler ve bakıma muhtaç
çocuğa sahip kadın çalışanlara erken emeklilik hakkı sağlanmıştır.
Bu düzenlemeler, özürlülere hizmet sunan kurumların bütçelerinde önemli artışlara sebep olmuş, örneğin
sadece özürlü aylığı, bakım desteği ve özel eğitim desteği için 2010 yılı bütçesine toplam 4 milyar 611 milyon TL
aktarılmıştır. Bu artışlar, özürlü vatandaşlarımızın uzun yıllardır talep ettikleri hizmetlere ulaştıklarının en önemli
göstergesidir.
Özürlülük öncelikle bir sağlık sorunudur. Özürlüler Kanunu’nda bütün kalıtsal kan hastalıkları ve özürlülüğe yol
açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele edileceği hüküm altına alınmış, böylece
bu hastalıkların tespiti için yapılacak testlerin ücretsiz olması temin edilmiştir.
İşitme problemlerinin erken tanıyla tespiti ve bir an önce işitme ve konuşma eğitimlerine başlanmasının temini
için "Ulusal Yeni Doğan İşitme Projesi" uygulanmaktadır.
Özürlüler Kanunu ile özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan tüm bireyler kapsama alınmış ve
2002 yılında 19 bin çocuğumuz bu destekten faydalanıyorken 2009 yılı eylül ayı verilerine göre özel eğitim ve
rehabilitasyon desteği alan çocuk sayımız 206 bine ulaşmıştır.
Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının birlikte hazırlamış olduğu özel eğitime gereksinim duyan
öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması Projesi ile özel eğitime gereksinim duyan
çocuklarımızın okullara ücretsiz erişimi uygulaması başlatılmıştır. Bu kapsamda 2005-2006 eğitim öğretim yılında 16 bin
171 engelli öğrencimiz bu hizmetten faydalanırken 2009-2010 eğitim öğretim yılında 30 bin öğrencinin taşınması için 51
milyon TL ödenek ayrılmıştır.
Bu projenin uygulanması ile özürlü öğrencilerin okula devamlarında yüzde 85 oranında artış sağlanmış ve
toplumda büyük bir memnuniyet oluşmuştur.
İşitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla, ülkemizde ilk kez “Türk işaret dili sistemi”
oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar devam etmektedir.
Özürlülerin nitelikli işgücü sahibi kılınarak, kalıcı istihdamlarının sağlanması en önemli hedeflerimizdendir. Bu
nedenle, ülkemizde, kamu kurumları ve bazı sivil toplum örgütleri eliyle verilen ve oldukça yetersiz olduğu bilinen özürlüler
için mesleki rehabilitasyon hizmetinin girişimciler eliyle de verilebilmesi sağlanmıştır. Bu hizmetlerin yaygın hale
getirilmesi, özürlülerin istihdamı için oldukça önemlidir.
Ülkemizde istihdamı sağlanmış özürlülerin çoğunun özür oranlarının yüzde 40 ile 60 arasında yığıldığı tespit
edilmiştir. Özür oranı yüzde 60'ın üzerinde olanlar işveren tarafından tercih edilmemektedir. Bu sorunu ortadan
kaldırabilmek için ağır özürlü çalıştıran işyerlerine "korumalı işyeri" statüsü verilecek ve devletçe desteklenecektir.
Ülkemizde özürlülerin istihdamı için uygulanan kota-ceza sisteminin umulan faydayı sağlamadığı görülmüştür.
Özürlü istihdamının artırılabilmesi için işverenleri teşvik uygulamasının da sisteme dâhil edilmesi gerektiği düşünülmüştür.
Bu amaçla İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kontenjan kapsamında çalıştırılan özürlüler ile korumalı işyerlerinde
çalıştırılan özürlülerin, sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü
olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için sigorta primine ait işveren
hisselerinin ise yüzde 50'sinin hazinece karşılanması sağlanmıştır.

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Tarih : 05.11.2009

Grup :

Giriş:

Sayfa : 14

Özürlülerin istihdamının sağlanabilmesi için, Türkiye İş Kurumu tarafından 2004 yılında düzenlenen 20 mesleki
eğitim projesinden 302 kişi yararlanmış iken, 2009 yılı ekim ayına kadar toplam 760 projeden 23.274 kişi yararlanmıştır.
Özürlülerimizin diğer vatandaşlarımıza göre, özürlerinden dolayı daha fazla harcama yapmak zorunda oldukları
değerlendirilmiş ve iş bulamayan ya da çalışamayacak durumda olan özürlülere bağlanan aylıklar yüzde 200 ila yüzde
300 oranında artırılmış, kapsamı da genişletilmiştir. Özürlüler Kanunu ile yapılan değişiklikten önce yaklaşık 67 TL olan
özürlü aylığı, özür derecesi yüzde 40-69 olan özürlüler için 2009 yılında aylık 181 TL'ye, özür derecesi yüzde 70 ve
üzerinde olan ağır özürlüler için aylık 270 TL'ye çıkarılmıştır. İlk kez, on sekiz yaşından küçük özürlü çocuğu olan muhtaç
ailelere ve her ikisi de özürlü olan çiftlerin her birine özürleri oranında maaş bağlanmıştır.
Ulusal Özürlüler Veritabanı Projesi ile çeşitli kurumların elde ettiği özürlülere ilişkin bilgileri tek bir yerde
toplayacak “ulusal özürlüler veritabanı” oluşturularak, özürlülere ait bilgilerin etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktı r.
Ulusal özürlüler veritabanı, özürlülere hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortak kullanılacak, her kurum
yetkileri ve hizmet alanı kapsamında veri tabanına ulaşabilecektir.
Özürlülük sorunlarına ilişkin yapılacak projenin toplam bütçesi 700 bin TL'dir. 2009 mali yılında 400 bin TL al an
araştırmasını yapacak olan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aktarılmış olup 2010 mali yılında ise bütçeye 300 bin
TL ödenek konulmuştur.
Türkiye'de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Projesi ile Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun
Geliştirilmesi Projelerinin toplam bütçesi 8 milyon 523 bin 502 TL’dir. Bunun 7 milyon 575 bin 918 TL’si AB katkısı,
Özürlüler İdaresi Başkanlığının katkısı 947 bin 584 TL'dir.
2010 yılı katkı payı için bütçeye 200 bin TL ödenek tahsis edilmiştir.
800 bin TL katkı payı ise 2011 yılı için planlanmıştır. Bu AB projeleri ile özürlülük alanında faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi ve özürlülüğe dayalı ayrımcılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların 2010 yılı içerisinde
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Özürlülerin her alana rahatlıkla erişimlerini sağlayabilmek için özellikle fiziksel çevre düzenlenmesi konusunda
yerel yöneticilerin bilinçlendirilmesi ve örnek düzenlemelerin yapılması konusunda da çalışmalar yürütülmektedir.
Her özür grubundan özürlü sporcunun spor yapabilecekleri bir örnek spor kompleksinin oluşturulması için de
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için Özürlüler İdaresi Başkanlığının 2010 mali yılı bütçesine
5 milyon 653 bin TL ödenek teklif edilmiştir. Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile gerekli
görüşmeler yapılmıştır, kesinleşen ödenekler daha sonra bildirilecektir.
Sayın Başkan ve değerli üyeler; Özürlüler İdaresi Başkanlığının bütçesi hakkında yaptığım bu sunumdan sonra
Bakanlığıma bağlı bir diğer kuruluş olan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün çalışmaları ve bütçesi hakkında
sizlere bilgi sunmak istiyorum:
Bilindiği gibi ülkemizde çözüm bekleyen pek çok sorun alanı arasına girmiş temel konulardan biri de ailedir
çünkü aile yapısı, sanayileşme ve kentleşmeden doğrudan etkilenerek toplumsal yaşamın biçimlenmesini sağlamaktadır.
Ülkemizde de sanayileşmenin ve köyden kente göçün yaşanması ile aile yapısında ve toplumsal yaşamda köklü
değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Aile kurumu, toplumsal hayatımızın temelidir. Bu önemli gerçek Anayasa’mızda da
"Aile Türk toplumunun temelidir." ibaresi ile belirlenmiştir. Anayasamız, devletin aile ile ilgili ödevlerini vurgulamış ve
ayrıca toplumda dezavantajlı gruplarla ilgili tedbirleri ayrı ayrı belirtmiştir.
Türk toplumunun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması amacına yönelik projeler
geliştiren, araştırmalar yapan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 yılında gerçekleştirmeyi planladığı ve
yatırım programında yer alan tüm araştırma projelerini sözleşmeye bağlamıştır. Bu bağlamda, 2009 yılında ASAGEM
tarafından “Türkiye'de ailelerin eğitim ihtiyaçları araştırması", "Türkiye'de aile değerleri araştırması" ve “Aile eğitiminde
müfredat ve materyal geliştirme” projeleri ile bilgi iletişim alanında "S.G.B.net” sisteminin oluşturulması ve “Web sayfası
alan artırımı” projelerinde son aşamaya gelinmiştir.
ASAGEM'in 2010 yılı bütçesi, 1 milyon 500 TL'si yatırımlara tahsis edilmek üzere, genel bütçeden 5 milyon 929
bin TL toplam ödenek ayrılmıştır. Hükümetimizin aile konusuna verdiği önemin bir gereği ve göstergesi olarak ASAGEM'in
2010 yılı yatırım bütçesi yüzde 20 arttırılarak 1 milyon 500 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye giderlerinin 1 milyon 341 bin TL'si
araştırma projeleri için, 109 bin TL'si için basılı yayın yapımları, 50 bin TL'si ise proje müşavirlik hizmeti için ayrılmıştır.
Bu çerçevede gerçekleştirilecek olan yatırım projelerinin kısaca isimlerinden söz etmek istiyorum: Yaşlılık
Dönemine İlişkin Beklentiler Projesi, Aile Eğitiminde Müfredat ve Materyal Geliştirme Projesi, Tek Ebeveynli Aileler
Araştırma Projesi, Türkiye'de Ailelerin Refah Düzeyi Araştırması Projesi. Bunlarla birlikte, 2010 yılı içinde altı adet kitabın
yayınlanması da planlanmaktadır.
Kurumca bu doğrultuda yapılması hedeflenen diğer çalışmaları da dikkate alırsak 2010 yılında içinde
bulunduğumuz dönemden çok daha etkin ve aktif olarak faaliyette bulunulması beklenmektedir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; son olarak sizlere Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerine bilgi
sunmak istiyorum: Ülkemizde kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde
yararlanmalarını sağlamak üzere 1990 yılında kurulan ve 2004 yılında yeniden yapılandırılan Genel Müdürlük, bugüne
kadar başta yasal çalışmalar olmak üzere, görev alanı kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,
üniversiteler, kadın konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde çok sayıda çalışmalar yapmış,
kadın-erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi birikimi ve deneyim
oluşturmuştur. Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ile Avrupa Birliği'nden
sağlanan kaynaklarla projeler yürütmüştür.
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Genel Müdürlük, 2007-2008 yıllarında gerçekleştirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’ni
tamamlamış ve söz konusu projenin tüm çıktılarını kamuoyu ile paylaşmıştır.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin devamlılığının
sağlanması ve 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan ülke genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik "toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi
sağlanmalıdır." tedbiri gereğince 2009 yılı içinde ilçelerde görev yapmakta olan toplamda 554 halk eğitim müdür ve müdür
yardımcısı ile tarım ilçe müdür ve müdür yardımcısının katılımlarıyla Ankara'da eğitim programları gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde kadın girişimciliğinin istenen seviyeye ulaşabilmesi için kadın girişimcilerin önündeki kültürel,
eğitimsel ve finansal engellerin aşılabilmesine, mevcut hizmetler konusunda kadınların bilgilendirilmesine ve
bilinçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda, haziran ayında mikro kredi uygulamalarının başarıyla
sürdürüldüğü ve girişimciliğe geçişin iyi örneklerinin bulunduğu Mersin İlinde “Kadın Girişimciliğinin Teşvik Edilmesi ve
Desteklenmesi” paneli düzenlenmiştir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılı iş programı kapsamında temmuz ayında Eskişehir'de,
geleceğin medya profesyonelleri olan iletişim fakültelerinde okuyan öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına
yönelik aile içi şiddet konularında farkındalık kazandırmak amacıyla Anadolu Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Toplumsal
Cinsiyet ve Medya Atölyesi başlıklı bir eğitim ve üretim çalışması gerçekleştirilmiştir, ikincisi de halen devam etmektedir.
İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol sonucunda şiddet mağdurları için ilk adım başvuru yerleri olan polis
merkezleri ve karakollarda çalışan personele yönelik eğitim çalışmaları ile kadına yönelik şiddetle mücadele zincirinin
önemli bir halkasını güçlendirmiş olduk. Söz konusu protokol kapsamında 40.400 polisin eğitimleri tamamlanmıştır.
Geçtiğimiz günlerde imzaladığımız bir diğer protokol ile de Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanlarına yönelik eğitim
programlarına devam edilecektir.
Ayrıca Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun birlikte yürüttüğü “4. ülke
programı” çerçevesinde halen hazırlıkları devam eden Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesinin hazırlık çalışmaları da son aşamadadır. 2010 yılında projenin uygulanmaya
başlanacağını umut etmekteyim.
2010 yılında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü için cari 3 milyon 900 bin TL, yatırım 800 bin TL olmak üzere
genel bütçeden toplam 4 milyon 700 TL ödenek öngörülmüştür. Öngörülen bu ödenek ile önümüzdeki dönemde Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğünün gerçekleştireceği bazı proje ve faaliyetlerden bahsetmek istiyorum.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’nda tanımlanan sorun alanlarına ilişkin stratejilerin
uygulanmasından sorumlu tarafların çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla toplantılar gerçekleştirilecek ve
yılsonunda rapor hazırlanacaktır.
Kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde eğitimden yararlanmaları konusu toplumsal cinsiyet eşitliği
olgusunun içinde son derece önemli bir yere sahiptir. Genel Müdürlük tarafından ilgili tarafların katılımıyla Kadın ve Eğitim
Paneli düzenlenecektir. Öte yandan Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu toplantısının 2011 yılındaki gündem
maddelerinden biri “Kız çocuklarının eğitim, öğretim, bilim ve teknolojiye erişimleri ve katılımları"dır. Gerek mevcut
çabalara katkıda bulunmak gerekse Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu toplantısına hazırlık amacıyla bir
çalıştay yapılması planlanmaktadır.
Kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinç yükseltmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü ve 5 Aralık Türk Kadınlarının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Edişinin 1’inci yıl dönümünde etkinlikler
düzenlenecektir.
Medyanın cinsiyetçi söylemine karşı mücadele kapsamında “medya okuryazarlığı” konulu toplantılar
gerçekleştirilecektir. Ayrıca medya çalışanlarında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kadına
yönelik şiddetle mücadelede yerel medya çalışanlarının rolü ve haber yazma atölyesi düzenlenecektir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; dinleme sabrını gösterdiğiniz bu sunumda sizleri, Bakanlığıma bağlı bulunan dört
önemli kurumun amaçları, önemi, faaliyetleri ve bütçeleri konusunda bilgilendirmeye çalıştım.
Yorucu çalışmalarınız ve katkılarınızdan dolayı şahsım ve Bakanlığım adına teşekkür ediyorum. 2010 yılı
bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Sosyal hizmetler ailesinin tüm kadınları, çocukları, gençleri, özürlüleri, yaşlıları ve çalışanları adına hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakanım.
Evet, değerli üyeler, Bakanlarımızın kendilerine bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerine ilişkin sunumları böylece
tamamlanmıştır.
Görüşmelere devam ediyoruz.
Üyelerimize söz veriyorum.
İlk söz, Sayın Hamzaçebi’ye ait.
Buyurun efendim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Devlet Bakanları, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, bürokrasinin değerli temsilcileri; ben
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, TÜBİTAK ve Türk Tarih Kurumu bütçeleri üzerine görüşlerimi ifade etmek
istiyorum.
Bu üç bütçe hakkında görüşlerimi ifade etmeden önce Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesine
ilişkin olarak Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın sunduğu metinde yer alan “w” harfine dikkat çekmek istiyorum,
hazır Türk Dil Kurumu da burada iken Türkçede bu harfin olmadığını belirtmeliyim. Sayın Başbakan Yardımcısının sunuş
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metninde Türkçede olmayan bir harfin yer almasını yadırgıyorum. Eğer bu harfe ihtiyaç varsa -ihtiyaç olabilir- Türk Dil
Kurumu burada değerlendirmeyi yapar. Eğer alfabeye ilave ederse o takdirde bu harfi de kullanabiliriz.
Sayın Kavaf’a görevinde başarılar diliyorum. Bize çok kapsamlı bilgi vermeye…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Hamzaçebi, nerede?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – İşte burada, dağıtılan metin önümde, iki sayfalık bir metin.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sonradan geldi o. İlk sunuşta değil, ilave yaptığı konuşma için getirdi arkadaş.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, Sayın Arınç konuşmasını yaparken “web” sayfası
deyince dikkatimi çekti “web” sayfası, aslında İnternet sayfası doğru bir tabir değil, web sayfası daha doğru bir ifadedir
onu kullandı ama Türkçede tabii bu harf yok. Ben de…
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Web’in w’su mu?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Evet, web’in w’su.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Ama yani web’i nasıl yazacak başka türlü?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Türkçede yok. Doğru, web’i nasıl yazacak da, Türkçede bu harf yok
Sayın Ünüvar.
RECAİ BERBER (Manisa) – Siz nasıl yazıyorsunuz üstat?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, Türkçede -ben doğrusu bu eleştirilerinize
şaşırıyorum- “w” harfi var mı yok mu? Varsa, ben özür dileyeceğim.
OSMAN DEMİR (Tokat) – Türkçe kelime değil ki Hamzaçebi, siz ne yapıyorsunuz? Türkçe bir kelimeyi,
Türkçede olmayan bir harfle tanımlıyor olsa haklısınız.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Tebrik ediyorum sizi Sayın Demir, bravo yani. Ekonomiden sonra
Türk Dil… Şöyle yapalım arkadaşlar, Türk Dil Kurumu…
OSMAN DEMİR (Tokat) – Siz de maşallah her şeyi biliyorsunuz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Efendim, ben hayır bunu ilkokulda öğrendim, hepimiz öğrendik.
Alfabe yirmi dokuz harftir “w” yoktur. Yani, siz…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Usulen, arkadaşlar dün bize kızıyorlardı, şimdi onlar yapıyor; uyarırsanız.
BAŞKAN – Müsaade edelim konuşmacı sözünü tamamlasın efendim.
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Evet, web’i nasıl yazacak? Bu ilginç bir soru. “X” harfini kullanıyor
muyuz? Ama “Haber X” diye bir site var mesela. Kullanabilir insanlar özel yazışmalarında, her yerde kullanabilir. Burası
Türkiye Büyük Millet Meclisi, lütfen… Sunuşu yapan Sayın Başbakan Yardımcısı.
Evet, ben sadece…
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Türkçe olarak kullanılan bir şeyi “w” ile yazsa haklısınız ama…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Vashington’ı “w” mu yazıyorsunuz “v” ile mi yazıyorsunuz?
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Ben yazdığım zaman “W” ile yazıyorum, orijinal olduğu için.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Ben “V” ile yazıyorum. Ha, özel isim olduğu için onu yazabilirsiniz,
doğru. Özel isim olduğu için onu yazabilirsin, ona bir şey demem.
Peki, değerli arkadaşlar, Sayın Başkan bunu…
BAŞKAN – Devam edin siz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Ben şimdi, bütçelere ilişkin görüşlerimi ifade ediyorum.
Şimdi Sayın Kavaf’a sunuşuyla ilgili bir öneride bulunmak istiyorum. Olabildiğince fazla bilgi verme gayretine
girmiş durumda, buna teşekkür ediyorum. Ancak konular itibarıyla bir tasnif yapılmış olsaydı daha bize yardımcı olurdu bu
metin. Ara başlık hiç yok, sadece kurumların bütçelerini hitap cümleleriyle birbirinden ayırmışsınız. Kurumların bütçeleri
altında da birtakım ara başlıklar olsa biz çok daha rahat takip edebilirdik.
Son rakamları vermişsiniz genellikle. Önceki yılları da vermiş olsaydınız bir kıyaslama olanağı olabilirdi. Belki
bunları tablolara dökmek, izleyenler, konuşma metninizi takip edenler açısından daha rahat takip etme imkânı sunabilirdi.
Sadece bir yerde kıyaslama yapmışsınız. Belki başka yerlerde de yapmış olabilirsiniz, gözümden kaçmış olabilir ama bir
yerdeki kıyaslamanız dikkatimi çekti, sayfa 7’de bütçe ödeneklerindeki artışı ifade ediyorsunuz. 2002 ila 2010 veya 2009
yılı arasındaki ödenekleri kıyaslıyorsunuz “Şu kadar kat artırılmıştır.” diyorsunuz. Biliyorsunuz, bu tip kıyaslamalar doğru
olmaz. Doğru olan, sabit fiyatlarla bunları kıyaslamak veya gayrisafi yurt dışı hasılaya oranlar itibarıyla kıyaslamak çünkü
bu kıyaslamada enflasyonun etkisini hiç dikkate almamış oluyorsunuz.
Evet, SHÇEK’le ilgili olarak bütçede yer alan bazı rakamlar konusunda ben Sayın Bakandan bilgi rica ediyorum.
Şunlar bilgi istediğim rakamlar: Temsil ve tanıtma giderleri kalemine bakıyorum, 2008 yılı bütçe ödeneği 205 bin TL iken
bunun sadece 2008’de 61 bin TL’si kullanılmış, kalanı kullanılmamış. Oldukça fazla bir ödenek artmış, tasarruflu gitmiş
veya ihtiyaç olmamış demek ki o dönemki yönetimin.
2009 yılı kesintili bütçe ödeneği 202 bin TL, yıl sonu gerçekleşme tahminini bilemiyorum, ağustos sonu
gerçekleşmesi 51 bin TL. Ancak 2010 bütçe teklifi 2009 başlangıç ödeneğine kıyasla 2 kattan fazla bir artış gösteriyor yani
2 katından fazlaya çıkıyor ödenek daha doğrusu, 452.500 TL’ye çıkıyor, yüzde 135’lik bir artış var. Bu acaba hangi
ihtiyaçtan kaynaklanmıştır, onu öğrenmek istiyorum.
Bütçede öğrenmek istediğim birkaç kalem daha var. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı altında “Sermaye
giderleri” kaleminde önemli bir artış var. 2009 başlangıç ödeneği 913 bin TL iken 2010’da 5 milyon 880 bin TL’ye
yükseliyor. Yatırımların artacağı anlaşılıyor. Ancak alt başlıkları da vermek istiyorum: Gayri maddi hak alımları 2 milyon
300 bin TL. 2009’da bu rakam 110 bin TL iken şu ana kadar herhangi bir harcama yapılmamış. Buradan ne alınması
planlanmaktadır?
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Menkul malların büyük onarım gideri: 2009’da sıfır ödenek, 2010’da 1 milyon 500 bin liralık bir ödenek
koyuyorsunuz. Acaba hangi menkul malların onarımı düşünülmektedir? Diğer sermaye giderlerindeki 1 milyon 800 bin
TL’lik kalemin de ayrıntısını rica ediyorum.
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun 2010 yılı bütçe teklifi, 2009 başlangıç ödeneğine kıyasla yüzde
54 artış öngörüyor. Birçok birimde ödenek artışları oldukça yüksek seviyede. Tabii ki bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bu,
doğru bir artıştır tabii ki. Ancak çocuk yuvaları, çocuk ve gençlik merkezleri, çocuk evleri kalemindeki artış biraz genel
artışın altında kalmış, yüzde 13 oranında. Acaba burada neden daha fazla ödenek artırma ihtiyacı duymadınız?
TÜBİTAK bütçesiyle ilgili hem bazı sorunları dile getirip hem önerilerde bulunmak istiyorum. Büyük çapta
ARGE’si olan dev üretim firmalarımız, normal üretim süreçlerinde geliştirdikleri ürünler için âdeta mevcut ürüne eklenen
her yenilik için yeni bir inovasyon çalışması gibi TÜBİTAK’a başvuruyorlar ve böylece bu çalışmaların bir bölümünü
TÜBİTAK vasıtasıyla devlet kaynaklarından karşılamış oluyorlar. Bu şekliyle duyumlar var, bazı İnternet sitelerinde bu
şekilde haberler yer alıyor. Bu konuda durum nedir?
Küçük ve orta boy işletmelere ve bireysel başvurulara yeterli kaynak ayrılmakta mıdır? Ayrılmadığı yönünde bir
kanaatim var. Esasen, KOBİ’ler, büyük şirketler gibi işlerini o kadar profesyonelce takip edecek durumda değiller, öyle
kadroları yok. KOBİ’lere daha fazla kaynak ayrılmıyor olmasını -yasadan gelen sorunlar da olabilir tabii ki buradaTÜBİTAK proje desteğinin temel felsefesinden bir sapma olarak değerlendiriyorum. Bu durumda mevcut proje seçim
sistemi proje önerilerinin seçimi aşamasındaki amansız rekabette zayıfı korumuyor, yine güçlü olan ön plana çıkıyor. Bu
seçim yapılırken projelerin sektörel dağılımı, bölgesel dağılımı, şirket boyutları itibarıyla dağılımı gibi muhtelif kriterler
açısından daha adil bir sistem kurulması gerekir. Gerekirse KOBİ’leri korumak açısından pozitif ayrımcılığa gidilecek
şekilde birtakım kurallar, standartlar konulabilir, kontenjan getirilmesi, koruyucu standartlar konulması gibi.
Küçük firmalar veya bireysel başvuru yapanların projelerinin onaylanmasında karşılaştıkları güçlükler, onları bu
alanda hizmet satın alan danışmanlık firmalarından hizmet almaya zorluyor. Kişi, kendi başvurduğu zaman geçiremediği
projesini danışmanlık şirketleri aracılığıyla geçirebiliyor şekilde bir imajın, bir izlenimin doğmasına yol açıyor. Bu, şüphesiz
her zaman böyle değildir ancak KOBİ’leri veya bireysel başvuru sahiplerini böyle bir izlenimden kurtarmak için TÜBİTAK
gerekli adımları atmalıdır.
Diğer bir konu, bitmiş işler için yani daha önce gerçekleştirilmiş, elle tutulur bir ürün olarak ortaya çıkmış,
gerçekleşmiş ve aslında tamamlanmış işler için proje desteği alınmasının TÜBİTAK harcamaları içerisinde payının önemli
boyutlara, önemli rakamlara ulaşması. Hatta bazı kimseler, bu nedenle bir patlamadan söz ediyorlar. Bu etik bir şey değil,
ama şirketler kendilerini savunacak gerekçeleri bulabilirler. Diyorlar ki ben bu inovasyonu kendim fonladım, epeyce büyük
bir maliyete katlandım ve gerçekleştirdim, devlet neden bir kısmını karşılamasın? Haklı da olabilirler ama TÜBİTAK proje
desteklerinin temel felsefesi, temel amacı, yeni açılımları, yeni projeleri desteklemektir, bitmişleri değil. O hâlde bu nası l
önlenebilir, bu konuda hangi kurallar getirilebilir? Bu konuda TÜBİTAK çalışmalı, bitmiş işlere de bir destek sağlamak
gerekebilir. Öyle olsun demiyorum ancak onlar için ayrı bir kulvar açılabilir. TÜBİTAK işin bitip bitmediğini belki bilmiyor da
olabilir ama bitmiş projelerin TÜBİTAK kaynaklarından yararlandığı bir gerçektir.
Üniversite öğretim üyelerine ayrılan kaynaklar tabii ki bir ekip tarafından kullanılıyor. O üniversite hocasının,
akademik kariyer sahibi hocanın o projede çalıştırdığı doktora öğrencileri olabiliyor. Bu ödemelerin bir kısmının doktora
öğrencilerine yapılması gerekir. Ancak projenin maliyeti karşısında alınan fonun yeterli olmaması gibi nedenlerle belki
öğrencilerden fedakârlık istemek konumunda olabilir hocalar. Bu durumda belki o tip ödemeleri o öğrencilere ödemek
şeklinde bir yol tutturulabilir, böyle bir yol benimsenebilir diye düşünüyorum. Bunları Sayın Bakanın ve TÜBİTAK Sayın
Başkanının dikkatine sunuyorum.
Türk Tarih Kurumuyla ilgili bir konuyu dikkatinize sunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu,
hepinizin bildiği gibi, Türk Dil Kurumu gibi Atatürk’ün vasiyetiyle kurulmuş bir kurum. Önce sunuşla ilgili şeklî bir şeyi
söyleyeyim, belki yine takılacaksınız. Sayın Bakanın bize dağıttığı ancak başarıyla özetlediği sunuş konuşmasının 46’ncı
sayfasında birinci paragrafta yer alan bir cümle var -aslında iki cümle- ama bu cümlenin düşüklüğü var. Cümle düşük
Sayın Bakan, bitmiyor, bir bakın. Arada bir yerde kesmiş, iki cümleden oluşuyor, cümle bitmiyor. Türk Tarih Kurumu belki
yoğun ihale işleri nedeniyle bunlara zaman ayıramamış olabilir, Türk Dil Kurumundan yardım almasını öneriyorum.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Ne olduğu anlaşılıyor ama değil mi?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Vallahi ne olduğu anlaşılıyor ama siz Plan Bütçe Komisyonu gibi bir
komisyonda böyle bir sunuşu yeterli buluyorsanız bir şey demeyeceğim. Sayın Bakanın bu cümleden haberi olduğunu
sanmıyorum. Sayın Bakan son derece dikkatli bir kişidir. Zaten bu metni kullanmadı Sayın Bakan, başka bir metin
kullandı.
Gündeme getireceğim konu şu: Türk Tarih Kurumunun bir ihalesi var. Sayın Bakan, sizin vasıflarınız,
özellikleriniz bu ihale üzerinde duracağınızı bana düşündürttürüyor. Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara ili Çankaya
ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde 1.062 ada ve 8 parselde bulunan bir gayrimenkul satın alınıyor 2009 yılında, içinde
bulunduğumuz yılda. Satın alma komisyonu Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Ali Birinci tarafından 21/4//2009 tarihinde
oluşturuluyor. Bu komisyon daha sonra herhangi bir nedenle iptal ediliyor. Daha sonra 2 Haziran 2009 tarihinde yeni bir
komisyon oluşturuluyor. İkinci kez kurulan komisyon, henüz Kamu İhale Kanunu’yla belirlenen sorumluluklarından ve
görevlerinden herhangi birini dahi yerine getirmeden Başkan Ali Birinci ve Türk Tarih Kurumu mensubu Yusuf Turan
Günaydın’ın katıldığı 12/6/2009 tarihli bir toplantıda sözünü ettiğim taşınmazın satın alınmasına karar veriyor, 15/6/2009
tarihinde. Bu komisyon toplantısına 1 üye katılmıyor, 3 üye de alım işlemine muhalefet ediyor. Her iki komisyonda da yer
alan Neşe Can Uysal Türk Tarih Kurumu Başkanlığına hitaben yazmış olduğu dilekçede, satın alma komisyonunun
gayrimenkul satın alma amacı dikkate alındığında böyle bir alım satım konusuna bilgi ve birikimi olmadığından komisyona
hizmet edemeyeceğini, bu komisyondaki görevini ifa etmek için yürütmekte olduğu kütüphane şube müdürlüğü görevini
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ihmal etmeden araştırma yapmasının imkânı olmadığını, böyle bir alıma ihtiyaç duyulmadığı ve piyasadaki dağıtım
firmalarından yararlanılarak aynı menfaatin elde edilebileceğini beyan ederek komisyondaki görevini kabul etmemiştir.
Neşe Can Uysal’ın bu görevi kabul etmemesinin yanı sıra komisyon üyelerinden Yılmaz Seçkin, 17/6/2009 tarihinde
tebellüğ ettiği yazıda, binanın satın alınmış bulunması sebebiyle bu görevi kabul etmemiştir. Bina satın alınmış ama
kendisinden bir görev isteniyor. Aynı şekilde komisyon üyesi Ümit Bedel de gayrimenkulün satın alınması sürecinde hiçbir
faaliyetinin bulunmaması…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - …sebebiyle piyasa araştırması yapma görevini kabul etmemiştir.
Bunun üzerine, piyasa araştırması yapma görevi daha önce memuriyetten ihraç edilen veya memuriyetten ayrılan, ihraç
edilmemişse… O konuda bilgi rica ediyorum ve Tarih Kurumu Başkanı Ali Birinci döneminde memuriyete tekrar alınan
Yusuf Turan Günaydın’a verilmiş ve bu kişi piyasa araştırma görevini kabul etmiştir.
Sözünü ettiğim komisyon kararında bir görevli şu şerhi koyuyor: Dükkânın kiracıları tarafından boşalttıktan sonra
ve satış taahhüt sözleşmesi yapıldıktan sonra maliyet cetvelinde belirtilen 1.750.375 bin liradan alınması uygundur. Bu
fiyatın üstü bir fiyat yüksektir. Peki, komisyon hangi bedelden almaya karar veriyor? 2,5 milyon TL’den almaya karar
veriyor. Diğer üye Yılmaz Seçkin: “Binanın fiyatı muhammen bedelin çok üzerinde olduğundan alınmasını uygun
bulmadığımı beyan ederim.” Bir diğer üye Tuncay Demiralp: “Piyasa araştırma dosyasında bulunan ve emlakçılardan
alınan fiyatlar arasındaki farklar nedeniyle emlakin 2 milyon 500 bin TL’ye alınmasını uygun görmüyorum, şerh
düşüyorum.” Bir üye, daha öne memuriyetten ayrılan veya ihraç edilen, Ali Birinci döneminde tekrar Türk Tarih Kurumunda
memuriyete alınan Yusuf Turan Günaydın ise “Kurumun menfaati için gereklidir.” diyor, Başkan da “Uygundur.” diyor, o
şekilde bu karar sonuçlanıyor.
Şimdi, benim merak ettiğim bu taşınmaz hangi bedelden alınmıştır? Bu kadar buraya şerh koyan bu memurlara
rağmen…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - …bir tarih kurumu başkanı hangi veriyle 2 milyon 500 bin TL’den
bunun alınmasına uygun görüş vermiştir?
Öte yandan, bu gayrimenkul sahiplerinin adına vekâleten hareket eden Akın Dinçer –sanıyorum bir
milletvekilinin oğlu- Türk Tarih Kurumuna gelmiş midir bu gayrimenkulün satımıyla ilgili görüşme yapmak üzere? Vekil
olduğu için doğal olarak gelmesi gerekir. Ama kendisi yerine acaba babası gelmiş olabilir mi? Bunu merak ediyorum.
Şimdi, bu gayrimenkulün hemen satışından sonra, Akın Dinçer’in vekili olduğu şirket, hemen 14/7/2009 tarihinde
Çukurambar’da, bugün Ankara’nın ünlü restoranlardan birisinin taşınmazını satın alıyor. Hemen bu satışın Türk Tarih
Kurumuna yapılmasından sonra hemen o gayrimenkulü satın alıyor. Kişinin tabii ki kendi birikimi olabilir, tasarrufu olabilir,
kendi parası olabilir. Buna söyleyeceğim bir şey yok. Ancak bu zamanlamanın çok birbirine tesadüf etmesi dikkatimi çekti.
Sayın Bakan, siz bu konularda çok dürüst, düzgün çizgisi olan bir kişisiniz. Bu sorunların Türk Tarih Kurumunda
yaşanıyor olması, Türk Tarih Kurumunun özel bir statüsünün olması “Teftiş ediliyor.” diyebilirsiniz, bilemem, bütün bunların
olması sizi bir işlem yapmaktan alıkoymamalı. Bunun üzerinde ciddiyetle durmalısınız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Türk Tarih Kurumuna, Atatürk’ün mirasını yöneten, Atatürk’ün
mirasından kalan kaynaklarla varlığını sürdüren, o kaynaklarla faaliyetini yürüten Türk Tarih Kurumunda bu olayların
olması yakışmıyor. Yani bu Başkan hakkında gerekli işlemleri yapmalısınız diye düşünüyorum.
İkinci olarak kısa bir iki cümleyle bir ihaleden daha söz edeceğim. Bir matbaanın kiralanması, işletilmesi
yönünde bir ihale yapılmış mıdır 2009 yılında? Bu ihaleye iki firma mı katılmıştır? Bu iki firmanın acaba adresleri aynı
mıdır, teklif veren iki firmanın adresleri aynı mıdır, ihaleye verilen teklif mektuplarının üzerindeki zarflardaki adresler aynı
mıdır? İki firmanın yetkili kişisi de aynı kişi midir ve bu ihale hangi bedelle, hangi şirkete yapılmıştır? Bu konularda ben
Sayın Bakandan bilgi bekliyorum.
Ayrıca Türk Tarih Kurumunun anlatıldığı bölümde, bu konuşma kitapçığında “Türk Tarih Kurumunu Atatürk
kurmuştur.” şeklinde bir cümlenin yer almamış olmasını da yadırgıyorum. Türk Dil Kurumunda bu cümle var ama her
nedense Türk Tarih Kurumu bu cümleyi buraya yazmaktan imtina etmiştir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Günal, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanlar, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, her bütçede olduğu gibi, geçtiğimiz yıl neler tartıştığımıza baktım. Bugün hem bilim hem
kültür, tarih, dil açısından yani cumhuriyetin temellerinde önemli yeri olan ve Atatürk’ün çağdaş medeniyet seviyesinin
üzerine çıkarma hedefinde yine önemli yeri olacak olan kurumları tartışıyoruz. Birkaç bütçeyle ve kurumlarla ilgili tespitimi
söyledikten sonra sizleri yine Türkiye’deki bu kısır çekişmelerin ve sanal gündemlerin ötesine götürerek bazı konuları
tekrar değerlendirmemize vesile olacak bir şeyler söylemek istiyorum.
Öncelikle Sayın Bakanların konuşma metnine baktığımız zaman, kısaca TÜBİTAK, TÜBA ve diğer kurumlarla
ilgili bir iki mukayeseyi dikkatinize sunacağım. O da rakamsal analizden ziyade buraya verilen önemi ve verilmesi g ereken
önem açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
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Şimdi, Sayın Bakanın konuşmasına baktım, TÜBİTAK ve TÜBA’ya 37 sayfa ayrılmış; güzel, bilimsel gelişmelerin
hepsini. Diğer Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih
Kurumu 1,5 sayfa, toplamı, tamamı 9 sayfa.
Başka bir bilgiyi dikkatlerinize sunmak istiyorum: Hepsinin bütçelerini topladım, 29 milyon TL yapıyor. Toplam
bütçemiz 286 milyar, on binde 1’ine aşağı yukarı –yanlış hesaplamadıysam- tekabül ediyor. Bu bizim dil, tarih,
kültürümüze çok daha fazla kaynak ayırmamız gerektiğini gösteren, bunların araştırılmasına, yaşatılmasına çok daha
fazla kaynak ayırmamız gerektiğini gösteren bir göstergedir diye sadece dikkatlerinize sunuyorum.
Türk Dil Kurumu hazır burada söylenmişken hep merak ettiğimiz ve daha dün akşam yine arkadaşlarımızla
konuşurken bilgisayarın hecelemesinde “uluslararası” kelimesi ayrı yazıyor bilgisayara sorduğunuz zaman. Şimdi özellikle
baktım, sonunda Türk Dil Kurumunun olduğu yerde “uluslararası” birleşik yazılmış, arkadaşlarımız galiba dikkat etmişler.
Yani bu konularda, buradan nereye geçmek istiyorum, bilgisayar programlarıyla ilgili kısımlara Sayın Bakanın dikkatini
çekmek için söyledim. O zaman bu programlara heceleme için uygulanan programlar yüklenirken heceleme kısmına
bunların da herhâlde bazıları güzel oluyor, seçenek veriyor “Öz Türkçesi şudur” işte “Türk Dil Kurumunun önerdiği budur”
diye hem TÜBİTAK bünyesindeki bilişim sektörüne bakan arkadaşlar açısından hem de Türk Dil Kurumuyla iş birliği
açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kitapçığın baş taraflarında “uluslararası” ayrı yazılmış. Ben, alışkanlık
olarak, akademisyen olarak birleşik yazıyorum ama gayriihtiyari otomatik düzeltme yapıyor makine öyle gidiyor. Onun için
arkadaşlarımızdan bu konuda…
Bunu söylemişken yine Sayın Bakanım, çok önemli bir şey, TÜBİTAK’ın önemli destek sağladığını biliyorum,
özellikle aradım konuşmanızın içerisinde “pardus” diye bir Türkçe işletim sistemimiz var. Daha önce amatör bir şekilde
arkadaşlarımız başlamıştı, TÜBİTAK’ın önemli destek sağladığını biliyorum, yakından takip ediyorum ama konuşma metni
içerisinde onları göremedim. Göremedim derken tabii yapılıyordur ama bunun çok önemli olduğunu hem
bilgisayarlarımızdaki çalışmalar açısından hem güvenlik açısından hem de diğer Türk cumhuriyetleriyle ve Türkçe
konuşan topluluklarla ilişkilerimiz açısından önemli olduğunu biliyorum.
Yine bu açıdan önemli bir şey vardı, geçen yıl da sormuştum, kitapçığın tamamına baktım, gözümden kaçtıysa
özür diliyorum ama göremedim. TÜBİTAK-MAM bünyesinde TÜRK-BİS diye bir şey çalışması vardı eskiden yani bütün
Türk devletleriyle ilgili bilgiişlem sisteminin koordinesini sağlamak üzere. O konuda da şu anda kitapçıklarda bir şey
göremedim. Bize arkadaşlarımız o konularda bilgi verebilirlerse… Hem bilgi için soruyorum hem de bunun önemli
olduğunu ve Türkçe işletim sisteminin eğitim işinde de hem de bilişim sektöründeki yazılımlar açısından da önemli
olduğunu söylemek istiyorum.
Tabii ki burada biliyorum artık TÜBİTAK bünyesinde Bilişim Teknolojisi Enstitümüz var, onlar mı yapıyor, nasıl
olur? Başkanımız ona göre bize bir şey bildirebilir ama bunun çok önemli olduğunu ve gelecekteki nesiller açısından
önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.
Burada tabii ki 2023 Vizyon Projesi var. TÜBİTAK’tan da artık yeni bir şey bekliyoruz. Biz Milliyetçi Hareket
Partisi olarak, 2023, evet, 21’inci yüzyılın başında önemliydi, uzun vadeli bir şeydi, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak artık
2053 için de TÜBİTAK’ın yeni bir çalışma yapması, fethin yıldönümü olarak yeni bir uzun vadeli şeyi bizlere de takdim
etmesi başlamış olabilir ama bizler de bilelim ki hem katkımız olsun hem de biraz gururlanalım, neler yapacağız, yarın ne
yapabileceğiz diye. Buradan hareketle, sizleri bu gündelik çekişmelerin dışına çıkararak bazı şeyler söylemek istiyorum.
Sayın Bakanım, geçen yılki toplantıda olmayan arkadaşlarımız olduğu için kısa bir hatırlatmayla yine
hafızalarımızı tazeleyelim. Bu cumhuriyetin temeli, milletin temeli kültür, dil ve tarihtir diyoruz. Burada tartıştığımız
kurumlar da tamamıyla bu konuda hem bilim hem kültür açısından önemli olan kurumlar. Az önce Sayın Hamzaçebi
söyledi, Atatürk bu bilinç içerisinde Türk Dil Kurumunu, Türk Tarih Kurumunu o dönemde kurmuş ve bununla ilgili olarak
da sizlere geçen Tahsin Mayatepek ismini söylemiştim, Atatürk’ün Meksika’ya gönderdiği maslahatgüzar olarak. Daha
sonra “Mayatepek” soyadını da Maya kültürü ve Türkçedeki tepe kelimesinin oradaki dilde de olmasından dolayı
söylemiştim.
Dille ilgili de bir şey eklemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Türk tarihinin kökenlerine verdiği bu önemin yanı
sıra, aynı yıllarda Gagauz Türklerine ana dillerini öğretmesi için 80 tane öğretmen görevlendirmiş Atatürk. Burada 2023
Vizyon Projesi içinde örnek isimlerden bir tanesi de Ali Rıza Kantarelli. “Kemal’in ügreticileri” diyorlar, hâlâ “üğreticileri”
kelimesi orada kullanılıyor “öğreticileri” anlamında. 200 kadar Gagauz çocuk Türkiye’ye getirilerek eğitim verilirken diğer
taraftan da 80 tane öğretmeni o topraklara Atatürk o dönemin şartlarında göndermiş ve bu kapsamda kendisi Türk casusu
olarak ciddi sıkıntılara maruz kalmış ve sürgüne gitmiş Kantarelli’nin kendisi de. Mezarı da şu anda Ukrayna’nın Moldova
sınırında bulunan Bolgrade şehrinde yer alıyor. Bunu niye söyledim? O dönemde, o dönemin şartlarında elimizdeki maddi
imkânsızlıklara rağmen bu kadar uzun erimli bir düşünceyle, ileri görüşlü vizyonla bunları yapabilen bir liderimiz var.
Bugün onun için size bütçe rakamlarını verdim, çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bugünlük politik çekişmelerden
uzaklaşarak yarına ilişkin vizyonumuzun ne olması gerektiğine çok önemli iki örnek olduğu için, bir tarih, bir dille ilgili,
köklerimizle ilgili konuları dikkatinize sunmak istedim. Bunları yapabilmek için günlük kısır çekişmelerden uzaklaşmamız
ve yine Atatürk’ün söylediği gibi Türkiye’yi düşünmemiz gerekiyor.
Tekraren bunu size aktarmak istiyorum çünkü o yine dün görüştüğümüz TİKA -bugün tarih, kültür, dille ilgili
konuşuyoruz- faaliyet alanıyla ilgili olarak… 1933 yılında Sovyetler Birliğinin bir gün dağılacağını ve şimdiden onlarla ilişki
kurmamız gerektiğini Atatürk 1933 yılında söylemiş. Bizim kurucu liderimiz Alpaslan Türkeş de 1944 yılında, yıl vererek
söylemiş yani belli dönemleri söyleyerek belirtmiş.
Şimdi, biz, maalesef günlük şeylerle çok fazla vakit kaybediyoruz değerli arkadaşlarım. Biraz daha stratejiye,
uzun vadeli millî stratejilerimize vakit ayırmamız gerekiyor. Bu arada Atatürk’ün Farabi, İbni Sina, Yusuf Has Hacib,
Ulubey, Kâtip Çelebi gibi çok yakından bildiğimiz, kültür ve medeniyetimiz üzerinde etkili olan insanların açığa çıkması ve
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Türk milleti tarafından biraz daha tanınması için değerli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ne diyor? Muasır medeniyet
seviyesinin üzerine çıkarma hedefimiz. Ne diyor? “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diyor veya son olarak söyleyeyim,
Peygamberimiz Hazreti Muhammet (sav) “İlim Çin’de de olsa gidip alınız.” diyor. Hem millî hem dinî olarak baktığımız
zaman bizim kültürümüzde bunların yeri var. Ha biz de biliyoruz. Hepinizin de bildiğini biliyorum ama bugün dikkatlerinizi
çekiyorum ki az önce bütçelerini söyledim, yapılan çalışmalara da hep beraber baktık. Biz, yeniden Türkiye’yi düşünmek
zorundayız. Atatürk diyor ki: “Yüzyıllardır Türkiye’yi yönetenler çok şey düşünmüşler ama yalnız bir şeyi düşünmemişler:
Türkiye’yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin karşılaştığı zararları ancak şu tutumla giderebiliriz. O
da artık Türkiye’den başka bir şey düşünmemek. Ancak bu düşünceyle hareket ederek her türlü kurtuluş ve mutluluk
hedeflerine ulaşabiliriz.” diyor…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Tamamlıyorum Başkanım.
BAŞKAN – Buyurun.
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, bu küreselleşme rüzgârı bizleri hem kültürel hem
ekonomik hem siyasi olarak etkiledi. Son dönemde yaşadığımız kriz de vahşi kapitalizmin kuralsız, denetimsiz bir
uygulaması, yeni neoliberal yaklaşımlar sonucu ortaya çıktı. Ama burada kalıcı bir barışın sağlanması açısından
Türkiye'nin üstleneceği rol çok önemlidir. Bu demin bahsetmiş olduğum çerçevede Türkiye'nin yeni bir model üstlenmesi
gerekiyor. Ama bu model küresel hegemonyacıların biçtiği ılımlı İslam modeli olamaz. Bu model Türk İslam medeniyetinin
az önce söylemiş olduğum şahıslarda kimliğini bulan tecrübe ve birikimini insanlığın ihtiyaç ve problemleri ışığında, ancak
-Mehmet Âkif’in dediği gibi- asrın idrakiyle söylenecek bir model olmak zorundadır. Böyle bir modeli hayata
geçirebildiğimiz zaman günlük çekişmelerden uzaklaşarak, işte o zaman Huntington’un meşhur medeniyetler çatışması
tezinin yanlışlığı ortaya çıkacak, küreselleşmenin olumsuz, sosyal olmayan etkileri daha iyi bir şekilde dengelenebilecektir.
Değerli arkadaşlarım, eğer biz bu dinamikleri arkamıza alarak sosyal, siyasi alanlarda, ekonomik alanlarda
toplumsal uzlaşmayla sorunlarımızı çözersek, sadece Türk cumhuriyetlerine ve İslam ülkelerine değil, tüm bağımsızlık
mücadelesi veren milletlere
-Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda yaptığı gibi- örnek olabiliriz ve insani bir küreselleşmenin
sağlanmasına ve daha adil bir uluslararası düzenin kurulmasına katkıda bulanabiliriz. Eğer böyle bir rolü üstlenerek bu
yapıda bir anlayışla davranırsak, uzun vadeli bir planlama ve millî bir strateji ortaya koyabilirsek Türkiye yeni dünya
düzeninde hak ettiği yeri alacak, vizyonumuza uygun olarak 21’inci yüzyılda lider ülke hâline gelecek, hatta üçüncü bin
yıla damgasını vurabilecektir diye düşünüyor, hepinizi bunları bir defa daha, gündelik çekişmelerden uzaklaşarak
düşünmeye davet ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Günal.
Sayın Kaplan, buyurun lütfen.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, bugün aslında çok farklı konuları, çok kısa sürede yanıtlama gibi bir
durumla karşı karşıyayız. Onun için sunuşları nedeniyle, Sayın Başkan, sayın bakanlarımıza ve değerli çalışanlarına
teşekkür ediyoruz.
Ancak dil, tarih ve kültür deyince -kitapçıklara da baktım- hemen karşımda Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, burada “Türk Tarih Kurumu Başkanının hizmetleri” diyor: “Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin -Türkiye tarihinin
altını çiziyorum- kaynaklarını araştırmak, incelemek ve bu konularla ilgili bilimsel değerde araştırmalar ve eserler
yayınlamak.” Türkiye'nin zenginlikleri, bütün Türkiye’yi kastediyor. Evet, Türk tarihini de ama bütün Türkiye'nin tarihini,
Anadolu’nun tarihini.
Vakıflar sunuşunda Sayın Başbakan Yardımcısının elinde… Vakıfların ruhu da anlatıldığı zaman, dayanışmanın
ırk, dil, din, mezhep, görüş ayrılıkları olmaksızın birlikte yaşamı, acıyı ve sevinci ve birlikte paylaşımı öne aldığını koyuyor.
Daha sonra Sayın Kavaf’ı dinledik, çocuklarla ilgili, kadınlarla ilgili, sosyal dayanışmayla ilgili çok değişik konular.
Şimdi ben buradan şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye’yi 72 milyon ve stratejik konumuyla çok güçlü olan bu
ülkeyi, çok güçlü olan kaynaklarımızı, çok güçlü olan tarihî zenginliğimizi ve kültürümüzü, farkında olmadan bir siyaset
tartışması içinde bazen çok dar konularda birbirimizin boğazını sıkar noktaya geliyoruz. Örneğin geçen sene Vakıflar
Yasası’nı tartışırken -o tartışmaların içinde olan birisi olarak- “Türkiye elden gidiyor.” manzara buydu. Yani TRT 3’ü izleyen
normal bir vatandaş hakikaten Türkiye elden gidiyor, azınlık vakıfları aldı başını götürüyor, Türkiye gidiyor elden yani
öyle… Oysa yasa da çıktı, sene de geçti, Türkiye'nin başına da hiçbir şey gelmedi, aksine de Türkiye'nin önü açıldı. Bir
sıkıntı vardı, hâlâ AİHM’de kararlar var azınlık vakıflarının, Türkiye mahkûm olmaya devam ediyor. Bu açıdan ben bu
konuda Türkiye'nin hâlâ azınlık vakıflarıyla son yıllarda ne kadar dava kaybettiğini ve ne kadar tazminat -mülk ihlalinden
dolayı- verildiğini sormak istiyorum.
Bu konuda vakıflarla ilgili diğer bir konu olarak, hâlâ özellikle Antakya, Urfa, Mardin, Antep, Şırnak, Hakkâri, Van
eksenindeki azınlık vakıflarının büyük bir çoğunluğunun harabe hâlinde olduğunu ve bu harabe olan, değer olan, çok
kıymetli bu azınlık vakfı kapsamında olan, kimisi Süryani Ortodoksların, kimisi Katoliklerin, bunların kazandırılması
konusunda Bakanlığın bir çalışması var mı? Onu merak ediyorum.
Yine, bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bunu önemsiyorum, çünkü demokrasi o kadar basit bir şey değil. Üçlü
sacayağı var, bunun siyasal demokrasi boyutu var, çoğulculuktur. Bunu, hâlâ yüzde 10 barajı, lider sultasıyla ve
Türkiye’de özgür adaylarını seçemeyen bir sivil demokrasisiyle götürüyoruz. Önümüzdeki seçimlere de öyle götüreceğiz.
Öyle anlaşılıyor ki mevcut partilerin, Meclisteki partilerin işine yarıyor ve “Yüzde 10 barajı 5’e, 3’e inerse farklı düşünceler,
farklı gruplar, inançlar partiler kurar, bizim de pastamız küçülür.” diye korkuyorlar diye düşünüyorum. Onun için kimisi kırk
yıl liderlik yapıyor, kimisi otuz yıl, kimisi on beş yıl, öyle Türkiye'nin siyasal demokrasisi de kendine özgü.
Ekonomik demokrasisi konusunda da sıkıntıları var Türkiye'nin. Ama ben konumuz gereği kültürel yaşamdaki
realitenin teslimi yani demokrasinin en önemli ayağı olan çoğulculuğun, kültürel demokrasinin, farklılıkların ayrılık nedeni
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değil, zenginliğimizin ve birliğimizin harcı olduğu ve onun üzerinde durulması gerektiği, yaşatılması gerektiği konusu
üzerinde durmak istiyorum. Yani Türkiye’de eğer 20 milyon Kürt yaşıyorsa, bir Kürt türkü de söyler, şiir de yazar, edebiyat
da yapar.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Daha da büyütün.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Efendim…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Daha büyütün diyorum.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Daha fazla mı dediniz?
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – 35 falan, 40, 50, 70, daha da büyütün.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Sayın Alaattin, ben yerinizde olsaydım, bakın çok açık söyleyeyim, TÜİK…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Bölücülük yapmayın lütfen.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bakın…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Bölücü kelimeler kullanmayın.
HASİP KAPLAN (Devamla) – TÜİK emrinizde, İstatistik Kurumu. Yaparsınız bir sayım, kaç tane Kürt var, kaç
Çerkez var, kaç tane Arap var, kaç tane Laz var, Boşnak var, Arnavut var…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Rakamları söyleyin.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Ülkemizin zenginliğinin ne kadar…
SADIK BADAK (Antalya) – Böyle bir şeye ihtiyaç yok efendim.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Kaç olduğunu biliyoruz.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Ama siz bununla yüzleşmekten korkuyorsunuz.
Kendini etnik olarak Kürt hisseden, Kürdüm diyen veya Müslüman veya Sünni veya Alevi…
BAŞKAN – Sayın Kaplan…
SADIK BADAK (Antalya) – Onu siz söylüyorsunuz.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Onu siz söylüyorsunuz.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bu konuda iktidarsınız. Buyurun, yapın, itiraz etmeyin.
BAŞKAN – Sayın Kaplan…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Burada hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır.
BAŞKAN – Sayın Kaplan, Genel Kurula…
HASİP KAPLAN (Devamla) – Sayın Başkan, bana mı…
BAŞKAN – Sayın Büyükkaya…
HASİP KAPLAN (Devamla) – Sayın Başkan, bana mı bir uyarı…
BAŞKAN – Hayır, yani şahsa hitap etmeyin, Komisyona hitap edin.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Kendi üyenize hitap ederseniz…
BAŞKAN – Söyledim kendilerine de.
Sayın Büyükkaya lütfen…
HASİP KAPLAN (Devamla) – Ben sayın bakanlarımızdan rica ediyorum, bu tartışma bitsin. Çerkezler diyor şu
kadar milyonuz, Kürtler diyor şu kadar milyonuz, Araplar diyor şu kadar, bir topluyoruz, nüfusumuz 170 milyona çıkıyor.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Buna ihtiyaç yok.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Ne faydası var?
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bunun, gerçekten TÜİK’in doğru dürüst bir bilimsel araştırmayı yapıp yani herkesin
ne kadar olduğunu bilmesi lazım.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Ne yapmak istiyorsunuz?
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sen bizi emir eri mi sanıyorsun? Ne demek istiyorsun?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Müdahale edin diyorum.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Niye müdahale edeyim, ben senin askerin miyim!
BAŞKAN – Hayır, lütfen…
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Nasıl konuşuyorsunuz öyle!
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Böyle konuşuyorum.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Haddinizi bileceksiniz.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Herkes haddini bilecek.
BAŞKAN – Sayın Ayhan, lütfen…
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bana söylüyor, ben müdahil oldum mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Herkes haddini bilecek.
BAŞKAN – Hayır, size bir şey söylemedi doğrudan doğruya, lütfen.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bana söyledi, evet.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Söyledim ben, doğru.
BAŞKAN – Hayır, yani şahsa hitaben…
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Direkt Haluk Bey’e söyledim,
doğru söylüyor.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Ben senin babanın oğlu muyum!
HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) – Tamam tamam, sinirlenmeyin.
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HASİP KAPLAN (Devamla) – Arkadaşlar, biraz Anadolu’nun zenginliğinden, kültüründen, çoğulcu renklerinden,
bin bir çiçek bahçesinden bahsedince hiç gerilmeye gerek yok ki. Koparın bütün çiçekleri, bir tane çiçek bırakın orada, o
bahçe olur mu, o zenginlik olur mu? Yani Anadolu’nun tarihi bu.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Her gün aynı şeyi söylüyorsunuz, her gün aynı yemek yenilebilir mi?
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Abartarak ve Kürtçülük, bölücülük yaparak değil!
HASİP KAPLAN (Devamla) – Sizin kafanız alana kadar anlatacağız. Bakın bunu bil.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Kürtçülük yaptığınız sürece de biz söyleyeceğiz.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bunu anlatacağız, herkes kendi kimliğiyle, kendi diliyle, kendi kültürüyle bu ülkede
eşit ve özgür yurttaş olarak yaşayacak.
SADIK BADAK (Antalya) – Öyle yaşıyoruz zaten.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bunun demokrasi mücadelesini vereceğiz.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Öyle yaşıyor.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Birlikte yaşayacağız.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Öyle yaşıyor zaten.
BAŞKAN – Sayın Kaplan, değerlendirmelerinizi yapın siz, devam edin lütfen.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Burada Türk Tarih Kurumu konuşuluyor.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Şimdi, bu çoğulculuğun tespiti ve bu çoğulculuğun teslimi, Anadolu mozaiğinin
zenginliği, etnik, dinî, sosyal tüm renklerin söz konusu olduğu bir yaklaşımda bilim objektif olmak zorundadır. Bilim çok
dikkatli olmak zorundadır, objektif olmak zorundadır. TÜBİTAK burada, TÜBA burada. Her gün uluslararası kuruluşlar,
bilim insanları gelip Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili toplantılar yaparken, ben de TÜBİTAK’ın, TÜBA’nın, bilim insanlarımızın
hepsi burada, uluslararası sorunlar, uluslar içindeki sorunlar, farklılıklar nasıl çözülüyor, nasıl diyalog kuruluyor, nasıl barış
ortamı sağlanıyor, nasıl bin yıllık kardeşlik güçlendiriliyor ve yurttaş hukuku sağlanıyor konularında eksik araştırma
yaptığınızı düşünüyorum. Eğer benim bu konuda bir eksikliğim varsa bu konuda bizleri bilgilendirirseniz çok seviniriz.
Çünkü eğer Leipzig uluslararası kuruluşuyla New York’taki uluslararası ilişkiler komisyonunun oluşturduğu uzmanlık
alanlarıyla Güney Afrika, Filistin, ondan sonra Pakistan, Keşmir, Uzak Doğu’daki sorunlar çözülebiliyorsa ve bilim insanları
buna katılıyorsa barış süreci, katılım sürecine en büyük katkıyı bilim insanlarının sunması gerekir, bilimle sunması gerekir
ki, siyasetçilerin yaptığı dar, kapalı, çözüm getirmeyen tartışmaların bilim insanlarının düşüncelerine ihtiyaç var.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
HASİP KAPLAN (Devamla) – Şimdi ben, niye bunları söylüyorum? Haklı olarak söylüyorum. Sayın Kavaf’a
bunları sormayacak mıyız? Bende ilerleme raporu var, okudum. Buraya okudum, dün de söyledim. Diyor ki: “Akıl sağlığı
konusunda az ilerleme kaydedilmiştir.” Yani ben bunu anlamak istiyorum, yurttaşlarıma da anlatmak istiyorum. Çünkü
“Akıl sağlığı eylem planı henüz tamamlanmamıştır Türkiye'nin.” diyor Avrupa Birliği İlerleme Raporu. Yani ben bu
sunuşlarda bunu dinlediğim zaman, gerçekten de bu konuda ya biz Türkiye’de -Türkiye halkı- akıl sağlığı problemli olan
bir halk mı yaşıyor acaba da böyle bir başlık atıldı? Yoksa hakikaten böyle bir kurum var mı? Ben bu konuda dikkat
çekmek istiyorum ki bir daha ilerleme raporlarına akıl sağlığımız girmesin istiyorum yani.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Sizin akıl sağlığımızdan endişeniz mi var?
HASİP KAPLAN (Devamla) – Yine, bir şey konusunda son olarak şunu ifade etmek istiyorum Sayın Kavaf’a
özellikle, Sayın Bakanımız, Başbakan Yardımcımız yok burada ama ben şunun cevabını istiyorum: Ben Habur’a gittim, üç
gün kaldım. Üç gün orada devletin yetkilileri de vardı. Mahmur Kampı’ndan gelen 26 kişi bizim Türkiye Cumhuriyeti
yurttaşları, 93, 94 yıllarında göç edip gitmişler ve geldiler. 4’ü çocuktu, bebek ve beş yaş arasıydı; yarısı kadındı, i kisi
hamile kadındı ve ben sordum bunlara: “Siz geliyorsunuz, nereye gideceksiniz?” dedim, “Akrabalarımız var, evlerine
gideceğiz.” dediler. “Peki, sizinle devlet, Hükûmet, kimse görüştü mü bu konuda? Geliyorsunuz, dönüyorsunuz, çocuklar
var, yaşlılar var.” “Yok.” denildi. Şimdi, ben…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Kaplan, toparlayabilir misiniz.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Toparlıyorum.
BAŞKAN – Tamamlayabilir misiniz lütfen.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bu önemli bir konu, bunu toparlayacağım ve şu konuda bir şey daha… Bir konuda
daha çok üzüldüm. Bu çocuklar, bu insanlar -26 kişi- her gün her gün “34 terörist” diye televizyon ekranlarında hatta basın,
yazarlar, herkes söylerken ben beklerdim ki ilgili bakanlık çıkıp “Yapmayın, el insaf bunlar bebek, bunlar ilticacı, bunlar
eskiden Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız bu 12 bin insan.” deyip bu konuda bir tepki… Yani ben şunu anlatmak
istiyorum: Bu boyutuyla Birleşmiş Milletler nezdinde -çünkü sunuşunuzda var- bu konuda Bakanlığınızın bir çalışması var
mı? Yani dönüş konuşuyoruz, 12 bin kişiden bahsediyoruz 12 kişiden değil, 12 bin, bir şehir, yerleşim, konut, okul, eğitim
ve her şey. Bu açıdan Bakanlığın, Birleşmiş Milletler Mültecilerle de çünkü öyle bir hukuk var, bir çalışması var mı?
Son sorum TÜBİTAK’la…
Başkanım yarım saniye…
BAŞKAN – Lütfen…
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bu, dinleme konusu çok konuşuldu, ben onun detayına girmeyeceğim. Ama
basında zaman zaman Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünün öyle bir cep telefonu yaptığını, kimsenin de
dinleyemediğini söyledi, böyle buluşlar var denildi. Biz de bekledik dört gözle çıkacak, hakikaten ilginç şeyler yapılıyor,
icatlar var. Bu çok önemli, hele hele Türkiye’de herkesin herkesi dinlediği bir ortamda böyle bir telefon fena da olmaz diye
düşündüm. Bekledim, yok. Var mı öyle bir çalışma, merak ediyorum. Bu bir.
İkincisi: Üzülerek değineceğim yine bu gizemli ölümlerle ilgili, intiharlarla ilgili tekrar yeni vakalar var.
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Lütfen toparlayınız.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bu konuda da bizi aydınlatınız, teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz Sayın Kaplan.
Şimdi söz sırası Sayın Osman Kaptan Bey’de.
Buyurun.
OSMAN KAPTAN (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakanlar, sayın Komisyon üyesi arkadaşlarım, değerli bürokratlar, değerli basın; hepinize saygılar
sunuyorum.
Bütçe görüşmeleri başladığından buraya kadar bazen zaman zaman sert tartışmalar da oldu, zaman zaman
gerildi. Arkadaşlar dediler ki “Ya bu Hükûmet hiç mi doğru bir şey yapmıyor? Biz hiç mi doğru bir şey söylemiyoruz? Niye
takdir etmiyorsunuz?” dediler. Arkadaşlar, ben sözüme başlarken takdirle başlayayım.
Birincisi, Alaattin Büyükkaya arkadaşımıza bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü iki gün, üç gün öncelerinde o
sanki bazı gerginliklere neden olur durumdaydı. Ama dün akşam bir tavrı vardı, bu Sayıştay Yasası’yla ilgili. Sayıştay
Yasası hakikaten doğru hazırlanmamış, yani böyle aceleye getirilmiş bir yasa taslağıydı. Burada Sayın Akif Hamzaçebi
arkadaşımız gerekli değerlendirmeleri yaptı, çok doğru değerlendirmeler yaptı. Hatta Başkana burada “Sayın Başkan, bir
ara verin bir yarım saat, bu yeniden düzenlenilsin.” falan dedik ama devam etti tartışmalar. Ama sonunda başta Sayın
Alaattin Büyükkaya olmak üzere “Bu yasadan ben de rahatsızım.” dedi ve ona iktidar partisindeki birtakım arkadaşlar da
destek verdiler ve o yasa dün görüşülmedi. Bu çok olumlu bir gelişme. Yani “Niye Anayasa Mahkemelerine gidiliyor? Niye
Genel Kurulda tartışmalar çıkıyor?” denildiği zaman işte buralarda bunlar eğer iyi tartışılırsa ve illa baskıcı bir tavırla
gidilmezse çok iyi sonuçlar alınabileceği kanısındayım.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir de bir teşekkürüm de yine…
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Onu da artık yarın söyleyin Osman Bey.
OSMAN KAPTAN (Devamla) – Hayır, öbürü de…
Şimdi efendim, bundan iki, üç sene önceydi. Bir gün gözleri âmâ, bir elinde bastonu, bir elinde çocuğu -çocuğu
yedi, sekiz yaşlarında- çocuğu çöp bidonlarına götürüyor âmâ kişiyi. Âmâ bu kişi zaten gözü görmüyor ama gece bu işe
çıkıyor, çöp bidonlarından karton kâğıt topluyordu. Ben de dokuz, on civarlarında eve gidiyordum, o zamanlar sürekli ya
bir köşe başında, yahut bir başka sokakta rast geliyordum onlara ve dikkatimi çekiyordu. Bir gün yaklaştım yanlarına,
sordum, tanıştık. Çorumluymuş kendisi, ihtiyacı varmış o kâğıtları satmak için ve hakikaten “Yiyecek ekmeğim yok.” dedi.
O arada Sayın Vakıflar Genel Müdürüne ben de telefon ettim. Aradan zaman geçti, onlara sordum “Ne oluyor? Ne oldu,
bir gelişme var mı?” diye. Bana dediler ki: “Allah razı olsun, bizim evimize üç kap mı, dört kap mı sıcak günlük yemek
geliyor.” dediler, Vakıflar Genel Müdürlüğünden. Arkadaşlar, onun için Vakıflar Genel Müdürüne de burada, huzurunuzda
teşekkür ediyorum.
Ancak dün sosyal devlet diye bu, buzdolabı, kömür dağıtımından filan hep böyle, yardımlaşmalardan bahsettik.
Bugün Vakıflara geldi, bu Vakıflar önemli bir kurum. Ben dün buradaki konuşmamda da söz ettim, 1960’lardan sonra
“sosyal devlet” bizim literatürümüze, Anayasa’mıza girdi, bundan önce de bu türlü yardımlar vardı. Sayın
Cumhurbaşkanının bir çalışma yaptırdığı, sosyal yardımlaşma bakanlığı diye bir bakanlık kurulması yönünde bir
çalışmanın olduğu zaman zaman basına yansıdı. Eğer böyle bir çalışma varsa o Vakıflardaki belli birikimi, belli deneyimi,
belli kadroyu da dikkate alarak Vakıflar ve sosyal yardımlaşma olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim geçmişteki
tarihimizden gelen gelenekte bunlar var. Öbürleri gibi valilerin, kaymakamların buzdolabı, çamaşır makinesi dağıtıp
gazetelere geçtiği gibi, bu olaylar böyle değil.
Sayın Başkan, bu teşekkürü herhâlde biz süreden saymayız. Çok teşekkür ederim.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Siz teşekküre devam ederseniz biz süreden saymayız.
OSMAN KAPTAN (Devamla) – Şimdi, sayın arkadaşlar, cumhuriyetten önce genel nüfus sayımlarında
kadınlarımız sayılmıyordu, değil mi Sayın Bakan?
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Denizli) – 1886’da başladı.
OSMAN KAPTAN (Devamla) – Kadınlarımız sayılmıyordu genel nüfus sayımlarında, sadece erkekler ve
hayvanlar sayılıyordu.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Denizli) – 1886’da başladı.
OSMAN KAPTAN (Devamla) – Osmanlı’da diyelim o zaman, siz onların tarihlerini iyi bilirsiniz.
Hatta hatta Türkiye Cumhuriyeti yani yeni devletimiz kurulduğu zaman 1921’de bu bayanlar Maarif Şûrası’na
niye çağrıldı diye kıyametler kopardı erkekler veyahut o zamanki yazanlar, çizenler. Hatta 1922’lerde maarif
kütüphanelerine bayanlar haftada bir gün gidiyordu, çarşamba günleri gidiyordu, onun dışında her gün kütüphaneye
gidemiyordu.
Bayanlar konusunda, kadınlarımız konusunda Büyük Atatürk’ün dünyaya bile örnek olacak bir seçme seçilme
hakkını vermesiyle 1934’lerden sonra çok önemli gelişmeler oldu. Yani Atatürk devrimlerine bir bakıma “kadın devrimi” de
demenin doğru olacağı kanısındayımdır ben. Diğer devrimlerin yanında önemli bir devrim olarak görüyorum. O nedenle
ben konuşmamı Sayın Bakanımız buradayken bu kadınlarla ilgili konuda yapmak istiyorum.
Efendim, 1998 yılında Türkiye 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa’yı yürürlüğe koyuyor. Bütün bunlara
karşın Türkiye’de kadına karşı şiddet yoğun bir biçimde sürüyor. 2009 Ocak ayında yayımlanan Başbakanlık Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğünce yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Türkiye’de eşi tarafından fiziksel şiddete maruz
bırakılan kadınların oranı yüzde 39. Duygusal olarak da –hakaretti, küfürdü- bu türlü şiddete maruz kalanlar da yüzde 40.
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Bunun yüzde 15’i, fiziksel şiddete maruz kalanların yüzde 15’i cinsel şiddet. Her 10 kadından 1’i gebeliği süresince şiddete
maruz kaldığını söylüyor. Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı ise yüzde 48,5. Hiç eğitimi olmayan ya
da ilkokulu bitirmemiş kadınların yaşadığı fiziksel ya da cinsel şiddet yüzde 56 oranında iken bu oran lise mezunu
kadınlarda yüzde 32, üniversite mezunu kadınlar arasında ise yüzde 17. Şiddete uğrayanların yüzde 92’si resmî
kurumlara başvuramıyor. SHÇEK’e yani Çocuk Esirgemeye başvuran kadın oranı da ancak yüzde 1.
Sayın arkadaşlar, şimdi hal böyle iken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3. Dairesi, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin üç ayrı maddesini Türkiye ihlal ettiği gerekçesiyle oy birliğiyle Türkiye'nin aleyhine 36.500 Euro tazminat
ödemeye mahkûm ediyor. Bu durum karşısında Sayın Başbakan NTV’ye verdiği mülakatta “Tekil bir olayı kalkıp da
Türkiye geneline fatura etmek çok ciddi bir yanlış. Bu tekil olayların hepsi kendilerinde var. Sanki Türkiye'nin her yerinde
bu türlü şeyler oluyormuş gibi bunu değerlendirmek çok yanlış bir şey.” diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Sayın Güldal Akşit Hanım da “Bir tek talihsiz olaya göre değerlendirip ceza öngörmek
Türkiye’ye haksızlık. Karar düzeltilmeli.” şeklinde konuşuyor. Sayın Bakan siz de kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı
olarak bütün dünyada kadınların dövüldüğünü, bunun bir aile içi mesele olduğunu belirtiyorsunuz.
Sayın arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 9 Haziran 2009’daki Nahide Topuz kararında, konusu
kadına karşı şiddet. Nahide Topuz ile annesi, Nahide’nin eşi tarafından yedi kere saldırıya uğruyor, bazılarında ölümcül
yaralar alıyor. Sekizinci saldırıda koca eşinin annesini öldürür, kocaya karşı savcılık birçok kere soruşturma başlatır,
ancak Nahide’yle annesi korktuklarından şikâyetlerini geri alırlar ve soruşturmaya devam edilmez.
BAŞKAN – Sayın Kaptan, beş dakika ilave süre size.
OSMAN KAPTAN (Devamla) – Teşekkür ederim Başkan.
Ailenin öldürülmesi, yaşam hakkının ihlali. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre Türkiye’deki ilgililer eşin
Nahide ve annesinin yaşamına yönelik bir tehdit oluşturduğunu bilmelerine karşın gerekli önlemleri almadılar. İlgili
makamlar aile içi sorun olarak gördükleri bir olaya karışmak istemiyorlar. Nahide ve annesinin şikâyetlerini geri çekme
nedenlerini araştırmıyorlar ve soruşturmayı durduruyorlar. Hükûmetin ilgili makamların daha ileri önlemler almasının özel
yaşamı ihlal edeceği savunmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul etmiyor. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Türk yasalarının bu gibi suçları şikâyete bağlamasını da eleştiriyor. Nahide Hanım’ın uğradığı şiddeti Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kötü muamele olarak nitelendiriyor. Bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cinsiyete
dayalı şiddetin önlenmesinin devletin görevi olduğu konusunda Avrupa’da bir konsensüs bulunduğunu, uluslararası
belgelerin de bu yönde hükümleri içerdiğini belirtiyor. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa’nın bu olayda
uygulanmadığını, savcının talep gelmeden yasayı uygulamasının doğru olacağını söylüyor.
Sayın arkadaşlar, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi istatistiklerin Türkiye’de kadınların şiddete maruz
kaldıklarını gösterdiğini, Güneydoğu bölgesinde bu oranın arttığını ayrıca yargı organlarının bu türlü olaylar karşısında
pasif kalmalarının da ev içi şiddete uygun bir ortam hazırladığını, kadına karşı şiddetin bir tür ayrımcılık olduğunu belirtiyor
ve bu nedenle ihlal buluyor. Kadına karşı şiddet ilk kez bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına konu oluyor. Bu
sorun bütün Avrupa’da var, o nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de belirttiği gibi karar bütün Avrupa açısından
sonuç doğuracaktır. Sayın Bakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla devletin kadına karşı şiddeti önleme
yükümlülüğü hukuki bir nitelik kazanıyor. Devletin bundan böyle yasal önlemleri yürürlüğe koyma ve uygulamalarının etkili
olmasını sağlamak konularında hukuki sorumlulukları ortaya çıkmaktadır.
Şimdi, bu konuda Türkiye bakımından, TCK’nın ilgili maddelerindeki 4320 sayılı Yasa’daki eksikliklerin
giderilmesi ve uygulamaların değiştirilmesi gerekiyor. Önemli olan bir nokta da şu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararında aile içi şiddete karşı alınacak önlemlerin özel yaşamı ihlal edeceği savını reddediyor. Aile içi şiddetin
önlenmesinde bir kamu çıkarı olduğunu kabul ediyor. Buna çözüm bulunması için de Türkiye’de kadına bakış açısının
kültürel, siyasal, ekonomik ve engellerin ortadan kalkması gerekiyor diyorum Sayın Bakan.
Şimdi arkadaşlar, Çankaya’dan Köşk’ün Gaziosmanpaşa’daki köşesinden aşağıya inen bir cadde var. Caddenin
adı “Doktor Reşit Galip Caddesi.” Bu Doktor Reşit Galip kim? Bu Doktor Reşit Galip Atatürk zamanında doktor, genç bir
milletvekili. Bütün Anadolu’yu dolaşıyor. Halkevlerinde kadınların eğitimi üzerine okuma-yazma ve sosyal bilgisi, görgüsü
üzerine çalışmalar yapıyor. Bir ara o dönemki heyet veya Atatürk’ün huzurunda olan, yemekte olan kişiler memleket
meselelerini konuşurken Atatürk Doktor Reşit Galip’e “Doktor, nasıl gidiyor bu Anadolu’daki okuma-yazma çalışmaları,
kadınların eğitimi?” diye sorduğu zaman Reşit Galip diyor ki “Paşam, iyi gidiyor da bu Millî Eğitim Bakanı olmasa daha iyi
gidecek.” diyor. Şimdi Atatürk kızıyor, Millî Eğitim Bakanı çünkü Atatürk’ün topçu hocasıymış. “Nasıl oluyor? Millî Eğitim
Bakanlığında ne var?” dediği zaman diyor ki “Paşam, biz piyesler oynuyoruz Anadolu’da, halkevlerinde ama bu piyesleri
oynatırken bayan oyuncuya ihtiyaç var fakat bayan oyuncu da bulamıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığından bayan öğretmenler
istiyoruz bu piyeslerde rol alması için fakat Millî Eğitim Bakanı vermiyor.” diyor. 1931’de Millî Eğitim Bakanı o zaman
Mehmet Emrullah Efendi, Atatürk’ün topçu hocası. Atatürk bu işe üzülüyor ve diyor ki “Reşit Galip sen yoruldun, sen kalk.”
diyor yani “Yemekten kalk.” diyor. O zaman meşhurdur işte bu olay. Bunun üzerine Reşit Galip diyor ki “Paşam, ben
burada yurt sorunlarını konuşuyorum, ben kalkmayacağım.” diyor. Bunun üzerine Atatürk kendisi kalkıyor ve Atatürk’le
beraber oradakilerin bir kısmına Atatürk “Kalın.” diyor, kalıyor ve Atatürk kalkıyor. Ertesi gün sabah olduğu zaman Reşit
Galip -İstanbul’da oluyor bu olay- Özel Kalem Müdürüne gidiyor Atatürk’ün. “Ben Ankara’ya gideceğim -milletvekili deMeclise gideceğim ama benim param yok.” diyor. 25 lira, 25 kuruş mu bir para veriliyor, Özel Kalem Müdüründen ödünç
alıyor ve diyor ki “Yalnız Paşa’ya şunu lütfen söyleyin: “Ben akşam bir hata yaptım. ‘Kalk’ dediğinde kalkmam lazımdı ama
Millî Eğitim Bakanı konusunda ‘gerici, tutucu’ dediğim zaman onlar doğruydu.” diyor. Atatürk benim gibi bir devrimciyi
yetiştirmiş, sen nasıl ona bağnaz dersin dediği zaman Reşit Galip ona diyor ki “Paşam, senin gibi bir devrimciyi yetiştirmiş
ama şimdi ne yobazlar yetiştiriyor. Yani kadın öğretmenlere piyeslerde görev vermiyor.” diyor. Atatürk’e bu olay anlatılıyor.
İşte Reşit Galip geldi, sabah özür diledi. “Neden özür diledi?” diyor Atatürk. “Efendim, Millî Eğitim Bakanı konusundaki
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görüşünden özür dilemedi.” “Hangi konuda?” “Kalk dediğinde kalkmam lazım, onun için.“ Para istedi, parayı verdim.
Atatürk diyor ki “Bak çocuk, adamın parası yok ama cesareti var.” diyor.
Şimdi, sayın arkadaşlar, bu sonradan Millî Eğitim Bakanı oluyor, daha sonra Millî Eğitim Bakanı yapılıyor. Millî
Eğitim Bakanı yaptıktan sonra şimdi Çankaya’da, Ankara’da bir caddeye adı veriliyor ve okullardaki “Türküm, doğruyum,
yasam…” diye başlayıp sonunda “Ne mutlu Türküm diyen” andı da yazan kişi, Millî Eğitim Bakanı.
Şimdi nereden nereye geliyoruz derken evet “Ne mutlu Türküm.” demekten, Atatürk’ün heykellerinden,
Atatürk’ün efendim fotoğraflarının resmî dairelerden indirilmesi sanki Avrupa Birliğine girme kriteri gibi bir duruma gelindi
arkadaşlar. Bu konuya Hükûmet göz yumuyor. Hiç olmazsa adı Atatürk’le başlayan kurumların bir sesi çıksın. Bu konuda
daha fazla söyleyecek sözüm var ama bundan sonraki sorularımız faslında -Sayın Arınç yok- Sayın Arınç’a da sormak
istediğim sorular var, onu o zaman sorarım diye düşünüyorum.
Hepinize teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaptan.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sayın Başkanım, bir hususu açıklığa kavuşturacağım, konuşmam daha sonra.
BAŞKAN – Buyurun.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Biraz önce Divanda bulunan arkadaş, bana “konuşan milletvekiline müdahale
etmem” konusunda işaret etti. Böyle bir yetkisi yoktur, bir.
İkincisi, Türkiye’nin, bölme konusundaki metot tartışmalarına bizi taraf etmesin, gayet açık ve net. Böyle bir şey
olmaz! Böyle bir rezillik olmaz!
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Böyle bir rezillik meselesi
değil.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Böyle bir rezillik olmaz!
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Basının önünde
konuşacaksınız, ondan sonra sessiz kalacaksınız.
BAŞKAN – Hayır, lütfen…
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Pandora’nın kutusunu açın, söylediklerinin tümü bitsin. (AK PARTİ sıralarından
“Niye bağırarak konuşuyorsun” sesi)
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Evet, bağırarak konuşuyorum.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Bağırarak konuşamazsınız.
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Ne gereği var?
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Ne gereği var bana söylüyor?
BAŞKAN – Görüşünüzü söylersiniz, tamam.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Söyledim zaten.
BAŞKAN – Tamam, söylediniz.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Niye alınıyorsunuz?
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen…
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Niye alınmayayım?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Neden alınıyorsunuz?
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Ben senin askerin miyim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Söyleyecek şeyiniz yok,
neden alınıyorsunuz?
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Ben senin askerin miyim?
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen…
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Söyleyecek şeyiniz olmadığı
için alınıyorsunuz. Siz niye alınıyorsunuz, siz bana onu söyleyin.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sen bana söyledin.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Niye alınıyorsunuz siz?
Neden alınganlık gösteriyorsunuz?
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sen bana nasıl söylersin böyle bir şeyi?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Neden alınganlık
gösteriyorsunuz? (Gürültüler)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, lütfen…
Konuşma sırası Sayın Esfender Korkmaz’da.
Sayın Korkmaz, buyurun lütfen.
ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (Gürültüler)
BAŞKAN – Evet Sayın Korkmaz, siz devam edin lütfen.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Alınganlık göstermeyin Emin
Bey, alınganlık göstermeyin.
ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Alınmak ne kelime, tepki gösteriyoruz tepki!
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Özür dilemek de bir erdemdir, yaparsanız tansiyonu düşürürsünüz .
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Utanır ya… Nasıl, böyle bir yetkin mi var senin?
BAŞKAN – Ya lütfen…
Sayın Korkmaz…
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ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Ama o bağırırken konuşamam ki.
BAŞKAN – Evet, buyurun.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Utanılacak bir tavır olsa özür
dilemeyi de biliriz, onda bir sıkıntımız yok. (Gürültüler)
ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) – Efendim, çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın bakanlar, değerli bürokratlar ve basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, ben bu bütçe görüşmeleri sırasında bir hatırlatmada izninizle bulunmak istiyorum: Şimdi
benim anlayışım, Hükûmetin ve kamu kurumlarının bu bütçe vesilesiyle performansının değerlendirilmesi de önem arz
ediyor. Bu nedenle bu kuruluşların, bakanlıkların içinde bulundukları sektör yahut ülkeye doğrudan veya dolaylı yoldan
katkıları yahut bu konudaki maliyetleri varsa onların da tartışılması gerekir. Tabii asıl bütçeden kaynak aktarıldığına göre
bunun hesabının da performans değerlendirmesi şeklinde ortaya konulması lazım. Bu anlamda bazen doğrudan doğruya
bakanlıkla veya kurumla ilgili olmadığı hâlde o sektördeki sorunların da dile getirilmesinin doğru olacağını kendi açımdan
düşünüyorum.
Bu anlamda ben Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüyle ilgili ve bu anlamda Türkiye’deki
basın uygulamasıyla ilgili görüşlerimi arz etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğünün yetki ve görevleri arasında basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi var. Şimdi burada basınla ilgili
münasebetlerin düzenlenmesi denince benim aklıma bazı uygulamalar, bazı sorunlar geliyor. Mesela bu sorunlardan
birisi, Sayın Başbakanın basına iftar yemeği vermesiydi. Bu iftar yemeği, benim bildiğim kadarıyla yahut da olması
gereken, bütçeden ayrılan bir ödenekle yapılıyor yahut da işte Başbakanlığın ödeneğiyle yapılıyor. Şimdi bu ne demektir?
Bu kaynağın objektif kullanılması gerekir. Objektif nasıl kullanacaksınız, her gazeteden belirli kriterlere göre davetli
çağıracaksınız. Şimdi burada bir de kriterlerin de kamuoyu tarafından ve basın tarafından bilinmesi lazım bu objektif
kriterlerin. Şimdi burada Başbakanlık objektif kriter kullanmamıştır, subjektif davranmıştır. Bunun örneğini vereyim, neden
subjektif davranmıştır? Bakın arkadaşlar, Yeni Çağ gazetesini davet etmemiştir. Oysaki gazetenin net satışlarına bakarsak
Yeni Çağ’ın 52 bin satışı var, mesela davet ettiği Vakit’in 51 bin var, Millî Gazete’nin 50 bin var, Taraf’ın 46 bin var,
Bugün’ün 45 bin var –davet ettiklerini yalnız sayıyorum- mesela Yeni Asır’ın 36 bin var, Yeni Asya’nın da 9 bin var. Şimdi,
değerli arkadaşlar, tabii burada Hükûmetin, Başbakanın neden böyle taraflı davrandığı, neden bu şekilde bir uygulama
yaptığını hem ben doğrusu merak ediyorum hem de bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3’üncü maddesi diyor ki, basın özgürdür -tabii bunu özet
olarak söylüyorum- altında da kamusal amaçlarla bu özgürlük sınırlanabilir. Ama Türkiye’de basın özgürlüğü hem basının
bizzat kendi tarafından hem de Hükûmet tarafından sürekli istismar edilmektedir. Bu istismarla ilgili bütün kamuoyunun
vicdanı sızlamaktadır. Örneğin, patronlar basını özel çıkarları için kullanmaktadır. Basın dışı işlerini, basın dışı sektörlerini,
basının dördüncü kuvvet olması üzerine inşa etmekte ve basını baskı unsuru olarak kullanmaktadırlar. Bunun doğrusu
bugün yapılmıyor ama geçmişte yapılmıştı.
Bakın geçmişte ben, 1988’e kadar Günaydın gazetesinde, üniversiteden 36’ncı maddeye göre görevli olarak
yönetimde bulundum. Değerli arkadaşlar, o zaman biliyorum -Türkiye’de basının yüzde 41’i Günaydın grubunda çıkardıGünaydın gazetesinin patronu, Evren gelince gazeteye gelmedi yahut da devamlı toplantılarda derdi ki hiçbir şekilde bizim
hükûmetle, devletle bir iş alışverişimiz olamaz. Çünkü iş alışverişimiz olursa bu sefer biz tarafsız bir basın olamayız,
objektif bir basın olamayız, istediğimizi yazamayız. Bunu yaşayan bir insan olarak bugün görüyorum ki basın sektörü
maalesef diğer sektörler arasında mülkiyet bağlantısı olduğu için bu olumsuz mecraya girmiştir. Burada yapılması gereken
basın sektörünün diğer sektörlerle arasındaki mülkiyet bağlantısını kesmektir. Belirli oranda mülkiyet de istismarlara konu
oluyor. Tamamıyla Türkiye şartlarında bunu kesmek lazım.
Şimdi, basında ikinci istismar çalışanların istismarı. Değerli arkadaşlar, basında uygulama şudur: Diyelim ki 20
tane personele ihtiyacı var, 40 tane personel alıyor, iki üç ay çalıştırıyor, ondan sonra tensikat diyor, diğerlerini çıkarıyor.
Basın eğer bir fizibilite üzerine kurulmuş bir firmaysa, diyelim bir televizyon, bir gazete, bunun devam etmesi lazım. Oysaki
bir sene, beş ay devam ediyor, ondan sonra kapatılıyor, çalışanlar da tazminatını alamıyor. Bugün basında üç ay, beş ay
ücretini, maaşını alamayan çalışanlar var. Bu basının kanayan yarasıdır. Bugün basın sektöründen işsiz kalan çok sayıda
insan var.
Şimdi bu uygulamaya yani basın özgürlüğünü hükûmetler de istismar ediyor. Özellikle bu dönemde, bu AKP
hükûmetleri döneminde bu çok arttı arkadaşlar. Şimdi o kadar ki yandaş medya oluşturuluyor. Bu yandan medya
oluşturma yeni uygulaması olan bir olgudur. Örneğin, şimdi Sabah gazetesinin alınmasında Vakıflar ve Halk Bankasının
750 milyon kredi vermesi uzun süre tartışıldı. Geçen sene de bunu sorduk, ben bunu soracak değilim ama bu bir vakadır
ve bu vaka bize bir yandaş medya oluşturmadaki Hükûmetin yanlışlarını gösteriyor. Doğan Holdinge getirilen tartışmalı
vergi denetim uygulaması da yine aynı yanlışlığı gösteriyor. Bugüne kadar görülmemiş büyüklükte, yaşanmamış
büyüklükte bir vergi cezası getirilmesi, bu da Hükûmetin yanlı uygulamasını gösteriyor. Maliye Bakanlığının da bu konuda
hiçbir adım atmadığını görüyoruz.
Şimdi, değerli arkadaşlar, Basın Kanunu’nun 19’uncu maddesi aynen şöyledir, müsaadenizle bunu önemine
binaen okumak istiyorum:
”Yargıyı etkileme
Madde 19- Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davasının
açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgi li
diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar –yani 2 bin liradan 50 bin liraya kadarağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilya r
liradan az olamaz.”
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Şimdi, değerli milletvekilleri, bu madde açık ama son yaşadığımız, son on on beş günde yaşadığımız iki olayı
anlatayım size: Şimdi biliyorsunuz, bir ıslak imza olayı çıktı. Bu ıslak imzayı önce Taraf gazetesi açıkladı. Şimdi, bu Taraf
gazetesine bu bilgiyi kim verdi?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Hocam, tamamlayabilirseniz konuşmanızı.
ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Efendim, şimdi bu ıslak imzayı, ıslak imza olayını Taraf gazetesine kim
verdi? Taraf gazetesi bunu yayınladı. Savcılıktan önce yahut mahkemeden önce bu 19’uncu maddeye aykırı değil mi?
Acaba Hükûmet yahut burada ilgili Başbakanlık, Adalet Bakanlığı bu konuda bu maddenin ihlali nedeniyle herhangi bir
uygulama yaptı mı? Bu basın savcısının öncelikli görevi tabii. Basın savcısının bu konunun üzerine giderek Taraf
gazetesini savcılığa vermesi lazım, iyice takibat yapması lazım, bunu yaptı mı?
Şimdi, değerli arkadaşlar, bir yeni olay, dün yaşadığımız bir olayı da arz etmek istiyorum: Biliyorsunuz, dün
gazete manşetlerinde Genelkurmaydan yeni bir ihbar mektubu yayınlandı. Şimdi bu ihbar mektubu üzerine savcı Turan
Çolakkadı da bir açıklama yaptı, dedi ki “Bize henüz böyle bir ihbar mektubu gelmedi. “ Şimdi buyurun 19’uncu madde ve
buyurun olay.
Değerli arkadaşlar, bunların gerçekten kamu vicdanında önemli ölçüde tahribat yarattığı, kamu vicdanını
rahatsız ettiği ortadadır. Basın konusu hassastır. Bu konuların üzerinde Hükûmetin daha çok durması lazım ve bu konuda
önlem alınması lazım.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum arkadaşlar.
BAŞKAN – Sayın Korkmaz, biz de teşekkür ediyoruz sürenizi tamamlamadan konuşmanızı tamamladınız.
Şimdi Sayın Harun Öztürk, buyurun.
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Sayın Başkan, sayın bakanlar, Komisyonumuzun değerli üyeleri, bürokrasimizin ve
basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gündemdeki kurum bütçeleriyle ilgili kısa değerlendirme ve sorularıma geçmeden önce, eski başbakanlardan,
Demokratik Sol Partinin kurucusu ve kuramcısı, büyük devlet adamı Bülent Ecevit’i ölümünün üçüncü yılında rahmet,
şükran ve saygıyla anıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın sunumunda dile getirdiği, toplumumuzun dezavantajlı
gruplarına yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığımı ve bu alana daha çok kaynak ayırmamız gerektiğini ifade etmek
istiyorum. Bu faaliyetleri eksiksiz yerine getirmek Anayasa’mızda tarif edilen sosyal devlet olmanın bir gereğidir. 2010 yılı
bütçesinde sözü edilen dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarda kullanılacak cari transferlerde % 89 oranında artış
yapılmış olmasını da olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum.
Bu alandaki çalışmaları takdir etmekle birlikte, dezavantajlı grupların sorunlarını çözmeye çalışırken, ileriye
yönelik dezavantajlı grupların sayısını kontrol etmek üzere bazı faaliyetleri de ihmal etmememiz gerektiğine vurgu
yapmak istiyorum.
Nüfus planlaması yapılmaması ve hükümetin bu alanda tam aksi yönde bir politika yürütmesi, ekonomik refahın
artırılamaması, artan refahın adil paylaştırılmaması ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin sürmesi, işsizlik ve yoksulluğun
artması, yeterli eğitim ve sağlık hizmeti sunulamaması gibi temel göstergeler dezavantajlı grupların artmasına yol
açmaktadır.
Bu nedenle, Hükûmetin, sosyal devlet olarak dezavantajlı gruplara hizmet götürmeye çalışırken, bu gruptakilerin
sayısında artışa yol açan hatalı politikalardan vazgeçmesi ve temel sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara
ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, Sayın Bakanın sunuşunda belirttiği bir projeye de dikkat çekmek
istiyorum. Bu proje, aile yanında desteklenen çocuklar için ailesi veya yakınlarına aylık ortalama 400 TL’lik ödemede
bulunulması projesidir. Özü itibarıyla projeyi destekliyorum. Ancak, artan yoksulluk nedeniyle bu projeden yararlanmak
üzere çocuklarını sokağa bırakma girişiminde olanların da olabileceği ihtimalini göz önünde tutmak gerektiğini ifade
ediyorum. Bu tür girişimler olabilir diye gerçek ihtiyaç sahiplerine sözü edilen yardımın yapılmaması elbette düşünülemez.
Öğrenmek istediğim, projeyi yönünden saptıracak kötü niyetli girişimleri ayırt etmeye yönelik ne tür tedbirler geliştirmeyi
düşünüyorsunuz?
Sayın Başkan, burada bir sorum daha olacak: Bir kaymakamlığımızın bize ulaştırdığı ve 2010 yılı bütçesi ile ilgili
Maliye Bakanlığından taleplerini içeren yazıda, Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim
Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik’te yapılan ve 1 Ocak’ta yürürlüğe gireceği belirtilen değişiklikle, hâlen ayda
altı saat verilen bireysel eğitim süresinin sekiz saate çıkarıldığı, bu artış nedeniyle özürlü bireylere uygulanacak destek
eğitim giderlerinin % 33 artacağı ve 2005 yılından bu yana yeterli ödenek ayrılmaması nedeniyle kayıplarının da olduğu
belirtilerek 2010 yılı bütçesine için yeterli ödenek konulması talep edilmektedir.
Bu konudaki ödenek talebinin karşılanıp karşılanmadığını öğrenmek istiyorum.
Bir başka sorum, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu faaliyetlerine ilişkindir. Anayasa’nın 134’üncü
maddesi gereği 2876 sayılı Kanun’la Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk
dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla kurulan Kurum; son yıllarda ve son
günlerde Atatürkçü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türk tarihi ve Türk kültürüne, Atatürkçü düşünceyi yayma
amacı ile kurulan sivil toplum kuruluşlarına yönelik insafsız saldırılara karşı ne yapmaktadır? Kuruluş, amacı
doğrultusunda bir şeyler yapıyor ise yapılanlar toplumda niçin yankı bulmamaktadır? Eğer söz konusu saldırılara karşı bir
şey yapılmıyorsa, bu durum Kurumun varlığının gerekliliğinin sorgulanması sonucunu doğurmayacak mı?
Teşekkür ediyor, yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Sayın Öztürk, biz de teşekkür ediyoruz.
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Şimdi Sayın Kerem Altun buradalar herhâlde.
Buyurun Sayın Altun.
KEREM ALTUN (Van) – Sayın Başkan, sayın bakanlarımız, çok değerli milletvekilleri, çok değerli bürokratlar,
değerli basın mensupları; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Başbakanlığımıza bağlı iki kurumumuzla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum müsaadenizle.
Bütçelerin kurumlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum öncelikle.
Biraz vakıf kültürü üzerinde durmak istiyorum, vakıflarla ilgili düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Vakıflar Genel
Müdürlüğü geçmişle olan bağımızı sağlamlaştırıp geleceğe güvenle bakmamızı sağlayarak tarihî misyonunu devam
ettirmekte olan kurumlarımızdandır. Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal devlet anlayışının gerçekleştirilmesine önemli
katkılar sağlamaktadır.
Vakıf, bir veya birçok kişinin malını, mülkünü veya parasını resmî bir şekilde önemli gördüğü bir amaç için terk
etmesidir. Dünya malından vazgeçen vakıf insanları, bu insancıl duygusunun kaynağı manevi güç ve donanımları
olmuştur. Bu manevi gücü besleyen kaynak ise inanç, kültürdür. Kültürün maddi kimlik kazanması medeniyeti oluşturur.
Milletimizin hayırseverlik duygusu vakıflarla vücut bulmuş ve hayırseverlik üzerine kurulu bir yaşam biçimini davet etmiştir.
Orta Çağ dünyasının despotik krallıklar, feodalite ve reaya düzeni içinde devlet, örgütlü toplum ile geleneğini ve
örneğini dönemin şartlarında ne kadar mümkünse o kadar mükemmel uygulayan model olmuştur. Vakıf, senedi dışında
bir amaç için kullanılamaz ve amacını kullanmaktan men edilemez. Bu nedenle tarihte devlet baskı gücünü sınırlandıran
ilk kurumsal varlıklardır vakıflarımız. Vakıf malına dokunmaktan dolayı padişahlar dahi yargılanmıştır. Bu yönüyle hukukun
üstünlüğünü hayata taşıyan ilk meşru yapılanma vakıflar olmuştur. Vakıf medeniyeti hâline dönüşen Osmanlı toplumunda,
bu vakıfla hizmet almayan ya da bu vakıfla hizmet vermeyen birileri hemen hemen yok bulunuyordu. Böylece vakıflar
toplumun bütün katmanını buluşturarak sınıfsız toplum kurmaya yarayan bir toplumsal bütünleşme aracı olmuştur.
Milletimiz bilhassa Osmanlı döneminde bir vakıf medeniyeti kurmuş ve bu medeniyet için çağının çok ilerisinde
bir toplum meydana getirmiştir. Yaşadığımız toprakların bu denli eseri, insancıl bir kültürün insanlık tarihine eşsiz bir
armağanıdır, milletimizin alametifarikasıdır, ayracıdır, kimliğinin parçasıdır, hâlâ toplumsal dayanışmasının başlıca
vasıtasıdır. Bu böyle hayranlık uyandırıcı bir şuurdur ki amacımız bu şuuru bugünlerde de canlı tutmaktır.
Bugün Medeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş ve “yeni vakıf” olarak tabir ettiğimiz vakıflarımızla hayır
amaçlarının tamamını gerçekleştirebilseler ülkemizde aç, açık, garip gureba insanımız kalmayacaktır.
Bugün vakıflarımız, topraklarımız dışında kalan kültürel varlıklarımız hâlâ birer kültür elçisidir. Medeniyetimizi ve
kimliğimizi taşıyan izlerimizdir. Bir çeşit mühür, bir imza, bir bağdır. Millî varlığımızı büyüten uzantılardır. Vakıflar,
milletimizin öz güvenini ve gururunu okşayacak derecede dünyaya dağılmış hizmet göstergeleridir. Bunlar mutlaka
korunmalıdır.
Böyle bir medeniyet modelini, her bireyi bir şuura taşıyan bir eğitimle vakıf kültürünü yeniden canlandırdığımız
gün milletin devletten yeşil kart almaya, ekmek kuyruklarında ömür tüketmeye ihtiyacı kalmayacaktır. Eğer kırmızı
ışıklarda dilenen çocuklar ve anneler varsa, açlık ve işsizlik içinde terk edilmiş, yetişemediğimiz insanlar varsa
toplumumuzun vakıf kültüründen insanımızın vakıf şuurundan uzaklaşması nedeniyledir biraz.
Günümüzde geçmişle gelecek arasında vakıf açısından geçişi sağlayan Hazineden hiçbir katkı almadan ve
bütçesinin yüzde 50’sini yatırıma ayıran Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bütçesi geçmiş yıllara oranla katlanarak
artmıştır. Bundan mutluluk duyuyoruz. 2003 yılında 44 milyon TL iken 2009 yılında 443 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu yıl 460 milyon TL olarak düşünülmektedir. Vakıf yoluyla kurulan ata yadigarı vakıf abide ve eski eserlerin bakım,
onarım ve restorasyonunu büyük bir özenle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğümüz dünden bugüne kuşaklar arasında canlı
bir köprü olan kültür mirasının korunmasında büyük çabalar göstermektedir.
Kültür varlıklarımızın korunması ve ihya edilmesinde olağanüstü gayret gösteren, gelenekten geleceğe bu kültür
mirasımızı taşımaya gayret gösteren Sayın Bakanımıza ve kurumun Değerli Genel Müdürüne ve çalışma arkadaşlarına
teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli üyeler; biraz da TÜBİTAK’tan söz etmek istiyorum. Bilim, teknoloji ve yeniliğin ülkemizin
geleceği açısından vazgeçilmez olduğu bilinciyle son yıllarda bilim ve teknoloji alanında ciddi atılım gerçekleşmiş
olduğunu görüyoruz. Bu sağlanan başarıda Hükûmetimiz döneminde verilen siyasi destek ve sergilenen stratejik
yaklaşımın büyük payı vardır.
TÜBİTAK 1963 yılından bu yana ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan
üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilimsel araştırmalarını ve bilim insanlarını destekleyen enstitülerinde kriti k
alanlarında araştırmalar yürüten ve toplumun genelinde bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün yaygınlaşmasına öncülük
eden köklü bir kamu kurumumuzdur.
Bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmesi için TÜBİTAK tarafından yurt içi lisans, yüksek lisans ve
doktora bursları verilmektedir. Öte yandan yurt dışı araştırma burs programı ile doktora sonra araştırmalar için yurt dışı
doktora sonrası araştırma burs programı çerçevesinde doktora sonrası araştırma faaliyetlerinin de desteklendiğini
memnuniyetle görüyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bilimi, yeniliği, teknolojiyi ve bilimsel düşünceyi toplumun tüm kesimlerinde bir yaşam tarzı
hâline getirilmesine katkı sağlamak elbette TÜBİTAK’ın başta gelen görevleri arasındadır. Bu doğrultuda, özellikle son
zamanlarda başlattığı ülkemizin için çok büyük önem taşıyacak bir bilim merkezi kurulması amacıyla faaliyetlerine hız
verdiğini yine memnuniyetle müşahede etmekteyiz.
Bilim toplumlarında bilimsel ve teknolojik başarı sağlayabilmek için ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve
teknolojik iş birlikleri önemli bir yer tutmaktadır. Bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası iş birlikleri Dışişleri Bakanlığıyla
koordineli olarak TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.
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Türkiye'nin dış politikasıyla uyumlu olarak ikili ilişkilerimizde coğrafi çeşitlilik artmış, buna paralel olarak yeni
coğrafyalarda -Orta Doğu ve Afrika gibi- iş birliği yapabilme fırsatı yakalanmıştır.
İkili iş birlikleri kadar önem verilen bir başka husus ise çok taraflı iş birlikleridir. Bu hususta da önemli gelişmeler
kaydedilmektedir. Çok taraflı programlar içerisinde en çok, en yüksek bütçeli olanı bilindiği gibi Avrupa Birliği Yedinci
Çerçeve Programı’dır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Altun, tamamlayabilirseniz…
KEREM ALTUN (Devamla) – Son güncel verilerine göre üç yüz elli kuruluşu ileri teknoloji projelerinde yer
almaktadır. Bu kuruluşların ülke içindeki harcamalarını korumak için Avrupa Komisyonunda aldıkları destek miktarı 55
milyon avroya ulaşmıştır.
İnsana yatırımın geleceğe yatırım olduğu inancıyla, gençlerimizi orta öğretimden doktora sonrası ve hatta
akademik kariyerinin sonuna kadar destekleyen ve bu bilinçle toplumumuzda bilimsel düşüncenin yaygınlaşması için
ulusal ve uluslararası başarılı faaliyetlerini takdirle izlediğimiz TÜBİTAK’ın 2010 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor,
hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Altun.
Komisyonumuzun değerli üyeleri, sayın bakanlarımız…
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, kısa bir …
BAŞKAN – Şöyle yapacağız, saat 14.30’da…
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Şu an…
BAŞKAN – Nedir?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Kısaca…
BAŞKAN – Buyurun.
HASİP KAPLAN (Şırnak)– Sayın Divan Üyesi, Başkanlıktaki Sayın Üye Süreyya Sadi Bilgiç…
BAŞKAN – Sayın Kaplan bu konu…
HASİP KAPLAN (Devamla) – İzin verin… Maalesef, bir üye konuşurken, diğer, kendi partisinde olmayan bir
başka partili üyeye “Müdahale et.” diye Başkanın da dışında bir direktif hareketinde bulundu ve haklı bir tepkisi vardı.
Böyle bir usul yok komisyon tartışmalarında.
BAŞKAN – Sayın Kaplan…
HASİP KAPLAN (Devamla) – İzin verin.
Ya Sayın Bilgiç’in bu davranışları nedeniyle bütün AK PARTİ üyeleri burada özür diler, devam eder, bir daha
tekerrür etmemesini dileriz ya da bizim Başkanlık Divanına güvenimiz kalmamıştır artık.
Bu davranış biçimi, bu yönetim…
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Ben bu kürsüden aşağıya
inerim.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bakın, Sayın Sait Açba döneminde üç senedir böyle bir saygısızlık, hele hele
muhalif parti üyelerine karşı olmamıştır.
Biz Meclise geldiğimiz günden bu yana MHP’yle yan yana oturan iki partiyiz ama Allah’a şükür bugüne kadar
farklı, zıt görüşlerimize rağmen, böyle yan yana oturmamıza rağmen bir gün bir saygısızlık, bir tahammülsüzlük
yaşanmadı. Ama burada çok tahammülsüzlüğü de arkadaşlarınızdan yaşadık. Dilerdim ki, siz arkadaşlarınızı uyarasınız.
BAŞKAN – Sayın Kaplan, uyarılarımızı yaptık biliyorsunuz.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Şimdi, burada Sayın Bilgiç ya erdemli bir şekilde özür dileyin, biz de bu işi
kapatalım ya da kürsüden inin oradan.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Ben kürsüden ineyim.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Hayır, ben buradayken, siz orada oturamazsınız zaten, açık söyleyeyim.
BAŞKAN – Hasip Bey…
HASİP KAPLAN (Devamla) – Ben burada otururken, siz orada oturamazsınız.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Müsaade eder misiniz?
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Ortalığı karıştırmayın.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Ben burada otururken orada bir üye oturamaz öyle.
BAŞKAN – Sayın Kaplan siz görüşünüzü söylediniz.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Tahrik etmeyin.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Tahrik mahrik değil, öyle…
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Öyle yapmakla…
HASİP KAPLAN (Devamla) – Demokrasi, hukuk, usul…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Hangi hukuk?
HASİP KAPLAN (Devamla) – Ben otuz yıllık hukukçuyum.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİP ÜYESİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Bir dakika müsaade eder
misiniz?
BAŞKAN – Görüşünüzü söylediniz Sayın Kaplan.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Ya özür diler ya oradan iner.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar)– Hayır, hayır…
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, saat 14.30’da tekrar gündemimizi görüşmek üzere oturumumuzu kapatıyorum.
Teşekkür ederim.
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Kapanma Saati: 13.39
İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.38
BAŞKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas)
BAŞKAN VEKİLİ: Recai BERBER (Manisa)
SÖZCÜ: Hasan Fehmi KİNAY (Kütahya)
KÂTİP: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)
----0---BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, değerli bakanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın
değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; Başkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum. 6’ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
Buyurun Cahit Bey.
CAHİT BAĞCI (Çorum) – Sayın Başkanım, sayın bakanlarımız, komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli
bürokratlar, basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Kısa konuşma süremde Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulunacağım.
Sosyal hizmetler alanında temel politikaları oluşturan ve uygulayan önemli bir kurumumuzdur Çocuk Esirgeme
Kurumu ve son dönemde anlayışıyla, vizyonu ve misyonuyla son derece de değiştiğini göstermektedir.
Kurumda bakım yerine evde bakımı, aile yanında bakımı, sevgiyi ve çocuk evlerini, yaşam merkezlerini son
derece çağdaş ve insani bir biçimde uygulayan ve kendini geliştiren bir kurumu, başta Sayın Bakanı ve SHÇEK
çalışanlarını kutluyorum. Hakikaten önemli bir noktaya taşınmıştır bu kurumumuz.
Çocuk Esirgeme Kurumunda öncelikle korunmaya muhtaç, ihmal ve istismara uğramış kesimlere, dezavantajlı
gruplara, ailelere ve bireylere koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunulmaktadır. Bugüne kadar yürütülen pek çok
çalışmada Çocuk Esirgeme Kurumunda son derece önemli noktalara gelindiği ve bireylerin topluma kazandırılmasına,
toplumsal yaşama kazandırılmasına katkı sunduğunu hiç şüphesiz herkes kabul edecektir.
Sayın Bakanım, kısa konuşma süremde açıkçası bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da benim iki yıldır
bütçe görüşmelerinde dile getirdiğim bir husustur. Zatıalinize de bir rapor olarak sunduğum kamuda çalışan sosyologların
sorunlarıyla ilgilidir.
Hâlihazırda Çocuk Esirgeme Kurumunda toplam 59 sosyolog çalışmaktadır. Bunlar ağırlıklı olarak toplum
merkezleri, ÇATOM’lar, aile danışma merkezleri, valilikler tarafından yürütülen ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
koordine edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki sosyal destek projelerinin il koordinasyonunda sosyologlar,
gençlik ve gençlik evlerinde görev yapmaktadırlar.
SHÇEK’de çalışan bazı mesleklerin ücretlerini de bu arada dikkatinize sunmak istiyorum:
Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışan bir sosyolog, bugün son bordro itibarıyla 1.112 TL ücret almaktadır.
Aynı şekilde, bir sosyal çalışmacı, 1.150 TL maaş, 450 TL ek ders, nöbet ücreti, adliyeden aldıkları dosya ücreti
ve döner sermayeden katkı almaktadırlar.
Bir öğretmen, 1.250 lira maaş, denge tazminatı, 450 TL ek ders, her yıl eğitim öğretim gideri olarak ödenen 525
TL.
Bir psikolog, ha keza 1.200 TL maaş, 450 lira ek ders, döner sermaye, nöbet ve çocuk şube dosyası ücreti.
Bir hemşire, 1.100 TL maaş, 450 TL ek ders, nöbet, döner sermaye.
Bir çocuk gelişimci, 1.150 TL maaş, 450 TL ek ders, nöbet, döner sermaye giderleri.
Aynı şekilde bu ücretlerle birlikte göstergeleri de dikkatinize sunmak istiyorum:
Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışan bir sosyal çalışmacı ve psikolog: Ödeme ek göstergesi 800, emekli ek
göstergesi 800, özel hizmet tazminatı 94, iş güçlüğü puanı 550, eltem güç puanı 500, iş riski puanı 500.
Bir sosyolog: Ödeme ek göstergesi sıfır, emekli ek göstergesi sıfır, eltem güç puanı sıfır, iş riski puanı sıfır, iş
güçlüğü puanı sadece 500, özel hizmet tazminatı da 48.
Burada, Çocuk Esirgeme Kurumunda bir sosyolog veri hazırlama kontrol işletmeni ile -özel hizmet tazminatı 48,
iş riski puanı 500- ambar memuru ile -özel hizmet tazminatı 48, iş riski puanı 500, iş güçlüğü puanı 500- aynı tutulmaktadır.
Bu durumu, bir yüksekokul mezunu, bir sosyolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile aynı
eğitimi almış bir sosyoloğa reva görülen bu statüyü dikkatinize sunmak istiyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir de SHÇEK tarafından çıkarılan 25/02/2009 tarihli yönetmenliğin 9’uncu
maddesinin ikinci bendini okumak istiyorum. Burada da az önce saydığım mesleklerle birlikte sosyolog nedense atlan mıştır
diye değerlendirmek istiyorum.
“Merkezde aile danışmanlığı hizmetlerinin verilebilmesi için en az bir aile danışmanın görevlendirilmesi
gerekmektedir. Aile danışmanının çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik, hemşirelik, tıp
alanlarından birinde en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.” şeklinde bir yönetmelik
maddesi bulunmaktadır.
Ben inanıyor ve iddia ediyorum ki bir sosyoloğun bu mesleklerin hepsinden daha fazla aile danışmanlığı
konusunda yetkili olduğu ve bu alanda eğitim almış olduğunu belirtmek istiyorum. Yönetmenliğin yayınlandığı gün bu
konuyu değerlendirmek üzere SHÇEK Genel Müdürünü aradım, kendisine ulaşamadım ve bir önceki bakanımız Sayın
Nimet Çubukçu ile telefonla görüştüm, ilgileneceğini, araştıracağını söyledi. Daha sonra Genel Müdür bana döndü, bir
yanlışlık olduğu, düzeltileceği ifade edildi ama aradan geçen sürede henüz bu yönetmenlik değiştirilmemiştir.
Son söz olarak, son derece özverili çalışmalar yapan, pek çok proje yürüten, koordine eden bir meslek grubunun
meslekler çatışmasına kurban edilmemesi gerektiğini vurgulamak istiyorum Sayın Bakanım.
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Bir de birkaç sorum olacak. Sunuşunuzda kuruluş sayısını 565 olarak ifade ettiniz, performans programında
SHÇEK’teki kuruluş sayısı 571 olarak ifade edilmektedir. Bir değişiklik oldu herhâlde.
Bakanlığınıza bağlı kurumlarda Sayın Bakanım, SHÇEK Özürlüler İdaresi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu
ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde son yılda kaç AB projesi üretilmiştir, uygulanmıştır ve toplam bütçesi nedir bu
konuda da bilgi sunulabilirse sevinirim.
Sayın Bakanım, son bir hususu dikkatinize çekmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Kayseri’de benim de katıldığım
özel eğitim kurumlarının sorunlarını tartışan bir çalıştay oldu, bu çalıştaya katıldık., Konya Milletvekili Orhan Erdem’le
birlikte Meclis İdare Amiri. Burada dile getirilen bir hususu dikkatinize getirmek istiyorum. Şu andaki uygulamada özel eğitim
kurumlarının her birisi kapanma noktasına gelmektedir. Rehabilitasyon merkezleriyle özel özel eğitim kurumlarının statüsü
birbirlerine yaklaştırılmıştır âdeta yani sekiz saatlik bir eğitim, bir spastiğe veyahut da bir otistiğe, bir zihinsel engell iye
yeterli görülür noktası uygulanmaktadır. Ben bu konuyu dikkatinize getirmek istiyorum.
Dün burada dile getirdiğim bir husus vardı. Dağıtılan kitaplar konusu, özel eğitim okullarına ders kitapları bu
sene dağıtılmamıştır ve taşıması yapılmamaktadır. Bu konu düzeltilebilir mi? Özürlüler İdaresi Başkanımızın da bu konuda
bilgisi var. Toplamda 4.200 çocuk aileleri tarafından bu okullara taşınmaktadır. Devletimizin ben bu özellikle özürlü ve bir
mağduriyeti olan, hassas olan bir alanda bir taşıma konusunu ivedilikle çözeceğine inanıyorum.
Kurum bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Sayın Büyükkaya buyurun efendim.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, sizin olmadığınız oturumla ilgili Başkanlık Divanından bir açıklama
istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun oturum ama müsaade ederseniz konuşmalarımızı tamamlayalım.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Efendim bu önemli, üslup düzeniyle ilgili çok önemli.
Bir önceki oturumda sizler yoktunuz Sayın Başkanım ve ben buradan söz alıp normal konuşmamı yaparken AK
PARTİ’li bazı üyeler müdahil oldu. Normal, olur bu tür şeyler komisyonlarda. Buradan dönerek MHP üyesi bir arkadaşa
işaret ederek “Müdahale ediniz.” dedi ve kendisi de sert bir tepki gösterdi.
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – “Müdahale ediniz.” demedim.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – İzin verin.
Oradan bir Başkanlık Divanı üyesi Başkan dururken muhalif bir partinin milletvekiline bir başka muhalif partinin
milletvekiline “Müdahale et.” diyemez veya işaret edip emredemez, söyleyemez. Doğru değil, yanlış.
Şimdi, burada şunu ifade etmek istiyorum: Tabii ki buradaki tartışmalarda tarafsız olması lazım Başkanlık
Divanının. Eğer sizin arkadaşlarınız dozu artırıyorsa onları uyarırsınız, biz artırıyorsak uyarırsınız ama bugüne kadar
Başkanlık Divanından bir üyenin kalkarak bir başka muhalif parti milletvekiline, bir başka muhalif parti milletvekiline
müdahale et tarzı olmadı. Bu sizin Divanınızın objektif ve tarafsız olma konumunu sarsmıştır.
Şimdi, şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım: Siz Başkanlık olarak bu tutumu onaylıyor musunuz? Usulde
yok böyle bir şey. Eğer onaylarsanız üç seçenek var: Ya Başkanlık Üyeniz özür diler ya oradan iner ya ben burada ayakta,
bütün sene ayakta protesto ederek burada devam edeceğim buna.
BAŞKAN – Sayın Kaplan…
HASİP KAPLAN (Şırnak) –Ben nezaketen fiziki müdahaleye kadar varan olayda ben ayırdım. Sonra da burada
kibarca uyardım. Sayın Bilgiç “Hata olur, özür dilemek erdemliliktir.” dedim ama döndüm, dolaştım, söyledim, uyardım hiçbir
şey olmamış gibi burada devam edemeyiz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yani burada üyelerin hukuku var, partilerin hukuku var. Ben bir grubu temsil
ediyorum. Herkesin onur hakkı var, hiç kimsenin kimseye müdahale etme hakkı yok. Böyle bir teknik komisyonda da bunlar
yaşanmamalı Başkanım. Onun için lütfen bunu netleştirelim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Yeni bir tartışmaya meydan vermemek için biz kendi içimizde değerlendireceğiz. Ben çünkü birinci oturumda
yoktum, dinleyeceğim tarafları, birlikte değerlendireceğiz.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım, böyle bir tutum… Böyle anlattığımız gibidir. İtiraz eden var mı
üyelerden, böyle olmadığını iddia eden var mı? Şimdi siz bu şekilde olmamış gibi nasıl devam edebilirsiniz?
BAŞKAN – Sayın Kaplan, yaşananlara…
HASİP KAPLAN (Şırnak) –Ben nasıl devam edebilirim burada bana söyler misiniz? Ben şimdi söz isteyeceğim
yine de işaret edecek, müdahale edin diye.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bu, doğru bir tavır mıdır? Divan olarak bunu netleştirmeniz lazım, tutanağa geçmesi
lazım. Burada bir güven sorunu vardır. Bu güven sorunu düzenle ilgilidir yani.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Ben konuşmama devam edebilir miyim Sayın Başkanım?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bunu netleştirmeden devam edemezsiniz. Ben şahsen bunu kabul edemem yani.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Evet Sayın Büyükkaya, buyurun efendim.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Buyurun devam edin, ayakta protestomu sürdüreceğim ta ki Başkanlık Divanı bu
konuda kararını verene kadar.
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ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Konuşmama devam edebilir miyim Sayın Başkan?
BAŞKAN – Buyurun siz…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Sayın Başkan, Çok Değerli Başbakan Yardımcım…
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, siz bunu onaylıyor musunuz?
BAŞKAN – Şimdi Sayın Kaplan, müsaade eder misiniz? Oturur musunuz yerinize bir dakika?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bu konuda karar verilsin, gelsin üyeleriniz. Bu konuda karar vermeden devam
edemezsiniz. Sizin de tarafsızlığınız tartışma konusu…
BAŞKAN – Dinler misiniz efendim?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Nasıl dinleyeyim?
BAŞKAN – O zaman konuşun buyurun.
HASİP KAPLAN (Şırnak) –Ama nasıl dinleyeyim? Böyle bir usul nerede var İç Tüzük’te mi var, teamülden mi
var? Mecliste böyle bir şey oldu mu bugüne kadar, söyler misiniz oldu mu bugüne kadar? Olunca da hepiniz seyirci mi
kaldınız? Burada Meclisin onuru söz konusu. Milletin vekiliyim ben, Şırnak Vekili değilim ki.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Tahrik etmemek lazım. Tahrik etmeyin lütfen.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bu konuya ya “evet” dersiniz ya “hayır” dersiniz. Biz de ona göre tavır alırız.
Başkanlık Kurumuna taşırım olayı. Bu konuda ya yanlıştır ya doğrudur dersiniz devam edersiniz.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Hayır efendim, siz talimat veremezsiniz Başkana. Yani bırakın.
Başkanımız diyor ki: “Ben değerlendireceğim, bildireceğim.”
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bunu çözeceksiniz Sayın Başkan, bunu çözmeden ben burada oturmam ve ben
müdahale ederim. Bunu çözeceksiniz.
BAŞKAN – Peki, yalnız bakınız dinlemezseniz hiçbir şeyi çözemeyiz.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Nasıl dinleyeyim ben? Sabah söylüyorum fayda etmiyor, geliyorum hâlâ bir şey
olmamış gibi davranıyorsunuz.
BAŞKAN – Efendim, müsaade eder misiniz? Bakınız herhâlde burada dinlenmesi gereken en birinci adam.
Benim bir şeyi çözeceksek…
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Dinlemediniz, bir şey olmamış gibi davrandınız Başkanım.
BAŞKAN – Sayın Kaplan, bakınız olay cereyan ettiği oturumda ben burada yoktum diyorum size. Dolayısıyla
siz…
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Aksi olduğunu söylesin.
BAŞKAN – Bir dakika efendim, bir dakika müsaade edin.
Siz kendinize göre şimdi anlattınız olayı. Ben arkadaşlarımla oturacağım, dinleyeceğim, değerlendireceğim ve
kararımı vereceğim.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Olayın muhatabı yanınızda efendim.
BAŞKAN – Şimdi sadece sizi dinleyerek karar verebilir miyim?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Efendim, burada bütün cemaatin, bütün herkesin hazırunun önünde gelişen bir olay
bu.
BAŞKAN – Müsaade edin.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Hayır biz katılmıyoruz.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bu kadar aleni bir olayın nesini müzakere edeceksiniz.
BAŞKAN – Müsaade edin, oturun.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım, burada müdahale edilmiştir, bizim görevimize müdahale, fiziki
müdahale vardır. Siz bu şekilde, bunu sürdüremezsiniz. Buyurun, vekiliniz oradaydı.
BAŞKAN – Efendim kararı benden istiyorsunuz ama sadece taraf olarak kendinizi anlatıyorsunuz.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Başkansınız. Başkanlık Divanı diye bir şey var. Siz yokken Başkan Vekiliniz devam
ettiriyordu. Bu konuda bir karar verilmesi gerekiyor, öyle devam edeceksiniz.
BAŞKAN – Yazılı karar mı istiyorsunuz?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, şimdi söyleyeceksiniz tutanağa geçecek. Ya “doğrudur” diyeceksiniz ya
“yanlıştır” diyeceksiniz.
BAŞKAN – Şahit olmadığım bir olay hakkında doğru veya eğri karar vermemizi istiyorsunuz değil mi?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Başkan Vekiliniz burada efendim.
BAŞKAN – Efendim, müsaade edin müzakeremize devam edelim.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Efendim böyle bir tarz yok Sayın Başkanım.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Nasıl böyle bir tarz yok. Böyle müdahale etme tarzı mı var?
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Böyle bir tarz yok. Tehdit ederek bir Başkanlık Divanını böyle bir karar
istenebilir mi?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Kim kimi tehdit ediyor? Kürsüden tehdit eden sizler değil miydiniz? Kürsüden…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Böyle bir şey olmamıştır efendim, böyle bir şey olmadı.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Buna susma hakkınız yok. Meclisin onuru söz konusudur, Meclisin bağımsızlığı söz
konusudur, Meclisin özgür iradesi söz konusudur, Meclisin hâkimiyeti söz konusudur.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkanım oturuma ara verir misiniz lütfen?
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Ne kadar büyüttünüz?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Çoğunluğu olan burada hâkimiyet kuramaz.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Hayır, ne alakası var bunlarla?
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HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ya çıkarsınız bunu söylersiniz ya sonuna kadar protestoya devam ederim. Sonuna
kadar protestoya devam ederim. Böyle bir yanlışa karşı nasıl durursunuz, hangi anlayışla durursunuz?
BAŞKAN – Evet, on dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 14.39
5 Kasım 2009 Perşembe
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 15.05
BAŞKAN : Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas)
BAŞKAN VEKİLİ : Recai BERBER (Manisa)
SÖZCÜ : Hasan Fehmi KİNAY (Kütahya)
KÂTİP : Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)
-----0----BAŞKAN – Değerli üyeler, 6’ncı Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
Sayın Kaplan, benim bulunmadığım oturumda cereyan eden olayları sizden dinledim. Arkadaşlarımla da durumu
değerlendirdim. Gerçekten burası Parlamentonun en önemli komisyonu. Buranın çalışması Parlamentonun çalışması
anlamına gelir veya tersiyle de aynı şey geçerli, Parlamentonun çalışabilmesi için Plan ve Bütçenin çalışması lazım.
Burada herkes fikirlerini açıkça beyan edebilir. Burası Parlamentonun en mütehassıs komisyonu aynı zamanda ve siyasi
partiler de en yetenekli, en değerli, en tecrübeli elemanlarını buraya gönderiyorlar.
Burada, dikkat ederseniz, kısa bir dönem içerisindeki başkanlığım sırasında ben her türlü fikrin ifade edilmesine
açıkça müsamaha gösterdim. Öyle olması lazım ama tabii bunun hakarete ulaşmaması, saygı sınırlarını aşmaması
lazım. Gerçekten sabahki cereyan eden olaylara ben de üzüldüm. Eminim burada mevcut olan sayın bakanlarımız ve
diğer milletvekili arkadaşlarımız da ayrım yapmadan, iktidar ve muhalefet partisine mensup arkadaşlarımız da
üzülmüşlerdir. Böyle olayların bir daha cereyan etmemesi konusunda Başkanlığın tarafsız olacağına dair ben size ve
bütün arkadaşlarımıza burada teminat veriyorum ve görüşmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım, gerekli uyarı yapıldı mı?
BAŞKAN – Evet.
Buyurun Alaattin Bey.
ALAATTİN BÜYÜKKKAYA (İstanbul) – Evet, müsaade ederseniz ben sözlerime devam etmek istiyorum.
Bugün, devletimizin üç önemli kurumunun bütçesini görüşüyoruz. Önce, bu bütçelerin Türk milletine hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum.
Ben, müsaade ederseniz, Vakıflar bütçesinden başlamak istiyorum. Gerçekten bugün Sayın Başbakan
Yardımcımız Vakıfların faaliyetlerini özetlerken özellikle birkaç konu var ki çok mutlu oldum. Bunlardan biri Bezmi Alem
Vakıf Üniversitesinin kurulması. Bu çok önemli bir gelişme ve Bezmi Alem Vakfı -açıkçası ben vakıf senedinde okumuş
birisi olarak söylüyorum- örnek bir vakıf senedidir. Tamamen hayır amacıyla ve yoksulların, kimsesizlerin bakımı ve sağlığı
için vakfedilmiştir. Dolayısıyla, böyle bir üniversitenin kurulması açıkçası beni çok mutlu etti. Ben o semtte de oturdum ilk
evlendiğim zaman. Onun için çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum.
Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi’nin kurulması da gene çok önemli. Bunun da önemli sonuçlar
doğuracağına inanıyorum. Açıkçası, inşallah Fatih’in şanına layık hizmetler de vereceklerdir.
Bu arada, özellikle vakıf arşiv yönetim sisteminin artık bitmek üzere olduğunu duymak da beni ayrıca mutlu etti
çünkü Türk devlet hayatımızda, tarih bütünlüğü içerisinden olaya baktığımız zaman, Selçuklu da Osmanlı da Cumhuriyet
de hepsi bizim. Bu bütünlük içerisinde bunların değerlendirilmesi, beylikleriyle, her şeyiyle değerlendirilmesini ve bu
arşivin oluşturulmasını Türk tarihi için de Türk milletinin geleceği için de önemli görüyorum.
Vakıflar Genel Müdürlüğümüz gerçekten bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptı. Ben Vakıflar Genel
Müdürümüze de bütün ekibine de teşekkür ediyorum. 3.383 eser ortaya çıktı. 750 eser de inşallah bu sene ortaya
çıkacak. Gerçekten yüz akımız olmuştur. Teşekkür ediyorum.
Bu arada, Yunanistan’da -bazı yerlerde olan olaylar hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bilgisi olduğunu
biliyorum ama özellikle belirtmek isterim. Ben kendim gittiğim zaman da buradaki olayları Dışişleri Bakanlığımıza da ilgili
kurumlara da bildirdim- özellikle Rodos’ta çok kıymetli bir kütüphanemiz bulunmaktadır ve bu bir vakıftır, Türk vakfıdır. Bu
kütüphane içler acısıydı. Şimdi, bir el atılmış, TİKA kanalıyla bir korunmaya çalışılıyor ama orada çok büyük bir vakıf
mülkü var. Bu mülk Yunanlılarca farklı yollarla ele geçirilmeye çalışılıyor. Süleymaniye Camisi var. Bu cami ise altında
Bizans eserleri olduğu iddiasıyla cami yıkılmak üzeredir. Bunu belirtmek isterim.
Ayrıca aynı şey gene, Atina’daki Merkez Camisini ve yanındaki külliyesi, ki Yunanlılar bunu maalesef yapıyorlar.
Sadece kültür deyince, insanlık tarihî mirası deyince sanki sadece Yunan kültürü var diye bir anlayışla hareket ettiklerini
de görüyorum maalesef. Buradaki caminin mesela oradaki kilit taşının üzerine rahatlıkla haç koyabiliyorlar. Bunlar tabii
bence hamlığın bir sonucu. Yoksa her milletin yaptığı eserler, bir anlamda milletlerin tarihidir, onun bir mirasıdır ama
buralardaki olaylara da Vakıflarımız sahip çıkabilirse, ne kadar sahip çıkabilir bilmiyorum ama onlardan da mutlu
olacağımı belirtmek isterim.
Bir diğer konu da, gene Vakıflarla ilgili olarak, biliyorum o halılar toplanıyor ama son zamanda camilerimizde tek
tip bir halı sistemine geçildi. Güzel de oldu ama burada çok kıymetli, eskiden kalan halılarımız, kilimlerimiz var. Bunların
tabii bir arşivinin yapılması lazım. Bunların da -kıymetli olanlar var, tabii çok kıymetsiz olanlar da var yani usulen atılmışlar
da var ama- atlanmaması birtakım farklı ellere geçmemesine özen göstermemiz gerektiği hususunu belirtmek istiyorum.
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Bir diğer konu da, efendim, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu. Türk Dil Kurumunun çalışmalarını da
açıkçası görünce mutlu oldum. Özellikle Türk dili, devletimizin resmî dili olmasının yanında edebiyatımızın, sanatımızın,
ekonomi ve ticaretimizin de dili. Ayrıca en önemlisi de Türk milletinin geleceğinin bekası ve teminatı. Dolayısıyla Türk
dilinin korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda yapılan her çalışma açıkçası cömertçe ele alınmalıdır ve bu
konudaki yapılacak, 2010 yılında planlanan kurultayın da inşallah en iyi şekilde sonuçlar vereceğini düşünüyorum.
Özellikle 600 bin söz varlığıyla çıkacak sözlük önemli. Bazı şeylerin sanıyorum ki, kamuoyuna duyurulmasına ihtiyacımız
var Sayın Bakanım mesela bu elektronik ortama konulan sözlüğün ve bunları çoğu insanlar bilmiyor. Bunların mutlaka
reklamının, tanıtılmasının yapılması lazım. Bence bu konuda biraz cömert olalım, bunları tanıtalım çünkü gidiyoruz
google’dan başka bir sözlükle iş yapmaya çalışıyoruz ama bunları koymamızda bu milletin kullanmasına, gençlerimizin,
çocuklarımızın kullanmasına ihtiyaç var. Bunu teşvik etmenizi rica ediyorum.
Ayrıca Türk cumhuriyetlerinde farklı lehçelerle bütünleştirilmiş bir sözlüğün de hazırlanmasında büyük fayda var.
Bazı yapılmış çalışmalar var biliyorum ama bu 600 bin sözün karşılığı olabilecek lehçelerin düzenlenebileceği bir şeyin
yapılmasında fayda var ve bazı yabancı kelimelere karşı oralarda çok güzel Türkçe kelimelerin de kullanıldığını
görüyorum. Mesela, geçenlerde Azerbaycan’a gittiğimde çok hoşuma gitti. “Self servis” yerine “özüne hizmet” koymuşlar.
Tam karşılığı, İngilizce tam karşılığı “self servis”in “özüne hizmet” ama kullanmıyoruz. Dolayısıyla, bu tip kelimelerin
dilimize kazandırılması son derece faydalı olur.
Türk Tarih Kurumunun bugüne kadar yaptığı çalışmaları biliyoruz. Akif Bey, burada yok ama burada mesela bir
dükkân mı kiralamak yoksa bu yeri mi yapmak daha kârlıydı? Bence o ikisi arasındaki ilişkiye de bakmak lazım çünkü
burada Türk Tarih Kurumunun yayınları sergilenecek. Ayrıca ben daha önceki dönemlerde de söyledim. O konu hakkında
da bir bilgiyi soru olarak yöneltmek istiyorum. Özellikle, biliyorsunuz, Türk Tarih Kurumunun geliri İş Bankasının kâr
paylarından oluşuyor. Bu daha önce çok problemliydi. Şu anda ben bunu sürekli dile getirdim her bütçe görüşmelerinde. O
mesele -sonunda yargı da kararını verdi- belli ölçüde çözüldü. Ama bu paralar zamanında ödeniyor mu? Çünkü Genel
Kurulda alınan karar gereğince kâr paylarının belli zamanda ödenme mecburiyeti var. Bunlar acaba bu Genel Kurul
kararlarına uygun bir şekilde ödeniyor mu? Bu konuda da bilgi verirseniz mutlu olurum.
Ben bütçelerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Büyükkaya.
Sayın Akçay, buyurun efendim.
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Çok Değerli Başbakan Yardımcımız, değerli bakanlarımız, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, kurumlarımızın
değerli mensupları; muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben konuşmamda vakıf eserleri üzerine bazı düşüncelerimi takdim etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl bütçe
görüşmelerinde de mümkün olduğunca önem verdiğim bu vakıf sanat eserlerinin restorasyonuyla ilgili daha dikkatli ve
daha özenli olmamız konusunda çalışmaların yapılması gerekmektedir ve Türkiye'nin dört bir tarafında bazı tarihî yapılar
bakımsızlık ve sahipsizlik içindeyken bazı kültürel mirasımız da hatalı restorasyon ve yeterli uzman görevlendirilememesi
yüzünden yıpranmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminde bulunan cami, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit,
zaviye, Mevlevihane, çeşme ve benzeri kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi koruma kurulları kararı aldıktan
sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Vakıfların restore edeceği eserler için bir proje hazırlanıyor. Projeler
bu özerk yapıdaki Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunularak onay bekleniyor ve Kuruldan çıkan olumlu
kararın ardından proje ihalesi yapılarak işi alan yüklenici firma onarım çalışmalarına başlıyor.
Türkiye’deki tarihî eserlerin yüzde 90’ının denetimini elinde bulunduran Vakıflar Genel Müdürlüğü, yürürlükte
bulunan İhale Kanunu’yla da bu ihaleleri yapmaktadır. Örneğin, Konya’daki Sahip Ata Külliyesi Hangâhı’nda paha
biçilemez değerdeki beş adet çini pano işçiler tarafında çalışmalar sırasında kırılmıştır. Restorasyon çalışmaları
sırasındaki ihmali kabul eden Vakıflar Genel Müdürlüğü de sorunu İhale Kanunu’na bağlamaktadır. İhale Kanunu’ndaki
sorunlardan kaynaklandığının söylenmesi de olaya yeni bir boyut katmıştır. İhale Kanunu yüzünden normal bir bina ile
tarihî mekânın aynı şartlarda ihaleye çıkarıldığı dikkat çekilmiştir. Ancak tarihî mekânların ihalesi özel şartnameyle
yapılmalı ve restorasyon esnasında mutlaka uzman bulundurulması gerekmektedir. Uzman eleman sıkıntısı sebebiyle
restorasyonların önemli bir kısmı aslına uygun yapılamamaktadır ve üzülerek ifade etmek istiyorum ki, Vakıflar Genel
Müdürlüğü sanat eserlerinin değerini yeterince takdir edememektedir. Restorasyonun mutlaka sanat tarihçisi, arkeolog
veya bir mimarın gözetiminde yapılması gerekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde tespit ve tescili yapılmış
binlerce tarihî eser vardır. Restorasyon yapılan tarihî mekân sayısının artmasıyla bu eserlere verilen zararlar da bir bir gün
yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bilim adamlarıysa tarihî yapıları ayağa kaldırmak adına yapılan çalışmaları neredeyse
katliam olarak nitelendirmektedirler.
Kültür varlıklarımız gündelik çözümlerle, müteahhitlere verilerek ele alınamaz. Vakıf eserlerini yapan insanların
düşüncesini, onların bıraktığı mirası koruma yönünde olmayan, iyi planlanmamış işler hâline getiriyoruz. Ne yazık ki,
Türkiye’de bu konuda yeterli uzman eleman yoktur. Ne taşçı ne çinici ne de duvarcı vardır. Yeni tamamlanan yapılardaki
detayların bazılarının basitliğine bakınca bu çok rahat anlaşılmaktadır ve yeni yapı yapmayı beceremeyen müteahhitle, o
işçi ve ustalarla restorasyon hiç yapılamaz ve ucuz yaptırıyoruz diye bir tarihî eseri de yıpratmaya veya aslından
uzaklaştırmaya da hakkımız olmadığını düşünüyorum ve bu düşüncelerle sözlerime şimdilik son veriyor, muhterem
heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Yüksel.
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MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Değerli Başbakan Yardımcım, değerli devlet bakanlarım, çok değerli komisyon
üyesi milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensupları; 1990’da kurulan ve 2004’te yeniden yapılandırılan Kadın ve
Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığımızın bütçesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bakanlığımızın bütçesine baktığımızda, 2010 hedeflerinde ülke düzeyinde erken uyarı sisteminin kurulması için
her ilde sosyal hizmet ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve bu merkezler sayesinde sosyal hizmetlerin zamanında
ve etkin olarak sunulmasını ve şikâyetlerin azalmasını sağlayacağını düşünüyorum. Yine de, her ilde alan taraması
yapılarak sosyal hizmete ihtiyaç duyan kesimlerin tespit edilmesi sağlanacak ve bu sayede her ilde sosyal yoksunluk
haritası çıkarılmış olacaktır. Bu da hedef kitleye en az hatayla ulaşılmasını sağlayacaktır.
Yine, 2010 hedeflerine baktığımızda, ülkemizin büyük bir bölümünün deprem, sel, heyelan ve benzeri doğal
afetler bakımından risk altında olduğunu dikkate aldığımızda göç, savaş ve doğal afetler durumunda uygulanmaya
konulmak üzere risk haritasının çıkarılması ve sosyal hizmetlerde acil durum eylem planının hazırlanması önemli, hassas
bir konudur. Çocuğun yetişmesinde en iyi bakım modelinin aile ortamın olduğu gerçeğinden hareketle ekonomik
nedenlerle -çünkü çocukların kurumlara bırakılmasının çok değişik nedenleri var. Bunlardan bir tanesi de ekonomik
nedenlerdir- koruma altına alınan çocukların ailelerine dönüşünü sağlamak amacıyla başlatılan Aileye Dönüş ve Aile
Yanında Destek Projesi’nde ailelere yapılan yardımın aylık ortalama 400 TL’ye çıkarılmış olması aile bütünlüğü açısından
önemli bir katkı sağlamaktadır.
Ayrıca, artık çocuklar aileleriyle birlikte yaşama imkânına kavuşmuş olmaktadır. Daha önceleri koruyucu
ailelerde ve çocuklarımızda yaşanan sıkıntıların, zorlukların giderilmesi hedeflenerek yapılan koruyucu aile kampanyaları
hem koruyucu aileler için hem de çocuklarımız için ne yaptığını bilen, profesyonel koruyucu aile geçişini sağlamıştır.
Çocuk da artık nereye gittiğini biliyor, koruyucu aile de sorumluluklarını, görevlerini biliyor ve olayın duygusal yönünü dah a
gerçekçi olarak ayarlayabiliyor.
Güzel bir proje de Sevgi Evleri Projesi’dir. Valiliklerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve
hayırseverlerimizin iş birliğiyle en fazla 12 çocuğumuzun barınacağı villa tipi sevgi evleri ve il merkezlerine, okullara,
hastanelere, yakın apartman dairelerine veya müstakil binalarda sekiz ile on sekiz yaş grubunda 6 ile 8 arasında
çocuğumuzun kalacağı çocuk evleri modelinin yaygınlaşması en büyük dileğimizdir. Bu neden önemlidir? Bu,
çocuklarımızın öz güveni ve psikolojik yapıları yönünden çok önemlidir. Bu çocuklarımız okullarına gittiklerinde “evden
geliyorum” demeye başlamışlardır. Artık “yuvadan, yurttan geliyorum” sözlerini kullanmamaları çocuklarda psikolojik
dengeler anlamında, öz güven anlamında olumlu katkılar yapmıştır.
Koruma altındaki on sekiz yaşını tamamlamış çocuklarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilme oranının
arttığını görüyoruz. Hele bir de üniversite mezunlarına ağırlık verilmeye başlanmasının da koruma altındaki çocuklarımızın
eğitim düzeylerimizin yükselmesini sağlayacağını umuyorum. Burada on sekiz yaş sonrası çocuklar kurumdan
çıkarılıyorlar mı? Bu konuda kız ve erkek çocuk konusunda yaş bakımından bir ayrıcalık var mıdır? Yine, on sekiz üzeri
çocuklar suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklarımız bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezlerinden nasıl ve ne süreli
yararlanıyorlar? Rehabilitasyon sonrası koruma anlamında bir uygulama var mıdır?
Bakıma muhtaç özürlülerin özellikle evde bakımının teşvik edilmesi için evde bakım hizmeti sunan ailesine ya
da yakınına aylık 477 TL ödenmesi, yasa çıktığı tarihten itibaren 199 bin özürlü aileye ve yakınına ulaşılmış olması ve
2010 yılında da hedef olarak 297 bin özürlü ailesine ulaşılacak olması güzel bir uygulamadır. Burada dikkat çekilmesi
gereken önemli bir husus da şudur: Anadolu’da yaşanan dramlar var. Zaman zaman televizyonlarda bazen de yazılı
basında çıkan haberlerde evin bodrumunda zincire bağlanmış, toplumda saklanan özürlülerimizi görüyorduk. Şimdi ise
özürlülerimiz eğitim alıyorlar, sosyalleşiyorlar, toplum ve ailesine yük oluyorum hissinden kurtuluyorlar. Bu yasanın
çıkması ve toplum tarafından bilinmesinden sonra da zor durumda olan özürlü aile ve yakınları özürlü bakım yasasından
yararlanmak için sosyal hizmetler il müdürlüklerine yaptıkları müracaatları sonucu hem destek aylığına kavuşuyorlar hem
de özürlü vatandaşlarımızın sayısının netleşmesi hususunda olumlu bir etkisi oluyor ve bugün en son bilinen özürlü,
engelli vatandaş sayımız da 8,5 milyondur.
İstismara uğrayan ya da bu riski taşıyan veya şiddet mağduru olan kadınlarımıza psikososyal destek sağlamak,
sorunlarını paylaşmak, acil barınma, sağlık, hukuki yardım gibi ihtiyaçlarını karşılayan kadın konukevlerinin sayıları artmış
gibi gözükse de aslında bunun yeterli olmadığı kanaatindeyim. İnşallah 2010’da da bu sayı ihtiyacı karşılayacak kadar
artar. Ağırlıklı olarak aile içi şiddet mağduru olan bu kadınlarımız ve yanındaki çocukları kendisine yöneltilen tehditlerden
korunmuş olarak barınma evlerinde kalmaktadırlar. Onlara destek anlamında Bakanlığımızın hem İçişleri Bakanlığı ve
hem de Sağlık Bakanlığıyla yaptığı protokollerin onların daha iyi anlaşılmasını, sağlık bakımından güvence altına
alınmalarını sağlayacağını düşünüyorum.
Son olarak, özürlü vatandaşlarımızın eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin
okullarına ulaşmasında Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte gerçekleştirilen proje sayesinde, özürlü aileler için problem hâline
gelen okula ulaşım ücretsiz olarak gerçekleştirilmiştir. Bu konuyla ilgili benim de kısa bir anım var: Denizli’de Ticaret Odası
Başkanı olduğum dönemde Denizli Ticaret Odasının yaptırmış olduğu bir ilköğretim okulu vardı. Bu okulun ismi Denizli
Ticaret Odası Ahi Sinan İlköğretim Okulu. Biz Türkiye’de ilk defa o yıl iki sınıfımızı özürlü öğrencilere ayırdık. Normal
öğrenciler yanında o okulda iki sınıfta özürlü öğrenciler vardı ve sağlıklı öğrenciler ile özürlü öğrencilerin kaynaşmasını
gördük, birbirleriyle yardımlaşmasını gördük ve sağlıklı öğrencilerin özürlü öğrencileri tanımasını gördük. Bu arada bir
özürlü öğrenci annesi çocuğu sırtında getiriyordu. Biz görmemiştik, ilk defa gördük. Aracı veya arabası olmadığı için
sırtında getiriyordu ama mutluydu. Dediği şu: “Daha önce benim çocuğum dokuz ondan önce kalkmazdı yataktan ama
okula başladığı andan itibaren sabahları erkenden, yedide ayağa kalkıyor. Okula gitmenin heyecanı ve bir telaş var evde.
Hepimizde ayrı bir sevinç var.” Artık bu da o çocukların toplumda katkı sağlayan, işe yarayan, ailesine yük olmayan, en
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azından bir şeyler öğrenebilen hâline gelmiş olmaları, bu hissi taşımaları çok önemli. Bunun için okullara ulaşılmas ı ve
özürlü eğitimini yürekten destekliyorum.
Bugün görüşmüş olduğumuz başta
Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bakanımızın ve diğer devlet
bakanlarımızın bütçelerinin, kurumlarına ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmalarına vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Sayın Kalaycı, buyurun.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, komisyonumuzun değerli üyeleri, kıymetli
bürokratlar, saygıdeğer basın mensupları; öncelikle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Anayasa’mızın 134’üncü maddesinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kurulmasıyla ilgili düzenleme
yapılmaktadır.
Aynen okuyorum: “Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini
bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün manevi himayelerinde,
Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih
Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu”
kurulur.
Görüldüğü üzere Anayasa’mız bu kuruma anayasal kurum statüsü verdiği gibi, “Atatürk’ün manevi
himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde” diye de özellikle belirterek bir koruma altına almıştır.
Peki, bu kurumlarımızı, Atatürk’ü, Türk kültürünü, Türk tarihini, Türk dilini araştırma, tanıtma, yayma, bırakın
bunu, koruma adına bir şey yapıyorlar mı? Türkiye'nin üniter ve millî devlet yapısını, millî kimliğimizi, kardeşliğimizi
sarsacak, bölücülüğe cüret ve zemin kazandıracak adımlar atılmakta. Millî kimliğimiz tartışmaya açılmakta. Bu kimliği
oluşturan maddi ve manevi altyapı adım adım tahrip edilmekte, ikinci bir dilin resmiyete sokulması planlanmakta. Bu
kurumlarımız, değerli hocalarımız, değerli bilim adamlarımız bu konularda ne düşünüyorlar? Ses seda yok. Peki, bu
kurumların varlığı nedendir? Ne için kurulmuştur? Kuruluş amacı nedir?
Günümüzün konusu, biliyorsunuz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ve bağlı kuruluşlarında 10
Kasım günlerinde Atatürk’ü anma toplantıları yapılır, hatta o hafta boyunca konferanslar, etkinlikler tertiplenir.
Biliyorsunuz, AKP Hükûmeti bu 10 Kasımda açılım konusunu Meclisin gündemine getiriyor. Şimdi bu
kurumlarımıza soruyorum: Sizde mi bugün bu PKK açılımıyla ilgili anma yapacaksınız bundan sonra?
Türkiye üç dört aydır açılım konuşuyor. Kürt açılımı, demokratik açılım, Millî Birlik Projesi adı altında, ama kimse
bu açılımın ne olduğunu, hatta inanıyorum ki AKP’li milletvekili arkadaşlarım dahi bilmiyorken, birden 19 Ekimde hepimizin
şahit olduğu olay yaşandı.
O nedenle ben “PKK açılımı” diyorum, o tablo nedeniyle “PKK açılımı” diyorum ve hemen 19 Ekimdeki bu günün
ertesi günü Sayın Başbakanımız grup toplantısında aynen şu değerlendirmede bulunuyor: “Bakınız, son üç aydır
toplumun her kesimi büyük bir heyecan içinde, çözüme yönelik artık çok daha güçlü bir umut içinde. Dün Habur Sınır
Kapısı’nda yaşanan manzara karşısında umutlanmamak mümkün mü? Bu bir umuttur. Türkiye'de bir şeyler oluyor, iyi
şeyler oluyor, güzel şeyler oluyor, umut verici gelişmeler oluyor.”
Yine devam ediyor: “Bildiğiniz gibi 34 kişi sınırı geçti ve sabah saatlerinde 29’u ilgili yasalarımız çerçevesinde
bırakıldı. Bunu son derece olumlu ve sevindirici bir gelişme olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum.” diyor Sayın
Başbakan grup toplantısında ve sonra diyor ki: “Şu anda yargı diğer 5’iyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.” Biliyorsunuz
onları da salıverdiler.
Hemen 24’ünde, aradan dört gün sonra, Sayın Başbakan bir yurt dışı seyahatinde, Pakistan yolunda
gazetecilere verdiği demeçte aynen diyor ki: “Güven bunalımı doğdu, Avrupa’dan gelecek PKK’lı grubun gelişi ertelendi.”
Tabii, milletin tepkisini görünce Sayın Başbakan, dört gün sonra da olsa bu açıklamada bulunmak zorunda kaldı.
Bu haftaki grup toplantısında yine ilginç konular dikkatimi çekti. Öncelikle sorunun bir terör sorunu olduğunu
vurguladı, tekrar bir anlamda çark diyorum buna ve “Bizim Hükûmet olarak, AK PARTİ olarak da şehitlerimize,
gazilerimize, onların ailelerine karşı hissiyatımız ve hassasiyetimiz bellidir ve son derece samimidir.” diyor.
Ben takdirlerinize bırakıyorum. Hükûmet canilere teşrifatçı olmuş, şehit ailelerine ceberut olmuştur, Hükûmet
katilleri kucaklayıcı olmuştur, gazilere zorbalık yapmıştır.
Yine, Sayın Başbakan, İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşı’nın 5’inci ve 6’ncı
kıtalarını okudu. Ben isterdim ki hepsini okusaydı, çünkü ne diyor:
“Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.”
Keşke burayı da okusaydı diyorum.
Bir de şunu belirteceğim. Biliyorsunuz, İstiklal Marşımızın son kıtasında da:
“Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal,
Olsun artık dökülen kanlarımızın hepsi helal.”
Sayın Başbakan Yardımcım, bu da şehit analarımızın, şehitlerimizin görüşüdür. O bayrak dalgalansın da
analarımız ağlasın, şehit verelim.
Değerli arkadaşlarım, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu bir
dönemden geçiyoruz. Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok
edilemeyeceğini tüm dünyaya ispat ederek, mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan Atatürk’ü yüzyılın dehası
yapan özelliklerinin başında kuvvetli öngörüsü gelmektedir.
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Atatürk, Türk milletinin varlığına kast eden her türlü sinsi tertibin farkına vararak onları deşifre etmiş, milleti
uyandırmış ve bağımsızlık meşalesini yakarak Türk milletinin yolunu aydınlatmıştır. Her alanda bağımsız olmayı esas
alan, millî menfaatlerden asla taviz vermeyen, zulme, baskıya, dayatmaya, esarete karşı boyun eğmeyen bir politika
izlemiş ve tüm dünyanın Türkiye'ye saygıyla ve gıptayla bakmasına neden olmuştur. Atatürk’ün istiklal mücadelesini
verdiği zorlu dönemde yaşananlar, Türkiye'yi her taraftan kuşatan düşmanlarıyla, ihanetleriyle, isyanlarıyla ve bunlara
karşı verilen mücadelelerle her Türk vatandaşının çok iyi öğrenmesi ve ibret alması gereken bir dönemdir. Büyük
Atatürk’ün de öngördüğü gibi, Türk milletinin şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin
ihanetleriyle her zaman karşılaşması mümkündür. Atatürk, bir yandan asil Türk milletinin kendine olan güvenini ve var
olma kararlılığını güçlendirirken, diğer yandan da milletin içine nifak sokan bu gafillerle mücadeleye öncelik vermiştir.
O nedenle, Türk milletinin gurur duyduğu, feyiz aldığı değerleri yıpratarak güven duygusunu yok etmek
isteyenlerin öncelikli hedeflerinden biri de Atatürk olmuştur. Atatürk, Türk milletinin tarihî ve millî ortak değeridir. “Ne mutlu
Türk'üm diyene.” demekle övünen büyük milletimizin, alt kimlik, üst kimlik, Türkiyelilik gibi kavramlarla zihni
bulandırılmaya, sinsice yürütülen psikolojik faaliyetlerle gençlerimize Türklük gurur ve şuuruyla millet olmanın anlamı
unutturulmaya çalışılmaktadır.
Türk milleti, tarihin her evresinde kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında ihanetlere, isyanlara
ve her türlü kirli tezgâha rağmen kenetlenmeyi ve birlik içerisinde her türlü tehdidi büyük bir kararlılıkla bertaraf etmeyi
başarmış bir millettir. Türk milleti, işte bu nedenle büyük bir millet olarak tarihteki yerini almıştır, bundan sonra da Türk
milleti hiçbir güce boyun eğmeyecek ve vatan evlatlarının özündeki cevheri ortaya çıkartarak şer odaklarının heveslerini
kursaklarında bırakacaktır.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Sayın Badak, buyurun.
SADIK BADAK (Antalya) – Teşekkür ederim.
Sayın Başkanım, Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Devlet Bakanlarımız, komisyonumuzun değerli üyeleri,
değerli bürokratlar, sayın basın mensupları; sözlerime başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum.
Bugün her üç bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin bütçeleri üzerinde görüşüyoruz. Sayın Bakanlarımızın
sunuş konuşmalarında ilgili genel müdürlüklerin 2009 yılı içerisinde yaptıkları faaliyetleri memnuniyetle takip ettik, 2010
yılında yapacakları daha ileri faaliyetleri işitmekten de büyük bir mutluluk duyduk. Özellikle Türkiye Bilimler Akademisi ve
TÜBİTAK’ın sadece bilimsel çalışmalar yapmayıp, iş hayatının gelişmesine yönelik çok hızla artan büyük bir ivmeyle
gösterdiği desteklere de burada gururla şahit olduk. Ben, geçen yıl TÜBİTAK’ın vesile olduğu Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliğinin yeniden yapılanmasıyla, esnaflarımızın problemlerinin çözülmesine yönelik arama konferanslarının
başlatılması konusunda TÜBİTAK’ın yaptığı katkılara da bu vesileyle teşekkür ediyorum.
Yine, ayrıca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, Özürlüler İdaresi Başkanlığının, Aile ve Sosyal
Araştırmaları Genel Müdürlüğünün, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün yapmakta olduğu sosyal bir devlete yakışır,
modern bir devlete yakışır faaliyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çok uzun yıllardır “Ah, bizim ülkemizde
de bu gibi uygulamalar olsa” diye özlemle beklediğimiz yoksullara ve kimsesizlere dönük, kimsesiz çocuklarımıza dönük
faaliyetlerin başarıyla gerçekleştirilmekte olduğunu görmekten gurur duymaktayız.
Efendim, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı başarılı çalışmalar içerisinde bir hususa teşekkür ediyorum.
İstanbul ve Antalya’da vakıf taşınmazlarının Hazineye devredilerek karşılığında eş değer taşınmazlar Vakıflara alınıyor.
Bu, sadece bir arazi takası değil, çok uzun yıllardan bu yana, otuz kırk yıla dayanan bir süreçte artık mülkiyet alanı hâline
gelmiş bazı vakıf mülklerinin, giderek sosyal bir problem oluşturan bu hadisenin çözülmesi, ortadan kaldırılması, hem
Vakıfların hakkı korunarak hem vatandaşın hakkı korunarak problemin ortadan kaldırılmasına yönelik bir faaliyettir, bu
konudaki anlayışları dolayısıyla Vakıf idaresine Sayın Başbakan Yardımcımızın şahsında teşekkür ediyorum. Antalya’da
bu konuda büyük bir sosyal problem aynı zamanda önlenmiştir, ortadan kaldırılmıştır.
Yine Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün yapmakta olduğu çalışmaları -başarıyla- dinledik, takip
ettik. Özellikle on dilde bir tanıtım kitabı basılıyor olmasının son derece önemli olduğunun, zor ve meşakkatli bir çalışma
olduğunun farkındayım.
Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum: Kendi alanında tanıtım, yurt içinde ve yurt dışında tanıtım yapan
değişik kurum ve kuruluşlarımız var. Bunlardan yine başarılı tanıtım faaliyetleri yapan kuruluşlarımızdan bir tanesi, Turizm
Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü yılda yaklaşık 100 milyon lirayı
aşan bütçesiyle, özellikle yurt dışında çok sonuç alıcı çalışmalar, özellikle son beş yıldır yapmakta. Bu yıl -eğer bilgim
yanlış değilse- 340’a yakın yurt dışı fuara iştirak ettiler.
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün de yurt dışına yönelik çalışmaları var. Bu konuda her iki genel
müdürlüğün müşterek çalışması var mıdır? Böyle bir çalışma olabilirse belki bir sinerji doğabilir kanaatindeyim.
Yine, yayınlanmış olan bu kitabın acaba İnternet ortamında yayınlanması düşünülüyor mu? Dünyada on dilde
böyle bir resmî tanıtım yapabilen ülke çok fazla değil, ülkemizin bunu başarabilmiş olması büyük bir kazanç, fakat İnternet
ortamında da olması, bu dillerde erişebilen dünya vatandaşlarının ülkemizi tanımasını daha da kolaylaştıracaktır diye
düşünüyorum.
Bir de, bu kitapta, bu başarılı kitapta 13-14 başlık altında ülkemiz tanıtılıyor, yönetim tarzından coğrafi bölgelere
kadar. Bunların içerisinde “Endüstri” başlığı altında bazı yatırımlar var, fakat ülkemizde son yıllarda dikkat çekici çok büyük
yatırımlar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Boğaz Tüp Geçidi. Bu Coğrafik Kanal tarafından kırk dört dakikalık bir belgesel
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hâline de geçtiğimiz dönemde getirilmiş, bunu oradan başarıyla takip ediyoruz, bu yüzyıl içerisinde gerçekleştirilen nadir
projelerden bir tanesi. Yine ülkemiz adına gurur verici bir proje olarak bu kitapçıkta yer alması düşünülebilir mi?
Bununla beraber “Ulaşım” başlığı altında hızlı trene çok az yer verilmiş olduğunu gördüm. Yine hızlı tren de
bizim ülkemizin çok uzun yıllar sonra, son beş yıl içerisinde projelendirdiği ve uygulamaya başarıyla geçirdiği çok ciddi bir
altyapıdır.
Ayrıca, “Eğitim” faslında, “Eğitim” başlığı altında üniversitelerimize yeterince yer ayrılmadığını görüyorum. Çok
büyük üniversitelerimiz var, çok başarılı, dünyanın ilk 500 üniversitesi içerisine giren üniversitelerimiz var, onların
çalışmalarının bu kitapçıkta yer alıp alamayacağını dikkate sunmak istiyorum.
Ayrıca, sağlık protokolleri ve uygulamaları bakımından ülkemiz son yıllarda çok ileri gitti, dünyada örnek
gösterilen ülkeler arasında.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SADIK BADAK (Devamla) – Ayrıca, ülkemizde son derece gelişen bir gemi sanayi var. Gemi sanayi bütün
dünyada takip edilen çok önemli bir ağır sanayi branşı. Türkiye, Çin ve Amerika’dan sonra dünyada çelik gemi üretiminde
3’üncü veya 4’üncü büyük endüstriye, altyapıya sahip, 60’a yakın tersanemiz var. Ayrıca, dünyada 40 metrenin üzerinde
mega yat üretiminde 3’üncü büyük ülkeyiz. Bunlar gurur verici gelişmeler. Bu Enformasyon kitabında yer alabileceğine
inanıyorum, fakat en önemli kısmı Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğüyle iş birliği yapılabilir mi? Ve İnternet
ortamında on dille yayınlanabilir mi? Bu hususlara dikkat çekmek istedim.
İlgili bakanlıklarımızın ve genel müdürlüklerimizin bütçelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, emeği
geçenleri kutluyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Sayın Ergezen, buyurun efendim.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) – Sayın Başkan, Çok Kıymetli Başbakan Yardımcımız, Çok Kıymetli Bakanlarımız, sayın
milletvekillerim, değerli bürokratlar; ben de sözlerime başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bütçelerimizin başta
hayırlı olmasını diliyorum.
Tabii, 2010 bütçesini görüşürken aynı zamanda bakanlıkların 2009 ve daha geriye dönük olarak muhasebesini,
geleceğin de hedefleri üzerinde komisyon olarak değerlendirmelerde bulunuyoruz. Sorunları, sıkıntıları olan, stratejik
yönden çok önemli bir coğrafya parçasında bulunduğumuzu hatırlayarak, geçmişten de çok önemli sorunların ve
sıkıntıların bugüne taşındığını unutmadan değerlendirme yapmakta yarar vardır, birbirimizi daha sağlıklı anlamaya imkân
hazırlamış oluruz.
Şimdi, mutlaka muhalefet konuşacak, muhalefetin olmadığı bir yerde iktidarın da çok önemi yoktur. Biz iktidar
olarak muhalefetin konuşmalarına sabırlı olacağız -geçen gün de söyledim- ama şuradan çıkarken birbirimizi tebessümle
karşılayacak üsluba dikkat etmekten de asla ve asla vazgeçmemeliyiz. Hepimiz bu ülkenin menfaati için çalıştığımıza
inandığımız için, başka hiçbir maksat için burada bulunmuyoruz.
Sorunları, problemleri çok olan bir ülkeyiz, sorunları ve problemleri çok olan bir coğrafyadayız, hatta
Amerika’nın, Rusya’nın, Batılı ülkelerin bizlerle beraber yaşadığı bir coğrafyadayız. 1991’de, Irak’ta, bugüne kadar
neredeyse Amerika’yla komşuluğu kabullenecek kadar emperyalist güçlerin cirit attığı bir bölgede yaşıyoruz, bu da Türk
milletinin veya halkımızın bir kaderidir, belki de biz de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız, ama sorunlarımızı güçlü
olduğumuz oranda çözebiliriz ancak.
Her sahada, günlük hayatımızda bile başkalarının teknolojilerini kullanırsanız, onların kültürünün etkisinden de
kurtulamazsınız, onların harflerini de kullanırsınız, çünkü sabahleyin Hamzaçebi bir kelimeden dolayı bir eleştiride
bulundu. Tabii, dilim varmıyor, söyleyeyim de espriyle olsun, yani biz de dil mi bıraktık dilcikten bahsediyoruz? Her şeyimiz
değişti. Türk Dil Kurumu da burada. Hangi Türkçeden bahsediyoruz? Mehmet Akif’i anlayamıyoruz artık. Ben altmış
yaşındayım, Mehmet Akif’in ölüm tarihi belli. Mehmet Akif’in cümlelerini, sözlerini, deyimlerini anlayamayacak kadar bizi
kültürümüzden, değerlerimizden, sözcüklerimizden, deyimlerimizden uzaklaştıranların şapkayı önlerine koymaları gerekir
diye düşünüyorum.
Şimdi, hele hele bizim gibi kolu kanadı kırılmış… Yani Tarih Kurumu burada. Bakın Malazgirt Savaşını
anlatıyorlar bize. Ne öğrendik? 50 bin ordumuz varmış, 300 bin de Bizans’ın varmış. Ee, cuma namazını kıldırmış
Alparslan, ondan sonra da biz yenmişiz ve Diyojen’i esir almışız. Tarih bu mu? Bundan fazla bir şey öğretildi mi bize? Bu
tarihî bilgimizle mi geleceğimizi şekillendireceğiz? Kendim Ahlatlı olduğum için Malazgirt’ten bahsettim.
Ben şöyle düşünüyorum: Yani kolu kanadı kırılmış, manevi yönü rafa kaldırılmış tarih bilgisiyle biz geleceğimizi
şekillendiremeyiz, şekillendirmemiz de mümkün değildir. Türk halkının böyle bir sıkıntısı var. Türk milletinin çocuklarına
gerçek tarihi bizim öğretmemiz lazım, manevi yönüyle, içeriğiyle beraber öğretmemiz lazım.
Şimdi, kendi dilini, kendi geçmişini, örfünü, âdetini, kültürünü küçümseyen, her mekânda, her zeminde, her
yerde fırsat buldukça saldıranların, bu milletin çocukları niye bu hâle geldi demeye de ne kadar hakları var diye b en
şahsen merak ediyorum. Geçmiş otuz yılımızı unutmayalım, geçmiş kırk yılımızı unutmayalım, elli yılımızı unutmayalım.
Kendi tarihini beğenmeyen, kendi büyüklerini beğenmeyen, küçümseyen, altı yüz yıllık imparatorluğun sahiplerini en böyle
küçümseyen kelimelerle kendi çocuklarına anlatan bir milletin bugünleri görmesi mukadderdir, kaçınılmazdır. Bunu biz
hazırladık, kendimiz hazırladık diyelim, belki daha doğru olur.
Şimdi, tabii TÜBİTAK’tan bahsedildiği için oraya geleceğim, bana bir iki dakika da fazla zaman verirseniz Sayın
Başkanım tabii çok memnun oluruz.
Ben sormak istiyorum: Türk milletinin kendi patentli bir arabası var mı? Yani dünya piyasalarında biz Türk milleti
olarak arabamız budur, satıyoruz, var mı? Böyle bir arabamız yok. Yani tanklarımızın, uçaklarımızın bile
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modernizasyonunu kendimiz yapamıyoruz, başkalarına ihale ediyoruz. Terörle mücadele ederken helikopterini bile
başkalarından alıyorsun. Onun için, çok fazla kavramlarla, kelimelerle böyle birbirimizi incitmenin zamanı değil, bunlarla
da uğraşmanın zamanı değil. Eğer Atatürk bir hedef göstermişse o hedefte de bizim çok samimi olmamız lazım diye
düşünüyorum.
Şimdi, buradan hareketle, ben başta Sayın Başbakanımı ve onun bakanlarını tebrik ediyorum, kutluyorum,
gerçekten geleceğe iyi bir Türkiye'nin hazırlandığını görüyorum. Şuradan birkaç rakam okuyarak söyleyeceğim. Tabii ki
yeterli midir? Yetersizdir. Tatmin olmak mümkün mü? Mümkün değil. Ancak geçmişle mukayese yapmak
mecburiyetindeyiz. Geçmişle mukayese yapmazsanız bugün yapılanların kadrini kıymetini bilmek mümkün değil,
gecekonduların fotoğrafını çekmeden apartmanları diktiğinizde o apartmanların kıymetini anlamazsınız.
Bakın, Esenboğa Havaalanı’ndan gelirken Ankara’ya güzel apartmanlarla gireceksiniz değil mi? O
gecekondularla başkente girmek beni sıkmıştı, ben Bayındırlık Bakanıyken o proje A’dan Z’ye bana ait bir projedir. Biraz
reklamımı yapayım da, hoş olmuyor ama, söyleyeyim yani, A’dan Z’ye bana aittir o projeler.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) – Sabahleyin okurken Sayın Bakanımız, o konuşmalar esnasında, konuşmalar da
uzun sürünce dikkatlerden uzak kalıyor bazı rakamlar. Yirmi yılda sadece 9 kere toplanan kurul, son beş yılda 9 kere
toplanmış. Ben de bakandım, o gün TÜBİTAK’a Sayın Başbakanın Bakanla beraber ne kadar önem verdiğini biliyordum,
TÜBİTAK’ın Başkanının da Bakanlar Kurulunda gelip brifing verip bizim çok ileriye gitmemiz için neler yapmamız
gerektiğinin sorgulanması yapılıyordu, onun için bunları da ben rahat söylüyorum.
Bir başka önemli konu, ne diyor? ARGE personelinin sayısı 2002 yılında 29 binden bugün 63 bine çıkarılmıştır.
ARGE ve diğerleri. Bir sürü rakamlar var burada.
Yine bilimsel yayın sayısı 2002’de 10.315 iken 2007’de 21.779.
Ve yine 2000’lerin başında Türkiye açısından iyileşmeye en açık olan yerli patent başvuruları ise 2002-2007
yılların arasında 4,4 katına çıkmıştır. Bu tebrik edilecek, alkışlanacak ve burada durulmayacak ama. Burada durursanız
olmaz. Rehavete kapılırsanız olmaz. Alkışlara aldanırsanız olmaz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) – Biraz daha ileriye gitmek mecburiyetindeyiz.
Ayrıca, 2002-2007 döneminde alınan göstergelerde gerçekleşen artış hızı bakımından dünya sıralaması
yapıldığında Türkiye ARGE harcaması, TSE ARGE personel ve TSE araştırmalarının artış hızı 2’nci sıraya. Çok
enteresan. Gerçekten bunları bizim kendi çocuklarımıza anlatmamız lazım. Bunu AK PARTİ’lilerin kahvelerde de
anlatmaları lazım.
Bakın, daha çok önemli rakamlar var, fazla zamanınızı almayayım, çünkü Vakıflarla ilgili de bir iki cümle
söyleyeceğim, diğer bakan arkadaşlarımızın bütçelerini de. Türk insanının öz güven ve motivasyonunun artması
bakımından bunların çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.
Bu ekonomik krize rağmen, 200 milyar bir de ek bütçe verilmiş. Bunu buraya bırakıyoruz, Vakıflar Genel
Müdürlüğüne geliyorum.
Vakıflardan sorumlu Sayın Başbakan Yardımcımızı ve onun bürokratlarını da tebrik ediyoruz, çünkü kendi
vilayetimde görüyorum, kara yoluyla gittiğimde ve yine Bitlis’te tarihine ne kadar sahip çıkıldığını görüyorum, tarihimize ne
kadar sahip çıkıldığını görüyorum, övünüyoruz, iftihar ediyoruz, seviniyoruz. O hanlar, o hamamlar, Osmanlının
Selçuklunun eserleri ayağa kalkıyor. Siz o topraklarda gezdiğinizde Selçukluyu görüyorsunuz artık. Orada bir Selçuklu var,
bir Osmanlı kültürü var.
Şimdi, ne olmuş bakınız. 2003 yılı bütçesi 44 milyardan -herhâlde o zamanki parayla trilyon- şimdi ne olmuş?
443. Ne zaman olmuş? 2009’da. Bu sene ne olacak? 450. Ee, bu rakamlar neyi gösteriyor? Sizin neler yapmak
istediğinizin en açık, en basit delili, örneği, göstergesidir.
Dolayısıyla, muhalefet eleştirsin, eleştirmesi lazım. Ben, muhalefeti aslında bir otokontrol görüyorum, aslında bir
istişare mekanizma görüyorum. İktidarların ihtiyacı var muhalefete, ama muhalefet muhalefet yaparken de bu artıları
söylemesinde büyük yararlar var ki muhalefetin de değeri anlaşılmış olsun.
Ben, Devlet Bakanımız Sayın Selma Aliye Kavaf’ın konuşma metninden önce kendi vilayetimden bir faks
istedim, yanlış konuşmayayım diye. Bakınız, evde bakım hizmetinden yararlandırılanların kişi sayısı 2006’da yok, 2007’de
102, 2008’de 645, 2009’da 1.400.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) – Evet, ben kendi vilayetime gittiğimde insanlar diyor ki: “Biz AK PARTİ’ye oy
vermeyelim de kime verelim? Benim evimdeki sakat çocuğa devlet maaş veriyor.” Bakacak çocuğun maaşını devlet
veriyor, geliyor adres adres dolanıyor.
Ha, ben AK PARTİ’nin bu hizmetlerini yeterli görüyor muyum? Bana sorarsanız, valla ben yeterli görmüyorum.
Hep eksik görüyorum. Daha çok çalışmak lazım diyorum.
Bakınız -Sayın Bakan sabahleyin konuşurken ben altını çizdim- önceden 20-30 çocuk ya da özürlüye bir bakım
elemanıyla birlikte bir temizlik elemanı düşmekteyken, şimdi günde üç vardiya olarak, her vardiyada 8 çocuğa, 1,6
özürlüye bir sertifikalı bakım elemanı ve ayrıca 15 kişilik bir grup ve temizlik elemanı. Bunlar önemli şeyler.
Hani zaman zaman diyorlar ki: ”Ya makarna dağıtıyorsunuz, işte pirinç dağıtıyorsunuz.” Doğrudur, dağıtılıyor, ne
yapalım? Milleti fakir bıraktınız kardeşim ya. Bırakınca, biz de sosyal yarayı sarıyoruz, sarmak mecburiyetindeyiz. Ne
yapalım? Seyirci mi kalalım yani? Seyir mi edelim yani?
Kurumumuz tarafından nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturan altmış yaş ve üzerindeki yaşlılarımıza da
hizmetler sunulmakta olup, hâlen huzurevlerinde bugünden itibaren 7.050 yaşlımıza yatılı bakım hizmeti vermekteyiz.
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2002’de bu rakam 4.952 idi, yaşlı hizmetli merkezlerimizde şimdi ne kadar? 7 bin 50. Bu rakamlar, gerçekten çok ciddi
rakamlar, önemli rakamlar.
Şimdi, tabii Sayın Bakanımız, özelde TÜBİTAK için söylüyorum.
Sayın Bakanımız, araştırmalar var. Bakınız, sadece Amerika Birleşik Devletleri kredi kartından Türkiye’de 30, 40
milyon kredi kartı piyasaya sürdü. Ben yaptığım her alışverişte Amerika’ya para ödüyorum. Diyelim, İş Bankası kartı mı
kullanıyorum, o paydan Amerika alıyor bankanın kanalıyla. TÜBİTAK, biraz daha önemli, dünya piyasalarında hâkim, Türk
alfabesini kullandırtacak kadar etkili araştırmalar yapmak mecburiyetindedir. Bizim buna ihtiyacımız var. Sadece adamlar
yemekleriyle Türkiye'nin bütçesinin önemli bir kesimini sömürüp götürüyorlar. Uçaklar onların, silahlar onların, tanklar
onların, helikopterler onların, yemek onların, şu onların, bu onların. Elbette ki, bu ülke Afganistan’a da müdahale eder,
Irak’a da müdahale eder, bilmem neye de müdahale eder. Güçlü olan müdahale eder. Bizim güçlü olmamız lazım. Zeki
Türk milletine yakışan da budur. Tarihimizdeki değerlerimizi de göz önüne aldığımızda, bizim hakkımızdır bu. Zeki bir
milletiz, çalışkan bir milletiz, enerjisi olan bir milletiz. Bunu biz boşuna zay etmemeli ve ettirmemeliyiz. Onun için, sadec e
enerji sektöründe TÜBİTAK özel sektörle mi görüşür, üniversitelerle mi görüşür… Enerjideki jeneratörleri biz Amerika’dan
alıyoruz. Önemli su motorlarını oradan alıyoruz. Otuz yıl boyunca biz onlara para ödüyoruz, yedek parçaları, yedek
parçaları, yedek parçaları… Niçin böylesine sömürülelim? Yani, biz sadece IMF’den borç almıyoruz, biz Dünya
Bankasından veyahut da şuradan, buradan borç almıyoruz, farkında olmadan bütün ürettiklerimiz, kazandıklarımız dolaylı
yollarla böylesine gidiyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Bunun önüne geçtiğimiz gün, emin olun, bırakın
Türkiye’de sorunları çözmeyi, komşularımızın da sorunlarını çözeriz. Amerika’ya da şu yanlışı yapma diyecek kadar da
sözümüz geçerli olur. Yoksa, biz burada birbirimizi incitir dururuz.
Bütçelerimizin hayırlı olmasını diliyor, en derin saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ergezen.
Ses tonunuz mikrofona ihtiyaç hissettirmediği için dördüncü defa kapanıp açıldığını fark etmediniz Sayın
Ergezen.
Sayın Ünüvar, buyurun.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başbakan Yardımcım, değerli bakanlarım, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, değerli
milletvekilleri, değerli bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Tabii, çok sayıda kurumumuzun bütçeleri görüşüldüğü için, ben de konuşmamı mümkün olduğunca vakitlice
kullanmak adına birkaç konuya değineceğim, değinemediğim kurumlardan şimdiden özür diliyorum.
Birinci husus, Türk Dil Kurumuyla ilgili. Sayın Bakanımız gerçekten son derece geniş bir kurum yelpazesindeki
sunumu, son derece özlü bir şekilde ifade etti. Ama bir şeyin vurgulanması gerekiyor Türk Dil Kurumuyla ilgili. Türk Dil
Kurumu, gerçekten son yıllarda oldukça güzel çalışmalar yapıyor. Örneğin bir Türkçe Sözlük’ü var. Sanırım, geçen yıl bize
dağıttıkları bir cd vardı. O cd’yi de bilgisayarıma yükledim, her ne kadar 450 megabite’lık bir bilgisayara yük yüklüyor,
bilgisayarı yavaşlatıyor, ama Türkçe için feda olsun. Ben de zevkle Türkçeyi kullanıyorum. Sözcüklere çok önem veren
birisi olarak sözlüğün de çok önemli olduğunu ifade ediyorum.
Esasında, bizim sözlüğü biraz kültürümüze daha hâkim kılmamız gerekiyor. Şöyle bir anket yapılmış -basit bir
anekdot ama- yazarlara sormuşlar: “Baş ucunuzda hangi kitaplar bulunur?” Yazarların yüzde 80’i mutlaka bir sözlükten
bahsetmiş. Yani, bu sözlüğün tek bir sözlük olması gerekmez ama biz sözcüklerle konuşuyorsak, sözcüklerle meramımızı
ifade ediyorsak, mutlaka sözlüklere de önem vermemiz gerekiyor. Türk Dil Kurumunun bu Türkçeyle ilgili sözlüğü çok
yaygın bir şekilde anlatamadığı kanaatindeyim. O yüzden, konuşmamda özellikle bunu vurguladım. Bunu biraz daha
tanıtmak gerekiyor. Zannediyorum -Sayın Bakanımız konuşmasında ifade etmedi ama- 2010 yılında da Büyük Türkçe
Sözlük yeniden yayımlanacak ve 600 bine ulaşan söz varlığı, gerçekten önemli bir kaynak olacak. O yüzden, Türk Dil
Kurumumuzu tebrik ediyorum.
Bu arada, Türk Dil Kurumundan bahsetmişken, bir sıkıntılı husustan bahsetmek istiyorum. Çocuklarımızın elinde
cep telefonu var, bilgisayarları var ve artık çocuklar birbirleriyle cep telefonuyla SMS dediğimiz kısa mesaj sistemiyle
mesajlaşıyorlar veya MSN üzerinden farklı bir iletişim kaynağı kullanıyorlar ve orada zaman zaman da küçük
çocuklarımızın kullandığı sözcüklere baktığımız zaman, çocukların artık sözden ziyade neredeyse sembollerle
konuştuğunu görüyoruz. Yani, anlaşılmaz, herkesin kendine göre birtakım kısaltmaları, vesairesi falan var. Birazcık
gençlerin de haleti ruhiyesini göz ardı etmeden, o çocukların da kısa mesaj servisini veyahut da farklı elektronik yazışma
türlerini kullandıklarını da göz ardı etmeden empati yaparak, onlar için de belki bir çalışma yapmamız lazım. Mademki,
onların artık kısa mesaj yolunu kullanmasını engelleyemiyorsunuz, meramını kısa ve özlü bir şekilde anlatmayı
öngörüyorlar, o zaman ona uygun bir şekilde bir çalışma yapmak gerekir diye düşünüyorum.
Bir de belki Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde konuşmamız gerekir, ama burada üç tane değerli bakanımız var,
bir başbakan yardımcımız var. Sık sık da tekrarlamakta fayda var. Bir şeyden öteden beri rahatsızlığımı hep ifade
ediyorum. Üniversitelerimizin neredeyse ekseriyeti ilk bir yılı yabancı dille eğitim şeklinde ortaya koyuyor, daha sonra
birtakım fakülteler tamamıyla yabancı dilde eğitim yapıyor. Onlarla ben de konuşuyorum. Yani, tamam, ben buna taraftar
değilim ama acaba bunların gerçekten yabancı dil eğitiminden sonra ne kadar dili gelişiyor? Çok fazla da gelişmediğini
görüyorum. Çünkü, sonraki yıllarda o dilin kullanımıyla ilgili bir ortam oluşmamış oluyor. O hâlde, çocuklarımız hem bir yıl
kaybetmiş oluyor hem de artık gelişmiş ülkelerin bir başka dili ön plana alarak eğitim vermesi fikrini de pek fazla
kullanmadığını düşünerek, bundan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada, Türk Dil Kurumunun ve onun bağlı
olduğu bakanlığımızın birazcık daha sesini yükselterek, şayet bu fikrime katılıyorlarsa, bu konuyla ilgili tartışmaya en
azından taraf olması gerektiğini düşünüyorum.
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Çocuktan başlamışken, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan da bahsetmek istiyorum. Gerçekten
bu çok önemli bir kurum. Bizim geçen yıl uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili araştırma komisyonumuzda çok değerli
katkıları oldu Sayın Bakanımızın ve bir önceki Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu’nun ve kurumlarımızın tabii, Aile
Araştırma Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun. Gerçekten, özellikle aileyi ön plana alan
çalışmalarını memnuniyetle gördük. Artık, tıpkı çocuklarımızın kullandığı dil gibi, neredeyse ayrı ayrı kompartımanlarda
seyahat eden bir tren yolcusundan farkının kalmadığı birtakım aileler görüyoruz. Yani, her odada ayrı bir televizyon, her
odaya yine ayrı bir İnternet sitesi ve ayrı zevkler, ayrı öncelikler… Bunlar, tabii aile yapısını da gerçekten son derece
zayıflatıyor ve ben o komisyondan önce zannettiğimin aksine, madde bağımlısı çocukların daha çok ailesiyle beraber
yaşayan gençlerden oluştuğunu gördüm. Yani, ailesiyle beraber yaşıyor, ama aynı havayı teneffüs etmiyor. Bu anlamda,
çalışmaları birazcık daha gayretle artırmamız gerekiyor.
Bu arada, bizim Çocuk Hakları İzleme Komitemiz var, 8 milletvekilinden oluşuyor, 5 AK PARTİ, 1 CHP, 1 MHP, 1
DTP’li milletvekili arkadaşlarımızla oluşturduğumuz bir Çocuk Hakları İzleme Komitesi, ben de onun üyesiyim. 19 Kasımda
da İnternet sitemizin duyurusunu yapacağız, yani çocuklar, özellikle çocuk haklarının ihlaliyle ilgili problemlerini bize
elektronik ortamda veya yazılı ortamda veya başka bir dokümantasyon yoluyla iletecekler. Bu anlamda, önemli bir komite
olacağını düşünüyorum.
Burada, Sayın Kavaf’tan özellikle bir şeyi rica ediyorum.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu… Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 44’üncü
maddesi uyarınca sözleşmeye taraf ülkeler tarafından beş yılda bir yayımlanan raporu var. Bizim de ikinci ve üçüncü yıl
ilerleme raporu 2009 yılında birleştirilerek yayımlanmış, 225 sayfalık bir rapor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
NECDET ÜNÜVAR (Devamla) – Ama, SHÇEK’in İnternet sitesine girdiğimiz zaman o 225 sayfalık rapora
ulaşamıyoruz, sadece 68 sayfasına ulaşabiliyoruz. Mümkünse, onun bütününü sitenin içine koymak gerekiyor, yani 225
sayfayı da koymak gerekiyor. Bunları da esasında toplum için paylaşmakta fayda var. Çünkü, orada çok değerli tablo ve
istatistikî birtakım veriler var. Bunun da toplum için son derece yararlı olacağını düşünüyorum.
Son olarak, özürlülerle ilgili bir önerimi paylaşıp daha sonra kapatacağım.
Gerçekten, bizim Hükûmetimiz döneminde özürlülerle ilgili çok önemli birtakım çalışmalar yapıldı, daha önce
konuşan arkadaşlarımız ve Sayın Bakanımız da ifade etti. Yani, biz artık özürlülerden sadece özür dileyen bir Hükûmet
değiliz. Yani, özürlülerin hakkını gerçekten hakkıyla vermeye çalışan ve veren, giderek de geliştiren bir Hükûmetiz. Bunu
gururla ifade ediyorum. Ama, bir husus var ki, kamu kurumlarında özellikle engellilerimizin aldığı hizmetlerde…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
NECDET ÜNÜVAR (Devamla) - Kurumlarımızı engelli dostu kurum hâline getirmemiz gerekiyor. Çok basit bir
şey söyleyeyim, seçimlerde sık yaşadığımız örnek: Engelli vatandaşlarımız çoğu zaman okulları kullanıyorlar, orada oy
kullanacak ve birçok engelli vatandaşımızın, engelli dostu bir kurum olmadığı için okullarımız maalesef, orada oy
kullanmada sıkıntı yaşadığını gördük. Şöyle bir kampanya yapılsa: Sağlık Bakanlığı “Bebek dostu hastane” diye bir
kavram geliştirdi ve anne sütünün çok kullanıldığı, bebek bakımının daha iyi yapıldığı birtakım kurumlara “Bebek dostu
hastane” diyor, biz de “Engelli dostu kurum” diye bir kampanya yapsak. Önce bir kriter oluştursak ve daha sonra da
kurumlarımızı engelli dostu yapmaya çalışsak, zannediyorum, bunun çok ciddi bir teşvik edici unsur olacağını
düşünüyorum. Engellilerimize de verdiğimiz sosyal hizmetlerin kullanımı açısından da oldukça yararlı bir hizmet
yapacağımızı düşünüyorum.
Çalışmalarınızda başarılar dileyerek, bütçelerimizin hayırlı olması temennisiyle saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Baratalı.
BÜLENT BARATALI (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başbakan Yardımcısı, sayın bakanlar, değerli komisyon üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarım,
bürokratlar, değerli basın mensupları; ben de sözlerime başlamadan önce sizleri saygıyla selamlıyorum.
Bugün önemli bütçeleri konuşuyoruz. Aynı zamanda, bunlar duygusal bütçeler. Çocuklar, kadınlarımız,
özürlüler, aile, Atatürk, bunlar herkesin hakikaten kişisel olarak çok duyarlığı olduğu konular. O nedenle, ben de bu
duyarlılık içinde konuşmamı yapmaya çalışacağım.
Öncelikle Vakıflardan başlamak istiyorum. Vakıflar, Türkiye’de modern anlamda belediye hizmetleri daha
oturmadan bütün belediye hizmetlerini yapan kurumlardı. Ecdatlarımız çok önemli konular için vakıflar kurdular, hatta
sokak hayvanları için bile vakıflar kurdular, bugüne kadar da geliyor. Ben de bir vakıf evladıyım. Paramız olmadığı
zamanlarda Fatih Camisinin içinde bulunan bir Vakıflar imaretinden yemek yedik, onun için, derler ya, kursağımızda
yemekleri de var, onun için ona da duygusal yaklaşıyorum. Kendi parasını buluyor ve kendi hizmetini yapıyor. Ben, başta
bakanlar olmak üzere yöneticileri kutluyorum. Ne zaman arasak, derdimizi anlatabiliyoruz.
Uzun süre belediye başkanlığı yaptığım ilçemde, Urla’da çok güzel hizmetler yaptılar, bir teşekkür etmek
istiyorum. Ecdat yadigârı olan Hacı Kapan Cami, Denizli Cami, Kütük Minare Cami, Fatih İbrahim Algan Cami, Çarşı cami
gibi, hakikaten çok güzel camilerin restorasyonu yapıldı. Bunlardan bir tanesi 710 yaşındadır, birisi de Fatih İbrahim
Algan Camisi de İzmir Beyi Emir Çaka’nın komutanı Fatih İbrahim Algan tarafından yapılmıştır Çeşme’yi almaya giderken.
Kendilerine teşekkür ediyorum.
Yine, Anadolu’yu Türkleştiren ve Müslümanlaştıran uluların önemli türbelerinin ve tekkelerinin yapımı devam
ediyor, bunlardan bir tanesi Samut Baba Tekkesidir. Herhâlde ihaleye çıkmak üzere. Önemli hizmetleri olan bir ulunun
tekkesidir. Bu nedenle, kendilerine teşekkür ediyorum burada ve bu konudaki başarılarının devamını diliyorum.
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Diğer konuşmak istediğim konu ise, kadınlarımız ve çocuklarımız hakkında. Benden bir önce konuşan Değerli
Okul Arkadaşım Zeki Ergezen -şimdi yerine geldi- kendi açısından bir Türkiye profili çizdi ve kendi partisi açısından bir
Türkiye profili çizdi.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) – Yok, Türkiye açısından.
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Kendisine bir cevap vermeyeceğim tabii ama benim önümdeki rakamlar Sayın
Okul Arkadaşımın rakamlarıyla pek örtüşmüyor.
Kadınlarımızdan başlamak istiyorum. Dünya Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatının elimde bulunan
rakamlarına göre -Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım raporu bu- her 4 kadından 3’ü ne çalışıyor ne de iş arıyor. Yani,
kadınlarımızın dörtte 3’ü üretime katkıda bulunamıyor. Belki Sayın Başbakan Yardımcısı Babacan’ın herhâlde öğüdünü
dinliyorlar. Çünkü, o geçen sene demişti ki: “Türkiye'nin ulaştığı iş gücü arzı artık kadınlarımızı evde oturtacak
düzeydedir.” Biz bu görüşe katılmıyoruz. Kadınlarımızın daha çok üretime ve Türkiye’ye katkı yapması konusunda çabalar
sarf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Yine, kadınlarımızın önünde çalışmak için çok engeller var, gerçi Medeni Kanun değişti ama. Daha çok düşük
ücretli işlerde iş bulabiliyorlar. Uzun çalışma saatleri olan, zorlu çalışma saatleri olan işlerde çalışıyorlar. Özellikle
İstanbul’da çalışan kadınlarımız çalışırlarsa eğer çocuklarına baktırmak için de 500-600 lira gibi bir para harcamamak
durumunda kalıyorlar.
Kadınlarımız, berdele uğrayan, hâlâ daha ülkemizin bazı yönlerinde parayla maalesef satılan, yine töre kurbanı,
intihar eden ve küçük yaşta evlendirilen kadınlarımız, hani Nazım’ın söylediği gibi, dağlara kaçırarak uğrunda hapis
yattığımız kadınlarımız hâlâ daha sıkıntılı ve problemli. Bu sorunların bir an önce aşılması gerekiyor. Kadınlarımızın hâli
bu. Oysa, yanımda ben Hazreti Peygamberimizin Veda Hutbesi’ni getirdim. Bakın ne diyor orada: ”Kadınların haklarını
gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizler
üzerinde hakları vardır.” Peygamber Efendimizin sözleri.
MEHMET YÜKSEL (Denizli) – 1.400 yıl önce.
BÜLENT BARATALI (Devamla) – Evet.
Şimdi, Peygamberimizi bunu söylemiş, tamamen katılıyorum. Bu, aynı zamanda ilk insan hakları bildirgesi
olarak da kabul edilen bir hutbedir.
Gazi Mustafa Kemal’in de kadınlarımıza cumhuriyetle beraber yaptıklarını biliyoruz, ama bir şeyi dikkatlerinize
sunmak istiyorum. Daha Kurtuluş Savaşı bitmeden, Gazi kadınlarımızı Mudanya’da toplayarak, öğretmenlerimizi,
muallimleri orada toplayarak, Türkiye'nin geleceğini onlarla konuşmuştur. Şimdi, kadın hakları konusunda, sanıyorum,
Suudi Arabistan’dan ve diğer bazı Arap ülkelerinden de geri olduğumuz konusunda iddialar var. İddialar var Sayın Bakan.
İrkildiğinizi görüyorum ama, bu bir iddia. Ben söylerim, siz cevap verirsiniz. Kadınlarımızın durumu bu.
Çocuklarımız ve gençlerim nasıl? Maalesef bu konu da da çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Çok iyi şeyler
söylemek isterim aslında, ama OECD raporlarına göre bakın çocuklarımızın durumu nasıl: OECD raporları altı konuda
çocuklar hakkında bir kriter koymuş. Maddi refah, konut ve çevre, eğitim, sağlık ve güvenlik, riskli davranışlar, okul
hayatının niteliği. Bunlara bakarak Türk çocuklarının durumunu irdelemişler, şöyle bir sonuç çıkmış: Maddi refah
konusunda Türkiye, 30 ülkeden 30’uncu Meksika’dan sonra, eğitim refahı konusunda sonuncu, sağlık ve güvenlikte
sonuncu, riskli davranışlarda 29’uncu, okul hayatının kalitesinde –biraz sevinelim- 12’nci. Lüksemburg’da çocukların
ortalama geliri Türkiye’deki çocukların ortalama gelirinden 7 kat fazla. Çocuk yoksulluğu Türkiye’de Danimarka’dakinin 9
katı daha fazla. On beş yaşındaki çocukların eğitimi konusunda Meksika’dan sonra sondan ikinciyiz. Yani, böyle uzun
sonunculuklarımız var. Çok okumak istemiyorum, ama genç yaşta doğum, özellikle Meksika, ABD ve Türkiye’de çok
yüksek. Çocukların en fazla şiddetle karşılaşmaları muhtemel iki ülke Türkiye ve Yunanistan. Türkiye’deki yoksulların
yüzde 60’ını çocuklar karşılıyor. Geçen sene sosyal güvenlik kurumlarından düşenlerin sayısı 700 bin, yani bunu 5’le,
6’yla çarparsak milyonlar yapıyor. İşte, çocuklarımız burada da büyük sıkıntılar çekiyorlar.
Öğrenci harcamalarında OECD’ye üye ülkeler arasında sonda yer alıyoruz. Örnek vermem gerekirse, OECD’de
öğrenci başına harcanan dolar cinsinden para 7.844 dolardır. Öğrencilerimizin sorunları bunlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Son olarak burada Yurtlara değinmek istiyorum. Kredi ve Yurtları başarılı
buluyorum. Özellikle bursların ve kredilerin tek elde toplanması nedeniyle mükerrerlikler önlendi ve daha çok insana, daha
çok çocuğumuza burs ve kredi gidiyor. Ama bakınız, artan kontenjanlar yüzünden öğrenci sayısı 90 bin artmış, ama
YURTKUR’un yatak sayısı 7 bin artmış. Bunu, ben YURTKUR için söylemiyorum, bütün Türkiye için söylüyorum. Çok az
bir artış. Bir an önce bunların, yerel yönetimlerle beraber öğrencilerimizin durumunun düzeltilmesinde yarar var.
Ben, benim de kurucusu bulunduğum Urla Yüksek teknoloji Enstitüsündeki bir yurda baktım, 100 lira ile 160 lira
arasında yatak, yiyecek, yani, infak, iaşe, barınma dediğimiz önemli konuları kapsıyor. Bunun bir başarı olduğunu kabul
ediyorum. Zeki Bey “Başarıyı da söyleyin.” dedi ya. Gerçi biz bir danışma kurulu değiliz, anayasal kuruluz. Encümeni
danişler…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – İki dakika daha ilave ediyorum Sayın Baratalı.
BÜLENT BARATALI (Devamla) – Encümeni danişler, sanıyorum, Osmanlı döneminde kaldı veya şurai danişler.
Bir anayasal kurumun temsilcisi olarak söylüyorum, başarıları da burada söylüyorum.
Son olarak Atatürk Dil, Kültür ve Tarih Yüksek Kurumuna değinmek istiyorum, söyleyeceklerim çok fazla ama.
Bu kurumda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim de ilgimizin ve dikkatimizin önemli olduğunu söylemek
istiyorum. Sayın Hamzaçebi, Grup Sözcümüzün belirttiği konu çok önemli, Atatürk’ün adının bulunduğu hiçbir şey
yolsuzluklarla anılmamalıdır. Umarım, aldığımız cevaplar bizi tatmin eder. Çünkü, yalnız Cumhuriyet Halk Partisinin, Gazi
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Kemal’in partiye bıraktığı, onun da İş Bankasında nemalandırdığı nukutlarından -kendisi “Nukut” diyor- temettü dağıtımda,
faizler hariç, 2009’da İş Bankası tarafından iki kuruma eşit olarak ödenen para 40 trilyon Türk Lirasıdır. Sanıyorum, önemli
bir girdidir bu. Bu konuda bizim önemli şekilde dikkatimizin olduğunu ifade etmek istiyorum.
Son olarak, Gazi Mustafa Kemal’i büyük minnetle anıyorum. Sanıyorum, burada herkesin kabul edebileceği iki
tane önemli veciz deyimi var, bir tanesi şu: “Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran halka Türk milleti denir.” diyor ve devam
ediyor “Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı, kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla atinin yüksek medeniyet ufkunda
yeni doğmuş bir güneş gibi parlayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene.” Ben bunu canı yürekten söylüyorum. Gazi bunun
derken dağılmış Osmanlı’daki farklılıkları ve etnik yapıyı, dinsel inançları ve mezhep düşüncelerini biliyor. Gazi, ileride
bunların sorun olacağını görünce “Türk milleti” tanımını bir kafatası, bir kan olarak tarif etmemiştir, aynen böyle tarif
etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran halka Türk milleti denir.” Burada bulunan hiç kimsenin buna itirazı olacağını
sanmıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Kızılcıklı, buyurun.
SEDAT KIZILCIKLI (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Çok Değerli Başbakan Yardımcım, değerli bakanlarım, değerli arkadaşlarım; öncelikle hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Tabii, bugün çok önemli kurumlarımızın bütçeleri görüşülüyor ve bu kurumlarda gerçekten aldığımız
mesafelerden hep övgüyle bahsettik.
Ben, tekrar etmeme adına ve biraz gölgede kaldığını düşündüğüm sadece özürlülerle ilgili birkaç cümle
söyleyerek konuşmamı hemen noktalamak istiyorum.
Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, Türkiye’de yaklaşık yüzde 12-yüzde 13 özürlü olduğu ifade ediliyor ve yine
takriben 8,5 milyon insanımızın bir şekilde özürlü olduğu ifade ediliyor. Bu, çok büyük bir oran. Maalesef, dünya
ortalamaları da hemen hemen bu oranlara yakın. Fakat, 2002’den önce özürlülerle ilgili maalesef çok ciddi adımlar
atılamamış. Hatta, biz ilk milletvekili seçildiğimizde özellikle dünya özürlüler günü etkinliklerine katıldığımızda bizden en
fazla istenen ya da en çok şikâyet konusu olan durum “Bir yasamız bile yok Sayın Vekilim, bir yasamız bile yok. Siz hangi
Özürlüler Gününden bahsediyorsunuz? Neyin kutlamasını yapmaya geldiniz buraya?” diyorlardı. Evet, 22’nci Dönem
Meclisinde bir Özürlüler Yasası’nı çıkarmayı başardık. Gerçekten çok önemli bir adımdı, çok ileri bir adımdı ve Türkiye'nin
bu anlamda özürlülerle ilgili atması gereken en önemli ve en ciddi adımdı. İşte o dönemin, 58, 59, 60’ıncı Hükûmetlerine
bu anlamda gerçekten çok büyük teşekkür borçluyuz.
Yine, özürlüler maaşı çok sembolikti. Düşük maaşlar veriliyor ve bu maaşa ulaşmak da çok zorlaştırılmıştı. Hem
o maaşlar sembolik, hiçbir şeye yetmiyor hem de önüne büyük duvarlar örülmüş ve insanlarımız, özürlülerimiz bu
maaşlara da bir türlü ulaşamıyordu. Bu anlamda, büyük iyileşmeler sağlandı. Özürlüler maaşıyla ilgili bu sembolik ola n
rakamlar gayet iyileştirildi ve bugün, özürlülerimiz, bir anlamda kaderiyle baş başa bırakılmadı. Çünkü, yine biz özürlülerin
programlarına gittiğimizde “Bizim en büyük sıkıntımız maddi sıkıntıdır. Eğer biz kendi hayatımızı idame ettirecek parayı
bulabilirsek, o maddiyata ulaşabilirsek bizim hayatımız çok büyük oranda kolaylaşıyor.” demişlerdi. Bu anlamda, özürlüler
maaşındaki bu iyileşmeler de gerçekten çok iyi oldu.
Diğer taraftan, evde bakım hizmetinin çok önemli olduğunu ve çok güzel sonuçlar verdiğini burada ifade etmek
isterim. Çünkü, özürlü aileleri çocuğuna bakıyor, fakat maddi imkânsızlıklar içerisinde de büyük problemler yaşıyor. Bir
evde özürlü varsa o evde tüm bireylerin istihdam edilebilmesi, çalışabilmesi mümkün gözükmüyor. Çünkü, o özürlüye
bakacak insan lazım evde. Anne, baba, kardeş hepsi seferber oluyor ve gerçekten o bir özürlü çocuğunun bütün aileye ne
kadar büyük zorluklar getirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.
Bakın, bu anlamda, 199 bin özürlüye evde bakım hizmeti için bu senenin sonuna kadar yaklaşık 950 milyon,
yani 1 katrilyona yakın bir ödeme yapılmış olacak. Müthiş bir destek. Yani sadece evde bakılan çocuklarımız için ailelerine
1 katrilyonluk destek vermek gerçekten çok önemli ve özürlülere çok müthiş bir destek, çok müthiş bir kaynak.
Değerli arkadaşlarım, özel rehabilitasyon merkezleri vardı. Çocuklarımızı rehabilite etmek için kurulmuş ve
özürlü çocuklarımız burada rehabilite edilecekler diye çalışan özel sermayeli kurumlardı bunlar, merkezlerdi.
Çok ilginç, özürlü çocuklarımız arasında bile ayrımcılık yapılmıştı 2002’den önce.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) – SSK’lı olanlar bu rehabilitasyon merkezlerinden faydalanabiliyor iken BAĞKUR’lu olanlar bu rehabilitasyon merkezlerinden faydalanamıyordu.
İşte, bu eksiklik ya da bu yanlışlık düzeltildi ve bugün SSK’lı, BAĞ-KUR’lu ayrımı yapılmadan bu çocuklarımızın
özel rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alabilmesinin önü açıldı ve bugün ülkemizde özel rehabilitasyon merkezlerinin
açılmasında da büyük bir artış sağlanmaktadır.
Yine “Sevgi Evleri Projesi”ni çok ama çok önemsemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız koğuş
sisteminden çıkarak bir aile ortamına geçmek suretiyle eskiye göre çok daha iyi bakılabiliyor, çok daha iyi hizmet a lıyor,
çok daha iyi eğitilebiliyor ve topluma kazandırılabiliyor. Bizim en büyük eksikliğimiz bu anlamda budur. Önceden
ailelerimiz, özürlü çocuğu var ise onları dört duvar arasına hapsediyor, yani kendi evine hapsediyor ve sadece kendi
sevgisinin o çocuğa yetebileceğini düşünüyordu. İşte bu biraz önce anlattığım çalışmalarla birlikte, artık özürlülerimiz
topluma kazandırılıyor, eğitilebiliyor, rehabilite ediliyor, eskiye göre daha fazla ediliyor. Eskiden de muhakkak buralarda
çalışmalar vardı ve bu anlamda özürlülerimiz âdeta toplumla, aileleriyle birlikte barışıyor.
Bu uygulamalardan dolayı Sayın Bakanlığımıza ve değerli bürokratlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle
özürlülerle ilgili yapılan çalışmaların diğer güzel çalışmalar anlatılırken sanki biraz gölgede kalmış gibi hissettim. O yüzden
özellikle bunları ifade etmek için söz aldım.
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Ben tekrar teşekkür ediyorum ve bütçelerimizin bakanlıklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kızılcıklı.
Sayın Ayar, buyurun.
EYÜP AYAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, Sayın Başbakan Yardımcımız, Değerli Bakanımız, değerli arkadaşlar,
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben konuşmamda SHÇEK, Özürlüler İdaresi ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü hakkında kısaca konuşmak
istiyorum.
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: AK PARTİ “Önce insan, her şey insan için” diyerek kurulduğunda,
programına yazdığı bütün söylemlerinde hep bunları dile getirdi ve iktidar olduktan sonra da icraatların ağırlığı bu yönde.
İnsan hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm engelleri kaldırmak, ekonomik ve sosyal yönden insanlarımızı ve ailelerimizi
güçlendirmek gereğini her zaman dile getirdi.
AK PARTİ, muhafazakar bir parti ve aileyi de bütün politikalarının merkezine koymuş bir partidir. Aile ne kadar
güçlü olursa toplumun da o kadar güçlü olacağının bilinci içerisindedir.
Fakiri fukarasıyla, yaşlısıyla, özürlüsüyle, bakıma muhtaç insanıyla, kimsesizle hükûmetlerimizin ilgilendiği kadar
hiçbir iktidar ilgilenemedi. 8,5 milyon özürlüyü, fakir fukarayı, kimsesizleri Türkiye’ye biz getirmedik. Bunlar zaten vardı
ama gören olmamıştı. Bizim hükûmetlerimiz bu insanlarımıza kucak açtı, dertlerine derman oluyor, sosyal devlet olmanın
gereklerini yerine getiriyor.
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu gerçekten modern mekânlarda -eskisi gibi değil. Sedat Bey de
belirtti. Gezdik, görüyoruz- gerçekten çok modern binalarda hizmet veriyorlar. Koğuş sistemleri kaldırılmış. Sevgi evleri,
yaşlılar için çok güzel huzurevleri, özürlüler için rahat yaşayabilecekleri engelsizler mekânları oluşturularak bu hizmetlerini
veriyor ama daha da önemlisi, ailenin birlik, bütünlüğü açısından ve özürlü, bakıma muhtaç insanların da daha huzurlu
olabilmesi için ailelerinin yanında bunlara bakmak çok çok önemli. Kurumumuz bunları yapıyor. Bunlar gerçekten önemli.
Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu biliyoruz. Aile parçalanmasından, ekonomik ve sosyal nedenlerden
dolayı sokağa düşmüş çocukların bakımı, yaşlanan insanların bakımı ve diğer görevleriyle SHÇEK çok önemli hizmetler
vermeye devam edecektir. Çünkü yaptığı işler ertelenemeyecek işlerdir.
Değerli arkadaşlar, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, kadının insan
haklarını geliştirmek, kadını ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkin hâle getirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, kadını
her türlü şiddet, taciz ve istismarlardan korumak gibi ve daha birçok konularda çalışmalar yapıyor.
Değerli arkadaşlar, kadın erkek eşitsizliği ve kadına şiddet maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de var.
22’nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan, aile içi şiddet ve töre cinayetlerini incelemek üzere
kurulan araştırma komisyonunda ben de görev almıştım. Çok verimli çalışmalar yaptık. Raporumuzun sonuç ve öneriler
bölümünü Başbakanlık genelge olarak ilgili kurumlara gönderdi.
Meclisimizde, kadınların toplumdaki rolünü güçlendirmeye yönelik başta Anayasa olmak üzere, Ceza Kanunu,
Medeni Kanun, İş Kanunu’nda önemli düzenlemeler yaptık. Töre cinayetleri için en ağır ceza getirildi hatta azmettirene de
en ağır ceza getirildi. Birçok yönetmelik ve uygulamalar getirildi. Ancak kadınlarımızın çoğu yasal haklarını bilmiyorlar.
Zaten yasal yönden yapılacak fazla da bir şey yok. Eğitim çok önemli. Kadın erkek olmaktan önce insan olduğumuzu…
Gücü yetenin diğerine şiddet uygulamasına, haksızlık yapılmasına hep beraber bunları ortadan kaldırmak için mücadele
etmeliyiz.
Burada bir şeyi belirtmek istiyorum: Kadına şiddet var ama yine bir araştırmaya göre çocuğa yapılan şiddet de
daha çok kadınlar tarafından oluyor. Yani buradan şunu diyebiliriz: Neredeyse gücü gücü yetene şiddet uyguluyor.
Bunların eğitimle daha çok kalkacağına inanıyorum.
Kadın sığınma evlerinin sayısı epey artırıldı ama yine de ihtiyaç var bunu biliyoruz. Bu konularda Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü, SHÇEK çalışmaları yetmez. Hükûmetimiz, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları, basın, medya, Diyanet, hasılı topyekûn bir mücadele vermeliyiz bu konuda.
Ben ilgili kurumların bütçelerinin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum ve başta bakanlarımıza, onların
mesai arkadaşlarına da başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Kutluata, şimdi mi yoksa sualler bahsinde mi konuşacaksınız?
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Şimdi.
BAŞKAN – Komisyon üyelerinin son sözü Sayın Kutluata’nın.
Buyurun efendim.
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) - Sayın Başkan, Sayın Başbakan Yardımcımız, değerli devlet bakanlarımız,
değerli komisyon üyelerimiz, basınımızın değerli mensupları, değerli bürokratlar hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben zamanın ilerlemesi dolayısıyla konuşmam ile sorularımı birleştirmek istedim. Onlar çerçevesinde, sorularım
çerçevesinde birkaç hususa temas etmek istiyorum.
Önce, Sayın Başbakan Yardımcımıza hitaben birkaç şey söylemek istiyorum:
Efendim, Bezmi Alem Üniversitesi, vakıf üniversitesi kuruluyor, Büyük Millet Meclisine gelmiş. Eskiden de öyle
bir teşebbüs vardı, sevindirici bir gelişme. Bir de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kuruluyor. Bezmi Alem Vakfı,
Valide Sultan Vakfı, hastanesinden ötürü Türkiye’de bilinen bir yerdi, daha fazla biliniyordu. Fatih Sultan Mehmet
Üniversitesi Fatih’in bir vakfı dönüştürülerek mi, onun kurdurduğu vakıflarla ilgili bir derlemeyle mi yapılıyor yoksa Vakıfl ar
Genel Müdürlüğü bir organizasyon yapıyor, bu ismi mi veriyor? Onu merak ettim. Yani Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı gibi
bir vakfın üzerine mi oluşturuluyor onu öğrenmek istiyorum Sayın Bakanım.
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Bu vakıf üniversiteleri lafı açılmışken, sıra gelmişken, gerçek vakıf üniversitelerini ayrı tutarak vakıf özel
üniversiteleri hakkında bir iki söz söylemek istiyorum. Bunlar vakıf statüsünü kullanarak kurulan üniversitelerdir. Ama birer
özel üniversitedirler. Gördüğümüz kadarıyla ne maddi ne beşeri manada ciddi bir yatırım da yapılmadan kurulan birçok
üniversite var. O bakımdan, beşeri sermayeye yaptıkları bir yatırım da yok. Devletin vereceği para ve öğrencinin
ödeyeceği paraya dayanarak, aslında özel birer kurumdurlar ve çoğunda da ticari amacın önde olduğunu görüyoruz.
Bu bakımdan, düşünülen bir tedbir var mıdır? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü özel üniversiteler pekâlâ
kurulmalıdır, ama üniversitelerimize yatırım yapılmalıdır. Devletin yapamadıklarının yapılması veya onlara yardımcı
olunmalıdır. Dolayısıyla, hiç değilse maddi altyapısını ve özellikle insan kaynağını yetiştirme hususunu üstlenmeleri
gerekir diye düşünüyoruz. Bu arada böyle de bir uygulama var. Türkiye’nin üniversite eğitiminin iyiye gitmesi konusunda
fazla bir derde deva olmadıklarını düşünüyoruz. Bu konuda ne düşünürsünüz diye sormak istiyorum.
Koruma ve restorasyon firmalarıyla işbirliğinden, derneği ile iş birliğinden söz ettiniz. Restorasyon bölümü
öğrencileri genellikle piyasası olmayan bir sahada okuduklarını düşünürler ve ümitsizdirler. Bu vakıflarımızla ilgili
düzenlemeler yapılırken bu öğrencilere burs veriliyor mu? Bunları bu bölümleri tercih etmeleri konusunda cesaretlendirici
faaliyetler var mı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün onu da öğrenmek isterim. Çünkü bu tür yetişmiş elemanların yeterli
sayıda bulunmuş olması çok önemli. Aksi takdirde, bu restorasyonlar ihale edilen firmaların, restorasyonu alan firmaların
anlayışına da bağlı olarak bazen aslına uygun olmayan işlerin yapılması sonucunu doğuruyor.
Bu anlamda bir burs veya teşvik politikamız var mı onu öğrenmek istiyorum.
Yabancı vakıflarla ilgili Sayın Bakan, onlarla ilgili birkaç söz etmek isterim.
Sunumunuzun birinci sayfasında “Ecdadımızın düşünce ve hayat tarzının bir yansıması olan vakıflar” diye güzel
ifadelerle başlıyor “Kültür, medeniyet kavramlarına, özveri, yardımlaşma, dayanışma, ırk, dil, din, mezhep ve görüş
ayrılıkları olmaksızın…” diye fevkalade güzel ifadeler ve vakıflardan bekleneni ifade eden, maksadı ifade eden sözler
bunlar. Ama yabancı vakıfların hepsinde bunları görüyor muyuz? Ayrım yapmadan mı çalışıyorlar? Buralara ayırdıkları
kaynakların maksadı bizim vakıf anlayışımıza uygun bir maksat mıdır? Bu anlamda bir şey var mı? Bu anlamda
vakıflarımız, bu vakıflar gözleniyor mu?
Bir başka yerde deniliyor ki “Vakıf müessesi tamamen ulvi gayelerle, herhangi bir çıkar maksadı gözetmeden…”
doğru. Ama biz bazı vakıfların, bazı yabancı vakıfların Türkiye’de fevkalade başka ülkede izin bulamayacağı işlerle
uğraştığını, hatta bazılarının GDA’lar yetiştirdiğini, moda tabirle söylersek “Genetiği değişmiş aydınlar” yetiştirmek peşinde
olduklarını görüyoruz.
O bakımdan, bu konuda şeylerimiz var mı? Devlet olarak ve sorumlu makamda bulunan insanlarımız olarak
bunların faaliyetlerinden sizleri rahatsız edenler var mı onu öğrenmek isterim.
Bir başka husus Sayın Bakan, zatıaliniz bazı uygulamalar vesilesiyle basında, televizyonlarda Türkiye’nin
bölünmesiyle ilgili sözler ederken, bazı uygulamaları ifade edip “Bölündü mü Türkiye?” dediğinizi ben izledim. Mesela
TRT-6 kurulunca “Kurulması iyi olmaz.” denilirdi “Bölündü mü Türkiye?” diye şey yaptınız.
Bugün bir konuşmacımız burada “Yabancı vakıflarla ilgili işte endişeler vardı? Ne oldu? Bölündü mü Türkiye?”
diye sordu.
Takdir edersiniz ki, bir ülkenin bütünlüğünün sağlanması da altı ayda, bir senede olmuyor. Efendim, bölünme
sürecinin -Allah göstermesin- sonuçlanması da kısa sürede olmuyor.
“Burada söylenenler ülkenin bütünlüğüne zarar veren faaliyetlerdir bunlar.” denilirken, hele sizin gibi
sorumluluğu olan insanlarımızın çıkıp da “Gördünüz mü? İşte altı ay geçti, bir sene geçti. Bölündü mü bunlar?” demeyi
sizin üslubunuz açısından da yadırgadığımı söylemeliyim. Endişeler, çünkü ifade edilen endişeler, bir şeyler oluyor,
yapılıyor, üst üste koyulduğu zaman, belirli bir birikimden sonra Türkiye zarar görüyor. Nitekim bunları görüyoruz.
O bakımdan, TRT-6 konusu, Şeş konusu, her neyse konuşuldu, tartışıldı ama biz devlet yöneticilerimizden bu
konuda hassasiyet beklemekte fevkalade haklıyız. Televizyonlarımızı ayırırsak, eğer hutbelerimiz ayrı dillerden okunmaya
başlanırsa, okullarımızda ayrı dillerden eğitim vermeye başlanırsa, bunun arkasından da “Gördünüz mü?” falan deyince, o
zaman bütünlüğün ne olduğunu sormamız gerekiyor.
“Biz, siyasi gücümüz bir yabancı televizyonu susturmaya o ülke üzerindeki ilişkilerimizle veya siyasi gücümüzle
yetmiyor.” deyip de arkadan “Ne yapalım, benzerini biz yaparız.” demenin ne kadar yerinde olduğu ayrı bir tartışma
konusudur. Ama sizin ağzınızdan “Bölündü mü?” diye soru sormak esasen bu gayretler içinde bulunanları, bilerek bu tür
ve benzer başka faaliyetleri yapanları cesaretlendirici görüldüğü için tarafımdan yadırgandığını büyük bir samimiyetle
söylemeliyim…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MÜNİR KUTLUATA (Devamla) – Pardon, sesim kısık kendim bile ses tonumu ayarlayamıyorum, bir de siz
kıstınız Sayın Başkan.
Birkaç ay içerisinde Türkiye’nin geldiği noktadaki her şey bizleri fevkalade rahatsız ediyor. Dolayısıyla “Bölündük
mü? Bölünmedik mi?” demek yerine milletimizi birbirine şüpheyle bakan veya merakla bakacak bütün uygulamalardan
uzak durmamız gerekir diye düşünüyorum.
Sayın Devlet Bakanımıza, Prof. Aydın Hocamıza bir hususda, ne diyelim adına, tam soru da değil ama ortaya
çıkan bir durumla ilgili değerlendirme yapmak istiyorum ve kendi değerlendirmesini istemeyeceğim ama soracağım “Nasıl
görüyorsunuz?” diye.
Efendim, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu yönetiminde daha önce bir değişiklik yapıldı. Geçen yıl burada
onun üzerinde hiç durmadık. Görev değişikliğidir, olur dedik. Ama şimdi geldiğimiz noktada, bugünkü noktada bu
değişikliğin arkasından bir “Ermeni açılımı” diye bir konu gündeme geldi. Bizim görüşümüze göre, Türkiye üzerindeki
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iftiralardan vazgeçilmedi, iddialardan vazgeçilmedi. Elimizdeki kozlar bırakıldı, vesaire bir görüşümüz var ve Türkiye’de bu
tartışılıyor.
Diğer taraftan da, işte Azerbaycan’ın geleceği için de iyi davranmadığımızı söylüyoruz.
Şu gelinen noktada bu görev değişikliği daha anlamlı hâle gelmiş oluyor Sayın Bakanım. Eğer biz bunu geçen
yıl böyle değerlendirsek bir erken karar olurdu. Hiç öyle değerlendirmedik. Ama görevden alınan ciddi bir bilim adamı ve
gerçek bir tarihçi. Televizyonlarda takip ettiğim zaman görüyorum, makul Ermenilerin -Ermeni yurttaşlarımızı katiyen
karıştırmıyorum- makul dış Ermenilerin bile itiraz edemeyeceği olgunlukta, tarzda ve gerekçelerle, vesikalarla konuşun bir
arkadaşımız.
Şimdi, böyle bir kurumun başında, Türkiye’nin böyle bir döneminde böyle ehil bir insan olması, gelen
arkadaşlarımızla ilgili ehliyetlerini bilmiyorum ama bu konudaki bu arkadaşımızın yetkinliği belli olduğu için, Sayın
Halaçoğlu’nun yetkinliği belli olduğu için söylüyorum. Şimdi gelinen noktada Halaçoğlu’nun alınması süreçle ilgili olarak
alınmıştır intibaı vermiyor diyebilir miyiz? Bunu diyemeyeceğimiz açıktır. Ama alınmasının yaptığı ve şu anda
kuvvetlendirdiği çağrışımlar bu bilim adamının buradan alınmakla Türkiye’nin bu sahada savunmasız bırakılması veya
ciddi bir kurum tarafından savunmasının bir süre için durdurulduğu ortaya çıkmış oluyor.
Bu bakımdan…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MÜNİR KUTLUATA (Devamla) – Ben süremi mi bitiriyorum, orası mı takılıyor Sevgili Başkanım?
BAŞKAN – İki kere uzattım.
MÜNİR KUTLUATA (Devamla) – Affedersiniz…
Peki, o zaman tamamlıyorum.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz demek istiyorum Sevgili Başkanım?
Bir de Sayın Kavaf Hanımefendi Bakanımıza, Devlet Bakanımızla ilgili söyleyecek birkaç husus var.
Efendim, bunlar, Türkiye’de dün tartıştığımız konuda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kapısına düşen
insan sayısındaki artışların Hükûmetin başarısızlığıyla ilgili olduğunu söylemiştik. O ayrı bir konudur. Ama bu konuda
Hükûmet veya başarı tartışması yapacak durumda değiliz. Oradaki vatandaşlarımızın, muhtaç vatandaşlarımızın sayısını
azaltmak Hükûmetin görevidir. Buradaki muhtaç vatandaşlarımızın sayısının yükselmesi toplumumuzun çok ciddi bir
sorunudur ve Türk milletinin maalesef içinde bulunduğu az gelişmişlik şartlarının bir sonucudur.
O bakımından, oralar ihtiyaç göstermese keşke de buralarda kaynakları fevkalade artırsak diye arzu ediyorum
ve yüklendiğiniz görev hakikaten çok zor bir görevdir. O bakımdan eğer ne kadar fazla kaynak ayrıldıysa fevkalade,
bununla iftihar ediyoruz, memnuniyet duyuyoruz ve düzenlemelerden ötürü tebrik ediyoruz Sayın Bakanım.
Yalnız bazen birtakım aksamalar oluyor. Bir tanesini dile getirerek sözlerimi tamamlıyorum. Daha önce bunu
daha önceki Bakanımıza da söylemiştik. Sakarya’da bu RAM Başkanı olan, Rehabilitasyon Merkezi başındaki görevli vekil
bir müdürdür. İsmini zikretmek istemiyorum ama biliniyor. Büyük bir sıkıntı var burada, Sakarya’da hem yerli basında hem
özürlü ailelerinde. Bu insanlar beş altı otobüse dolarak Ankara’ya geldiler. Muhtemelen iktidardaki arkadaşlarımızı da,
ilgilileri de o dönem ziyaret ettiler.
Sıkıntıları şudur Sayın Bakanım: Bunu önceki Bakanımız “Tahkikat açtırıyorum” dedi. Ben de size telefonla arz
etmiştim hatırlayacağınızı tahmin ediyorum bu kişiyle ilgili olarak. Bu kişi bu insanların aldıkları özürlü raporlarını dikka te
almıyor ve bu bütün şehre mal olmuş bir konudur. Bunu yapamadığı gibi bu insanlara davranış itibarıyla da bunları,
tavırları itibarıyla da hakikaten çok büyük sıkıntılar içine sokuyor. İşte, sizin bilmem şu hâldeki insanlarınıza ben mi
bakacağım, ben mi ilgileneceğim gibi devletin görevini şahsi lütfu gibi… Bu diyaloğu sürdüremiyor dolayısıyla
insanlarımızla ve burada çok büyük bir tepki var.
Şimdi bugün sordurdum, yine görevine devam ettiğini… “Görevine devam edebilir ama tavrı düzeldi mi? diye
sordurdum Sayın Bakan, yine bu dernek başkanlarıyla ilgili şikâyetçilere ve hepsi “Şikâyetlerimiz sürüyor” dediler.
Bir cümlelik bir başka husus: Bu özürlülerimize eğitim veren özel eğitim kurumlarının ücretlerinin tahmin
ediyorum beş yıldır sabit kaldığı, artmadığı ve o yüzden de bunların hizmet vermekte zorlandıkları.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Bu husus tabii velileri de çok yakından ilgilendiriyor.
O konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Buna da ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.
Sayın Soysal, buyurun.
ÇETİN SOYSAL (İstanbul) – Sayın Başkan, Değerli Bakan ve milletvekili arkadaşlarım, değerli basın
mensupları, bugün burada görüştüğümüz birçok konu var.
Aslında bunlarla ilgili her biriyle ayrı ayrı ifade etmemiz gereken o kadar çok şey var. TÜBİTAK ile ilgili olsun,
Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu ile ilgili olsun, Türk Dil Kurumu ile ilgili olsun ama ben bunlardan bir tanesini,
özellikle özürlülerle ilgili konuyu… Az önce arkadaşlarım konuşmalarında özürlülerle ilgili gerçekten övgüyle söz ettiler.
Tabii ki, özürlüler bir siyasi malzeme olarak kullanılamaz. Hepimizin ortak paydasıdır. Özürlüler elbette ki, bir
sosyal devletin sahip çıkması gereken en önemli, en biricik konu olarak gündemimize taşımamız ve üzerinde durmamız
gereken ve gereğini yapmamız gereken bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır ve son derece önem taşır.
Şimdi bu noktada bir iki lokal olayı sizlerle paylaşmayı bir görev kabul ediyorum. Çünkü ülkemizde yoksulluk
alabildiğine egemen. Bu yoksulluğun en önemli nedenlerinden bir tanesi ne yazık ki, yolsuzluklardır. Yolsuzluklar,
kaynakların çarçur edilmesi, iyi kullanılamaması ve bütçelerin açık vermesi ve buralardan doğan olumsuzluklar çok doğal
olarak toplumumuza yoksulluk olarak geri gitmektedir.
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Az önce arkadaşlarım özürlülerle ilgili birtakım önemli çalışmalar olduğu iddialarını ortaya attılar. Gerçekten bu
böyle mi?
Bakın, ben size Sayın Başbakanın konuşmasından ifade edeyim. Mart ayı içinde “Hayatın tüm renklerini
paylaşmak adına, gökkuşağı ile güven dolu yarınlara sloganıyla, Gökkuşağı Projesi’ni Devlet Bakanı Nimet Hanım ile
kamuoyuna tanıttık.” diyor. Ne zaman diyor? Ulusa Sesleniş programında söylüyor ve diyor ki: “Bu proje ile özürlü
vatandaşlarımızın eğitim, rehabilitasyon ve meslek edinme olanaklarını mümkün olan en üst seviyede iyileştirmek
amacıyla geliştirdiğimiz hayırlı bir projedir.” Ve nüfusun yüzde 12’sinin özürlü olduğunu ve bunların yaşamlarını
kolaylaştırmaya dayalı ve cumhuriyet tarihinin en önemli rehabilitasyon projesi olduğunu ifade ediyor ve diyor ki: “Biz
Hükûmet olarak bu ayıbı ortadan kaldırmak, bu yanlışı düzeltmek üzere konuya hassasiyet gösterdik.” ve bununla ilgili de
Gökkuşağı Projesi’nin Onursal Başkanı olduğunu ve Onursal Başkanı olarak da bir rehabilitasyon merkezlerini hayata
geçirdiklerini söylüyor.
Evet, rehabilitasyon merkezleri burada. 11 adet rehabilitasyon merkezi. Kim söylüyor? En yetkili Başbakan. 11
adet rehabilitasyon merkezi özürlüler için ve cumhuriyet tarihinin en önemli rehabilitasyon merkezleri olarak
değerlendirdiği 11 adet Gökkuşağı rehabilitasyon merkezlerinin maketleri. Nerede bu? Var mı? Hayata geçti mi? Kim
söyledi? Başbakan.
Peki, bununla ilgili ne yapıldı? Sayın Nimet Çubukçu Altındağ Belediyesi ile iş birliği yaparak temel atma töreni
yapıldı. Nerede o temel atma töreni? O temel atma töreni sonucunda bu rehabilitasyon merkezi hayata geçti mi? Niçin
geçmedi? Niçin temeli atıldı? Bu 1970’li yıllardaki “Fabrikalar kuruyorum” diye temel atan anlayışın devamı mıdır diye
sormaktan açıkçası kendimi alıkoyamıyorum ve bununla ilgili 180 bin dolar harcanarak Çırağan Otelinde düzenlenen
gecenin sonucunda Özürlüler İdaresi Başkan Vekili, Gökkuşağı Projesi’nin koordinatörü 13 trilyon para topladığını en
yüksek sesiyle ifade etmiştir. Bunu da projenin Onursal Başkanı olan Sayın Başbakana da iletmiştir. Başbakan da bunun
sonucunda az önce ifade ettiğim konuşmayı yapmıştır.
Çırağan Sarayında verilen yemekte toplumumuzun önde gelen iş camiası, spor camiası, sanat camiası bir
arada buluşmuş olmasına rağmen, 13 trilyon toplandığı ifade edilmiş olmasına rağmen Başbakanlık Denetleme Kurulunun
13 trilyonla ilgili o paranın ilan edilmiş olup toplanamadığını ifade etmesi bile çok büyük bir ayıp olarak karşımıza
çıkmaktadır. Az önce bir ayıbı ortadan kaldırma iddiasında olan Sayın Başbakan aslında böyle bir ayıpla karşı karşıya
kalmanın üzüntüsü içinde olması gerektiğini düşünüyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Toparlamanız için süre veriyorum.
Buyurun.
ÇETİN SOYSAL (Devamla) – Evet Sayın Başkan, burada ilgili kişi görevden uzaklaştırıldı ama herhangi bir
soruşturma ne yazık ki açılmadı. Burada 13 trilyon para
buhar olurken 1,9 trilyon –eski parayla- ne yazık ki kamu zarara uğratılmıştır. Şimdi, buna bir baktığımız zaman özürlülerle
ilgili bir şey bu. Toplumun yarası, kanayan yarası olan özürlülerimize dönük –ki ciddi bir rakamdır, “yüzde 12” diye telaffuz
ediliyor resmî rakamlar- bir projede bile ne yazık ki umutların yok edildiğini, sömürüldüğünü ve burada görülen ve ilan
edilen on bir tane rehabilitasyon merkezinin hayata geçmesi için Başbakanın, en üst makamın Ulusa Sesleniş
Programı’nda ifade ettiği ama hayata geçmeyen… Ve üzerinde de ne yazık ki birtakım olumsuzlukların olduğunu ibretle
görüyoruz ve gerçekten az önce arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi Özürlüler İdaresinde o kadar masum işler olmuyor,
olmadı ve bunun biz takipçisi olacağımızı bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Gereğiyle ilgili yapılacağını umut
etmeye çalışıyorum. Gereğinin yapılmaması hâlinde bu olayın yargıya taşınacağını daha önce de ifade etmiştim, bir kez
daha ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz.
Son söz Sayın Coşkunoğlu’nun.
Buyurun efendim.
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın bakanlar, sayın Komisyon üyeleri, sayın milletvekilleri, çok değerli bürokratlar, basın mensupları; ben
Komisyon üyesi olmadığım için sınırlı zamanımı TÜBİTAK konusunda bir iki noktayı dikkate geçirmek için harcayacağım.
Önce, daha önce de ifade edildiği gibi ben Sayın Bakanı bu konuda kutlamak isterim çünkü çok ciddi bir öz
eleştiri yaptı konuşmasında, onu açıklamak istiyorum. 2004 yılında TÜBİTAK yönetim değiştirdi. Yeni yönetim hakkında
genel bir söz söylemeyeceğim fakat şunu biliyorum: Yeni Başkan hummalı bir çalışma içerisinde. TÜBİTAK benim de
zamanında çalışmış olduğum, çok değer verdiğim, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olarak, sadece bilimsel olarak
değil, Türkiye'nin rekabet gücü bakımından da en önemli kurumlarından biri, belki de en önemlisi olduğunu kabul ettiğim
bir kurumda çok değerli uzmanların olduğunu ve gerçekten değerli çalışmaların olduğunu biliyorum.
TÜBİTAK’ın misyonu önümüzde. Ben sadece ilk üç kelimeyi okuyacağım: “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını
artırmak” diye devam ediyor. Misyonu: Ülkemizin rekabet gücü. Vizyonu hemen altında, yine ilk üç dört kelimeyi
okuyacağım: Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla -ve ya inovasyon da kullanılıyor, yenilik, inovasyon- bu vizyonunda.
Peki, rekabet gücünde ne durumdayız yani bu TÜBİTAK’ın misyonunda ne durumdayız? Bu konuda çok rakam
verebilirim, sadece bir tane vereceğim, “Tatmin olmuyoruz.” derseniz bir tane daha veririm, “Tatmin olmuyoruz.” derseniz
bir tane daha veririm uluslararası istatistiklerden. Önümde, “Küresel Rekabet Raporu” diye tercüme edeceğim İngilizce,
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2009-2010 Raporu var. Burada rekabet gücünde 61’inci sıradayız yüz otuz küsur ülke
içerisinde. Bizim üstümüzdeki birkaç ülkeyi sayayım: Slovenya, Estonya, Güney Kıbrıs, Hindistan, Ürdün, Azerbaycan,
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Malta, Litvanya vesaire. Bunların arkasındayız, rekabet gücü konusunda 61’inci sıradayız. Peki, rekabet gücü tek başına
bir indeks değildir aslında bir kompozit indekstir. Bu kompozit indeks birçok alt indekslerle hesaplanır. Bunların en zengini
olan Avrupa Birliğinin her sene yayınladığı, ocak ayında yayınladığı ve şu anda elimde 2009 Ocağında çıkan “Avrupa
İnovasyon Karnesi” diye tercüme edeceğim İngilizce ve “Karşılaştırmalı Analiz” diye. Bunların Türkçeleri zannedersem
yok, ben bulamadım veya. Şimdi, bu rapordan sadece bir tabloya dikkatinizi çekmek istiyorum son beş yılın manzarasını
çizmek için. Sene 2004: Türkiye'nin kompozit indeks, inovasyon kompozit indeksi karnesindeki notu 192, sondan 2’nciyiz;
bizim arkamızda bir tek Bulgaristan var Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkeler içerisinde. Sene 2004: Notumuz, biz 192’yiz,
Bulgaristan 172; en sondan 2’nciyiz. Sene 2005: Türkiye 196’ya çıkıyor, Bulgaristan 174. Sene 2006: Türkiye 202’ye
çıkıyor, Bulgaristan 178’e çıkıyor. Sene 2007, kırılma noktası: Türkiye 206’ya çıkıyor, Bulgaristan da 206’ya çıkıyor yani
bizi yakalıyor arkadan gelip. Sene 2008: Türkiye 205, Bulgaristan 221. Böylece en sona yerleşmiş oluyoruz, son beş
yıldaki diğer ülkelerle göreceli olarak. Her karşılaşma göreceli olarak, mutlak rakamlarla biz tam zamanlıyı şuradan şuraya
çıkardık, buradan buraya çıkardık…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) – Bunlar aslında öz eleştiri oluyor çünkü tam zaman eş değer araştırma
görevlisi sayısı çok arttı, araştırmaya ayrılan kaynak çok arttı. Patent sayısı çok arttı. Bu rakamları Sayın Bakan da okudu,
oradaki milletvekillerimiz de birkaç kez tekrar etti. Bütün bu harcamalara, bütün bu artışlara karşın bizim uluslararası
platformdaki performansımız konusunda karnemiz giderek arkaya düşüyor diğer ülkelere göreceli olarak. Şimdi, bunu bir
öz eleştiri olarak kabul ediyorum Sayın Bakanın bu açıklamaları dolayısıyla.
Bunların ayrıntısına girsem tabii, çok zengin malzeme var ama ona da zamanım yok. Sadece şunu söyleyeyim:
Yine Dünya Ekonomik Forumu’nun… Bakın, inovasyon kapasitesinde 46’ncı sıradayız yani diğerlerine göre daha iyi
durumdayız. Demek ki kapasitemiz var ama “bilimsel araştırma kurumlarının kalitesi” dendiği zaman kaçıncı sıradayız?
71’inci sıradayız. Bizim üstümüzdeki birkaç ülke: Malta, Gana, Uganda, Vietnam vesaire. Bunlar bizim üstümüzde bilimsel
araştırma kurumlarının kalitesi karnesine göre yapılan sıralamada, bu, Dünya Ekonomik Forumu’nda, hani “one minute”le
ün kazanmış olan Ekonomik Forum’da.
Şirketlerin ARGE’ye harcamalarında 76’ncı sıradayız. Daha devam edebilirim ama bunları incelemek bize çok
zengin olanaklar verir. Şimdi, orada durayım, şirketlerin ARGE’ye harcamalarında 76’ncı sıradayız. ARGE’ye ayırdığımız
bütçe yüzdesi olarak yani ARGE yoğunluğu bakımından düşüğüz, bunu yükseltmek için Hükûmet epey kaynak ayırdı, hâlâ
çok düşük ve hâlâ, 2004 yanılmıyorsam…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Coşkunoğlu, ilave süre veriyorum efendim, tamamlamanız için.
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) – Peki, efendim.
… BTYK’daki hedefe ulaşmamız imkânsız görünüyor şu durumda.
Şimdi, geçen sene biz ARGE konusunda, ARGE’yi teşvik için bir yasa çıkardık. Amaç sadece ARGE’ye olan
harcamayı artırmak değil, bu harcamanın kompozisyonunu da değiştirmek, yani daha çok özel kesim harcasın, daha az
devlet harcasın ama işte performansımız 76’ncı sıralarda duruyor, o teşvikin de nasıl harcandığı konusuna zamanım el
vermiyor.
Ben somut önerilerle bitirmek istiyorum konuşmamı. Zaten Sayın Bakanı ben Bakanlığı belli olur olmaz ve
portföyü belli olur olmaz telefonla aradım. Portföyünü görünce -hatırlayacaksınız değil mi Sayın Bakanım?- aradım, dedim
ki: “Zor ve önemli bir portföyünüz var, biraz da dağınık bu konu; bu konuyu nasıl toparlayacaksınız? Ben arzu ederseniz
bazı önerilerde bulunabilirim.” Sayın Bakan ihtiyaç hissetmedi benim önerilerime ama şimdi yine bulunayım.
TÜBİTAK mutlaka ve mutlaka –bu değildi o zaman yapacağım öneriler, onlar, iş işten geçti maalesef iki senedirdiğer bağımsız kuruluşlara kendini denetletmeli. Bu çok yararlı. Bakın, ben ODTÜ’ye geldiğimde yurt dışından, ODTÜ
Rektörü bana derhâl “ABET yani bir Amerikan akreditasyon kurumuna biz kendimizi denetletelim de nasıl olduğumuzu
dışarıdan bize söylesinler.” dedi. Bunda bir kompleks olmamalı. Yani iç denetçilerle olmaz bu iş. “Böylece durumumuzu
daha iyi anlarız.” dedi. ODTÜ kendine güvenen bir kuruluştur, bunu yaptı, başka üniversiteler de yaptı. TÜBİTAK da
kendine güvenen bir kuruluş olarak dış… Tabii, ABET gibi böyle mekanik bir süreç olmadığını biliyorum, araştırma
kurumları, ama Manchester Üniversitesinde vesaire başka yerlerde var bunların nasıl yapılacağıyla ilgili.
İkincisi Sayın Bakan, mutlaka ve mutlaka bir teknoloji politikamız ve yol haritamız olması gerekir. Birçok
doküman var, birçok yerde birçok öncelikten söz ediliyor. Örneğin uzay konusunu Sayın Başbakan 2004’te BTYK’da “Ben
himayeme alıyorum.” dedi ve uzay konusunda…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Coşkunoğlu, toparlarsanız efendim, son defa uzatıyorum.
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) – Hemen toparlıyorum.
Yani burada, siz, 26’ncı sayfada, konuşmamda buna da değinecektim, zamanım yok ama Göktürk 1 Projesi,
Göktürk 2 Projesi onlara bir bakarsanız durumu anlarsınız. Ha bire ertelenen birisi askeriye için yapılıyor o 2012’de, o
zamanında görünüyor şimdilik ama TAI ile beraber. Ve dağınıktır uzay konusu. Mutlaka bu konunun daha iyi organize
edilmesi ve adımların bir yol haritasının olması gerekir. “Kim para isterse istesin verelim.” ARGE anlayışı yanlıştır. Bunu,
geçen sene ARGE Yasası çıkarken onu destekleyen birisi olarak ve partim olarak bunu ifade etmiştim. Uzaydaki
eksiklikler…
Ve lütfen, lütfen ideoloji değil, liyakat egemen olsun TÜBİTAK’ta. Yani bir bilim insanı sadece bir alanda çok
bilen değildir. Bir bilim insanında başka nitelikler vardır. Darwin’in “Türlerin Kökeni” kitabının çıkışının 150’nci, doğumunun
200’üncü yılında TÜBİTAK’ta bir Darwin sansürü olması beni çok üzdü. Bir bilim insanı olarak buna nasıl baktığınızı veya
kayıtsız kaldıysanız nasıl kayıtsız kaldığınızı Sayın Bakan, anlayamıyorum. Şubat ayıdır 200’üncü doğum günü, Kasım
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ayıdır “Türlerin Kökeni”nin 150’nci yıl dönümü. Kasım “Bilim Teknik”i umutla açtım “Acaba Darwin’in o kitabına yer vermiş
midir?” diye. Yok, hiçbir şey yok. Çok üzüldüm. Görmemezliğe gelerek çok önemli bir teorisyeni, sonuçları kadar
metodolojisi de önemli olan, ampirikten kurama giden metodolojisiyle de Darwin’i, çok önemli bir bilim adamını
görmemezliğe gelerek Darwin küçülmüyor ama onu görmemezliğe gelenler korkarım çok da gurur duyacak durumda
olmayabiliyorlar.
Teşekkür ederim hoşgörünüz için de zaman bakımından.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu.
En son gelen Sayın Erbatur.
Efendim, süreniz beş dakika.
Buyurun.
NEVİNGAYE ERBATUR (Adana) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın bakanlar, ben de bugün Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bütçesiyle ilgili bazı şeyler söylemek
istiyorum. 2002’den beri milletvekiliyim. Ondan önce de 1994’ten beri de Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüyle birlikte
çalışmalar yürütüyorum ve 2002’den bu yana, hatta 1999’dan başlayarak gerçekten ülkemizde kadınların durumlarını
iyileştirmek için, özellikle yasal konularda pek çok değişiklikler yapıldı. Yani yasalarımıza baktığımız zaman kadın-erkek
eşitliğini sağlamada pek çok konuda çok önemli adımlar attık. Bu attığımız önemli adımlardan bir tanesi de Kadın Erkek
Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması. Her ne kadar adı “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” olduysa da biz “Kadın
Erkek Eşitliği Komisyonu” olmasını istedik ama gene de yapılacak çalışmalar açısından bunları önemsiyorum. Ancak
geldiğimiz noktada bütün bu yasal değişikliklerin yapılmış olmasına rağmen hâlâ Türkiye'de kadınlar gözükmüyorlar,
kadınlar hâlâ siyasal yaşamda yoklar, hâlâ kamu yönetiminde yoklar, hâlâ kadınlar şiddet görüyorlar, hâlâ kadınlar namus
adına öldürülüyorlar, hâlâ kadınlar eğitimden yararlanamıyorlar ve pek çok sorunumuz, kadınlar açısından pek çok
sorunumuz var.
Hemen bir şeyi hatırlatmak istiyorum burada: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün yasası çıkarken burada, bu
Mecliste, bu Parlamentoda sorunlar yaşadık. Bu mekanizma, ulusal mekanizmanın mutlaka kurulması gerekiyordu. Sağlık
Komisyonu alt komisyondu, o Komisyondan geçtikten sonra bu Komisyona, Plan Bütçe Komisyonuna geldi; burada bir alt
komisyon kuruldu ve bir yıl bekledi. Sayın Alaattin Büyükkaya -beni dinlemiyor, gülüyor- bu Alt Komisyonun Başkanıydı
kendisi ve bir yıl Alt Komisyonda bu bekledi, bu kanun çıkmadı. Ne zaman çıktı bu kanun? Türkiye'nin Avrupa Birliğine
verdiği ulusal programda bir ulusal mekanizma oluşturulması mutlak olması gerekiyordu, o nedenle o dönemin Sayın
Bakanı da çok istemesine rağmen çok zorluklarla bu Genel Müdürlük kuruldu.
Şimdi, her şey maalesef ülkemizde kadınlarla ilgili olunca böyle oluyor. Bu tür sorunlar yaşıyoruz ve hep deniyor
ki bize: “Bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var.” Kadına yönelik şiddetle ilgili, Başbakan, bu ülkenin Başbakanı bir
genelge yayınlıyor. Çok güzel bir gelişme ve bütün kamu kurumlarını, kuruluşlarını bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor
ama ne görüyoruz biz? Gene kadınların şiddet nedeniyle öldürüldüğünü, şiddet mağduru kadınların korunamadıklarını
görüyoruz. Şimdi, burada ben kurumları suçlamıyorum. Kurumlar ellerindeki olanakla elinden geleni yapıyor. Burada
kurumların olanaklarını artırmayanları suçlamak istiyorum. Çünkü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bütçesine şöyle
bir baktım, Türkiye'de yaşayan kadın başına düşen para 1,5 lira. Yani kadın sorunlarını aşmak için ülkemizde 1,5 lira
veriliyor bir yıl boyunca, 1,5 lira harcarsak kadınların sorunlarını aşmaya çalışacağız. Parasal işlerle pek şeyim yakın değil
ama yanlış hesaplıyorsam siz doğrusunu hesaplayıp söyleyin.
Şimdi, gerçekten, sorun çok. Aşılacak adım, yapılması gereken işler var. Sayın Bakan yapmak istiyor, çok
eminim, biliyorum ama Bakanın bütçesinin daha çok olması lazım. Hükûmetin bu konulara daha çok hizmet yapacak
şekilde bütçe ayırması gerekiyor. O nedenle ben bu Bakanlığın bütçesinin artırılmasını talep ediyorum. Bunu bu
Komisyondan istiyorum, bunu yapmalısınız.
Ve bir başka şeyi biz hiç yapmıyoruz ülkemizde. Bütçemizi toplumsal cinsiyete duyarlı hazırlamıyoruz. Geçen
haftalarda bir toplantıda Sayın Bakanla beraberdik. Sayın Mehmet Şimşek’e ben soru sordum “Bu seneki bütçe toplumsal
cinsiyete duyarlı hazırlanacak mı?” diye, “Programımızda bu yok.” diye yanıt verdi bana. Bunu Sayın Bakana gösterdim.
Sayın Bakan bazı bakanlıkların bütçelerinin toplumsal cinsiyete duyarlı hazırlanacağını söyledi bana sözlü olarak. Bunu
bekliyorum ve ümit ediyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Evet, iki dakika ilave süre veriyorum Sayın Erbatur.
NEVİNGAYE ERBATUR (Devamla) – Türkiye'nin bütçesinin toplumsal cinsiyete, eşitliğine duyarlı olarak
yapılmasını istiyorum ve bu zihniyet değişikliğinin de olmasını istiyorum. Nasıl olacaksa bu zihniyet değişikliği bunu
yapalım. Artık, kadınlara “Bunların olması için zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var.” demeyelim, bu zihniyet değişikliği
nasıl oluyorsa bunu yapalım ve kadınların yönetimde daha çok olmasını sağlayalım.
Bakın, birçok rapor çıkıyor Türkiye’yle ilgili. Bu çıkan raporlarda yirmi büyük ekonomi arasında olan bir ülke
Türkiye. Ekonomisi yirmi büyük ülke içinde olan Türkiye'nin kadınların durumuna baktığımızda durumunun çok kötü olması
benim yüreğimi yakıyor, sizin yüreğinizi yakmıyor mu arkadaşlar? Ekonomisi yirmi büyük ülke içinde olan Türkiye'nin
kadınlarının durumu da bu yirmi büyük ekonomisi olan ülkenin seviyesinde olmalı, sıramız orada olmalı. Ben kendimizi
ekonomisi küçük ülkelerin altında olan ve haklarını bu şekilde kullanamaz olan kadınlar olarak görmek istemiyorum. Bu
konuda son derece hassasım. Madem büyüğüz, madem güçlüyüz, bununla övünüyoruz, gurur duyuyoruz, o zaman
kadınlarımızın durumunu iyileştirelim. Ne ise kadınların önündeki engel siyasete katılmalarında, karar verme
mekanizmalarında bunu sağlayalım. Bugün kamu yönetiminde kadınlar neredeyse yoklar, yoklar; Parlamentoda yoklar,
sadece yüzde 9 oranımız. Bu sıraların, bugün sizin, erkeklerin oturduğu sıraların yarısı kadınların, bunu unutmayın ve
ümit ediyorum önümüzdeki sene bütçe konuşmaları yapılırken daha çok kadın yönetimde olur ve bütçelerimiz de
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toplumsal cinsiyete duyarlı olarak duyarlı olarak hazırlanır ve bu söylenen zihniyet değişikliğini de ancak bütçeye para
koyarsak yapabiliriz. Sığınma evleri yoksa, kadınları şiddetten koruyamayız. Sığınma evini yapmak için bütçeye
ihtiyacımız var.
Duyarlılığınız için hepinize teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Erbatur.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Çok kısa bir cevaplama yapmak istiyorum.
BAŞKAN – Çok kısa, yeni bir sataşmaya meydan vermeden…
Buyurun Alaattin Bey.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Gaye Hanım çok değerli bir arkadaşımız, beraber onunla yurt dışındaki birçok yerde de çalıştık. Bu konulara
duyarlılığını da biliyorum ama bir hususu hatırlatarak müsaadenizle belirtmek istiyorum.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, kadınlarımızla, Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, özürlüler konusuyla
ilgili kanunlar bizim dönemimizde çıkarıldı, hayata geçirildi. İlk defa bu tarzda teşkilatlanıldı. Dolayısıyla bu önemli bir
gelişme. Bu çok önemli bir gelişme. İnşallah bunları daha ileri götürelim.
NEVİNGAYE ERBATUR (Adana) – Ben onu çok önemsiyorum Sayın Alaattin Bey. Ben sadece şunu
söylüyorum: Bir yıl Alt Komisyonda bekledi, beklememesi gerekirken bir yıl Alt Komisyonda bekledi.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Ama hallettik onu biliyorsunuz, Alt Komisyon Başkanı bendim, geçirdik.
Ama onun beklemesi…
NEVİNGAYE ERBATUR (Adana) – Onun için söyledim zaten. Alt Komisyonda bekledi. Bunlar artık olmasın
istiyoruz Sayın Alaattin Bey, arkadaşlardan.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Evet, doğru söylüyorsunuz.
NEVİNGAYE ERBATUR (Adana) – Söylemek istediğim bu. Artık yapalım yani yapalım, artık bu zihniyet
değişikliğini yapalım. Kadınlarla ilgili meseleler komisyonlarda beklemesin. Onlarla ilgili konularda bütçelerimize bu
paraları koyalım. Bunu söylemek istiyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum efendim.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Teşekkür ederim.
Yani şunu söylemek istiyorum özet olarak: AK PARTİ İktidarı kadına geçmiş dönemlerle mukayese edildiği
zaman en fazla sahip çıkılan dönem oldu.
Teşekkür ederim.
NEVİNGAYE ERBATUR (Adana) – “Yapılmadı.” demedim. Dinlemediniz beni siz. Ben bütün yasa değişikliklerini
söyledim.
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyelerimiz, görüşmelerimizin bu bölümü sona ermiştir.
Şimdi sualler bölümüne geçiyoruz.
Esasen konuşmalar esnasında değerli üyelerimiz muhtelif konulardaki suallerini de sayın bakanlarımıza
yöneltmiş bulunuyorlar. On beş dakikalık bütün Komisyona tahsisli süremiz var. Şimdi sırayla sual sormak isteyen
arkadaşlara lütfen soru formatında olmak üzere söz veriyorum.
SORULAR VE CEVAPLAR
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sorularım şunlar:
Sayın Gaye Erbatur da değindiler. Cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışının kamu mali yönetimine artık girmesi
gerekiyor. Bunun öncülüğünü de Devlet Bakanımız Sayın Kavaf yapacaklardır, sanıyorum bu konuda hazırlıkları da vardır.
Yani kamu harcamalarının sonuçlarının toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini ne kadar azalttığının ölçülmesi ve bütçe
anlayışının buna göre şekillenmesidir cinsiyete duyarlı bütçeleme. Normalde kamu harcamaları cinsiyet ayrımı
yapılmaksızın herkes için yapılır ama sonuçları ölçülmez. Bir kısım ülkelerde bu anlayışla bütçeler yapılıyor, Türkiye gibi
kadın-erkek eşitsizliğinin çok önemli ölçüde olduğu ülkede bunun bütçe sistemimize girmesi gerekir. Sayın Bakan bu
çalışmalar hakkında bilgi verirlerse mutlu olurum.
Özürlüler İdaresiyle ilgili bir iki sorum daha olacak. Birincisi şu: 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Kanun’la
“özürlülerin sosyal hayata katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması” şeklinde ifade edebileceğimiz çok çeşitli
konularda düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler için Kanun’un verdiği süre 2012 yılında sona eriyor. Örneğin
kaldırımlarda özürlüler için rampalar yapılması veya kamu binalarında rampalar yapılması, kamu toplu taşıma araçlarında
özürlülere uygun tertibatların yaptırılması gibi düzenlemeler. Bu konularda herhangi bir müeyyide olmadığı için Yasa’da
ilgili kurumlar bunu çok ağırdan alıyorlar, bazıları da bu düzenlemenin hiç farkında değil. Acaba Özürlüler İdaremiz kamu
kurumlarının bu konudaki çalışmasını izliyor mu? Yani her kamu kurumunda yıllık veya belli dönemler itibarıyla bir rapor
alıp “Hangi işler yapıldı yapılmadı?” şeklinde bir çalışma yapıyor mu? Yapılmıyor ise böyle bir çalışmanın yapılmasında
yarar olduğunu düşünüyorum.
Bu konunun bir diğer sorusu da şu: Yasa’da bir değişiklik yapılmak suretiyle bir müeyyide getirilmesinin, bunun
cezai olması şart değil, örneğin belediyeler bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaz ise şu tarihe kadar, yardımlarından
şu kadar kesilir gibi veya bu kesilir, Özürlüler İdaresi bunu yaptırır gibi birtakım önlemler düşünülebilir. Bu konuda acaba
Özürlüler İdaremiz ne düşünüyor? Bunu sormak istiyorum.
Bir de özürlü vatandaşlarımızın sağlık raporu almaları konusunda uygulamada büyük sıkıntı yaşanıyor. Örneğin
bir özürlü vatandaşımız bir yerden, özürlü olduğunu belgeleyen bir sağlık kurulu raporu alıp bir kamu idaresine verdikten
sonra bir başka kamu idaresi yine bir başka amaçla rapor isteyebiliyor. Bazen bu raporlar yeterli görülmeyip bir başka
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kamu idaresi tekrar hastaneden bir farklı rapor isteyebiliyor. Bunun önüne geçebilmek, özürlülerimizin hayatını
kolaylaştırmak açısından Özürlüler İdaresi vatandaşlarımıza yönelik bir veri tabanı oluşturup bir özürlü vatandaşımızın bir
kez rapor almasını tüm kamu kurumları için veya ilgili özel sektör de dâhil olmak üzere herkes için yeterli sayacak bir
düzenlemeyi yapabilir mi? Belki de bu konuda bir çalışma vardır, bu konuda bilgi alırsam memnun olurum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Kaptan, buyurun.
OSMAN KAPTAN (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben Çocuk Esirgeme Kurumuyla ilgili sormak istiyorum. Efendim, “SHÇEK’te tüyler ürperten iddia” diye sorular
vardı. Bu konu muhakkak dikkatinizi çekmiştir, size getirmişlerdir. “On yedi yaşındaki bir genç kız özel bir hastanede
gizlice doğum yaptırılarak göbeği düşmemiş bebeği Levent’te zengin bir aileye ertesi gün verildi. Genç kız bebeğini
yuvada biliyor.” Bu doğru mu? Doğruysa ne yaptınız?
İkinci soru: “Sağlıklı bebekler özürlü, hastalıklı raporlarıyla evlat edinme sırasına sokulmadan zengin ailelere
yüksek paralar karşılığında satıldı.” diye bir haber var. Yine bu da doğru mu? Doğruysa ne yaptınız bu konuda?
Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 44’üncü maddesi uyarınca
hazırlanan İkinci ve Üçüncü İlerleme Raporu 68’inci sayfaya kadar İnternet’te var. Bunun eklerine ulaşılamıyor, birinci,
ikinci, üçüncü eklerine ulaşılamıyor. “Bunun nedeni nedir? Rapor’un eklerini de kamuoyunun bilgisine sunacak mısınız?
Sunarken ekin bir nüshasını da bana gönderme imkânınız olur mu?” diye soruyorum.
Şimdi, Sayın Alaattin Büyükkaya Bey -yani böyle bir soru sormayacaktım, şimdi, kendisi sormamı istedi yani
öyle- dedi ki, bizim dönemimizde, Hükûmetimiz döneminde kadın-erkek eşitliği ve kadın haklarına büyük önem verildiği
konusunda bir şey söyledi. Sayın arkadaşlar, Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırmasına göre, 121’inci sıradan geçen
sene 123’üncü sıraya düşmüşüz, bu yıl da 134 ülke içerisinde 129’uncu sıraya düşmüşüz. Yani, sondan 5’inci ülkeyiz.
İran’dan geriyiz, Suudi Arabistan’dan geriyiz, Fas’tan, Cezayir’den, Malezya’dan geriyiz.
SADIK BADAK (Antalya) – Onda bir yanlışlık var.
OSMAN KAPTAN (Devamla) – Vallahi işte Sayın Bakan şimdi cevap verir herhâlde. Bunu ben, “Dünya
Ekonomik Forumu Araştırma Raporu” diye söyledim.
Şimdi, son sorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Buyurun, lütfen.
OSMAN KAPTAN (Devamla) – Sayın Arınç’a soruyorum, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Sayın Arınç’a:
Efendim, geçen gün Başbakanlık bütçesinde ben bu soruyu sordum ama yetkililer olmadığı için veyahut cevap verme
konusunda bir tereddüde düştükleri için midir nedir cevap verilmedi. Şimdi efendim, Sayın Bakan, bir gazete kupürü var
elimde. Bir tarafta Bekir Bozdağ’ın resmi var, bir tarafında da sizin resminiz var. Şimdi efendim, aynı bu, yapıştırma falan
değil yani aynı gazetenin şeyi. Bekir Bozdağ diyor ki…
OSMAN DEMİR (Tokat) – İkinci baskı…
OSMAN KAPTAN (Devamla) – İkinci baskı olduğunu söyledim, cevabı verilmediği için soruyorum. Bekir Bozdağ
diyor ki: “PKK muhatabımız değildir.” Siz de diyorsunuz ki Sayın Bakan: Apo ne demiş ona bakılır. “Bu konuda Öcalan ne
demiş ona bakılır. Bir anlam çıkarılır, yorumlanır, ona göre hareket edilir.” diyor. Şimdi Sayın Bakan, burada sorum şu:
Burada Bekir Bey’in dediği mi doğru, sizin dediğiniz mi doğru? Bu konuda muhatap, bu açılımda PKK mı, DTP mi? Böyle
bir şey dediniz mi, demediniz mi? Yoksa, oradaki Kürt halkı mı, Kürt halkının bizatihi kendisi mi? Yoksa, Abdullah Öcalan
mı? Bu konuda kamuoyunu rahatlatıcı bir açıklama yaparsanız memnun oluruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, sağ olun efendim.
Sayın Akçay, buyurun.
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Benim sorum Sayın Başbakan yardımcımıza olacak. Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı
Başpiskopos Aram Ateşyan, 12 Ekim tarihinde verdiği bir röportajda “AKP döneminde çıkartılan 5737 sayılı Kanun’a göre
vakfımıza bazı emlakler iade edilmeye başladı. Bu bile bizi maddi açıdan biraz rahatlatıyor.” demiştir ve bu Kanun
kapsamında yabancı vakıflara ne kadar emlak iadesi yapılmıştır bu tarihe kadar.
Bir diğer sorum da, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 86’ncı yıl dönümü
münasebetiyle İstanbul’un çeşitli camilerine asılan “Ne Mutlu Türk’üm Diyene”, “Önce Vatan”, “Millî Birlik Esastır”,
“Kurtuluşun Kutlu Olsun”, “Ordumuza Şükran Borçluyuz” gibi yazılarla bazı mahyalar, hemen asıldığının birkaç gün
içerisinde apar topar kaldırılmıştır. Bu mahyalar neden kaldırılmıştır ve kim kaldırtmıştır? 9 Ekim tarihinde yaptığınız bir
açıklamada, vatandaşın destek verdiği bu mesajların kaldırılmasını, “Vecizelerin daha iyisi, kapsayıcısı mutlaka olabilirdi.
Herkesi kapsayacak, kucaklayacak bir anlam ifade etmiyor diye eleştiriliyor. Eleştirilere katılabiliriz.” diyerek eleştirilere
destek verdiniz. Yine, bir başka televizyon programında da aynı konudaki görüşünüzü, “Vecizelerin daha iyisi, daha
kapsayıcısı olabilirdi. Herkesi kapsayacak, kucaklayacak bir anlam ifade etmiyor.” dediniz. Acaba, bu mahyadaki
yazılardan niçin rahatsızlık duyuluyor veya ne yazılmalıydı? Bu sözleri neden kapsayıcı bulmadınız? Bilindiği üzere
camilerimiz, kurtuluş mücadelelerinin başladığı yerler değil midir? Zaten bu da kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle bu
mahyalar asılmıştır ve gelenekseldir. Camilerin tepesindeki alem, hilal bayrağımızda yer alıyor ve camilere mahya
asılması da yüzyıllardır uygulanan bir gelenektir. Hatta Kurtuluş Savaşı’nda ve seferberliklerde askerlerin toplanmasına
ilişkin duyurular yapıldığı gibi, seferberlikteki toplanma yerleri de olmuştur ve bazı mesajların halka verilebilmesi için
camilere değişik mahyalar asılmış, yine benzer uygulama İkinci Dünya Savaşı yıllarında da yapılmıştır. Yine, bir Diyanet
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İşleri eski Başkanımız da bu mahyaların yazılmasının uygun olduğu şeklinde bir beyanat vermiştir. Bu sözlerden
hangisinde yanlış buluyorsunuz veya rahatsızlık duyulmuştur?
Bir diğer sorum da bilindiği gibi TRT personel alımı yapmaktadır. TRT’den sorumlu bir bakan olarak da sizi de
ilgilendirdiği için soruyorum ve başvuralar TRT’ye İnternet üzerinden yapılmakta ve başvuruya göre mülakata çağırılacak
adaylar belirlenmektedir. Ancak burada en çok dikkati çeken bir husus, daha mülakata kalacak adaylar belirlenmeden,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu başvuru formunda adaylardan, en az 2 tane, hakkında referans alınabilecek kişiler (Her
iki referans bilgisini de doldurunuz) şeklinde referans istenmektedir.
Sayın Başkan, sükuneti sağlayabilir miyiz acaba? Sükuneti sağlamanızı istirham ediyorum.
BAŞKAN – Sükuneti sağlayalım lütfen.
Sualleri kısa tutalım.
ERKAN AKÇAY (Devamla) – Siz sükuneti sağlarsanız ben de kısa tutacağım efendim.
Başvuru anında referans istenmesinin gerekçesi nedir? Mülakata kalacak adaylar KPSS puan sıralamasına
göre belirlenmeyecek midir? Mülakata kalacak adayların belirlenmesinde esas alınacak olan yoksa bu referanslar mıdır?
Son, dikkati çekmek istediğim bir sualim de efendim: Bundan tam bir yıl önce 19 Kasım 2008 tarihinde Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı’ya bir yazılı soru önergesiyle, Manisa Vakıflar Şube Müdürlüğünün
İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlanmasının gerekçesini sordum ve “Manisa’da Vakıflar Bölge Müdürlüğü kurulması için bir
çalışmayı yapmayı düşünüyor musunuz?” şeklinde yazılı soru önergesi verdim ve Sayın Bakan Hayati Yazıcı 9 Ocak 2008
tarihinde verdiği yazılı cevapta bunların gerekçesini söyledi. Neden şubenin kapatılıp İzmir Bölge Müdürlüğüne
bağlandığını ve “Ayrıca, bu ilde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak irtibat bürosu mevcuttur.” şeklinde bir cevap
verildi. Tabii elbette, bir hükûmetimizin bakanının bu şekilde yazılı cevap vermesiyle, bir milletvekili olarak elbette bunu
kabul etmem gerekecek fakat sonradan öğrendim ki –yine ocak ayı içerisinde- aslında bir irtibat bürosu açılmamış yani bir
devlet bakanı imzasıyla verilen cevap, milletvekiline verilen cevap yanlış. Bunu da yine gayet iyi niyetli şekilde
yorumladım. “Ola ki bunun hazırlıkları devam ediyordur, bir ay iki sonra da açılabilir.” diye. Zannediyorum temmuz-ağustos
aylarında açıldı bu ve üstelik sanki yeni bir birim açılıyormuş, bir hizmet yapılıyormuş gibi de lanse edildi. Şimdi, öncelikle
bu hususu belirterek, bir milletvekiline yanlış bilgi verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ediyorum ve bunu da
kurumun, bu cevabı hazırlayan kurumun iyi işlemediğini gösterir bir husus olarak da dikkatlerinize sunuyorum.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Sayın Günal, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben de sizin dışınızda bir teşekkür daha etmek istiyorum. Belki Başkanım beni de uyarmaz böylece diye ama
benim teşekkürüm şahsi değil. Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza bize de sundukları
Türkiye Rehberi için ve diğer çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ayrıca hem Sayın Bakanımızdan hem de kendilerinden,
böyle referans kitapları da vardır, onlardan da bize bir dahaki sefere göndermelerini istirham ediyorum.
BAŞKAN – Komisyona mı?
MEHMET GÜNAL (Devamla) – O rehberde, Türkiye rehberinde, 2003 yılından beri, Adalet ve Kalkınma Partisi
şu anda Antalya Milletvekili olan -tesadüftür- Sayın Yusuf Ziya İrbeç Hocamla, MHP Antalya Milletvekili olan benim
ekonomik kısımlarına katkımız vardı, hâlâ kısmen teknik olarak Türkiye'nin tanıtımı olduğu için devam ediyor. Ben
sabahleyin sizlerle konuşurken bazı şeylerin siyaset üstü olması gerektiğini, Türkiye'nin hak ettiği yeri alması için bazı
şeylerin yapılması gerektiğini söylemiştim. Arkadaşlarımız hâlâ o çalışmayı -on dile çıkardılar, yedi dildeydi- yapıyorlar
ama diğer çalışmalardan da biz bu arada istiyoruz. Bu teşekkür kısmıydı.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Yani herhâlde sizin katkınız olduğu için size geldi, bize…
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Hayır sizde de… Bakarsanız, kutunuz içerisine bakmamışsınızdır. Basın-yayın
enformasyonun içerisinde hem İngilizce hem Türkçesi var. Arkadaşlarımız CD’sini de sizlere takdim ediyorlar zaten.
Şimdi ben bu vesileyle diğer kitapları istemek için söyledim. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Sayın Arınç’a bir sorum var: Sayın Bakanım, üç dört gün önceki bir gazetede bir haber yer aldı, TRT’yle ilgili.
Tabii bu İsrail’le ilgili dizi kriziyle ilgili ama ben onu sormayacağım. Bununla bağlantılı bir şey. Rus uydusu olan Yamal’ların
kiralanmasının İsrailli bir şirketten yapıldığı söyleniyor. Burada da aşağı yukarı 450 bin dolarlık, aylığı 18 bin 500 dolara
varan bir anlaşma yapıldığı söyleniyor. Ben gazetede olduğu için “Söyleniyor.” diyorum. Bu konuda bizi bilgilendirirseniz
sevinirim çünkü eğer böyle bir şey varsa, o zaman hem İsrail’e bir taraftan ilişkimizi bozacak derece sert yaparken öbür
taraftan İsrail’den eğer bu uyduyu, ki Rus uydusu olmasına rağmen, aldıysak o zaman bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
durumumuz var demektir. Yoksa, ben o zaman gazetecilere suç atıp onlarla ilgili bir değerlendirme yapacağım.
Bir de eski başbakanlarla ilgili, “Onlar süprüntüyü halının altına doğru götürenlerdir.” dediniz. Sadece sizin de
içinde bulunduğunuz dönemde Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan’da Başbakandı; o da dâhil miydi içerisinde diye
sormak istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Kaplan, buyurun.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Önce Sayın Aydın’a sormak istiyorum: TÜBİTAK’a dair bir soru sormuştum, ne zaman… Şu dinlenmeyen cep
telefonu olayı. Merak ediyorum çünkü bir haber düştü: Telekulak incelemesi. 1 hâkim, 3 bilirkişi, Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığında usulsüz dinleme iddiasıyla ilgili arama yapıyor. TİB devletin kuruluşu, yasalara göre dinleme
yapacak bir kuruluşta usulsüz dinleme yapılıyor. Bu TÜBİTAK’ın bu konuda bir çalışması olacak mı?
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2) Sayın Kavaf, aslında sorular size ama bu yük, çocuklar, kadınlar, bütün bu sosyal kurumlar, bu yük
Hükûmetin yükü. Çünkü, biliyoruz ki Bakanlığınıza bağlı olmakla beraber çok devasa sorunlar bunlar. Kadınlarla ilgili bir
sorum olacak, çocuklarla ilgili bir sorum olacak. Kadınlarla ilgili sorum çok basit. Avrupa kadın lobisinin “50-50 cinsiyet
eşitliği yoksa modern Avrupa demokrasisi yoktur.” kampanyası açıldı. Bunun neresinde Bakanlık? “Yerel seçimlerde daha
fazla kadın başkan seçilsin.” diye yapılmıştı. Sonuç: İki il, on yedi ilçe. Bir il belediye başkanı CHP’nin Denizli Milletvekili
arkadaşımızdı, gitti, bir il Tunceli, bizim.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Aydın…
HASİP KAPLAN (Devamla) – Pardon Aydın, Özlem hanım, geri kalan on yedi ilçenin on dört tanesi Demokratik
Toplum Partisinin. Bu bir zihniyet olayı mı yoksa yani bir yasa olayı mı? Yasa olmadan da bu eşitliği sağlamak, partilerin
de şeyinde gerekmiyor… “Her şeyi Hükûmetten mi bekleyelim?” anlamında bunu soruyorum.
Çocuklarla ilgili bu husus, ilerleme raporuna da yansımız. Aslında direkt Hükûmeti de ilgilendiriyor. 2005, Çocuk
Koruma Kanunu’nun dışına çıkılıyor; 2006’da Terörle Mücadele Yasasında bir düzenleme yapılıyor ve evet, taş atan
çocuklar olayı Türkiye gündemine oturuyor. Sapanla taş atan bir çocuğa on iki yıl ile yirmi dört yıl arası hapis cezası
veriliyor. Ben kendim iki karar gördüm, şaşırdım kaldım yani:
1) Avukata erişim yok.
2) Korkunç oransız cezalar var.
3) Sapanla yakalandığı için hem izinsiz gösteriden hem propagandadan hem üyelikten veriliyor.
Dağdan inse beş sene yiyecek ceza, artı, artırımıyla altı sene sekiz ay ama çocuk sapanla yakalandığı için on iki
buçuk seneyle yirmi dört buçuk sene arasında. Bu, korkunç bir adaletsizlik. Bu konuda bir çalışma var mı diye soracağım.
Son olarak Sayın Arınç –herkes tabii siz buradayken soruyor- azınlık vakıflarıyla ilgili açılan AİHM davalarının
notu var sanıyorum. Açılım süreçleri bir risktir Sayın Arınç, bu bir gerçek. Siyaset borsasında konjonktür, dalgalanmanın
ne olacağını da kestiremezsiniz. 15 Şubat 1999 -seçimin bir ay öncesi- Öcalan yakalandı, DSP iktidar oldu, MHP fırladı,
koalisyon oldular; CHP düştü, barajın altına ilk kez düşüyor, Meclise giremedi. 2002, sınır ötesine çekilme var, silahlar
susmuş, ortalık sakin, sakin bir dönemde seçim oluyor ve ilginçtir DSP yüzde 1’in altına düşüyor, iktidar partisi, MHP
barajın altına düşüyor, AK PARTİ ile CHP yükseliyor. Şimdi üçüncü dönem seçim oluyor -“Bu kaygılar Hükûmete yansıyor
mu?” diye soracağım- üçüncü dönemde, 2007, hafif bir çatışmalı ortam, CHP düşüşe geçiyor, AKP düşüşe geçiyor, MHP
yükseliyor, DTP ve bağımsızlar yükseliyor. Şimdi dördüncü bir seçimin arifesindeyiz ve açılım konuşuyoruz. Siyaset risk
işidir. Bu borsada Kürt kartının, Kürt senedinin ne yapacağı, hem yarıyor hem de yaramıyor aynı partiye bunu gördük.
Böyle bir riski taşıyor musunuz yani böyle bir kaygıyı taşıyor musunuz? Böyle bir adım atarken yani ben şu kadar oy
alacağım, şu kadar oy kaybedeceğim kaygısıyla bir hareket etme dürtüsü Hükûmeti bazen zorluyor mu? Bu samimi sorum
çünkü inanıyorum, bazen hizmet edersiniz, Sayın Ergezen çok sağ olsun, çok güzel anlattı Bitlis hizmetlerini ama bazen
hizmet Ahlat’ı MHP’ye, Norşin’le Tatvan’ı da DTP’ye kaptırmak sonucu da doğurabiliyor yani böyle de riskleri var.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Norşin neresi? Ben Norşin’i bilmiyorum.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Yani ben hizmet olsa dahi bazen bu riskleri olabiliyor, açılım yaparsınız… Ama
ben bir şeye inanıyorum, sanıyorum o inanç hepimizde bir: 72 milyon insanımızın birliği, ülkenin bütünlüğü, tek bayrak,
resmî dil ve tartışılmayan sınırlarda kardeşliği yakalayabilmemiz hiç de zor değil. Kendinizi ne kadar yakın
hissediyorsunuz? Bu 10 Kasıma bunu bu şekilde getirmeden, bu açılım paketlerini, gruplarla, liderlerle, kısa, orta, uzun
vadede uzlaşı ve diyalog çerçevesine dönüştürmek daha yararlı olmaz mıydı?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Efendim lütfen, suallerimizi sual formatında yapalım, zaten konuşma için zaman verdik. Aksi takdirde cevap da
verilecek hâl kalmıyor.
Buyurun Sayın Kalaycı.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Benim sorum, Devlet Bakanımız Sayın Selma Aliye Kavaf Hanımefendi’ye olacak. Öncelikle yeni görevinin
hayırlı olmasını diliyorum. Özürlülerin istihdamı konusu. Geçen yıl mayıs ayında çıkarılan “İstihdam Paketi” diye andığımız
Kanun’la özel sektörde zorunlu çalıştırma yerine teşvik edici çalıştırma öngörüldü. Bu kapsamda, kontenjan kapsamında
çalıştırdığı özürlüler için sigorta primi işveren payının tamamı, yükümlü olmadıklarında da yüzde 50’sinin devlet tara fından
karşılanması öngörüldü. Bunun bir etkisini ölçebildik mi Sayın Bakanım? Şu an itibarıyla sayılar elimizde var mı? Gerçi bir
buçuk yılı neredeyse buldu kanun çıkalı.
İkinci konu: Kamuda özürlü çalıştırma. Burada sorum: Kontenjan nedir? Şu anda çalışan özürlü sayısı nedir?
Bize gelen bilgilere göre yüzde 80’e varan boş olduğu söyleniyor. Bunların doldurulmasını düşünüyor musunuz?
Üçüncü konu: Muhtaç durumdaki özürlülere evde bakım hizmeti. Gerçekten çok önemli bir hizmet. Bu konuda
Hükûmeti tebrik ediyorum. Çalışan bürokratlar olsun, bu konuda emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Burada dile
getireceğim husus Sayın Bakanım, süreç biraz uzun yani bize gelen taleplerden bunu görüyoruz. Başvuru ile ücretin
ödendiği tarih arasında epey bir süre geçiyor. Bazı bürokratik işlemler var. SHÇEK uzmanlarının eve gidip tespit yapması
gerekiyor. Ona nasıl bir çözüm bulunabilir bilmiyorum ama mutlaka bir tedbir alınması gerekir diyorum. Burada da
bekleyen dosya sayısı var mı acaba elimizde? 199 bin kişiye veriyoruz şu anda, bekleyen, başvuru yapmış bekleyen
dosya sayısı kaçtır?
Bu özürlülerin erişebilirliği konusunu ben de soracağım. 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı
Kanun’un geçici 2 ve geçici 3’üncü maddesi. Burada, işte, resmî yapılar, yol, kaldırım, yaya geçidi, yeşil alanlar, spor
alanları, sosyal, kültürel alanlar, belediyelerin toplu taşıma hizmetleri konusunda özürlülerin erişebilirliğine uygun hâle
getirilmesini, yedi yıl içinde getirilmesini öngörüyor Kanun. Yalnız, Kanun’da tabii, “Bunun kaynakları nereden
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karşılanacak, kontrolü nasıl yapılacak?” bu hususlar düzenlenmediği için bizim gördüğümüz kadarıyla bu konuda fazla bir
mesafe alınamadı. Bu konuda ilgili kurumlarımıza, belediyelerimize kaynak tahsis edilmesi gerekirdi bunun
gerçekleşebilmesi için -hem Kanun hükmüdür- ama bir taraftan da kaynak olmayınca kurumlar ne yapsın. Bu konuda eğer
ödenek anlamında bir destek gerekiyorsa biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda destek veririz yani bütçeye ek
ödenekler konulması gerekiyorsa. Sizin tespitleriniz ne durumdadır? Çünkü 2012’de bu süre bitiyor.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Sayın Korkmaz, buyurun efendim.
ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) – Efendim teşekkür ediyorum.
Benim sorum da Sayın Kavaf’a. Zihinsel engellilerin uygulamada yaşadığı bir sorun var. O zihinsel engellilerin
devam edeceği rehabilitasyon merkezleri için tam teşekküllü hastanelerden bir rapor isteniyor. Bu, doğrudan sizin
Bakanlığınızı ilgilendirmiyor ancak bir koordinasyonunuz ve bu konudaki bir desteğiniz açısından önemli. Şimdi, bunların,
bu tam teşekküllü hastaneden rapor almaları -bizzat şahit oldum- en az iki üç ay sürüyor, bir. İkincisi, yani daha erken
rapor almak isteyenler arasında bir rekabete yol açıyor ve maalesef hastanelerde çok utanılacak durumlar ortaya çıkıyor.
Onun için, bu konuya bir müdahale etmeniz ve Sağlık Bakanıyla bu konuyu koordineli olarak çözmenizi bekliyor, bu
konudaki rehabilitasyon merkezleri. Buna ben bizzat şahit olduğum gibi, bunların şikâyetlerini de dinledim. O konuda
acaba bir girişiminiz oldu mu, olacak mı?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Sayın Baratalı, buyurun.
BÜLENT BARATALI (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Benim sorum Sayın Selma Aliye Kavaf Hanımefendi’ye. Öncelikle konuşmamla ilgili bir düzeltme yapmak
istiyorum. Kadınlarımızın statüsü hakkında, “Arap ülkeleri” demiştim, “Türkiye sonradan geliyor.” diye. Bunu “Birleşik Arap
Emirlikleri” olarak düzeltiyorum. Önümde -size de bir suretini gönderdim- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP)’nin yıllık insani gelişme endeksi raporunda Türkiye, Pakistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin de gerisinde kalarak
109 ülke içinde 101’inci olmuş bu noktalarda. Yine bu yılki raporda Türkiye, Pakistan ve Ermenistan’ın altında, yine
101’inci sırada, Türkiye’yi Azerbaycan ve İran izliyor, bunu önce bir düzeltmek istiyorum.
Bir de bir soru sormak istiyorum: Geçen sene Diyarbakır’ı ziyaret ettiğimde İl Müdürlüğünün bazı çalışmalarını
gördüm. Önlerinde çok güzel bir proje vardı. Diyarbakır Belediyesiyle de ilgiliydi bu. Hakikaten çok mükellef bir proje. Bu
projeye başlandı mı? Çünkü Diyarbakır bu konuda korunmaya muhtaç çocuklarımızın bölgeden toplandığı bir bölge.
Şimdiki hâliyle, çok güzel, çok bakımlı, çocukların çok mutlu olduğunu gördüm. İlgililerin, il müdürünün, oranın müdürü
hanımefendinin ve diğer bakıcıların çok ilgilendiğini gördüm. Bu konuda da kutluyorum. Bu konuda bir çalışma var mı?
Hakikaten çok güzel bir proje, yapılmasında büyük yarar var. Bunu bir sorayım dedim.
İkincisi: İzmir’deki teşkilata bağlı olan arkadaşların, bu konudaki ilgililerin çalışkanlıklarının ve özellikle sivil
toplum örgütleriyle olan beraber çalışmaları da hakikaten şayanı dikkattir. Bu konuda da ben teşkilatın başı olan değerli
Genel Müdürümüzü de bu çalışmalarından dolayı kutluyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Ünivar, buyurun.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Teşekkür ediyorum Başkanım.
Benim ilk sualim Sayın Aydın’a. ARGE yasası çıkarttık geçen yıl, TÜBİTAK’ın değerli Başkanının çok
gayretleriyle ve bir tıp kökenli bilim adamı olarak da şunu sormak isterim: İlaç sektörünün ülkemize, çok uygun olduğu
hâlde, yeterli ARGE yatırımı yapmadığını hep söyleriz. Acaba bu ARGE yasasıyla özellikle ilaç sektörünün yaptığı bir
yatırım miktarı ne kadardır? Bir de bütünüyle ilgili bir ARGE yatırımı miktarı var mıdır? Yani yasa amacına ulaşmış mıdır
onu sormak istiyorum.
İkinci sualim de Sayın Arınç’a olacak. Sayın Başbakan Yardımcım, Basın-Yayın Enformasyon Genel
Müdürlüğümüzün değerli çalışmalarını takip ediyoruz. Ayın tarihiyle bir önerim olmuştu İnternet’ten arama yapmayla ilgili,
onu düzeltmişler; teşekkür ediyorum.
Acaba Türkçe ve Türk kültürünün elektronik ortamda öğretildiği bir ayrı bir bölüm açılamaz mı? Çünkü, BBC’de
var, Çin radyo televizyonunun var yani belki Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürü sanki böyle bir şeyi yapabilir ve
Türkçemizi hem de Türk kültürümüzü tanıtmış olur diye düşünüyorum. Böyle bir şey mümkün müdür?
Son sualim de biz zengin bir vakıf kültürüne vâkıf bir milletiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de gerçekten vakıf
eserlerini en azından işlevsel hâle getirmede çok önemli çalışmalar yapıyor. Acaba bu, özellikle İtalya-Venedik’te, İngiltere
Leeds’te bazı eski tarihî binaları, mimari bürolar, basın merkezi ve teknoloji merkezi hâline getiriyorlar ve bunları, özelli kle
üniversite mezunu gençlere kendi işletmelerini kuruncaya kadar bir yıl bedelsiz veriyorlar. Acaba bizim atıl vaziyetteki vakıf
eserlerimizi bu anlamda kullanmak mümkün olabilir mi?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Bağcı, buyurun.
CAHİT BAĞCI (Çorum) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
İki sorum var Sayın Bakanımız Mehmet Aydın Bey’e. Birincisi TÜBA’yla ilgili, ikincisi de TÜBİTAK’la ilgili olacak.
TÜBA tarafından dağıtılan elimde bir kitapçık var. Kitapçığın 11’inci sayfasında TÜBA üyelerinin çalışma alanlarına göre
dağılımı listesi verilmektedir. Toplam 134 üye içerisinde 24 sosyal bilimcinin yer aldığı görülmektedir. Sosyal bilimler
bildiğim kadarıyla- dünyanın ve yaşamın, insani ve toplumsal yönlerini inceleyen akademik disiplinler grubuna verilen bir
ad. Burada 24 üyenin 5 tanesinin psikoloji, 5 tanesinin tarihçi ve 4 tanesinin de arkeologlardan oluştuğu görülmektedir.
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Sosyal bilimler içerisinde yer alan dil bilim, eğitim, coğrafya ve sosyolojinin bu disiplinlerde üye neden bulunmamaktadır?
Ayrıca, bildiğim kadarıyla planlama bir bilim değildir. Buradaki planlamadan kastedilen, şehir ve bölge planlama mıdır?
Bir diğer soru, TÜBİTAK’la ilgili. Çerçeve Programı’na katıldığımız, 7’nci Çerçeve Programı’nın uygulanmaya
konulduğu 2007 yılından bugüne toplam, Avrupa Birliğine bu alanda ödediğimiz yıllık aidatlar nedir ve bunun karşılığında
gerçekleştirilen proje ne kadardır? Tutarı nedir ve oransal dağılımını alabilir miyiz?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Yemişçi, buyurun.
TUĞRUL YEMİŞCİ (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Ben de sabahtan beri görüşülen üç Bakanlığımızın, bağlı kurumlarının bütçelerinin, 2010 yılı bütçelerinin de
hayırlı olmasını sözlerimin başında temenni ediyorum.
İki tane sual soracağım. Bir tanesi, özürlülerle ilgili. Sayın Bakanım sunumunda, “Özürlülük öncelikli bir sağlık
sorunudur. Özürlüler Kanunu’nda bütün kalıtsal kan hastalıkları ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu
sağlık hizmetleri kapsamında mücadele edileceği hüküm altına alınmıştır.” diyor. Benim sormak istediğim şu: Bu hususta
ne gibi çalışmalar var? Özürlülere ayrılan kaynak artırılması isteniyor ve çok çok da başarılı çalışmalar var. Bunları takdirle
karşılıyoruz ancak özürlü vatandaş olmayı önleyici ne gibi çalışmalar var?
Bir diğeri de, yine bu çalışmalara esas teşkil edecek Ulusal Özürlüler Veri Tabanı Projesi’yle ilgili düşünce ve
çalışma başlatıldığını memnuniyetle kaydediyorum ancak bu proje ne zaman bitirilecek? Bu iki sualimin cevaplanmasını
rica ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Demir, buyurun.
OSMAN DEMİR (Tokat) – Teşekkür ederim Başkanım.
Ben, evvela Sayın Başbakan Yardımcıma bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Basın-Yayın Enformasyon Genel
Müdürlüğünün değerli genel müdürleri ve bürokrat arkadaşlarımızın başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum,
şükranlarımı sunuyorum.
Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 2003 yılında 44 milyon TL olan bütçesinin 2010 yılında 460 milyon
TL’ye çıkması ve bunun tamamının da öz kaynaklardan karşılanıyor olması gurur vericidir. Restore edilen tarihî
eserlerimizin yanından geçerken gerçekten karmaşık duygularla geçiyorum. Çünkü onların önceki hâlleri gözümün önüne
geliyor. “Bu güzel birikimden niye mahrum kalmışız?” diye hayıflanıyorum. Ama yeni hâllerini görünce de gururla izliyorum
ve devamını bekliyorum.
Değerli Bakanım, özel olarak sorum da şudur: Tokat’ta “Gök Medrese” diye bir şaheserimiz var. Burası Kültür ve
Turizm Bakanlığımıza bağlı olarak müze olarak kullanılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün de ayrıca restore ettiği
“Arastalı Bedesten” diye bir yerimiz var, tarihî bir eserimiz. Gök Medrese’nin yani müzenin Arastalı Bedesten’e taşınması
problemi var. Olay şudur: Gök Medrese, şu an çevresi dolmuş, Vakıflar Bölge Genel Müdürümüzün ifadesiyle nefes
alamaz durumdadır. Dolayısıyla restore edilmesi gerekmektedir, çevresinin boşaltılarak. Ancak iki Bakanlığımız arasında
kiradan dolayı hâlihazırda bir anlaşmazlık olduğu yönünde de bilgi almaktayız. Acaba bu problem çözüldü mü? Yani Gök
Medrese’nin kurtarılması, aradaki kira konusunu çok aşan tarihî bir vebaldir diye düşünüyorum, hassasiyet göstereceğinizi
umuyorum Sayın Bakanım.
Diğer bir sorum da, Bakanımız Aliye Hanım’adır. Değerli Bakanım, bildiğiniz gibi 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirme Kurumu Kanunu’nun ek 7’nci maddesine göre bir ailenin kişi başına geliri net asgari ücretin üçte 2’sinden
az ise ve ailede özürlü bulunuyorsa ödeme yapıyoruz devlet olarak, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak. Daha
öncesinde de bir görüşmem olmuştu. Benim de bir kanun teklifim var, vatandaşlardan gelen arzu üzerine bir tekliftir bu,
problemi yaşayan vatandaşlardan. Derler ki: Öyle ailelerimiz var ki 1’den fazla özürlü var ve ailenin fert başına geliri de n et
asgari ücretten varsayalım ki 1 lira fazla, bunlar yardım alamıyorlar. Bu durumu düzeltmeye yönelik bir önergeydi. O
önergemizde biz demiştik ki: “Birden fazla özürlü varsa net asgari ücretten az ise…” diye bir cümle eklemiştik. Net asgari
ücretin üçte 2’si değil de net asgari ücretin tamamının dikkate alınması şeklinde bir ifademiz olmuştu. O sanırım aciliyet
arz eden, bana göre vicdanımı da yaralayan, hep üstümde bir yük olarak taşıdığım bir teklifti, Sayın Bakanım hassasiyet
gösterirseniz sevineceğim.
Sayın Mehmet Aydın Bakanıma, Cahit Bağcı Arkadaşım bir miktar değindi. Einstein’in bir sözü var Sayın
Bakanım, der ki: “Sosyal alanlardaki küçük bir ilerlemenin fen alanlarındaki büyük bir ilerlemeden daha fazla sosyal fayda
sağlayacağına inanıyorum.” Fen adamı söylüyor bunu. O çerçevede baktığımızda, TÜBA biraz sosyal bilimlerde de
araştırma yapmaya öncülük etmeye başladı ama hâlâ çok yetersiz. Yani TÜBA kaynaklarının biraz daha sosyal bilimlere
de öncelik verecek şekilde yaygınlaştırılmasının yararlı olacağını düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Budak…
NECDET BUDAK (Edirne) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben de öncelikle üç Bakanlığımızın bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum.
İki konuyla ilgili sorum var, bir tanesi TÜBİTAK’la ilgili. TÜBİTAK Başkanımıza şöyle bir soru yöneltmek
istiyorum: Özellikle 21’inci yüzyıldaki teknolojilerin başında biyo teknoloji ve nanoteknoloji tartışılıyor ve son bir hafta on
gün içerisinde de Türkiye’de de biyoteknoloji ve GDO’larla ilgili kamuoyunda çok farklı görüşler tartışılıyor ve bilimsel
anlamda da bir kafa karışıklığı var. Ben, özellikle TÜBİTAK’ın bilimsel araştırmaları, öncelik anlamında, ki hükûmetlerimiz
döneminde bütçeyi artırdığımızı biliyoruz ama özellikle soya fasulyesi ve de mısırla ilgili, Türkiye'nin ithal etmek zorunda
kaldığı iki ürünle ilgili biz kendi biyoteknolojiyle ilgili üniversitelerimizde, araştırma enstitülerimizde, araştırma
merkezlerimizde bu iki ürüne yönelik olarak ithalatımızı hem önlemek hem de kendi bilim adamlarımızın bu konularda
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çalışma yaparak bunun önüne geçilmesi adına öncelikli olarak yer veriliyor mu, verilmiyorsa da verilmesini talep ediyorum.
Bu konudaki spesifik bilgiyi bilmiyorum.
İkinci konum da vakıflarda ilgili Sayın Başbakan Yardımcımıza. Gerçekten Edirne, Bursa, İstanbul gibi, Amasya
gibi, Kars gibi önemli şehirlerimiz Türkiye’de vakıf eserleriyle dolu ve Edirne de, dünyada tarihî eser bakımından
metrekareye düşen eser sayısı anlamında önemli bir ilimiz. Bizim, Selimiye dünya mirası ve Selimiye’yle ilgili Edirne’de,
biz, İtalya’da Florentina gibi, Madrid gibi önemli şehirler gibi bir meydan yapmak istiyoruz. Edirne âdeta bir açık hava
müzesi. Selimiye’nin meydan düzenlemesiyle ilgili üç, dört yıldır tartışıyoruz. Ama çok fazla bir mesafe alamadık. Tabii,
belediyeyle de, valilikle de ortak çalışılması gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü de ne derece ilgilendirdiğinden de
emin değilim. Ama böyle bir çalışma olursa orası tam bir açık hava müzesi olacak. Çünkü hemen yanı başında üç şerefeli
cami var, büyük cami var, Muradiye Cami’miz var, türbelerimiz var yani gerçekten kilise var, sinagog var. Kilise onarıldı
Avrupa Birliği projesinden ama sinagog duruyor. Sinagogun da onarılmasıyla üç farklı hatta dört farklı dine yönelik olarak
ibadet yerlerinin bir açık hava müzesi hâlinde doğal bir ortamda bir araya gelmesi hem ülkemiz hem de Edirne turizmi
açısından önemli. Buranın böyle açık hava müzesi hâline getirilmesi konusunda talebimiz var. Ama Edirne, gerçekten
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün belki Türkiye tarihinde örnek çalışmalarını yaptığı bir yer ve inanılmaz eser onarılıyor.
Burada isimlerini saymakla bitmez. Ben bunun için Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ama açılışını
yapamadığımız onlarca eser de duruyor. Sayın Genel Müdürümüz, Edirne’yi sık sık ziyaret ediyor ama sizleri de Edirne’de
görmek istiyoruz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Coşkunoğlu…
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Benim sorularım, bu geçen sene çıkarılan ARGE Teşvik Yasası sanayide bir davranış değişikliğine neden oldu
mu? Belki bir yıl çok uzun zaman değil hele hele yönetmelik de çok geç çıktığı için. En azından bu etki değerlendirmesi
dediğimiz bir çabayı uygun olduğunu düşünüyorum, böyle bir metodoloji geliştiriliyor mu? Birincisi.
İkinci sorum, inovasyon sistemi, inovasyondan, yenilikçilikten çok söz ediliyor. “İnovasyon sistemi” diye
TÜBİTAK’ın uygulanan, uygulamaya konan bir sistemi olduğunu ben görmedim, sözünün edildiğini gördüm. Sabancı
Üniversitesinin çıkardığı imalat sanayinde var, bayağı da güzel bir şey. Fakat böyle bir inovasyon sistemini ülkemizde
kavrayacak bir politika geliştirmeyi düşünüyor musunuz?
Üçüncüsü, konuşmanızda da söz etmediniz gerçi ama konuşma metninizde var. Yirmi beşinci ve yirmi altıncı
sayfalardaki uydularla ilgili bilgiler galiba yanlış veya benim bilgim yanlış. Küçük çözünürlü, 1 metrenin altında
çözünürlüğü… Şimdi, burada yirmi beş, yirmi altı da TAI’yle birlikte Millî Savunma Bakanlığı için geliştirilen 2,5 metre
çözünürlüklü gözlem uydusu, benim bildiğim 1 metre çözünürlüklü, 1 metre yok mu?
TÜBİTAK BAŞKANI NÜKHET YETİŞ – Göktürk-1’dir.
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) – İşte o Göktürk-1, bu Göktürk-2.
E, Millî Savunma Bakanlığı için Göktürk-2’yi mi yapıyorsunuz? E, 1 metre çözünürlülük de esas askerî amaçlarla
gerekli diye düşünüyorum da. Peki, ben yani onu söylemiş olayım. Bana verilen bilgi… Veya ben yanlış anlamışım.
Diğer bir sorum, yine konuşmanızda bunun sözünü de ettiniz, on ikinci sayfada. Projelerin değerlendirilmesinde
TÜBİTAK’da görev alan bilim insanlarının Türkiye genelinde yayılmasına özen gösterilmiş. Yani 2004 yılında 54 farklı
üniversiteden iken 2008 yılında 92 farklı üniversiteden bilim insanı görev almış değerlendirmede. Bunun iyi tarafını ben
göremiyorum. Yani Sayın Başkan da bilir, NSF Amerika’da yani bilimin teknolojinin önde gelen… Yaymak iyi bir şey tabii
değerlendirmeye bakın. Değerlendirme diyorum ama değerlendirmeyi yapanlar o konuda kendini kanıtlamış
üniversitelerdir. Yani öyle herkes değerlendirmeyi yapsın diye, bu biraz elitist bir yaklaşım oluyor, doğru demokratik
yaklaşım olmuyor ama bu bilimde de değerlendirmeyi yapanın kalifikasyonları çok önemli tabii.
Son olarak “Vizyon 2023” ne oldu? Yani dünya kadar emek sarf edildi, şu bu. O da BTYK kararları gibi, BTYK
kararlarında dokuzuncu planda birtakım teknolojik öncelikler var. Bunların hiçbir yansımasını görmüyorum. Vizyon 2023
de rafa mı kaldırıldı, yoksa hiç değilse şurası burası değerlendirilebilir mi?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Coşkunoğlu.
Değerli üyeler, Komisyonumuzun suallere ilişkin bölümü de böylece tamamlanmış bulunmaktadır.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sayın Başkan, birkaç sorum vardı.
BAŞKAN – Öyle mi? Pardon, fark edemedim ben.
Buyurun.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Aydın’a, Sayın Bakanıma bir soru, bu araştırmalarla ilgili 2,1 kat, 4,4 kat artmış denildi. Bunların
sayılarıyla ilgili bir rakam almamız mümkün mü?
İkincisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun -Sayın Bakana da gerçi söyledim ama- cari
transferlerde halka, hane halkına yönelik harcamalarda ödeneklerde büyük bir bütçe teklifinde artış var. Bunun nedeni
nedir? Hane haklı diyor ama hangi konuda daha çok…
Sayın Arınç’a da, vakıflar konusunda gerçekten bütçe büyüklüğüne baktığımız zaman 44’ten bütçeye yük
olmadan 443 milyona çıkıyor, bu takdir edilir. Ancak burada baktığımız zaman 149 milyon mal ve hizmet alımı var, 22
milyon hayır ve sosyal hizmetler var. Bu iş biraz şeyden çıkmıyor mu yani yardım hadisesinden, vakıf hadisesinden bu
harcamalara baktığımız zaman ben yanlış mı değerlendiriyorum? Onu öğrenmek istiyorum.
Bir diğer husus, Sayın Kavaf’ın ifade ettiği “4/B’li kadrolar ihdas edildi” dedi, sanıyorum yanlış anlamadıysam
“Böyle istihdam edilecek.” dedi. Şimdi, bu yöntemi niye daha çok kullanıyoruz? Onu merak ediyorum. Hayır,
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kullanacaksınız ileriye doğru, öyle ifade ettiniz. Yani tercih nedeni nedir? Bir de uzman, uzman yardımcısı sistemi güzel bir
sistem ama son günlerde ben dikkat ediyorum Hükûmetin bu konuda hepsini birleştirici, kavrayıcı bir çalışması olduğunu,
kamuoyuna yansıdığını basından takip ediyorum. Fakat görüyorum ki her kurumda farklı farklı, dün de müşahede ettik.
Farklı kurumlarda yine o genel şeyden farklı, uzman, uzman yardımcılığı sistemi kuruyoruz. Bununla acaba neden farklılık
oluyor? Onu merak ediyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Burada yapılan görüşmelere ilişkin olarak kanaat ve değerlendirmelerde bulunmak üzere değerli bakanlarımıza
söz veriyorum. Suallere ilişkin olarak yazılı cevap verme hakları bulunduğunu da sayın bakanlarımızın dikkatlerine
sunuyorum.
İlk söz Sayın Başbakan Yardımcımıza.
Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Manisa) – Sayın Başkan ve değerli üyeler,
tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum, iyi akşamlar diyorum.
Takriben sekiz saate yaklaşan bir çalışma yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonumuzun gündeminin ne kadar yoğun
olduğunu ve fedakârca çalışmalar yaptığınızı biliyoruz, size bu konuda teşekkür ediyorum ve hayırlı çalışmalar diliyorum.
Arkadaşlarımızın çok önemli görüşlerini dinledik. Bunların bir kısmı çalışmalar ve başarılar sebebiyle
teşekkürdür, büyük bir kısmı eleştiri ve öneridir. Bunların hepsini saygıyla karşılıyoruz. Ama öncelikle temsil ettiğim iki
Genel Müdürlük adına Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü adına arkadaşlarınızın
teşekkür ve tebriklerinden özellikle mütehassis oldum, çok teşekkür ediyorum. Başarı iki kurumumuza aittir, onların
mensuplarına da tebriklerimi sunuyorum.
Tabii, sekiz saatin içerisinde sanıyorum cevaplandırma konusunda biraz mültefit davranacaksınız. Yani süre
konusunda sizden biraz daha yardım istiyorum, çünkü çok önemli konular var. Bakan arkadaşlarım adına da bu talebimizi
yerine getirmek istiyorum. Ben şahsen bir bakanın kendi bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonuna takdim etmesini hem bir
görev olarak biliyorum hem de onur olarak biliyorum. Meclis Başkanlığım döneminde bir gelenek başlatmıştım. Beş yıl
süreyle kendi bütçemi kendi Komisyonuma takdim ettim. Saatler süren görüşmelere katıldım, bundan büyük bir onur
duydum. Çok şükür bugün haleflerim de aynı şeyi devam ettiriyorlar. Bu açıdan 3 Bakan Arkadaşımız adına da Plan Bütçe
Komisyonumuza bize böyle bir imkân verdiği için teşekkür ediyorum.
İkinci mutlu olduğum olay, öğleden sonraki oturum başladığında Sayın Hasip Kaplan bir davranış sebebiyle
itirazlarda bulundu ve bu yanlış davranışın düzeltilmesini talep etti. Siz görüşmek üzere çekildiniz ve döndüğünüzde
gerçekten böyle bir yanlışlık yapıldığını, bu konunu tekrarlanmaması için gereken hassasiyetin gösterileceğini ifade ettiniz,
bu çok önemlidir. Hem Sayın Kaplan’ı kararlılığından dolayı hem de sizi davranışınızdan dolayı kutluyorum. Çünkü
parlamenterlerin söz hakları kutsaldır ve bu hakları kimse bize lütuf olarak vermedi. Bu hakların korunması için uzun yıllar
mücadele edildi. Bugün de zaten Anayasa’mızın belli maddesi 83’tür, sözlerimizden ve oylarımızdan sorumlu değiliz,
bunları dışarıda tekrarlasak dahi. Dolayısıyla kürsüde veya bir yerde konuşma imkânı milletvekilinin en tabii hakkıdır.
Buna yönelik fiilî veya kavli itirazların veya davranışların hoş görülmemesi lazım. Ben divan adına size çok teşekkür
ediyorum.
Kurumlarımızla ilgili soru kısmına geldiğimizde, izin verirseniz, belki karışık olabilir, şöyle sırayla cevaplandırmak
istiyorum. Bir tanesi, vakti ekonomik kullanmak açısından bir iki konuya dikkatinizi çekeceğim. Bugünkü gündem imizde
olmayan ve başka kurumları ilgilendiren sorular var, özellikle TRT konusunda. İzin verirseniz buna cevap verme imkânım
yok, arkadaşlarıma yazılı cevap vereceğim. Bugünkü gündemimizde TRT yok.
İkincisi, konusu sadece istişare amaçlı sorular var. Ben buna cevap vermek isterim ama İç Tüzük müsait değil.
İç Tüzük’ün konusu sadece istişare amaçlı soruların bırakın cevaplandırmayı, sorulamayacağını öngörüyor.
Üçüncüsü de gündemle alakası olmayan ve bazı konuların tekrar bize sorulmasıdır. Müddetimizin sonunda yani
süremizin sonunda zaman kalırsa ve siz başkan olarak izin verirseniz arkadaşlarımın bu sorularına da ayrıca cevap
vermek isterim.
Gündemimizle ilgili sorulara gelince, elime birincisi Sayın Sadık Badak’ın soruları geldi ama sanıyorum
salonumuzdan ayrıldı, bunu ayırıyorum.
Sayın Akif Hamzaçebi, benim bulunmadığım oturumda “’web’ kelimesindeki ‘w’ harfi Türkçede var mıdır?” diye
bir soru sormuş. Bunun cevabı verildi mi bilmiyorum. Özel olarak arkadaşların sizinle konuştuğu ifade edildi. Bu, bizim
alfabemizde yok ama bildiğiniz gibi özel bir kelime olduğu için kullanıldı. Ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
İnternet erişiminde uluslararası bir standart olarak kullanılıyor, biz de mecburen bunu kullandık. “world wide web” yani
dünya çapında sayfa, sizin de bildiğiniz gibi çok iyi, standart bir İnternet protokolüdür. Biz de buna uymak adına web
sayfasından bahsettik.
Sayın Milletvekilimiz Esfender Korkmaz Beyefendi, yine benim bulunamadığım bölümde, çok özür diliyorum, iki
konuyu, hatta üç konuyu gündeme getirmiş “Türkiye’de basın özgürlüğü istismar mı ediliyor?” Arkadaşlar, not aldığı için
yanlışım olabilir. İkincisi, Doğan Holdinge ceza verilmesi konusu. Üçüncüsü de ıslak imza olayının bir gazetede
yayınlanmasıyla ilgili. Buna cevaplarımız şöyledir: Bildiğiniz gibi Basın Kanunu 2004 tarihinde çıkarıldı, yeni olarak. Basın
meslek örgütleri gazeteciler ve hukukçuların katılımıyla çıkarıldı. İyi bir kanun olduğu söylendi ve bugüne kadar da ciddi
bir itiraz gelmedi, eleştiri de almadık. Genel Müdürlüğümüz açısından söylüyorum. Basın özgürlüğü ve gazetecilerin
hakları konusunda sürekli eğitim seminerleri tertiplemekteyiz. “Doğan Holdinge ceza verilmesiyle basın özgürlüğüne
müdahale edilmiş olmuyor mu?” şeklinde sorunuz var. Doğan Holding bir ticari kuruluştur. Ceza verildiği söylenen kurum
da Maliye Bakanlığı ve ona bağlı kurumlardır. Bu mali ve adli bir konu olup basın özgürlüğüyle doğrudan ilgili değildir. Bu
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konu da bildiğiniz gibi yargıya intikal etmiştir. Islak imza olayı önce Taraf gazetesinde açıklandı, dün de bir ihbar mektubu
var. “Bu Basın Kanunu’nun yargıyı etkilemeyle ilgili 19’uncu maddesine aykırı değil mi?” sorumuz bu. Islak imza konusu
Basın Kanunu’nun yargıyı etkilemeyle ilgili 19’uncu maddesiyle gerçekten ilgilidir. İhlal edenler, ağır para cezasıyla tecziye
ediliyor. Bu konu da yargıyla ilgilidir, kurumumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır.
Değerli hemşehrim ve Milletvekili Arkadaşım, Sayın Erkan Akçay’ın sorularına gelince, bunlardan bir kısmını
deminki sıralama içerisinde cevaplandıracağım. Ama öncelikli konular da var, kendisi vakıflarla ilgili çalışmaları yakinen
takip ediyor, bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Restorasyon çalışmalarındaki eksiklikler konusunu gündeme getirdi.
Buna tamamen katılıyorum ve bu maalesef bizim için çok üzücü bir olaydır. Ama sadece bize değil, mesela Millî Saraylar,
Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlıdır. Millî Sarayların köşk ve kasırlarında da buna ilişkin restore çalışmaları sırasında
maalesef hatalar, yapım ve onarımda çok büyük eksikler meydana gelmektedir. Bunu gidermek mecburiyetindeyiz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yaptığımız tüm restorasyonları da mutlaka mimar ve sanat tarihçisi kontrolünde yaptırmaktayız.
Hatta üniversitelerimizin o konuyla ilgili değerli hocalarından bilim kurulu teşekkül ettirmekteyiz ve müşavir firmaları da
kullanmaktayız. Ancak şartnameler hazırlanırken, teknik şartnameler, çok iyi elemanlar kullanmak ihtiyacımız var, buna
tamamen katılıyorum. Bu yüzden, bunu gidermek için aldığımız tedbirler şunlardır: Maalesef 2002 yılına kadar tüm
Vakıflar Genel Müdürlüğünde 50 bine yakın vakıf eserin bizzat koruyucusu durumunda olan Genel Müdürlüğümüzde
sadece 45 mühendis vardı. 2003 ile 2009 arasında bu sayıyı 143’e çıkardık. Yine 2002 yılına gelinceye kadar 21
mimarımız vardı, bu sayıyı 77’ye çıkardık. 7 sanat tarihçimiz vardı, bunu 28’e çıkardık. Dolayısıyla toplam 73 iken bu sayı
248’e çıktı. Yeterli mi? Değil. İnşallah, en ideal sayıyı bulacağız, genç mühendislerimiz ve mimarlarımızı zaman zaman
sınav yapmak suretiyle göreve alıyoruz. Buna ilaveten mimar, sanat tarihçi ve arkeolog yetiştirmek üzere üniversite açma
çalışmalarımızdan bahsetmiştim. Sayın Kutluata’nın bu konudaki sorusuna ayrıca cevap vereceğim. Burada usta, teknik
eleman ve uygulamacıların nitelikli ve kalifiye olması için biraz önceki takdim konuşmamızda 2007 yılında başlatılan
kalifiye eleman yetiştirme kurslarına devam edeceğimizi tekrar ifade edebilirim. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’ndan alınan
yetkiyle vakıf kültür varlıklarının onarım ve restorasyonu için muafiyet maddesinden faydalanarak çıkarılan yönetmelikle
bundan böyle daha doğru ve hassas işler yapılması esas alınmıştır. Bir tek yerden isim bahsederek Sayın Milletvekilimiz
soru sordular. Konya Sahipata Kervansaray’ında maalesef onarım esnasında çinilerin tahrip edildiği bir gerçektir. Olaya
derhâl müdahale edilmiş, sorumlular da yargıya teslim edilmiştir. Yapılan tespit çalışmalarının sonuçlanmasıyla müteakip
onarımı bitirilmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır.
Sayın Akçay’ın diğer sorusu, Manisa’daki il müdürlüğü ve irtibat bürosuyla ilgilidir. Bu basit bir tartışmaydı ama
bugün tekrar gündeme getirildi. Sadece bilgi açısından arz ediyorum. Yeni kanunumuz çıktığında il müdürlükleri veya il
temsilcilikleri veya şube müdürlükleri kaldırıldı, bölge müdürlüklerine bağlandı. Manisa da dolayısıyla bölge müdürlüğü
olan İzmir’e bağlandı. Ancak Manisa vakıf eserleri konusunda ve kiracılarımızın çok yoğun olduğu bir ilimizdir. Benden
önceki selefim Sayın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı kendi onayıyla bölge müdürlüklerine bağlanan illerde
taşınmazların kiracılarla olan ilişkilerini takip etmek üzere bir irtibat bürosu açılması konusunda bir onay vermiş, o onaya
istinaden Manisa’da irtibat bürosu faaliyete geçirildi. Ancak tarihler arasında bir çelişkiye dikkat ediyor Sayın Akçay,
doğrudur. Bizim Manisa’da “Sultan Mustafa” diye bilinen yeni vakıf binası iş hanı maalesef yeni bitti ve işletmeye açıldı.
Dolayısıyla irtibat müdürlüğünün bu iş hanı içerisindeki yer alması geçtiğimiz birkaç ay içerisinde mümkün olabildi. 5737
sayılı Kanun’dan sonra Türk Ermeni Patriği “Emlakler iade edilmeye başladı” diyor. “Ne kadar mal iade edilmiştir?” Doğru
mu anlamışım bilemiyorum. Bir defa, mal iadesi yapılmadı bugüne kadar. Bildiğiniz gibi 5737 sayılı yeni Kanun’umuz 28
Şubat 2008’den itibaren yürürlükte, bu Kanun’un ek geçici 7’nci maddesi gereğince cemaat vakıfları tarafından yapılan
başvurular için on sekiz aylık bir süre verilmişti. Bu süre 28 Ağustos 2009 tarihinde bitti. Dolayısıyla değerlendirmeler
henüz yapılmamıştır, değerlendirmeler yapılacak, vakıf meclisine sunulacak, onun vereceği kararla bundan sonra işlemler
devam edecektir.
Sayın Büyükkaya’nın sorusuna hem teşekkür hem de sorusuna geliyorum, yurt dışındaki vakıf kültür
varlıklarının durumları. Yurt dışındaki vakıf eserleriyle Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ilgileniyor. Doğrudan ilgilenmese dahi
birtakım kurumlarla iş birliği yaparak bu ilgisini sürdürüyor. Vakıflar Kanunu’muzun 36’ncı maddesiyle Dış İlişkiler Daire
Başkanlığımız kuruldu. Buna da yurt dışındaki vakıf kültür varlıklarının ihyası görevi verildi. Başbakanlık genelgesi gereği
TİKA, Kültür Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz bir koordinasyon hâlinde yurt dışı eserlerle ilgili
çalışmaları yürütmektedir. Cami ve mescitlerle ilgili yapılan halı çalışması var. Pek çok rakamlar var, izin verirseniz bunu
yazılı olarak takdim edeyim.
Sayın Hasip Kaplan’ın sabahki oturumda cemaat vakıflarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açtıkları
davalar ve sonuçlarıyla ilgili bir sorusu olmuş. Biraz önce şubatın sonunda yürürlüğe girdiğini söylemiştim. Cemaat
vakıfları hangi sebeplerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmaktadır? Bunlarla beraber bu soruya bir cevap
vereceğim. 31 dava açılmış, 9’u lehimize sonuçlanmış, toplam 1 milyon 750 bin avro tazminata hükmedilmiştir. Bu
davalarda hasım Vakıflar Genel Müdürlüğü değil, Hazinedir. İkinci sorunuz, 5737 sayılı Kanun’dan sonra açılmış Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi davaları ve tazminat miktarları. Buna cevabımız bu kanundan sonra hiçbir dava açılmamıştır.
Cemaat vakıflarına ait taşınmazlarla ilgili olarak yapılan onarım ve restorasyonlar, Genel Müdürlüğümüzce yapılan
restorasyon çalışmalarından birkaç tanesini zikredebilirim. Diyarbakır’da iki adet kilise, İskenderun’da sinema olarak
kullanılan da dâhil olmak üzere iki adet kilisenin onarımları sürdürülmekte olup, vakıf kültür varlığı olarak korunacaktır. Bu
davaların dökümleri var. Fener Rum Erkek Lisesi, Yedikule Surp Pirgiç Vakfı bunların davaları, nitelikleri ve hükmedilen
tazminat miktarları, izin verirseniz bunları yazılı olarak size takdim edeyim.
Sayın Kutluata’nın cevaplandırabileceğim soruları: Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kurmaya karar
verdiği vakıf üniversiteleri konusundaki bizi teşvik eden tebriklerinize, takdirlerinize ben de teşekkür ediyorum. Biz, 50 bin
vakfı temsil ediyoruz, belki daha da artacak. Ama şimdi bir vakıf kendisine üniversite kurabiliyor. Dolayısıyla 70’den fazla
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olduğunu bildiğim vakıf üniversiteleri içerisinde bu vakıfların gerçek sahipleri olan Genel Müdürlüğümüzün üniversite
kurmasını çok tabii karşıladık ve bunun çalışmalarını yürüttük. Yükseköğretim Kurulumuzda bugüne kadar oy birliğiyle
çıkarılmış tek vakıf üniversitesi olma mazhariyetine de kavuştuğumuz için bundan da ayrıca mutluyum. “Bunların
kurucuları kimlerdir?” diye sormuştunuz. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesinin kurucu vakıfları Bezmi Alem Valide Sultan,
bildiğiniz gibi daha çok gureba hastanesiyle tanınıyor. Silahtar Abdullah Ağa ve Adülhamidi Sani vakıflarıdır. Bunların 400
dönüm civarında gayrimenkulleri var ve üniversite kurmak için yeterli imkânımız var. Mutasavver, kurmayı arzu ettiğimiz ve
teknik alanda ağırlıklı olacak Fatih Sultan Mehmet Üniversitemizin kurucu vakıfları, Fatih Sultan Mehmet Vakfı, Nurbanu
Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı, Mimar Sinan Ağa, bin Adurrahman Vakfı, kısaca
“Mimar Sinan Vakfı” olarak biliniyor, kurucuları bunlar. Ayrıntılı bilgi sunabiliriz, onları da yazılı olarak takdim edeyim.
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) - Arazileri konusunda bilginiz var mı Sayın Bakan?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) –Fatih Sultan Mehmet’le ilgili bilgiye
sahip değilim ama diğerlerinin 400 dönüme yakın arazisi var. Bir kısmı Anadolu yakasında, bir kısmı Avrupa yakasında.
“Vakıflar Genel Müdürlüğü bütün öğrencilere burs veriyor mu veya verebilir mi?” buyurmuşsunuz, yanlış almadıysam
notumu.
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Restorasyon öğrencileri…
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) – Ona geleceğim. Bu fazladan mı
oldu acaba?
Biz sadece ilk ve ortaöğretimdeki fakir, muhtaç ve şehit çocuklarına yardım yapabiliyoruz. İnşallah, kuracağımız
vakıf üniversitelerinde burs verme imkânımız olacak.
Yabancı vakıflarla ilgili sorunuz var. Burada bir karışıklık oluyor zaman zaman, yabancı vakıflarla cemaat
vakıfları birbirine karıştırılıyor. Umarım siz cemaat vakıflarını kastetmiyorsunuz.
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Onu kastetmiyorum, diğerleri soruyorum.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) – Tamam.
Cemaat vakıfları, bildiğiniz gibi, Türk vatandaşı sayılan azınlıkların kurduğu vakıflardır, sizin üzerinde
durduğunuz ve çok önemli bulduğum yabancı vakıflar. Bunlar yurt dışında kurulan ve kendi ülkelerinin mevzuatına göre
kurulmuş vakıflardır. Medeni Kanun’un 92’nci maddesi gereğince bunlar Türkiye'de şube açabilmektedir. Yabancı vakıflar
bizim Genel Müdürlüğümüzün izniyle ve bilgisiyle değil, Dışişleri Bakanlığının izniyle faaliyette bulunmaktadırlar ve devleti n
yetkili birimlerince denetlenmektedirler. Bu konuda özel olarak düşüncemi sordunuz. Onu da deminki konuşmam
kapsamında ayrıca değerlendireceğim.
Sayın Kaptan, yokken, sabah teşekkür etmiş. Karşılaştığı bir olay sebebiyle Genel Müdürün müdahale ettiğini
söylemiş, ona teşekkür ediyor.
İkincisi, bir gazete kupüründen yola çıkarak, Bekir Bozdağ’la benim fotoğrafım yan yana getirilmiş ve bir konu
üzerinde bir mukayese yapılmış. Arkadaşınız olarak hem de anne tarafından hemşeriniz olarak sizden dikkatinizi
çekeceğim bir konu olsun, basında her çıkan şeye inanmayın; zannediyorum ki inanmıyorsunuz çünkü hepimizin milletvekili
olarak bir ölçüde basın mağduru olduğumuzu da tahmin edebiliyorum. Onlar, zaman zaman kelimelerin, cümlelerin
başlarından bir şeyler eksilterek istedikleri başlıkları atabilirler. Ama konu benim için önemli, o yüzden cevap vereceğim.
“Öcalan’ı alırız, dinleriz, muhatap olur, şu olur, bu olur” şeklinde kesinlikle böyle bir ifadem olmadı ama soruyu hatırlıyor um.
Sanıyorum ağustos ayı filandı. O zamanlar, işte, Öcalan bir açıklama yapacak, yol haritasını açıklayacak, gündemde o
vardı, gazeteciler de ısrarla bunu soruyorlardı. Benim söylediğim cevap şu oldu: “Hükûmetimizin bir üyesi olarak Öcalan’ı
muhatap almam, ne söyleyecek ne söylemeyecek onun ağzına bakma doğru değil. Ben böyle bir şeyin peşinde değilim .
Öcalan’ı dinleyecek olanlar, söylediklerini değerlendirecek olanlar bizim istihbarat birimlerimizdir, güvenlik birimlerimizdi r.
Onlar dinler, bakarlar, ederler, Hükûmete sunulacak bir şey varsa MGK toplantılarında gündeme getirirler.” demiştim.
Açıklama fırsatı verdiniz, teşekkür ediyorum.
Emin Haluk Ayhan Bey en son konuşmacıydı ama kâğıt önüme geldi. “Bütçede mal ve hizmet alımı için 149
milyon ayrılmışken hayrî ve sosyal hizmetlere 22 milyon ayrılmıştır.” İyiki sordunuz bunu çünkü bütçe tekniğine baka rak
buna cevap vermek çok zor. Ben de teknik uzmanlarla sık sık çalışıyorum. Yani bu fasıllar neyi ifade ediyor diye
soruyordum. Mal ve hizmet alımları bizim sıcak yemek ve kuru gıda dağıtımı için ayırdığımız paradır. Bu 110 milyon liradır.
Bir de biz 2000’den bu yana Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiş olan eski vakıf öğrenci yurtlarının elektrik, su ve yakıt
giderlerin de karşılıyoruz. Bütün bu giderlerimizin toplamı 149 milyondur. Sosyal yardımlarımızın içerisinde muhtaç aylıkları
ve biraz önce söylediğim şehit ve gazi çocuklarının ilk ve ortaöğretimdeki yavrularına burs veriyoruz. Bunların toplamı da 22
milyon liradır.
Bunların dışında, Sayın Başkan izninizle arkadaşlarımdan şahsen aldığım notları da bir değerlendirmek
istiyorum.
Sayın Necdet Budak “Edirne vakıf zengini bir ilimizdir.” Gerçekten öyledir. Orada bölge müdürlüğümüz de var.
Bahsettikleri konu hakkında kendilerine yazılı bilgi sunacağım.
Sayın Osman Demir, Tokat’ta Gökmedrese olarak kullanılan bir konudan bahsetti. Tokat Gökmedrese onarımı
yapılarak ve müze olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığına tahsis edilmiştir. Arastalı Bedesten akar niteliğinde olup
tahsisi mümkün değildir ancak kira karşılığı Kültür Bakanlığına verilme çalışmaları devam etmektedir. “2886 sayılı
Kanun’un 71’inci maddesine göre işlem yapılacaktır.” diye bir bilgi notum var.
Sayın Necdet Ünüvar “Basın Yayın Genel Müdürlüğümüzün İnternet sayfasında Türk kültürüyle ilgili bir bölüm
açılabilir mi?” buyurmuşlardı. Cevabımız: Olabilir. Bu konu üzerinde çalışacağız. Kısaca bunu söyleyebilirim.
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“Atıl vaziyetteki vakıf eserlerini gençlere ve öğrencilere ücretsiz kullandırabilir miyiz?” Vakıf eserleri sadece
vakfiyeleri doğrultusunda fonksiyon alabilmektedir. Eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsisi
yapılmakta veya atıl vaziyette bulunan eserler onarım karşılığı restore etmek şartıyla da kullandırılmaktadır.
Efendim, ben cevaplandırabileceğim sorular olarak bunları görüyorum. Diğer arkadaşlarımızın hem
gündemimizde olmayan hem de istişare amaçlı soruları var. Siz takdir ederseniz ben bunları cevaplandırmaktan
memnuniyet duyacağım.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan Yardımcım. Suallere yazılı olarak da cevap verme imkânınız
var, bunu kullanabilirsiniz arzu ederseniz.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) – Yani sorular bu hâliyle kaldığı
şekliyle cevap vermem. İç Tüzük’ümüz bunu emrediyor. Ben Meclis Başkanlığı yaptım, İç Tüzük’e dikkat etmemiz lazım.
Sayın Hasip Kaplan konusundaki duyarlılığınızı tebrik eden bir insanın bundan farklı bir iş yapması doğru olmaz.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan, verdiniz mi vermediniz mi? “Verirseniz açıklarım.” diyor Sayın
Bakanım.
BAŞKAN – Beş dakika yeterli mi Sayın Bakan?
Sayın Başbakan Yardımcımıza beş dakika süre veriyoruz.
Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) – Tamam, izin verdiniz, ben hemen
izninizi suiistimal etmeden söyleyeceğim.
Sayın Mustafa Kalaycı iki konuya temas etti. Birincisi bu kendisinin “PKK açılımı” dediği konuya biz “demokratik
açılım” diyoruz veya “millî birlik bütünlük projesi” diyoruz veya bir başka şey söylüyoruz. Eleştirilerinde haklı da olabilir. Ben
söylediklerine saygı da duyuyorum. Bunların elbette iyi bir üslup içerisinde ve memleket yararına yapılması lazım. Ama
açılımla ilgili söyledikleri Sayın Başbakanın söylediklerine Sayın Bahçeli’nin ağzından cevap vermektir. Bu konuya girmeye
gerek görmüyorum ve eleştirilerine saygı duyuyorum. Bu konuyu Mecliste açıklama imkânı olacaktır, gündeme gelecektir,
gelmiştir zaten temmuzdan bu yana. Bu konuda iktidarın da muhalefetin de bütün siyasi görüşlere sahip insanların da sivil
toplum kuruluşlarının da sokaktaki vatandaşın da söyleyecek sözü vardır. Hepsine sabırlı ve mütehammil olacağız ve bu
konudaki eleştirilerden yararlanmaya çalışacağız. Ama bir konu ki, yani bunu milletvekili sıfatını taşıyan bir insanın ciddi
bulup üzerinde durmasını doğrusu şu açıdan yadırgadım, o da 10 Kasımla ilgili olandır. 10 Kasım önümüzdeki salı
günüdür, yani bu yıla ait olan 10 Kasımı söylüyorum. Yüreğimizdeki acısı ise 10 Kasım 1938’dir. 1938’de cumhuriyetimizin
kurucusu Büyük Atatürk’ün vefat yıl dönümüdür. Bunu her yıl belli şekillerde anıyoruz ve onu anlamaya çalışıyoruz. Bu
hepimizin yaptığı bir şeydir. Atatürk’ü sevme konusunda da kimse birbiriyle yarışmasın. Bu herkese ait, bu ülkeye en büyük
hizmetleri yapmış bir insana duyulacak kadirbilirlik ve vefakârlıktır. Ama 10 Kasım günlerden birisidir ve 10 Kasım tatil g ünü
değildir. 10 Kasım bir matem günü de değildir. Eskiden matem günüydü. Benim yaşım müsait, sanırım Kalaycı’nın yaşı da
müsait. Eskiden 10 Kasımda içkili yerler kapatılırdı, şarkı türkü çalınmazdı.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Anma günü Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) – Tamam anlıyorum, yani aynı
düşüncedeyiz. Sonradan, sanıyorum 80’li yılların ortalarında “Canım böyle bir şey olur mu? Atatürk de buna rıza
göstermezdi. Yani böyle üzülerek, ağlayarak, sızlayarak, öyle orayı burayı kapatarak böyle bir gün hatırlanmaz, biz onun
yaptıklarını, eserlerini ve şahsiyetini en güzel şekliyle analım.” denildi ve bugüne kadar bu böyle geldi. Şimdi salı günü,
bizim İç Tüzük’ümüze göre ve İç Tüzük’ümüzün Danışma Kurulunda belirlenen yıllardan beri uygulamasına göre denetim
günüdür. Böyle bir denetim günü de bir genel görüşme için en uygun zamandır. Biz salı günü “demokratik açılım” konusunu
veya arkadaşların başka isim verdiği konuyu konuşmasak ne konuşacağız? 3 arkadaşımız belki kendi seçim bölgeleriyle
ilgili konuları gündeme getirecek, belki biz esnaf ve sanatkârların durumlarıyla bir başka sektörün durumlarını konuşacağız.
Onlar çok önemli olacak da üzerinde durmak istediğimiz konu onlardan daha az mı önemsiz? Niyet okumak suretiyle 10
Kasımda böyle bir konuşmanın yapılacak olmasını gündeme getirmek bence doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü genel
görüşme için iki görüşme var: Birisi birinci görüşmedir, salı; öbürü de kırk sekiz saat perşembedir, ikinci görüşme. Yani biz
Meclis olarak şöyle bir karar mı aldık: 10 Kasımda çalışmayalım, o gün şöyle başka bir etkinlik yapalım? Hayır. 10 Kasımda
yine Meclis saat 15.00’te açılacak, yine denetim konularına girecek, belki ben yirmi tane sözlü soruyu cevaplandıracağım,
belki Sayın Aydın cevaplandıracak. Yani bugüne özel bir önem vermenin, bugünü özel anlamlar çıkaracak noktaya
getirmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bütün düşüncelerimiz ve eleştirilerimiz, hem bilim hem de mantık açısından
doğru olmalı. Hatırlayacaksınız, Türkiye'de “Damal” diye bir kasaba var. Bu Damal kasabası da en doğu hududumuz bizim.
Orada senenin bir gününde güneş ışınları dağa vurduğu zaman Atatürk’ün silüeti meydana çıkıyor. Böyle bir şey bilim ve
mantıkla açıklanabilir mi bilmiyorum ama ne zamandan beri Türkiye'de ayrıca anma günleri tertipleniyor ve Sayın Baykal da
bildiğim kadarıyla bu sene sadece o silüeti görmek için oraya gitti. Ben şuna temas etmek istiyorum: 10 Kasım yasamanın
denetlemenin günüdür. 10 Kasımda Meclis açıktır, Meclis çalışmasını yapacaktır ve o çalışma içerisinde de bu konu veya
başka bir konu görüşülecektir. Lütfen buna özel bir anlam yüklemeyelim. Atatürk’ün hatırasına da saygısızlık etmiş
olmayalım.
O zaman diğer, Sayın Kutluata’nın yabancı vakıflarla ilgili konusunu biraz önce cevaplandırmıştım. “ ‘Türkiye
bölündü mü, bölünmedi mi?’ Siz de bunu kullanıyorsunuz.” dediniz. Doğrusu nerede kullandım tam hatırlamıyorum,
kullanmış da olabilirim. Yani birtakım insanlar evhamla, korkuyla, korku salmakla, toplumu bir korku hâline düşürmekle belki
bir şeyler söylediklerini, yaptıklarını düşünebilirler. Endişe etmeliyiz şüphesiz. Türkiye, yüzyıllarca pek çok ihanetlerle karşı
karşıya kalmış. Türkiye, çevresinden veya uzağından- yakınından pek çok iftiralarla karşı karşıya, işgallerle karşı karşıya
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gelmiş. Bölünmek, parçalanmak amacını taşıyan birtakım kişiler, kurumlar, kuruluşların ihanetiyle karşı karşıya gelmiş.
Böyle bir tehlike elbette olabilir. Türkiye'nin bölünmesini hiçbirimiz arzu etmeyiz. Böyle bir konu üzerinde konuşmayı
düşünmeyi bile zait sayarız ama bu konuda her şeyi Türkiye'nin bölünme paranoyasına götürmenin doğru olmadığını
düşünüyorum. Hangi konuda ne söyledim çok farkında değilim, bunu bilerek söylüyorum ama TRT Şeş konusuysa eğer
TRT Şeş veya TRT 6 diyelim…
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Bu vesileyle…
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) – Yani bu konuda “Türkiye
bölünecektir. Böyle etnik kökenin kendi ana diliyle yayın yapması doğru değildir, yanlıştır. Bu, ülkeyi bölünmeye götürür.”
diyenlere verdiğim cevapsa, bu cevabı doğru buluyorum. Çünkü ben böyle bir televizyon yayıncılığının özellikle kamu
yayıncılığı yapan bir TRT’nin ekranında olmasını Türkiye'nin bölünmesine değil Türkiye'nin kucaklaşmasına yol açacağını
düşünüyorum. Burada mutabık kalabiliriz, kalmayabiliriz, ben farklı düşünüyorum.
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Şöyle nazik bir noktası var: “Bölündü mü?” şeklindeki tabiri, ifadeyi ben özellikle
tenkit etmiş oldum. Bunlar sosyal olumlu veya olumsuz gelişmelerdir. Eğer olumsuz bir gelişmeden bahsediyorsak böyle
“…bölündü mü ” şeklindeki ifadeyi sizin ağzınızdan yadırgadığımı söyledim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) – Teşekkür ederim.
Yani bir söz nerede, hangi amaçla, hangi maksatla kullanılabilir onun farkında olmamız lazım. Şuna katılırım:
Yani ikide bir “İşte şunu yaptık bölündü mü, işte bunu yaptık bölündü mü?” sözlerinin ciddiyeti de kalmaz. Yani bu konudaki
etkinliğini de kaybeder. Konu üzerinde sanıyorum yeterli bilgiyi sundum.
Sayın Hasip Kaplan’ın bir sorusu kaldı sanıyorum, en son. Benim şahsen de Hükûmetimin de “demokratik
açılım” ismini verdiğimiz bu sürecin Türkiye için, toplumumuz için, milletimiz için faydalı sonuçlar doğuracağına yürekten
inanıyorum. Politika, siyaset risk almaktır, sonunda ne olursa olsun. İnsan toplumun sorunlarını çözmek için siyaset
yapıyorsa bunun sonuçlarına katlanacaktı. Ben çok konuşmalarımda, televizyon konuşmalarında da AK PARTİ İktidarı için
en büyük riskin önümüzdeki seçimler açısından bu olduğunu söylüyorum. Bu benim kişisel düşüncemdir. Ama bu bizi
geriye dönmek, zaafa uğramak konusunda değil bu sürecin Türkiye'nin bütünlüğüne hizmet etmesi noktasında daha çok
çalışmamızı gerektiren bir unsur olduğunu düşünüyorum. Sözlerim ve hareketlerimde de bu sürece destek verdiğimi ifade
etmiştim.
Ben tekrar müsamahanız için teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum, hayırlı akşamlar,
başarılar diliyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakan, bir uydu sormuştum, bilgi geldi mi acaba?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) – TRT’yle ilgiliydi, Yamal Uydusu.
Herhâlde dikkatten kaçtı, sözlerimin başında TRT’yle ilgili konulara yazılı cevap sunacağımı arz etmiştim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bilgi gelmedi mi? Merkezi İsrail’de. Biz bilgileri size iletelim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan Yardımcımıza.
Efendim şimdi sözü Değerli Devlet Bakanımıza veriyorum.
Buyurun Sayın Aydın.
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) – Sayın Başkan, değerli üyeler; ben de hepinize teşekkür ediyorum.
Eleştirileriniz için, değerlendirmeleriniz için, sorularınız için teşekkür ediyorum ve öyle görünüyor ki tabii bu akşam sizi biraz
yoracağız çünkü aşağı yukarı her soruya bir dakika ayırsam yarım saate yakın bir süre kullanacağım, daha da azaltırsam
sabah konuşmamı da azalttım, şimdi bir daha azaltırsam yanlış anlaşılır. Onun için, iki yanlış anlaşılır.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Yok hiç yanlış anlaşılmaz.
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (Devamla) – O bakımdan, müsaade ederseniz ben de biraz uzun tutacağım.
Her ihtimale karşı ne olur olmaz diye, bize beş-on dakikadan fazla zaman vermezsiniz diye ben bir genel hazırlık
yaptım çünkü bütün üye arkadaşlarımızın duymasında yarar olduğunu düşündüğüm konular var, onları bir öncelikle ele
alayım dedim ve daha sonra da doğrudan doğruya kurumların faaliyetleri, performanslarına dair sorulan sorular veya
yapılan eleştirilere cevap vermek bakımından.
Evvela şunu ifade edeyim: Bu Atatürk… Ben kısaca Yüksek Kurumu diyorum kestirmeden. O konuyla ilgili
birtakım eleştiriler ve değerlendirmeler oldu, soru şeklinde de yine birtakım talepler oldu. şu kadarını söyleyeyim: Benim
sorumlu olduğum kurumların tamamı, TÜBİTAK’ın yarısını bir tarafa bırakırsak bilimle ilgilidir. Dolayısıyla, görevi de zaten
odur, yani görevi de bilimsel araştırma yapmaktır, bilimsel çalışma yapmaktır, bilimsel araştırma yapanlara yardımcı
olmaktır, bilimsel araştırmaların sonuçlarını yayınlamaktır, bunu dünyayla paylaşmaktır, Türkiye’yle paylaşmaktır yani
dünyanın herhangi bir yerinde bilim kurumları ne yapıyorsa ideal olarak Türkiye'de de bilim kurumlarının aynı şeyi yapması
gerekiyor ve yapış tarzı da yine evrenseldir yani dünyada iyi bir bilim kurumu nasıl çalışıyorsa bizim bilim kurumlarımız da
aynı şekilde, aynı yöntemlerle çalışması gerekiyor. Dolayısıyla, soru şuydu, 2 arkadaşımızın sorusu, birbirine bağlayarak
söylüyorum: Yani diyelim ki Atatürk’le ilgili birtakım eleştiriler yapılıyor veya haksız eleştiriler yapılıyor, haksız
değerlendirmeler yapılıyor. Yine şu sıralarda Türkiye'de dille ilgili, kültürle ilgili, kimlikle ilgili çok farklı sesler duyuluyor, çok
farklı görüşler serdediliyor ve hatta siyaset alanında çok farklı denebilecek birtakım adımlar atılıyor. Acaba Kurum bununla
ilgili ne yapıyor, Kurum ne söylüyor, Kurum nasıl bir tutum içinde oluyor? Yine zaten bu soruların cevabı benim biraz önce
söylediğimin içinde -eski deyimle- mündemiçtir. Yani normalde Bilim Kurumu önündeki konunun bilimsel çerçevesi ne
söylüyorsa onu söylüyor, yani eğer Türkiye'de diyelim ki ulus devlet inşasının temellerinin sağlam atılmasından dolayı
bugüne kadar getirdiğimiz birlik ve beraberliği daha pekiştirebilme imkânına sahibiz. Bu soru için yeteri kadar elinde bilgi
belge varsa onu söylüyor. Nitekim de onu söylüyor zaten. Dolayısıyla Ermeni meselesiyle ilgili yine başından beri
Türkiye'nin tavrı belli, Türkiye olarak tavrımız belli. Yeni bir şey de değil. Biz diyoruz ki: Gelin, bu iddiaların cevabını bilim
versin. Onun için de sürekli olarak biz komisyon kurulması üzerinde ısrarla durduk. Sadece ilgili tarafların, bilim
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adamlarından, tarihçilerinden veya ilgili başka disiplinlerden gelen kişilerin oluşturduğu komisyon değil ama aynı zamanda
dünyaya açılabilecek çok ünlü tarihçelerin, bu konuda yazmış çizmiş bilim adamlarının da katkısıyla bir bakıma oluşacak bir
komisyon konuyu incelesin, bütün arşivleri gözden geçirsin ve sonunda desin ki, bizim geldiğimiz nokta budur. Bunu de
hemen ifade edeyim: Bu bizim geldiğimiz nokta budur da fizikteki gibi, kimyadaki gibi, astronomideki gibi kati değildir.
sosyal bilimler de bilimdir ama sosyal bilimlerde önemli olan aslında bilimsel açıklamalardan ziyade bilimsel anlamadır,
bilimsel yorumlamadır. Dolayısıyla bugün zaten fizikte, kimyada da -eğer büyük bilim adamlarını düşünürsek- öne sürülen
şeylerin bir ihtimaliyet dâhilînde olduğu, zaten kabul edilir bir ihtimaliyet mantığı vardır. Bir sürü de bugün adını artık, bilim
tarihine yazdırmış büyük insanlar vardır. Ama her hâlükârda bir ülke, bir aile, hatta bir insan kendi hayatını gücü yetiyorsa
bilime göre yönetir, bilimsel verilere göre yönetir. Dolayısıyla söz konusu olan ülkeyse bu çok daha önemlidir. Söz konusu
olan bir ülkenin kaderiyle ilgili bir durumsa, bir konumsa onun çok daha ciddi bir biçimde ele alınması gerekir. Dolayısıyla
Ermeni meselesi Türkiye için çok ciddi bir meseledir, o konuda çok ciddi iddialar vardır. O iddiaların bir kısmı, maalesef,
kabul görmüştür çeşitli parlamentolarda, vesairede onların büyük bir kısmının niçin kabul gördüğünü de biliyoruz. Onların
hiçbirinin temelinde sağlam ve güvenilir bilgi yoktur. Kararlar onlara göre da zaten verilmemiştir. Bunu zaten benim tekrar
etmeme gerek yok, hepimiz şöyle veya böyle aşinayız bu konuya.
Dolayısıyla, biz gerek TÜBİTAK’ta gerek TÜBA’da gerekse Yüksek Kurumda çerçevemiz bellidir. O konuda işi en
rahat olan kurumlardan biriyiz. Eğer -paylaşılan bir özelliğe sahip olduğu için- bilim öyle diyorsa öyle yaparız. Dolayısıyla,
Türk kimliği konusunda şu anda arkadaşlarımız benim ricam üzerine bir çalışma yapıyorlar. Mesela şu sıralarda benim
kanaatimce dünyada olup bitenlerin de etkisinde kalarak biz Türkiye'de farklılıklar üzerinde bilimsel olmayan bir tarzda
duruyoruz ve açıkça yine ifade edeyim, Türkiye'de var olan farklılıkları büyütüyoruz, abartıyoruz. Bu ülkeyi –her yerde
söyledim, burada da söyleyeyim- asırlarca birlikte yaşatacak ortak bir tarih zemini vardır, ortak bir tarihî tecrübe vardır,
ortak bir kültür vardır, ortak bir ideal vardır ve ortak değerler vardır, paylaşılan, pek çoğu evrensel nitelikte olan değerl er
vardır. Dolayısıyla bu değerler bizi bugüne kadar birlikte yaşattı, getirdi, bundan sonra da yine onların da güçlendirilmesi,
pekiştirilmesi gerekiyor. Bu değerler bizi daha götürebilir. Ama bu ülkede kültür farkları yok mu? Elbette vardır. Denizli’ni n
iki ilçesi arasında bile fark görebilirsiniz, eminim Edirne ile Adana’nın, Adana ile Diyarbakır’ın, Diyarbakır’la Elâzığ’ın,
Elâzığ’la Sinop’un birtakım konularda kültürel farkları vardır. Bu mutfak kültür farkıdır, bu giyim kuşamdır, başka konulardı r
ama benim üzerinde durduğum, bunların hiçbiri zaten modern bir âlimin dediği gibi, bunlar pre-politik kültürel farklardır,
siyasete taşınmayacak olan, anayasalara girmeyecek olan farklılıklardır ve bu farklılıklar zenginliktir. Dil farkı da öyle.
Bunların bırakalım var olsunlar demek pek insanî değil, yardımcı olalım da var olsunlar dememiz lazım bu kültürel farkların
çünkü bozmaya, dejenere etmeye yapıları yok, yani bunların mahiyetleri böyle değildir. Ama onun dışında, tekrar ediyorum,
biz daha fazla bizi birleştiren, buluşturan ve önemli bir kısmı da zaten tarihî ve kültürel tecrübemizden ve açıkça ifade
edeyim, dinden gelen birtakım temel değerler vardır, namustur, edeptir, hayâdır, büyüklere saygıdır, küçüklere sevgidir,
komşuluk hakkıdır, -dır, -dır, -dır. Bunlar asıl büyük değerlerdir. Biz bu büyük değerleri ihmal eder de hakikaten küçük
farklılıklar üzerinde, abartılı bir yolda yürürsek bunun ülkenin yararına olmadığını, olmayacağını açıkça düşünüyorum. Bunu
da her fırsat düştüğü yerde söylüyorum ve yine dediğim gibi, madem Yüksek Kurumla ilgili bunlar söyleniyor, o zaman
hakikaten “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünü kendimize düstur edinmemiz lazım ki bu senenin 10 Kasım anma
töreninin temel konusu da Atatürk’ün bilim anlayışıdır, bilim görüşüdür. O da bir bakıma hakikaten bugünün ihtiyacı olduğu
ana zemine çok uygun düşen bir konudur diye düşünüyorum.
Gelelim yine Ermeni meselesiyle bağlantılı, görevden ayrılan Değerli Hocamız Yusuf Halaçoğlu Bey’le ilgili
soruya. Yine bu da çok sorulduğu için, basına da intikal ettiği için, herkesin duymasının yararlı olduğunu düşündüğüm için
genelde söylüyorum. Elbette eminim bütün arkadaşlarım, Münir Bey siz dâhil hepimiz, birimizi Ermeni meselesinde hassas
öbürümüzü hassas değil diye, elimizde yine gerçekten dayanılır, güvenilir bilgi olmadan suçlamayız. Dolayısıyla, gelen
arkadaşımız o konuda daha hassas, giden arkadaşımız daha fazla hassas değil diye bir ayrım yapamayız. Ama siz öyle
yapmadınız zaten, siz dediniz ki: “Uzmanlık meselesi.” Tamam, o… Hiç hakkınızı yemem merak etmeyin, felsefe hocasıyım
ben. Dolayısıyla eğer o konu şeyse bu arkadaşımız, ki benim otuz kırk yıllık arkadaşımdır, onu da söyleyeyim, gidenler de
arkadaşımdı benim, gelenler de arkadaşım, ben o camiadan geliyorum, onlarla birlikte büyüdük biz. Gelen arkadaşımız da
giden arkadaşımız da aynı hassasiyeti paylaşır ve zaten Halaçoğlu Bey yazmıştır çizmiştir, bunu zaten Türk kamuoyu gayet
iyi biliyor. Yine de yazıp çizecektir, yine de eminim arkadaşlarıyla görüşecektir. Dolayısıyla bir tayin meselesini böyle bir
şeye bağlamanın doğru ve haklı olmadığını düşünürüm ve zaten siz de öyle bir bağlamayı benim anladığım kadarıyla
yapmadınız, yapmazsınız. Yine orada da –tekrar ediyorum- bilim ne derse odur. Bu arada bilim adına söylenen bazı
şeylerin -bilimin özelliği budur zaten, dinden farkı odur, bilimde bir şey söylersiniz o tartışılır, konuşulur, eleştirilir. Bilimin
zaten yükselmesi, bir bakıma yücelmesi sağlıklı ve yapıcı eleştirilere bağlıdır. Şimdi oradan yola çıkarak, arkadaşımız gitti
ama neyse, yine de ben genel için söyleyeyim, oradan Darwin’e geçeyim izin verirseniz, Darwin konusuna geçeyim.
Gerçekten de Darwin bilim tarihine hizmet etmiş çok önemli insanlardan biridir. Fikrini severiz, o fikirden yola
çıkan yorumlar vardır, o yorumlardan bir sürü başka şeyler çıkaranlar vardır, o ayrı bir konu. Ama kendisi alanında bir bilim
adamıdır, bilim adamlığı niteliği de zaten bugüne kadar tartışılmamıştır. Dediğim gibi, Darwin ayrıdır, Darwinizm ayrıdır.
Darwinizm ayrı bir şeydir, o bir “–izm”dir, o “-izm”le ilgili çeşitli görüşler var, çeşitli eleştiriler var. Peki, TÜBİTAK vefasızlık
mı etti bir bilim adamına? Hayır. Aslında özel bir sayı hazırlanıyordu. Biliyorum, içindeyim çünkü, sorumlu bakanım zaten,
üstelik bu konu teknoloji ve benzeri şey olmadığı için beni daha çok ilgilendiriyor belki Kurumdaki arkadaşlarımın pek
çoğundan daha ziyade. Dolayısıyla, özel bir sayı hazırlanıyordu ama şu veya bu şekildeki bir yönetim ve bir denetim
eksikliğinden ve aktarımından dolayı nisan ayı sayısı problemli olarak takdim edildi. Yani esas nisan ayı sayısı özel sayı
olmayacaktı ama o özel sayı olacak idi de müdahale edildi şeklinde basına yansıdı. O konuda yurt dışına kadar şikâyetler
götürüldü. Hatta AB İlerleme Raporu’na bile o konuda bir olumsuz işaretin girmesi için epeyce uğraşıldı ama memnuniyetle
ifade edeyim ki AB İlerleme Raporu Türkiye'de bilim ve ekonomi politikalarının gidişi bakımından son derece olumludur.
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Keşke bütün bölümler o kadar olumlu olsa. Ama en azından bilim ve teknoloji bölümü bizim bu çabalarımızın hakkını veren
bir değerlendirmeyle karşımıza çıkmıştır. Biz ne yaptık? Zaten nisan ayı sayısında da eserlerinin, Darwin’in eserlerinin
önemli bir kısmının özeti sunulmuştu ama haziran ayında özel Darwin sayısı çıktı. Yani Türkiye'de bazı konulardan
alelacele hemen birtakım büyük sorular ve sorunlar çıkarılmaya çalışılıyor. Ama eğer yine bilimsel çerçeve içinde hareket
edersek sonuç olumlu oluyor. Nitekim o konuda bizim çabalarımız da olumlu sonuç vermiştir ve bir yanlış anlama
önlenmiştir.
Bu telefon meselesi, dinlenmeyen telefon meselesi… Evet, yani şu anda TÜBİTAK gerçekten böyle bir telefon
üretti ama henüz pazara sürecek noktaya da gelmedi. Bir bakıma ürün henüz serbest piyasaya sürülmedi fakat şu anda bu
üretilen telefonu, kriptolu telefonu, zaten bir kripto cihazı aslında o, temel özelliği kripto cihazı, artı bildiğimiz, anladığımız
anlamda da bir telefon işlevini gören nesne. Bunu şu anda kullanan kurumlarımız var ama henüz gerçekten yaygın bir
şekilde kullanılabilecek bir duruma gelmiş sayılmaz ama onun gelmesi de o kadar zor değil. Bu bir üretim meselesidir.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Karşı taraf ne oluyor o zaman?
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (Devamla) – Aynı şekilde olması lazım. Her ikisinin de aynı özellikte olması
lazım ki ikisi zaten, biri telefon ederken şifreyi giriyor, öbürü çaldığı zaman şifreyi giriyor ve gerçekten şu anda… Bu
noktaya gelmişken bir konuyu daha söyleyeyim: Hakikaten o da çok önemli bir konu. Arkadaşlar bundan sonra bu türden
şeyleri biz üretmek zorundayız. Yani bilim artık, sadece ekonominin üzerine dayandığı bir temel değil. Bilim sadece ne
bileyim işte fizikte, kimyadaki başarılar değil. Bilim bir milletin, artık, ölüm kalım meselesidir, bir devletin, bir milleti n ölüm
kalım meselesidir. Ya teknik teknolojiyi, teknik, hakikaten kritik teknolojiyi siz üretirsiniz ya da başkalarına bağımlı kalırsınız.
Bu, telefonda da öyledir; bu, insansız uçakta da öyledir, bu hava kuvvetlerinde kullanılan kripto cihazlarında da öyledir.
Onun için, eğer dikkatlice davranmazsak, biz o konuda bu yapılanların daha fazlasını yapmak gibi plan ve program içinde
hareket etmezsek, yarın ülkenin hakikaten bilinmeyen hiçbir şeyi kalmaz dış dünya tarafından ve böyle bir ülkenin
güvenliğinden de, ulusal gücündün de, işlevselliği olabilecek ulusal gücünden de bahsetmek mümkün olmaz. Dolayısıyla o
konuya çok büyük hassasiyet ve önem veriyoruz, önemli adımlar atmışız, burada ayrıntılarını anlatmamız mümkün değil
ama her hâlükârda karşımızda bir yığın sorunla da mücadele etmek zorundayız. Eğer, kritik teknolojide bir şey ortaya
koyacaksanız önce size derler ki, bizimki daha ucuz, gelin biz size verelim. Hayır efendim bizim ihtiyacımız yok, biz satın
almak istemiyoruz. O zaman gelin beraber yapalım. Hayır, onu da istemiyoruz. O zaman bize verin, bize satın. Tamam
satalım. Satın da, her şeyiyle birlikte, anahtarıyla, şifresiyle, ne varıyla ne yokuyla verin ki, bozulduğu zaman… Oysa
gelişmekte olan ülkeler, o bozulduğu zaman sürekli olarak hep yapanları davet ederek tamirlerini yaptırıyordu. Dolayısıyla,
ne var ne yok içindeki hepsi de deşifre edilip gidiyordu. Dolayısıyla kritik teknoloji gerçekten artık hayati bir meseledir, bunu
siyaset üstü, yani günlük anlamda siyaset üstü diyorum, hiçbir şey siyaset üstü olmaz da, siyaset üstü görüp destekleyip,
bu kritik köşeyi –öyle diyeyim- Türkiye’nin dönmesi lazım ki, hem ekonomisi hem siyaseti hem kültürü, ama özellikle varlığı
meselesi güvence altına alınsın.
Bir diğer konu, Sayın Hamza Çelebi’nin, yine kritik sorudur, öbürleri önemlidir de, sorduğumuz kritik soru iki
şeyle ilgili. Biri bina satın almayla ilgili, öbürü matbaayla ilgili.
Evet, her ikisi de şu anda masamda, çünkü size gelen bilgiler bana da geldi, size gelen bilgiler Başbakanlığa da
iletildi, her ikisi de masada. Dolayısıyla onunla ilgili bir araştırma başlatılmış durumda. Ben, hiçbir arkadaşımdan,
yakından tanıdığım, bildiğim için, hiçbir arkadaşımdan açıkçası bir olumsuzluk tahmin etmek istemiyorum, tahmin
etmiyorum. Ama, bunu benim böyle söylemem ayrıdır. Madem bu türden iddialar vardır, o türden iddiaların üzerine gitmek,
onları açıklığa kavuşturmak meselesi ayrı şeydir. Dolayısıyla bu Denetleme Kuruluna intikal etmiş bir konudur ve sonucu
alır almaz da, zaten normalde bir bakıma basında da rahatça ifadesini görebileceğiniz bir şeydir ama ben ayrıca bütün
üyelerimize de, sadece size değil, bütün üyelerimize sonucun ne olduğunu bildiririm, bu bizim vazifemiz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Soyadım Hamzaçebi Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (Devamla) – Hamzaçebi dedim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sağ olun beni çelebi gördünüz.
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (Devamla) – O, uçaktaki sıkıntımızdan dolayı aklımda; neyse…
Sosyal bilimler konusunda da yine birkaç şey söyleyeceğim. Sosyal bilimler, hakikaten benim ilk, orta ve son
göz ağrım. Ben, tam teknik anlamda sosyal bilimci değilim ama sosyal bilimlere dayanan, kendisini bir bakıma sosyal
ilimlerde yukarıdan bakıp da yol açmaya çalışan bir alanın, felsefe hocasıyım. O yönüyle de zaten sosyal bilimler
gerçekten Türkiye için hayati önemdedir. O konuda zayıf olduğumuzu kabul edelim, o konuda kurumlarımızın da zayıf
olduğunu kabul edelim. TÜBİTAK’tan sorumlu olduğum zaman başlanmış bir şeye güç kattık, sosyal bilimlere bugün daha
fazla para ayırıyoruz, ona daha fazla ihtimam gösteriyoruz ama yine de açıkça söyleyeyim, TÜBİTAK, özü itibarıyla bilim,
yani doğal bilimler dediğimiz ve teknoloji dediğimiz alanla ilgilidir. Zaten kuruluş felsefesinde de o vardır, ama her
hâlükârda biz yine orada önemli bir yer açtık, onu açmaya, genişletmeye çalışacağız. Dediğiniz doğru, TÜBA için yer çok
daha müsaittir, ama arkadaşlar bütçesine de bakarsanız TÜBA’nın imkânları oldukça sınırlıdır, oldukça kısıtlıdır.
Arkadaşlarımız o konuda ellerinden geleni yapıyorlar ama bütçe rakamına baktığınız zaman bile ne kadar para o kadar
ARGE, ne kadar ARGE o kadar ürün, ne kadar ürün yeniden o kadar para, işin usulü bu. Şimdi, dolayısıyla benim
hayalimde olan, hepinizin de desteğini beklerim, yeni yeni başlıyoruz, şu anda başladık da bir noktaya geldiğimizi
söyleyemem, Türkiye’nin acilen Fransa’daki gibi, İngiltere’deki gibi, başka gelişmiş ülkelerdeki gibi bir sosyal bilimler
akademisine ihtiyacı vardır ve ümit ediyorum, o akademi çok uzun olmayan bir tarihte kurulabilir ve bu bilimsel zihniyetin
gelişmesi için olmazsa olmaz. Sosyal bilimler ve onların araştırmalarının ürünlerine kavuşuruz. Ben sadece fen
bilimleriyle, sadece sağlık bilimleriyle, ihtiyacımız olan, ilaç kadar ihtiyacımız olan bilimsel düşünce sağlamlığına
kavuşamayız. Sosyal bilimler şarttır, tarih şarttır, sosyoloji şarttır, arkeoloji şarttır, psikoloji vesaire, vesaire.
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Şimdi, cümle bu noktaya gelmişken bir konuyu daha müsaade ederseniz, küçük harfle yazacağım, müjde olarak
vereyim. Şu sırada harıl harıl Ankara’da geniş bir arsa peşindeyiz. Eğer o arsayı bulabilirsek, bütün bu bilim kurumlarımızı,
yani TÜBİTAK’ı, TÜBA’yı, Atatürk Yüksek Kurumunu hepsini, üniversitelerimize, birden fazla üniversitelerimize yakın olan
yerler var, araziler var. Eğer alabilirsek -ki alırız, niye almayalım- bir bakıma bir kampus, yeni bir yerleşkede toplamayı
düşünüyoruz. O zaman hem birbirleriyle haberleşmeleri, gidip gelmeleri kolay olacak hem birbirlerini teşvik edecekler,
paylaşımları da, şeyleri de çok daha güzel olacak. Ümit ediyorum, en azından başlama şerefi bana ve şu anda görevde
bulunan arkadaşlarıma ve bu Hükûmete nasip olur. Tabii, bu her şey önümüzdeki birkaç yıl içinde, öyle diyeyim de basına
yanlış intikal etmesin erken seçim, uzak seçim yakın diye, birkaç yıl içinde bitecek olmayabilir ama her hâlükârda
düşüncemiz o.
Müsaade ederseniz, şimdi teknik konulara, bu konular bitti, biliyorum siz bu konular için aslında Başkanın
gözüne zaman ver diyorsunuz ama bu konuların eğer burada eksik kalanları tabii yazılı olarak cevap vereceğim. Lütfen,
hiçbir arkadaşım benim soru niye cevaplandırılmadı demesin çünkü zaten buradaki sıraya göre cevaplandırıyorum.
Hepsine, ümit ediyorum tatmin edici cevapları yazılı olarak vereceğiz.
Bunu zaten söylemişim iyi ki, sosyal bilimlerle ilgili. Necdet Ünüvar Beyin sadece sorusunun bir kısmına cevap
vereceğim. Sanayi Bakanlığından, esas bu sanayiye ne kadar intikal etti, yasadan sonra Sanayi Bakanlığında nasıl bir
canlanma oldu sorusunun cevabını biz Sanayi Bakanlığımızdan alalım, çünkü zaten müşterek çalışıyoruz, size bildirelim,
ama yasa çıktığı günden bugüne kadar, yani 2009’un ilk yarısına kadar sanayiye, özel sektöre aktarılan miktar 600 milyon
TL’lik bir vergi teşviki bu, şey değil. Yani, bizim TÜBİTAK olarak fonlandırdığımız şey değil. Sadece vergi teşvikinden 600
milyon TL’lik bir girdi olmuş ama sadece bu önemli değil. Açıkçası bir defa evvela altyapılarını çok iyi yapmaya başladılar.
Var olan altyapıları yenilemeye başladılar. İkincisi, asıl ARGE personeli hayati önem arz ediyor, orada da bir hatırlarsınız
şartı vardır, zaten o şartı bulamadan ARGE merkezi açamıyorlar. Onu harıl harıl 50’ye ulaşmak için çaba sarf ediyorlar.
Orada da epeyce artış oldu. Kapasite itibarıyla epeyce bir güçlenme söz konusu oldu ve zaten yapanlar da, yani şu güne
kadar götürenler de daha iyi götürmeye başladılar.
Bir diğer şey, bu yedinci çerçeve programıyla ilgiliydi. 2007-2009 arasında ilk üç yılda 101 milyon avro katkı payı
ödenmiştir, bunun 67,5 milyonu millî bütçeden karşılandı, gerisiyse hibelerden. Zaten usul öyle. 2007-2008 sonuçları,
ödenen katkı payının, yani yedinci çerçeve bağlamında söylüyorum, yüzde 75’ini aldık, millî bütçeden çıkan miktarınsa
yüzde 110’unu bir bakıma geri alma imkânına sahip olduk. Dolayısıyla, altıncı çerçeveyle mukayese edilecek olursa
hakikaten iyi bir durumdayız. Şimdi şu sıralarda harıl harıl sekizinci çerçeve programının içini doldurmaya çalışıyoruz.
Zannediyorum buna evet cevap verdim, ARGE teşvik yasası bir başka arkadaşımız daha sormuştu, buna cevap verdim.
Bu panelle ilgili makul bir eleştiri ama yine de izah etmem zannediyorum iyi olacak. Yani, bütün üniversitelere
niye yayıyoruz? 90 küsurdu sabah benim konuşmamda vardı, 93 müydü, 95 üniversiteden üç bin küsur bilim adamı, bu
projeleri değerlendiren panellerde görev alıyor. Biz bunu hakikaten gelişi güzel yaymadık. Burada bilimde zaten demokrasi
olmaz. Demokrasi bilime büyük hizmet eder de, demokrasinin olmadığı yerde bilim zor olur da, çünkü bilim tarafsızlık ister,
objektiflik ister, vesaire ama bir şey oylanarak bilimsel açıdan sonuçlandırılmaz. Yani, bilim bir şey söylerse haydi
oylayalım denmez. Dolayısıyla, bilim o gün için öyle söylüyorsa ona göre hareket ederiz, eğer yine bilim kendisini
doğruluyorsa, biz kendi tutumumuzu, davranışımızı, politikamızı da ona göre… Dolayısıyla, burada panele seçilen
arkadaşlar, demokratik bir heyecandan dolayı katılmıyorlar veya seçilmiyorlar, onun çok somut kriterleri var. Ne kadar
yayın yapmış, ne kadar bilimsel toplantıya katılmış, o bilimsel toplantılar ne gibi kendisine bir bakıma bilim hayatına katkı
getirmiş, onlara sırayla bakılıyor. Bu, hakikaten yeni açılmış bir üniversitemizde de çok iyi bir bilim adamı bulunur ama
orada bir tane vardır, iki tane vardır, kadim üniversitelerimizden, Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi, Teknik Üniversite gibi ,
İstanbul Üniversitesi gibi vesaire, oralardan, orada bir tane çıkar, öbür taraftan on tane, yirmi tane, otuz tane çıkar, ama
bütün bu yayılmayı o kriterler çerçevesinde düşünmek lazım. Yenilik stratejisi zaten 2007’de BTYK’da kabul edildi. Şu
anda bizim kullandığımız, zaten hareketimizi, yol haritamızı belirleyen o yenilik stratejidir. Vizyon 23’ü hâlâ istifade
ediyoruz, hâlâ kullanıyoruz ve 2023 ve sonrası için, 2050 gibi bir tarih şey yapıldı, biz belki biraz daha basamak basamak
gidiyoruz ama her hâlükârda 2003’ten sonraki yirmi, otuz yılı içine alacak bir vizyon çalışmasını da şimdi ciddi anlamda bir
noktaya kadar getirdik, belli bir yere kadar da dediğim gibi getirmiş bulunuyoruz.
Bu, rekabetle ilgili bir son cevabım olsun. Yenilik endeksleri, bunlar arkadaşlar bu da uzun bir hikâye, açıkçası
burada dört, beş elimde bilgi notu arkadaşlarım iletildi, ama benim de dikkatimi çektiği için biliyorum. Bu endeksleri
kullanmak her zaman yani kullanmak zorundayız tamam, ama her endeksin kullanımının çıkaracağı sonuçlar farklıdır.
Mesela bir endeksin…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (Devamla) – …kaça böldüğünüze, nüfusa böldüğünüze bağlıdır. Bir ülkede
şu kadar üretim olur, onu 15 milyona bölmek ayrıdır, 72 milyona bölmek ayrıdır. Kompozit bir endeksi kullanmak ayrıdır
ama klasik, bildiğimiz, tanıdığımız endeks türünden endeksleri kullanmak ayrıdır. Dolayısıyla, belirli amaçlarla bu
endekslerin çoğu hazırlanıyor, ona da gerçekten dikkat ediyoruz. Öyle, dışarıdan gelen her endeksi hemen, aman bu
doğrudur, biz buna göre kendimizi değerlendirelim ve yol haritamızı değiştirelim veya o konuda emin olalım. 2003 yılında
elli ülke içinde mesela biz dünya rekabetinde 2003 yılında elli ülke içinde kırk dokuzuncu idik. Elli ülke içinde kırk
dokuzuncuyduk. 2009-2010’da yüz otuz ülke içinde altmış birinci sıraya gelmişiz. Bizim elimizdeki en son rakamlar bu.
Sayın Başkan, size ve arkadaşlarımın dikkatine teşekkür ediyorum. Öbür sorular yazılı olarak
cevaplandırılacaktır.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Kavaf.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Denizli) – Sayın Başkan, değerli üyeler; toplantıda son konuşmacı
olmak zordur, ben de sabrınızı zorlamadan sorularınıza cevap vereceğim.
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Öncelikle yapıcı eleştiriler, öneriler, tespitler ve sorular için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda
hepsi de kurumlarımız tarafından ve bizim tarafımızdan dikkate alınacaktır.
Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi, temsil ve ağırlama giderlerindeki artışı sormuşlardı. 2009 yılında harcanan
meblağ 58 bin 752 lira, kalan 143 bin 748 lira, toplam ödeneğimiz 202 bin liraymış. 2010 yılında temsil ve ağırlama
giderlerimizi bütçeye 452 bin 500 lira olarak koymuşuz. Bu artış niçin veya nereden kaynaklanıyor diye sordular; 2010
yılında Sosyal Hizmetler Şurası, uluslararası sosyal hizmetler sempozyumu ve sosyal hizmet koordinasyon toplantısı gibi
etkinliklerimiz var ve bu etkinlerimizi biz bütçe kaleminde temsil ve ağırlama giderlerinden karşılayabiliyoruz ancak, artış
buradan kaynaklanıyor.
Bir diğer konu cari transferlerimizle ilgiliydi. Bu, aynı zamanda Emin Haluk Ayhan Vekilimizin de sorusuydu.
Özürlü evde bakım ekim sonu itibarıyla ulaşılan kişi sayısı 199 bin. 2009 yılında ayrılan bütçe bu işe 728 milyon TL iken,
2010 yılında 297 bin kişiye ulaşmayı hedeflemişiz ve bu iş için ayrılan para 1 trilyon 474 milyon lira. Dolayısıyla,
bütçemizdeki artış da buradan kaynaklanıyor.
Bütçedeki yüzde 54’lük artışı sormuşlardı, özürlü sayısındaki artış ve ödemiş olduğumuz ücretten kaynaklanan
bir artış bu yüzde 54’lük.
Diğer taraftan, yine Sayın Akif Hamzaçebi, çocuk hizmetleri bütçesindeki yüzde 13’lük artışın gerekçesini
sormuşlardı.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Yani düşük artış.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Devamla) – Evet, niçin az olduğunu, öncelikli olarak Aileye Dönüş
Projesiyle kendi ailesi, koruyucu aile yanında desteklenmekte ve kuruluş bakım hizmeti son alternatif olarak devreye
girmektedir. Bu anlamda yüzde 13’lük bütçe artışı, bizim çocuklarımızın kurumlardaki standartlarını yükseltmeye yönelik
harcadığımız bir para ve biz, öncelikle aileye dönüş, koruyucu aile hizmetlerini artırdığımız için kurumlardaki
harcamalarımız da bu alanda bir miktar azalmış oluyor ama kesinlikle bu çocuklarımızın ihtiyaçlarından kıstığımız ya da
standardın düştüğü anlamında değil. Yüzde 13’lük artış da buradan kaynaklanıyor.
Yine, bütçe kalemlerimizde menkul malların büyük onarımıyla ilgili bir kalem vardı, buna bir örnek istemişlerdi.
Türkiye çapında elektronik ortamda yürütülmekte olan tüm kurum hizmetlerinin sürdürülebilmesi için bakımı 2010 yılında
bitecek olan ve yaklaşık 700 kuruluşumuzda 5 bin kullanıcı tarafından kullanılmakta olan mevcut donanımların network
güvenlik cihazlarının ve yazılımlarının bakımının yapılması ve güvenlik antivirüs ürünlerinin lisanslarının yenilenmesi için 1
milyon 500 bin lira ayırmışız, bu da bizim en büyük onarım kalemlerimizden biri.
Gayri maddi hak alımları ile ilgili yapılacak işlemler neler şeklinde yine…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Ben, o kapsamda neler yapıyorsunuz demiştim.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Devamla) – Ha neler yapacağız, onlarla ilgili bir çağrı sisteminin
kurulması; iki, doküman yönetim sistemi, sistem yönetim yazılımları, IBS soru ve raporlama sistemi ve revize edilmesi,
sistem güvenlik ürünleri için ve 5651 sayılı Yasa gereği loglama lisanlarının artırılması için toplam 2 milyon 300 bin lira
ayırmışız.
Yine, SHÇEK hizmet alanlarına yönelik araştırma projeleri planlanmıştır. Araştırma projeleri için de sosyal
hizmet sunumu ve işleyişine dair araştırmalar, SHÇEK hizmetlerine yönelik duyarlılık ve bilinç artırıcı araştırmalar,
profesyonel koruyucu aile araştırmaları, ayrıca kurum hizmetlerine ilişkin sosyal hizmetler rehber kitabı, sosyal hizmetler
terminolojisi kitapçığı, koruyucu aile rehber kitapçığı ve aileler için rehber kitapçık şeklinde kaynak kitap çalışmaları
planlanmış. Diğer sermaye giderlerimiz de yeni inşaat yapımları için 51 milyon 715 bin lira, büyük onarım giderleri için 9
milyon 533 bin lira, makine, teçhizat ve tefrişat giderleri için 12 milyon 997 bin lira, kamulaştırma için 1 milyon 90 bin li ra,
araştırma projeleri toplam kalite uygulamaları için de 1 milyon 880 bin lira şeklinde harcama kalemlerimizi ayırdık.
Yine, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe çalışmaları Sayın Akif Hamzaçebi ve Gaye Erbatur soru olarak
yöneltmişlerdi. Bununla alakalı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 24 Haziran 2009 tarihinde beşincisi
düzenlenen Kadının Statüsü Danışma Kurulu toplantısında toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek bütçe hazırlanmasının
önemi değerlendirilerek toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda merkezî yönetim bütçesinde pilot bir çal ışma
yapılması konusunda karar alınmıştır.
Bir başka girişimse, konuya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programı düzenlenmesi olmuştur.
Ülkemizdeki paydaşları bilgilendirmek ve uygulama imkânlarını değerlendirmek üzere Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
tarafından 5-6 Kasım 2008 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, valilikler, üniversitelerin kadın sorunları
araştırma ve uygulama merkezleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden yaklaşık 60 kişi ile, yurt
dışından ve yurt içinden konunun uzmanlarının katılımıyla toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme eğitim toplantısı yapılmış,
bu konuda sorumlu kuruluş olarak Maliye Bakanlığı belirlenmiştir ve en son yapmış olduğumuz Danışma Kurulu
toplantısında da Maliye Bakanlığından katılan ilgili genel müdür arkadaşımız, bakanlık içerisinde 2010 yılı için bu
çalışmaları başlatacağını bize iletmişlerdir, biz de takipçisi olacağız.
Yine, Mehmet Akif Hamzaçebi ve Esfender Korkmaz, özürlü vatandaşlar Özürlü Sağlık Kurulu raporu alırken
çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır, her kamu idaresi tekrar tekrar rapor istemektedir, bunun önüne geçebilmek için Özürlüler
İdaresi Başkanlığı özürlü vatandaşlara yönelik bir veri tabanı oluşturup vatandaşların bir rapor alabilmesi için bir çalışm a
yapabilir mi demişler. Özürlü Sağlık Kurulu raporları ile ilgili yürürlükte olan mevzuat gereği özürlü vatandaşlarımız birden
çok nüsha sağlık kurulu raporu talep edebilirler ve bu raporları farklı hak ve hizmetler için kullanabilirler. Özürlü
vatandaşlarımızın her seferinde ayrı bir sağlık kurulu raporu almasının önüne geçebilmek için Başbakanlık Özürlüler
İdaresi Başkanlığı Ulusal Özürlüler Veri Tabanı Projesini yürütmektedir. Bu projeyle özürlülere sağlık kurulu raporu veren
sağlık kuruluşları özürlülük bilgilerini merkezî bir veri tabanına kaydetmekte, Özürlüler İdaresi Başkanlığı da bu bilgileri
özürlülere hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları ile e-devlet kapsamında elektronik ortamda paylaşmaktadır. Gerekli
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mevzuat düzenlemeleri yapıldıktan sonra özürlü vatandaşlardan yeni bir sağlık kurulu raporu istemek yerine veri
tabanındaki kayıtlar esas alınarak hizmet sunulabilecektir, bu çalışma da devam etmektedir.
Yine, Akif Hamzaçebi’nin bir sorusu: 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Yasa’yla özürlülerin sosyal hayata
katılımı için kamuya açık alanların fiziksel düzenlemelerinin yapılması için tanınan süre 2012’de bitecek ve bu konuda
yasal müeyyide olmadığı için Özürlüler İdaresi Başkanlığı kamu kurumlarının konuyla ilgili çalışmalarını izliyor mu?
Yasada değişiklik yapılmak suretiyle bir müeyyide getirilmesi hâlinde bu konu çözüme ulaştırılabilir mi?
Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2012 yılına kadar kamuya açık alanlardaki fiziksel düzenlemelerin özürlülerin
kullanımına uygun hâle getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 2006/18 sayılı Başbakanlık genelgesi, 12/8/2008
tarihli Başbakanlık talimat yazısı, Özürlü Dostu Belediyeler Projesi örnek, Engelsiz Kent Projeleri, Kredi ve Yurtlar
Kurumuna Bağlı Yurtların Ulaşılabilir Hâle Getirilmesi Projesi, Engelsiz Türkiye Projesi standart revizyon çalışmaları
bunlardan bir kaçıdır. Bu konuda da 2010 yılını, Engelliler İçin Eylem Planı Yılı ilan etme noktasında çalışmalarımız var.
Sayın Emin Haluk Ayhan, bir kısım eleman ihtiyacımızı 4/B ile karşılamayı düşündüğümüzü, planladığımızı
belirtmiştik bütçe sunumumuzda. Bunun gerekçesini sordular. Kurumlarımızda ciddi manada eleman ihtiyacı var, özellikle
sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog, hemşire, doktor ve öğretmene ihtiyaç var. Ancak, yerelde çeşitli gerekçelerle istenen
tayin ve nakil talepleri nedeniyle çalıştıracak eleman bulamıyoruz, çok ciddi açığımız var. Bu anlamda 4/B ile çakılı kadro
sistemiyle, bu, özellikle bir türlü dolduramadığımız yerlerdeki eleman açığını kapatmak istiyoruz. Çünkü, bir kısım yerlerde
bu hareketlilikten dolayı sürekli açık var, bir kısım yerlerde de fazlalık var. Ama, geçerli birtakım mazeretlerinden dolayı da
bu dağılımı çok başarılı bir şekilde yapamıyoruz, onun için 4/B ile almayı düşünüyoruz.
Sayın Hasip Kaplan, taş atan çocuklarla ilgili bir soru yönelttiler. Taş atan çocukların hukuki durumlarıyla
ilgilenen Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları diye bir grup var, bu grup bana ve diğer bir kısım bakan arkadaşlarıma da
geldiler. Kendileriyle muhtelif defa görüşmelerim oldu ve yakinen ilgilendim. Adalet Bakanlığımız konuyla ilgili bir çalışmayı
başlattı, yasal düzenlemeyi yürütüyor. Çocukların eylemlerinin terör suçu kapsamından çıkarılması noktasında bir çalışma
olduğunu biliyorum bunun. Bu çalışma devam ediyor.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yaş olarak …
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Devamla) – Evet, hem yaş açısından değerlendirme hem de terör
kapsamından çıkartılması noktasında bir çalışma var, bunu ben de takip ediyorum.
Yine, Sayın Hasip Kaplan, Avrupa Birliği ilerleme raporunda Akıl Sağlığı Eylem Planıyla ilgili bir başlıktan söz
etti. Bu, Sağlık Bakanlığıyla ilgili olduğu için kendisine Sağlık Bakanlığıyla görüştükten sonra yazılı olarak cevap
vereceğiz.
Mahmur’dan ve Habur’dan gelen kadın ve çocuklarla ilgili hazırlıklarımız var, o konuda bir boşluğumuz yok,
ancak kendilerini mülteci statüsünde kabul etmiyoruz, çünkü adı üzerinde geri dönüş, evet.
Sayın Münir Kutluata, özel eğitim kurumlarının ücretleri beş yıldır sabit kaldı, bu konuda düzenleme düşünüyor
musunuz diye sormuşlar. Özel eğitim desteği, özel eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığınca ödenmekte olup, her yıl
bütçe uygulama talimatıyla belirlenmekte ve artırılmaktadır. Nitekim, bu kapsamda aylık olarak her ay her özürlü birey için
2007 yılında 384 TL, 2008 yılında 406 TL, 2009 yılında ise 427 TL ödenmektedir.
Yine, Necdet Ünivar Vekilimiz ve bir diğer vekilimiz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları raporunun 68 sayfasının
olduğunu, 225 sayfadan geri kalan kısmının olmadığını söyledi ekler kısmının, onu da hemen en kısa zamanda sayfamıza
ekleyeceğiz.
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Sakarya’yla ilgili sorularım vardı Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Devamla) – Evet, Sakarya’yla ilgili Sayın Münir Kutluata Vekilimizin bir
sorusu vardı. Ben, siz söyleyince hatırladım, bu rehberlik eğitim merkezleri Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, bize bağlı değil.
Dolayısıyla buradaki personelle ilgili tasarruf yetkisi bizde değil, ama ilgili bakanımıza da konuyu tekrar ileteceğim.
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Ama, sizin ilgilendiğiniz camianın sorunlarıyla ilgili olduğu için sordum.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Devamla) – Evet, hatırladım.
Osman Kaptan, özürlü evde bakım ücreti için bekleyen müracaat sayısı hakkında bilgi istemiş bizden. İl sosyal
hizmetler müdürlüklerimize 2009 yılı içinde aylık 6 bin evde bakım ücreti müracaatı olmuştur. İl sosyal hizmetler
müdürlüklerimiz, aylık ortalama 8 bin dosyanın işlemini tamamlayarak evde bakım ücreti işlemini başlatmaktadır. Özürlü
evde bakım ücreti için il sosyal hizmetler müdürlüklerimizde 36 bin dosya bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 30 bininin işlemi
devam etmektedir, 6 bini ise bu ay başvurmuş olup, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra onlar da işleme konacaktır.
Yine, Sayın Osman Kaptan’ın bir sorusu var. Basına SHÇEK’te tüyler ürperten iddia başlığı altında yansıyan
olayla ilgili kurumumuzdan müfettiş görevlendirilmiş, yapılan incelemeler sonucunda olayın kurumun tamamen dışında
olduğu müfettişlerimizce anlaşılmış, söz konusu kişinin kurum dışında olduğu ve rapora bağlanmıştır. Kurum dışında olan
bu husus ile ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve davaya müdahil olunmuştur. Müdahil olma
gerekçesi de yine Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine taraf olduğumuz gerekçesiyle.
Evlat edinme sürecinde sağlam çocuklara özürlü raporu alındığı hakkında yine aynı vekilimizin sorusu var. Söz
konusu raporların hastanelerce verildiği dikkate alındığında, kurumumuz tarafından bu yönde rapor değişikliği yapıldığı
iddiası kurumu karalamak anlamına gelmektedir. Kurumdaki doktorlarımızın zaten böyle bir yetkisi yok, böyle bir tasarrufta
bulunma hakkı yok. Böyle bir evrak olsa bile bunun geçerliliği yok, bu tamamen hastanelere ait bir şey. Söz konusu
işlemler Medeni Kanun’umuz çerçevesinde belirlenmiş usullere ve ilgili tüzüğe göre yürütülmektedir. Bu yersiz bir iddiadır.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Bakan, yazılı da cevap verebilirsiniz.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Devamla) – Evet, birkaç tane daha verip sonra.
Yine, Sayın Vekilimizin kadına yönelik şiddetle ilgili bir sorusu var, onlara kendi talebi de üzerine yazılı cevap
vereyim o zaman.
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Toplumsal cinsiyet uçurumuyla ilgili bir soru var. Uluslararası endekslerde Birleşmiş Milletler endeksi ve OECD
raporlarında, gelişmişlik endekslerinde Türkiye’de kadının durumunun göstergelerdeki pozisyondan dolayı Türkiye'de en
alt sıralarda yer almasıyla alakalı.
Tabii ki biz Türkiye'nin bütün insani gelişmişlik endekslerinde dünyadaki sıralamalarda üst sıralarda yer almasını
arzu ediyoruz, bunun için çalışıyoruz, gayret ediyoruz, devletin imkânlarını bunun için seferber ediyoruz.
Bu konudaki niyetimiz ve gayretimizi beyan etmek açısından söylüyorum, biz iktidara geldiğimizde Türkiye’de
kadın nüfusun yüzde 18’i okuma yazma bilmiyordu. Düzenlemiş olduğumuz kampanyalar, “Haydi kızlar”, “Ana kız”,
“Okuldayız”, “Baba beni okula gönder” gibi kampanyalarla şu anda bu rakam yüzde 11’lere indi. Yine 2003’teki
Parlamentoda kadın temsil oranı yüzde 4,9 idi, bugün 9,4. 50 tane milletvekili var. Bu 50 milletvekilinden 30 tanesi Adal et
ve Kalkınma Partisinden.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Bakanım, açıyorum mikrofonunuzu.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Devamla) – 1.471 kadın belediye meclis üyesinden 666 tanesi AK
PARTİ’li, 115 il genel meclis üyesinden 55 tanesi AK PARTİ’li. Bu konudaki iyi niyet ve gayretimizi beyan etmek için kısaca
birkaç rakamı verdim. Daha uzun ve detaylı bilgiyi yazılı olarak gönderirim.
Sayın Harun Öztürk, özel eğitim desteği alan özürlü çocuklar için 2010 mali yılı bütçesinde yeterli ödenek
konulmuş mudur demiş.
Bugün itibarıyla özel eğitim desteği alan toplam 206 bin özürlü öğrencimiz için toplam 585 milyon 877 bin Türk
lirası ödeme yapılmış olup 2010 yılı mali yılı bütçesinde bu amaçla toplam 950 milyon Türk lirası ödenek Millî Eğitim
Bakanlığı bütçesi tarafından ayrılmış ve konmuştur.
Sayın Cahit Bağcı, 2010 yılı bütçesine yönelik AB projeleri kapsamında kaç proje planlanmıştır, tutarı nedir diye
sormuşlar.
Özürlüler İdaresi Başkanlığınca 2010 yılı bütçesine yönelik olarak iki adet proje uygun görülmüş olup toplam
tutarı 8 milyon 475 bin 333 liradır. 2008 yılında toplam iki adet proje gerçekleştirilmiş olup toplam tutarı 50 bin eurodur.
Sayın Mehmet Yüksel, 18 yaşını dolduran çocukların kuruluştan ayrılmasında kız erkek ayrımı var mı diyor ve
çocuklar kapının önüne konuluyor mu diyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Bakanım, kusura bakmayın, açıyorum…
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Devamla) – Biz bu konuda çocuklarımıza 22 yaşına kadar esneklik
gösteriyoruz. Çocuklarımızın bir iş güç sahibi olup kendi ayakları üzerinde durabilir hâle gelinceye kadar kurumlarımızda
kalmasına müsaade ediyoruz, bunu sağlıyoruz.
Her dört kadından 3’ü işsiz, iş gücü arzı çok düşük demiş Sayın Bülent Baratalı.
Yasalarımızdaki kadın erkek eşitliğinin uygulamaya yansıtılması için tüm toplumsal taraflar olarak büyük bir
gayret içerisindeyiz. Biliyorsunuz geçen yıl bir yasa çıkardık. Kadın çalıştıran, yeni işe kadın çalışan alan işverenlerin
Sosyal Sigortalar primini devlet kademeli olarak ödemektedir; ilk yıl yüzde 100’ünü, daha sonraki yıllarda da yüzde 20
azalmak suretiyle ve yine kadınlarımızın geleneksel usullerde üretmiş oldukları ürünleri pazar yerlerinde sattıkları takdirde
bunlar gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Yine geleneksel anlamda geleneksel ev ürünlerini yaşatmak amacıyla
çalıştırılan iş yerlerinde 15 günlük SSK primi ödenmekte ama bir aylık ödenmiş gibi kabul edilmektedir, yani diğer yarısını
da yine devlet karşılamaktadır. İmkânlar ölçüsünde kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımız var.
Sayın Mustafa Kalaycı’nın istihdam paketi…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Bakanım, diğerlerini yazılı olarak da verebilirsiniz.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Devamla) – Peki, teşekkür ediyorum. Diğerlerini yazılı olarak verelim.
BAŞKAN – Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın.
Sayın Bakanlarım, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı bütün Komisyon üyelerimize de
teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, kurum bütçeleriyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi kurum bütçelerinin oylamasına geçiyoruz.
Birinci olarak Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
PROGRAMLAR
ATATÜRK, KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(01 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(08 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum:
(04 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Toplam gelir okundu)
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BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kesin hesabını okutuyorum:
(Kesin hesap okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Toplam harcama okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum:
(B cetveli okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi Atatürk Araştırma Merkezi bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(08 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum:
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(04 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Toplam gelir okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Atatürk Kültür Merkezi bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÎ BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(08 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum:
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(04 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Toplam gelir okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Türk Dil Kurumunun bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
TÜRK DİL KURUMU BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(08 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) Cetvelini okutuyorum:
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(05 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Toplam gelir okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Türk Tarih Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
TÜRK TARİH KURUMU BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(08 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
B cetvelini okutuyorum:
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
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(04 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Diğer gelirler okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Toplam gelir okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(01 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(07 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(09 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum:
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(04 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(05 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(08 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Toplam gelir okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kesin hesabını okutuyorum:
(Kesin hesap okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum:
(B cetveli okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Türkiye Bilimler Akademisi bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(01 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum:
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(04 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(05 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Toplam gelir okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kesin hesabını okutuyorum:
(Kesin hesap okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum:
(B cetveli okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(01 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(02 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(08 okundu)
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BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kesin hesabını okutuyorum:
(Kesin hesap okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(01 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(07 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(08 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(10 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum:
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(04 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(05 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(06 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Toplam gelir okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kesin hesabını okutuyorum:
(Kesin hesap okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum:
(B cetveli okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ VE KESİN
HESABI
(01 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(10 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kesin hesabını okutuyorum:
(Kesin hesap okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi Özürlüler İdaresi Başkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(01 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(02 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(03 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(10 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
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Kesin hesabını okutuyorum:
(Kesin hesap okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(01 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
Kesin hesabını okutuyorum:
(Kesin hesap okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Son olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ VE KESİN HESABI
(01 okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
(Genel toplam okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kesin hesabını okutuyorum:
(Kesin hesap okundu)
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Bakanlarımız; böylece bugün görüşmüş
olduğumuz kurumlarımızın bütçeleri ve kesin hesapları kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun.
Yalnız, bir önergemiz var, önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Komisyonumuzun portföyünde bulunan (2/512) esas numaralı Sayıştay Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifinin İç Tüzük’ün 26’ncı maddesi uyarınca gündeme alınmasını arz ve teklif ederiz.
Recai Berber
Manisa
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Toplantımıza on dakika ara veriyoruz arkadaşlar.
Teşekkür ederiz.
Kapanma Saati: 19.51

