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V

ÖNSÖZ

Günümüzde, modern parlamentolarda yürütülen yasama ve denetim 
faaliyetlerinin olmazsa olmaz koşullardan biri bu çalışmaların tutanakla kayıt 
altına alınması ve topluma yansıtılmasıdır.

Ülkemizde de Meclis-i Mebusandan bu yana tüm Meclis geleneğimizde 
faaliyetlerin kayıt altına alınması ve bunların en uygun biçimde sunumu en 
önemli hizmetlerden biri olmuştur.

Tutanakla kayıt altına alınan ve derlenip arşive dönüştürülen bu büyük 
hafıza, siyasi, ekonomik, dış politika, iç politika gibi birçok önemli alanda 
nereden, hangi koşullardan gelindiğine dair fikir ve bundan sonra da nasıl 
bir bakış açısıyla çalışmaların sürdürülmesine ihtiyaç olduğu hakkında yön 
verebilecek çok kapsamlı bir bilgi deposunu içermektedir. “Söz uçar, yazı kalır” 
ifadesi de boşuna denmemiştir.

Tutanak Hizmetleri Başkanlığımız da Meclisimizde son yıllarda artarak 
uygulamaya konulan yeni projelere paralel olarak birçok yeni proje ve faaliyeti 
gerçekleştirmektedir.  Bu çalışmaları, Parlamentomuzun şeffaflığı ve Parlamento 
faaliyetlerinin yansıtılması açısından önemli bir hizmet olarak görüyorum.

Bu çalışmayla da Parlamentoda 18, 20, 21, 22, 23 ve 24. Dönemlerde 
yaptığım Genel Kurul konuşmalarım derlenerek kitap hâline getirilmiştir. 

Bu tür yeni proje ve faaliyetlerle Parlamento çalışmalarımıza katkıda 
bulunan bütün çalışanlarımızı kutluyor,  bu kitabın hazırlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.

     Cemil ÇİÇEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
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ÖZGEÇMİŞ

Cemil Çiçek 1946 yılında Yozgat’ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 10 yıl süreyle serbest avukat olarak çalıştıktan 
sonra Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonra Yozgat Milletvekili (18. 
Dönem) ve Ankara Milletvekili (20, 21, 22, 23 ve 24. Dönemler) olarak TBMM’ne 
girdi.

TBMM’nin çeşitli komisyonlarındaki görevlerine ilaveten, Uzlaşma 
Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Üyesi olarak görev yaptı. 

Merhum Turgut Özal tarafından kurulan hükümetlerde (1983-1989) Devlet 
Bakanı ve kısa bir süre için Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Ayrıca, Yıldırım 
Akbulut (1989 - 1991) ve Mesut Yılmaz (1996) tarafından kurulan hükümetlerde 
de Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. 

Adalet ve Kalkınma Partisine katılarak, Abdullah Gül (2002-2003) ve 
Tayyip Erdoğan (2003 - 2007) tarafından kurulan hükümetlerde Adalet Bakanı 
olarak görev yaptı. 22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimlerde yeniden Ankara 
Milletvekili seçilerek TBMM’ne girdi.

Recep Tayyip Erdoğan (2007-2011) tarafından kurulan 60. Hükümette 
Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. 
Cemil Çiçek, 4 Temmuz 2011 tarihinde yapılan seçimle TBMM’nin 25. Başkanı 
olmuştur. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İngilizce ve orta seviyede Fransızca 
bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır
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Gündem Dışı Konuşmalar

Konu : Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın, Bursa 
Milletvekili Onur Öymen’in ve Mersin Milletvekili Mehmet 
Şandır’ın, son günlerde yaşanan terör olaylarına ilişkin 
gündem dışı konuşmaları dolayısıyla 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 10 
Tarih : 23 Ekim 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sözlerimin başında, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve 
şükranlarımı sunuyorum.

Bir önemli konuyu konuştuğumuzun hepimiz farkındayız ve farkında 
olmalıyız. Bu müzakereleri sadece burada bulunan değerli milletvekilleri değil, 
Türkiye’nin her tarafından ve buradan çıkacak sonuçlara, burada yapılacak 
değerlendirmelere göre başkaları da takip etmektedir. O sorumluluk duygusu 
içerisinde ve siz değerli heyetinizi bilgilendirmek maksadıyla söz aldım .

Değerli milletvekilleri, iktidarların görevi doğruyu yapmaktır, muhalefetin 
görevi de yanlışı yaptırmamaktır.

Burada dile getirilen hususları, bunların bir kısmı gerçeklerle örtüşmese 
bile, bir kısmı belki iç polemik olarak da kullanılabilecek ifadeler olarak 
değerlendirilse dahi, ben, iyi niyetle, içinden geçtiğimiz süreç ve duyduğumuz 
acının çerçevesinde meseleyi böyle değerlendirmeye çalışıyorum.

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta çarşamba günü, biz, burada, 
birlikte terör meselesini konuştuk, terörle mücadeleyi konuştuk. O tezkereye 
destek veren, teker teker milletvekillerimiz ve partilerimizle birlikte ki bundan 
dolayı Hükûmet adına teşekkürlerimi kamuoyu önünde ifade ettim, bir defa 
daha bu desteğinizden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade etmek 
istiyorum. O gün yaptığımız müzakerede mutabık kaldığımız -ben zabıtlara 
tekrar baktım hem Cumhuriyet Halk Partisi adına hem Milliyetçi Hareket 
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Partisi adına hem de teker teker bazı parti genel başkanlarımızın beyanlarına 
tekrar baktım- mutabık kaldığımız husus şu: Evvela, bir millî meseleyi 
konuşuyoruz. Üslubumuz ona göre oluyor, olmalı. İkincisi, bir devlet sorununu 
konuşuyoruz.

Bu belayla bugün karşılaşmış değiliz. Hepimiz o konuşmalara başlarken, 
çeyrek yüzyıllık bir meseleyi konuştuğumuzu ifade ettik. Demek ki, en az 
yirmi beş yıllık geçmişi olan bir konuyu konuşuyoruz ve bu süre içerisinde, 
bu tezkereye destek veren partilerimizin önemli bir kısmı bu sorumluluğun 
içerisinde bulundular, devletimizin imkân ve kabiliyetleri içerisinde 
milletimizden aldığı güç ve destekle bu belayı ülkemizden defetmek noktasında 
bir çaba sarf ettiler. Her hükûmet…

CANAN ARITMAN (İzmir) — Sayın Bakan…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Müsaade ederseniz, bakınız, laf atmak, bugün, burada olmaz. 
Laf atma noktasında değiliz Sayın Arıtman, rica edeceğim. Benim de 
yüreğim yanıyor. Ben, hem ASALA tarafından yakınları şehit edilmiş hem 
PKK tarafından yakınları şehit edilmiş olan birisiyim. Ben, bu acıyı her 
gün yaşayanlardan birisiyim, yüreğim yanarak konuşuyorum. Bu kürsüye 
yüzlerce defa çıktım, keşke çıkmasaydım, keşke böyle bir talihsizliği, böyle 
bir acıyı yaşamasaydık. Onun için, lütfen, sözlerimi, heyecanımı bu çerçevede 
değerlendirin.

Aslında, ben şunu söylemek istiyorum: Bizi eksik bulabilirsiniz, bizi yanlış 
bulabilirsiniz ama o tezkereye destek veren partilerle hepimiz aynı saftayız, 
ülkemizin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Gelin, meseleye böyle 
bakalım, meseleyi böyle anlayalım.(AK Parti sıralarından alkışlar)

RASİM ÇAKIR (Edirne) — İcraat nerede? İcraatı görelim. Aynı safta 
mıyız, değil miyiz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Onun için, çözümü de bulacaksak, birbirimizin cümlelerinden 
boşluk arayarak veya mefhumu muhalifinden mana çıkararak veya işin 
aslını, esasını öğrenmeden birbirimizi suçlarsak varmak istediğimiz noktaya 
varamayız. Tam tersi, başkalarının istediği zeminde bu konuyu tartışmış 
oluruz.

Diyorum ki: Bakınız, bu bir millî mesele, bu bir devlet meselesi. Geçen 
hafta da ifade ettim, bugüne kadar yeryüzünün gördüğü en kanlı terör örgütü, 
arkasında en çok dış destek olan bir örgütten bahsediyoruz. Onun için,  
yirmi beş yıl bitmedi, her hükûmet mücadele verdi, devletin bütün birimleri 
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mücadele verdi, veriyor. Bugün, hükûmette biz olmasak da bir başka parti 
olsa, onlar da verecek, verir. Bundan en ufak bir tereddüdüm ve şüphem 
yok. O nedenle, bizim, bugüne kadar bu mücadelede çok başarılı olduğumuz 
noktalar oldu ama tümüyle terör meselesi, ne ülkemizden ne bölgemizden ne 
de dünyanın gündeminden kalkmadı. Onun için, birçok anlaşmalar yapılıyor, 
birçok kuruluşta bu konu gündeme geliyor. Ama, en çok samimiyetsizliğin 
olduğu bir konuyu da konuşuyoruz. En çok alçaklığın ve ikiyüzlülüğün olduğu 
bir konuyu da konuşuyoruz, yalnız burada değil, her mekânda, her zeminde 
Türkiye’nin çektiği acıları, sıkıntıları… Varsa bu manada ikiyüzlü davrananlar, 
onlara da uygun üslup içerisinde bunların hepsi söylenmiştir, söylenmeye 
devam ediyor. Bir devlet mücadelesi olarak konu gündemimizde olduğuna 
göre, devletin ilgili birimleriyle bu iş götürülüyor.

Elbette, siyasi sorumluluk bizdedir, bunda hiç tereddüt yok. Anayasa’daki 
ölçüler, sınırlar çerçevesinde Türkiye’de yapılan her icraatın sorumlusu 
hükûmettir. Biz, bu sorumluluğun gereğini yapmaya, gerekli bilgiyi vermeye 
hazırız. Ancak bazı konularda kamuoyunun doğru bilgi sahibi olması lazım. 
Hepimiz bu menfur cinayetler karşısında, alçakça saldırılar karşısında bir 
infial içerisindeyiz. Milletimizin tepkisi haklıdır, infiali haklıdır ve asildir. 
Bizim arzumuz, sadece bu infialin bu sınırlar içerisinde kalması, başkalarını 
sevindirecek provokasyonlara vesairelere itibar edilmemesidir. O noktada daha 
soğukkanlı, daha sağduyulu davranalım. Çünkü, terörün varmak istediği şey 
bu ülkede ayrıştırma meydana getirmek, toplumun kesimlerini biri diğeriyle 
karşı karşıya getirmek, kamu düzenini bozmak, ülkemizin birliğine, dirliğine 
zarar vermek. O nedenle, hepimiz tabiatıyla, bugüne kadar alınan tedbirleri bu 
manada değerlendirmemiz lazım.

Şimdi, burada zaman zaman gündeme gelen bir konu oldu, geçen dönem 
de geldi. Gelin, bu tartışmalara bir son vermek, doğru bilgi vermek adına size 
bir teklifte bulunacağım. İç Tüzük’ümüzün 70’inci maddesine göre kapalı 
oturum imkânı var. Mesela, şu pişmanlık yasaları nasıl çıkmış? Nereden 
çıkmış? Çünkü biz bunları kamuoyu önünde bütün açıklığıyla konuşamıyoruz. 
Konuştuğumuz konu yaptığımız mücadelenin özüne zarar veriyor. Ama bu 
işten sorumlu hükûmet olduğu için de her defasında da benim Hükûmetim 
veya benden evvelki hükûmetler.. Çünkü sekiz defa pişmanlık yasası çıkmış. 
“Eve dönüş” demişiz, “pişmanlık” demişiz. Her hükûmet zaman zaman bu 
türlü tasarıları gündeme getirmiş. Ama ben baktım, hiçbir hükûmetin seçim 
beyannamesinde ve hükûmet programında pişmanlık yasası çıkarmak diye bir 
vaadi yok. Ne zaman ki hükûmet olmuş, devlet sorumluluğunu üstlenmiş, bir 
devlet ihtiyacı olarak o hükûmetin ya da o partilerin gündemine gelmiş. En zor 
çıkarılacak yasalardan bir tanesidir.
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Şimdi söylemesi kolay. Ama neden böyle bir yasayı o hükûmetler, bizden 
evvelki hükûmetler de çıkarmak lüzumunu duymuş? Açık olarak bir şey 
söylüyorum, diyorum ki, devlet ihtiyacı olarak gündeme gelmiş. Sayın Öymen 
de buna temas ettiği için söylüyorum.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sonucunu sordu, sonucunu.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sonucunu soracağız, bir dakika…

CANAN ARITMAN (İzmir) — Sayın Bakan, Öcalan’ı affetmek de mi 
devlet sorumluluğudur?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kimse Öcalan’ı affetmedi, affedemez.

CANAN ARITMAN (İzmir) — Öcalan’ı affetmediniz mi?.. Yapmayın! 
Yapmayın!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) —  Sayın Arıtman, yani, bu noktada, bakınız, ben böyle bir 
sorumsuzluk içerisinde olmam. Deminden beri ifade etmeye çalışıyorum.

 BAŞKAN — Sayın milletvekilleri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ben devlet sorumluluğunu taşıdığım süre içerisinde ne bu 
kürsüden ne başka bir kürsüden aksi bir şey söylemedim, yalan bir şey 
söylemedim. Devletimin, milletimin hilafına hiçbir kelime söylemedim.(AK 
Parti sıralarından alkışlar) Hiç kimse de söyletemez. Hiç kimse de bu terörist 
başının affına imza atamaz ama yanlış bilgiler…

CANAN ARITMAN (İzmir) — 6’ncı maddeyi biz koymadık, siz 
koydunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın BAŞKAN, eğer Sayın Arıtman konuşacaksa ne âlâ!..

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakın bu türlü, gayriciddi tavrınız, konuştuğumuz meselenin 
ciddiyetine zarar veriyor. Bir hanımefendi olarak saygı duyuyorum yalnız 
bakınız size diyorum ki, ikide bir, ikide bir…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Sayın Çiçek, Hükûmet 
sorumluluğunuzdan bahsettim. Hükûmet sorumluluğunuzu sorguluyoruz biz.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sorguluyoruz… Sorgulamanın yolu bu şekilde değil Sayın 
Şandır, siz beni tanırsınız ben sizi tanırım.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Onu konuşuyoruz, ben de sizi tanırım 
ama Hükûmet sorumluluğunuzu hatırlatıyoruz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakınız, siz konuşurken böyle bir sataşmayı siz de doğru 
bulmadınız, ben de bulmadım.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Tamam…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ben bir açıklık getiriyorum. Gelin, şu konuyu bir iç tüketim 
malzemesi olmaktan kurtarmak istiyorsak şu pişmanlık yasası zaman zaman 
konuşuluyor bakınız, 70’inci madde imkân veriyor, bir kapalı oturum yapalım.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Siz isterseniz olur Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ee siz de isteyin canım, siz gündeme getirdiniz.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Hayır efendim, tek başına…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sizin de yetkiniz var, sizin de yetkiniz var.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Tek başına siz isterseniz olur.

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu sorumluluğu, niye siz üzerinize almak istemiyorsunuz?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Tek başına siz isteyeceksiniz. Yetkiniz 
var.

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakın ben size teklif ediyorum çünkü ben bu işin nasıl olduğunu 
biliyorum. Bilmek isteyen sizsiniz, o zaman getirin, 70’inci maddeyi kullanın, 
size bu bilgiyi verelim.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Siz isteyebilirsiniz, yetkiniz var.

BAŞKAN — Sayın Anadol…
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ama siz niye getirmiyorsunuz? Sayınız mı yetmiyor? (AK Parti 
sıralarından alkışlar) Mademki…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Yetkiniz var, yetkiniz…

BAŞKAN — Sayın Anadol…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ama sayınız yetmiyorsa destek verelim. Hâlbuki, orada 20 
milletvekili yeter.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Yetkiniz var tek başına…

BAŞKAN — Sayın Anadol…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Tek başına yetkiniz var. 70’inci madde 
burada. Yapmayın size yakışmıyor. Sizin ciddiyetinize yakışmıyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakınız, her defasında gündeme getiren sizsiniz, ben Hükûmet 
üyesi olarak, benden evvelki tasarıların da nasıl gündeme geldiğini biliyorum; 
bunu bilme ihtiyacım yok. Bilme ihtiyacı olan sizsiniz, bunu siz gündeme 
getiriyorsunuz. Ben de diyorum ki, bu bilgiyi size verelim.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Ciddiyetinize yakışmıyor. Tek başınıza 
isteme yetkiniz var.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kapalı oturum isteyin, ne var bunda? Niye istemiyorsunuz?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Yapmayın…

BAŞKAN — Sayın Anadol…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kapalı oturum isteyin verelim bu bilgiyi, bu bilgiyi verelim.

BAŞKAN — Sayın Bakan, Genel Kurula hitap edin lütfen.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu ihtiyacın nereden geldiğini, kimin istediğini, neden istediğini 
açıkça ortaya koyalım.

ATİLA EMEK (Antalya) — Hiçbir şeyi gizleyemezsiniz. Bildiğiniz bir şey 
varsa söyleyin.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ondan sonra diyelim ki, evet, siyasi sorumluluk bana ait olsa 
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bile benden evvelki hükûmetlere ait olsa bile konunun nasıl gündeme geldiğini 
çok açık olarak ortaya koyalım. Aksi hâlde biz bunları böyle tartışmaya devam 
ederiz.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — İsteyin efendim…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Çünkü taşıdığım sorumluluk, bu kürsüden, bu formatta, bu 
şekliyle bazı gerçekleri açıkça söylemeye imkân vermez; çünkü yürüttüğümüz 
davanın özüne zarar veriyor. Devlet açısından verebileceği bir kısım sıkıntılar 
var, bir zorluklar var, bunları paylaşmak adına eğer paylaşacaksak ben bu 
bilgileri vereceğim, ben saklamıyorum. Onun için, demek istiyoruz ki, 
böylesine acılı bir günde, eğer bu konular, konuştuğumuz konunun sonuçlarına 
tesir icra edecekse, daha köklü tedbirlerin alınmasına imkân verecekse, 
birbirimizi anlamaya imkân verecekse, birliğimizin, beraberliğimizin daha 
kuvvetlenmesine imkân verecekse, gelin, bu konuyu konuşuruz. Sonuçta 
da ne var ne yok biz anlarız ki kamuoyunda tartışılan, bir türlü mahiyeti 
anlaşılamayan bu meselelerin ne anlama geldiğini, nereden kaynaklandığını 
açıkça ortaya koymamız lazım gelir.

Şimdi bakınız, bir şey daha ifade etmek istiyorum: Terörle mücadele 
meselesi bir devlet meselesidir dedik. Bugüne kadar uygulanan politikalar da 
bir devlet politikasıdır. Geçen hafta da böyle ifade edildi, ben de buna aynen 
katılıyorum; devlet politikasıdır. Bir başka hükûmet gelse, bu politikalara 
yenilerini ekleyecektir, güncelleştirecektir ama ana istikameti, ana aksları 
değişmeyecek. Onun için, biz de her olay vuku bulduğunda, devletin, ister 
Genelkurmay ister Millî İstihbarat ister Jandarma ister Emniyet veya başkaca 
birimlerden, Dışişlerinden, konuyla alakası olan birimlerle bir araya geliyoruz. 
Eldeki bilgi ne, olayın mahiyeti ne, varmak istediği nokta ne, alınan tedbirlerde 
nerede eksiklik var, nerede sıkıntımız var, nerede zafiyetimiz var, bundan sonra 
alınması gereken tedbirler ne? Dün aldığınız tedbir bugün yetmiyor, bugün 
aldığınız da yarın yetmeyecek.

Onun için, yeri gelmişken buradan bir şey ifade ediyorum bütün 
samimiyetimle değerlendirmesi size ait: Bakınız, pazar günü biz dört toplantı 
yaptık. En son, Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılan toplantı; Sayın 
Başbakan, ilgili bakanlar, Genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız, 
MİT Müsteşarı. Olaylar bütün ayrıntılarıyla burada konuşulmuştur. 
Verdiğiniz tezkerenin kullanımı dâhil, verdiğiniz tezkerenin kullanımı dâhil, 
hududu, şümulü, zamanı, dün alınmış, geçtiğimiz günlerde alınmış, dün, 
evvelsi gün aldığımız, yarın, öbürsü gün ve daha sonraki alacağımız tedbirler 
konusunda devletin kurumları arasında tam bir mutabakat vardır. Şimdi, 
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tezkereyi verdiğiniz doğrudur ama bu tezkereyi kullanacak devletin güvenlik 
birimleridir; bunun zamanını, şümulünü, hududunu, elbette siyasi hedef 
olarak biz koyacağız, zamanlaması kendilerine ait. Bunların hepsinde bir 
mutabakatımız var, ama şimdi, bunu, her yerde, aleni, açık söyleme imkânımız 
yok. Söylediğiniz takdirde bu bir tedbir olmaktan çıkar, caydırıcı olmaktan 
çıkar ama devletin sorumluluk taşıyan, canını ortaya koyarak ister Kuzey 
Irak’ta ister Doğu, Güneydoğu Anadolu’da veya Türkiye’nin herhangi bir 
yerinde mücadele veren güvenlik birimlerimiz bana “Şu gün, şu tarih, şu saatte 
bu işi yapmam gerekir.” diyor ise, bize düşen, işin icabı neyi gerektiriyorsa o 
noktadaki kararı vermektir. Bu noktada ne benim Hükûmetimin kararsızlığı 
olur ne de geçmişte ne de bundan sonraki hükûmetlerin.(AK Parti sıralarından 
alkışlar)

Tekraren ifade ediyorum değerli arkadaşlarım: Bakınız, verdiğiniz 
tezkere dâhil, yetki dâhil alınan ve alınacak olan tedbirler konusunda yarın 
da Millî Güvenlik Kurulu var, başkaca tedbirler de oradan çıkacaktır, devletin 
kurumları arasında zerre kadar fikir ayrılığı, düşünce ayrılığı yoktur. Geri 
kalanın zamanlaması bu sorumluluğu en üst düzeyde hayatını ortaya koyarak 
sürdürecek olan kurumlarımızın “şu tarih, şu zaman, şu büyüklükte” demesine 
bağlı. Bunu ifade etmek istiyorum, bu özellikle önemli.

Bir başka şeyi daha bugün burada ifade etmem lazım. Şimdi, Sayın 
Başbakan bugün İngiltere’de, bazı arkadaşlarınız Kuveyt’te ve Irak’ta. Şimdi 
biz bunları bu Kurulda pazar günü konuştuk değerli arkadaşlarım, pazar günü 
konuştuk Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında. Sayın Başbakan, gidip 
gitmemeyi… İç politikada bu yanlış değerlendirmelere konu olabilir, gidelim 
mi, gitmeyelim mi. Ama orada yapılan değerlendirmelerin sonucudur ki, 
Sayın Başbakan bugün İngiltere’dedir.

GÖKHAN DURGUN (Hatay) — İngiltere’ye gideceğine buraya gelsin, 
hesap versin!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bir arkadaşımız Kuveyt’te Irak’a komşu ülkeler toplantısında 
Türkiye’nin davasını anlatmak, bu konuyu anlatmak üzeredir. Sayın Ali 
Babacan da, bir süreden beri, Irak’a komşu, en başta İslam ülkeleri, Arap 
ülkelerini ziyaret etmektedir.

Değerli arkadaşlarım, konunun çarpıtmaya müsait yanları vardır. 
Biz haklıyız ama en haklı davalarımızda gerekli altyapı zaman zaman 
hazırlanmadığı için, başta Kıbrıs olmak üzere… Kıbrıs’tan daha haklı dış 
politika davamız oldu mu geçmişte? Ama geriye dönüp baktığımızda Birleşmiş 
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Milletlerde her defasında kaybettik, başka tarafta kaybettik. Onun için, şimdi, 
Irak bir Arap ülkesidir, Birleşmiş Milletlerin üyesi bir ülkedir. Elbette sizin 
yaptığınız bir tasarrufun yarın fitne, fesadı bol bir coğrafyada “Bu, Araplara 
karşıdır, vesairedir.” deyip sizin tarihî geçmişinizle birleştirerek şu veya bu 
istikamette istismar imkânları vardır. Biz bunları devletin bilgisi içerisinde 
oturup konuştuktan sonra vardığımız karar şudur ki: Sayın Başbakanın bugün 
İngiltere’ye günübirlik gidip gelmesi… (CHP sıralarından gürültüler)

CANAN ARITMAN (İzmir) — 1 Mart tezkeresi…

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) — Dinleyin!

GÖKHAN DURGUN (Hatay) — Ne diyorsun?

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …arkadaşlarımızın Kuveyt’teki toplantıya katılması ve Sayın 
Dışişleri Bakanımızın…

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri…

CANAN ARITMAN (İzmir) — 1 Martta…

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) — Bir dinle, bağırma!

GÖKHAN DURGUN (Hatay) — Otur yerine!

BAŞKAN — Sayın Arıtman…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …Arap ülkelerine, İslam ülkelerine gidip Türkiye’nin en haklı 
davasını anlayıp, yarın konu bir başka zeminde gündeme geldiğinde destek 
istemesi, şimdiden bilgilendirmesi, bunların hiçbirisi, hiçbirisi verilmiş olan 
karardan vazgeçmek anlamına değildir. Bunun altını özellikle çiziyorum. 
Verdiğimiz, vardığımız kararın, devletin ilgili birimleriyle varmış olduğumuz 
mutabakattan vazgeçme anlamında değildir. Ancak, bilgilendirmek ve 
mümkünse en haklı olduğumuz bir davada olabildiğince geniş bir devletler 
topluluğunu bu politikanın arkasına almak, terörle mücadelede önemli bir 
adımdır, önemli bir unsurdur. Şimdi, ben olsaydım konuyu şöyle sorardım: 
“Başbakan ne arıyor orada?” Ee, ben sebebini söyledim. Bu, bir soru tarzında 
sorulmak vardır, bir eksiklik, bir noksanlık olarak kamuoyunun gündemine 
getirilmek vardır. Dolayısıyla, Hükûmet, insan aklının alabileceği, devletin 
envanterinde bulunan imkân, kabiliyet, bilgileri değerlendirmek suretiyle en 
doğru olanı yapmaya çalışıyor. Size de her vesileyle bilgi vermeye hazırız.

GÖKHAN DURGUN (Hatay) — Nerede bilgi?
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — İster bu şekliyle, ister kapalı oturum, isterseniz… Zaten onu 
planladık, Sayın Elekdağ’ın geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı toplantıda bir 
platform oluşturulması noktasında bir teklifi oldu, biz buna olumlu baktığımızı 
söyledik. Tezkereye destek veren partilerimizle bu konuyu görüşmeye her 
zaman hazırız. Hiçbir zaman şöyle bir bencillik içerisinde de olmadık, egoizm 
içerisinde de olmadık: “En iyi biz biliyoruz, diğer bilgilerin hepsi yanlıştır.” da 
değil. Akıl akıldan üstündür, sizin de katkınız olacaksa, ki olur, olmalıdır, biz 
bunları almaya da hazırız. Çünkü söylediğim gibi, konuşmalarımız birbirimiz 
açısından yeteri kadar anlaşılsa da anlaşılmasa da tezkereye “evet” diyenler hep 
aynı taraftayız; bunu unutmayın. Hepimiz aynı taraftayız, hepimiz ülkemizin 
birliğinden ve dirliğinden yanayız.(AK Parti sıralarından alkışlar) Bugün bu 
saat itibarıyla alınması gereken ne tedbir varsa bunlar alınıyor, alınmaktadır. 
Lütfen, devletimize güvenin. Devletimizin bu noktadaki azmini, kararlılığını, 
lütfen, hepimiz sonuna kadar destekleyelim, bugüne kadar olduğu gibi.(MHP 
sıralarından “Devlete güveniyoruz, Hükûmete güvenmiyoruz.” sesleri)

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Milletimiz her zaman bu noktadaki azim ve kararlılığını 
göstermiştir.

Bu duygular içerisinde hepinize saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından 
alkışlar)
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Konu : İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, şehit ve gazi ailelerinin 
sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 22 
Tarih : 20 Kasım 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, böylesine önemli bir konuyu gündeme getirdiği için 
İzmir Milletvekilimiz Sayın Şenol Bal’a huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Gerçekten de inancımızda, kültürümüzde şehitliğin ve gaziliğin ayrı 
bir yeri vardır. Onlar bizim rahmetle ve şükranla her zaman hatırlamamız, 
anmamız gereken insanlardır ve bugün sahip olduğumuz ne varsa bunları 
onlara borçlu olduğumuzun bilinci içerisinde olmalıyız ve hiçbir zaman da 
haklarını ne yaparsak yapalım ödememiz mümkün değildir. Onun içindir 
ki, bütün cumhuriyet tarihi boyunca cumhuriyet hükûmetleri bu insanlar 
için devletin bütçe imkânları içerisinde olabildiğince ihtiyaçlarını gidermek, 
problemlerini çözmek noktasında belki yeterli değil ama her hükûmet 
olumlu bir yaklaşım içerisinde bulunmuştur. Öyle olduğu içindir ki, muhtelif 
tarihlerde, muhtelif hükûmetler döneminde 2330, 3713, 3453, 3497 sayılı 
yasalar çıkarılmıştır. Ayrıca, özel yasalarda da ya da idari bir kısım kararlarla 
da bu insanlarımızın kendilerinin ve çocuklarının, vârislerinin ihtiyaçlarının 
karşılanmasıyla ilgili önemli adımlar atmışlardır. 

İfade etmeye çalıştığım gibi, bunlar hiçbir zaman yeterli değildir. 
Ancak, kamuoyu açısından da bilinmesi bakımından bazı hususları sizin de 
bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Şimdi, şehit vârislerine sağlanan çok değişik yasalarla, çok değişik 
kaynaklardan, yeterli olmamakla birlikte -ifade ediyorum- bazı imkânlar 
sağlanmaktadır.
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Bunlardan bir tanesi nakdî tazminattır. Bu belirttiğim Kanun kapsamına 
giren şehit olan personelin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru 
brüt aylığının 100 katı tutarında nakdî tazminat ödenmektedir, bu yaklaşık 45 
milyar 932 milyon YTL’dir.

İkincisi, “tütün beyiyye ikramiyesi” adı altında, bu kaynaktan bir defaya 
mahsus, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, Emekli Sandığı Kanunu’na 
göre, tütün ve alkol ürünlerinin satış bedellerinden bir defaya mahsus, yılda 
ödeme yapılmaktadır. 

Ayrıca, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre ödenen bir faizsiz konut 
kredisi söz konusudur. Yukarıda zikrettiğim Kanun kapsamındaki görevler 
nedeniyle şehit olanların dul ve yetimlerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 
faizsiz konut kredisi verilmektedir; yaklaşık 45 bin YTL’dir. 

Ayrıca, Emekli Sandığınca yapılan öğrenim yardımı var. Şehit olan 
personelin ilköğretim, lise ve yüksekokulda öğrenim görmekte olan 
çocuklarına Emekli Sandığınca öğrenim yardımı yapılır. Yardım yılda bir kez 
yapılmaktadır. 

5434 sayılı Kanun’a göre otuz yıldan az hizmet süresi olan şehit personelin 
eşi ve çocukları, baba ve annesine otuz yıl üzerinden; hizmeti otuz yıldan 
fazla olanlara da fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamı üzerinden maaş 
bağlanmaktadır ve her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi 
yapılacak şekilde bu emekli maaşı artırılmaktadır.

Ayrıca, 3713 sayılı Kanun gereğince -sonradan 4131 sayılı Kanun’la ilaveler 
yapıldı- terörle mücadele sırasında, çalışabilir şekilde malul olanların kendisi, 
şehit ve çalışamayacak derece malul olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin, 
varsa eşleri, yoksa çocuklarından birisi, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisi 
kamuya ait işyerlerinde istihdam edilmektedir. Şu an benim elimdeki rakam: 
8.100 kişi bu Kanun kapsamı çerçevesinde işe yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri dayanışma vakıflarınca, değişik kalemlerde, 
değişik miktarlarda yardım yapılmaktadır. Vakfa üye olan subay, astsubay, 
uzman erbaşların şehadeti hâlinde, ailelerine, o yıl belirlenen miktar üzerinden 
hizmet yılına göre yardım yapılmaktadır. Bu da, 13.296 YTL ile 31.427 YTL 
arasında bir rakam ödenmektedir. 

Ayrıca, birlik komutanlığınca, şehit olan subay, astsubay, uzman erbaşın 
hak sahibi vârislerine orgeneral aylığının 2 katı tutarında ölüm yardımı 
yapılmaktadır. 

Keza, Emekli Sandığınca -erbaş ve erler hariç- emekli ikramiyesi ödemesi 
yapılmaktadır. 
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205 sayılı Kanun’a göre ödenen “Ordu Yardımlaşma Kurumu yardımı” adı 
altında, buraya üye olanlar bakımından, albay ve daha aşağıdaki rütbeler için 
albay maaşının 20 katı tutarı ödeme yapılmaktadır. 

Yine, “kamu konutlarından yararlanma ve kira yardımı” adı altında bir 
başka imkân daha sağlanmaktadır. 3713 sayılı Kanun’un 21’inci maddesi 
gereğince, kamu konutlarında oturmakta iken ölenlerin dul ve yetimleri ile 
sakat kalanlar bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam eder. 
Bu süre sonunda çıkacak olanlar ile kamu konutlarından yararlanmayanların 
istekleri hâlinde, ikametgâh olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın 
belediyeden alınacak rayice göre belirlenecek kira bedeli on yıl süreyle devlet 
tarafından karşılanmaktadır. 

Yine, “kuvvet komutanlığı ilk destek yardımı” adı altında bir başka yardım 
söz konusu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfının da yapmış olduğu aylık veya 
bir defaya mahsus yardımlar var. 

Aynı şekilde, şehit vârislerine sağlanan diğer bir kısım… Ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanma, şehit vârislerinin -eğer bir sosyal güvenlik 
kuruluşuyla irtibatı yoksa- askerî hastanelerden yararlanması, 2684 sayılı 
Kanun’a göre ilköğretim ve ortaöğretimde parasız yatılı veya burslu öğrenci 
okutma ve bunlara sosyal yardım yapılması mümkün olmaktadır. Şehit ve 
malul çocuklarıyla öz kardeşlerinin askerî okullar ve polis kolejlerine öncelikle 
alınması, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından ve öğrenci kredisinden şehit 
ve malul çocuklarının öncelikle yararlanması, yükseköğrenime katkı payının 
alınmaması, şehit, dul ve yetimleriyle muharip ve malul gazilerin dul eşlerinin 
meskenlerinde tükettikleri elektrikten yüzde 40 oranında indirim yapılması 
dahil çok değişik kalemlerle, arz etmeye çalıştığım gibi, bu insanlarımıza 
imkânlar sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce… Terörle mücadelede şehit olanlar 
bakımından ifade etmeye çalışıyorum: Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen 
nakdî tazminat 45.933 YTL, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince verilen 
faizsiz konut kredisi 44.118 YTL, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sosyal 
Yardım Fonu’ndan 10.000 YTL, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, en 
yüksek devlet memurunun almış olduğu maaşın 30 katı tazminat, 69.479 YTL, 
Polis Sandığına üye olanlara, üyelik süresine bakılmaksızın, Ankara Sigorta 
tarafından verilen 20.000 YTL, Emekli Sandığınca belirlenen miktarda her yıl 
bir kez verilen tütün ikramiyesi 1.706 YTL, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfınca karşılıksız olarak verilen çek 10.000 YTL olmak üzere 201.236 YTL 
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imkân sağlanmaya çalışılmaktadır. Vazife malullerine ise, toplam, yukarıda 
saydığım kaynaklardan 129.257 YTL imkân sağlanmaya çalışılmaktadır.   

Söylemek istediğim şey şudur: Bunlar, şüphesiz, şu ana kadar değişik 
hükûmetler döneminde ve bizim de sağlamaya çalıştığımız imkânlardır. 
Gönlümüz arzu eder ki bunların çok daha ötesinde ve üstünde bu insanlara 
daha fazla imkân sağlayalım, sağlamanın birlikte çabası ve gayreti içerisinde 
olalım.

Şundan hepimiz eminiz ve inanıyoruz ki bu insanların üzerimizde hakları 
vardır. Bunlara ne yapsak haklarını ödeme imkânımız da yoktur. Hepimiz 
-ve her hükûmet- bu şartları daha da iyileştirmenin çabası içerisinde inşallah 
birlikte olacağız düşüncesini burada ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
(AK Parti sıralarından alkışlar)
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Konu : Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Kıbrıs sorununa 
ve çözümü için yapılması gerekenlere ilişkin gündem dışı 
konuşması dolayısıyla 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 49 
Tarih : 15 Ocak 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sayın Pazarcı’ya da bu önemli konuyu gündeme getirdiği için 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs meselesi inanıyorum ki hepimiz için millî 
bir davadır. Hem bizim Hükûmetimizin hem de bizden önceki cumhuriyet 
hükûmetlerinin en öncelikli dış politika meseleleri arasında yer almıştır, bugün 
de bu yerini ve önemini korumaktadır. Bundan dolayıdır ki bugüne kadar 
yaptığımız dış politika temaslarında Kıbrıs konusunun geçmediği, Kıbrıs’la 
ilgili düşüncelerimizi muhataplarımıza söylemediğimiz hemen hemen hiçbir 
temas, hiçbir toplantı da söz konusu değildir.

Esasen Türkiye olarak Kıbrıs meselesine ne denli önem verdiğimizin de 
birçok göstergesi vardır. Bugünkü Cumhurbaşkanımız seçildikten sonraki ilk 
yurt dışı seyahatini ve ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmıştır. 
Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız yine aynı hassasiyetle, aynı 
duyarlılıkla ilk yurt dışı gezisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmıştır. 
Dolayısıyla gündemde açık olarak yer alsa da almasa da Kıbrıs konusu bizim 
için önemlidir ve hayatidir. Her fırsattan istifadeyle de adada adil ve kalıcı 
bir çözümün, kapsamlı bir çözümün bulunabilmesi noktasında her seviyede 
temaslar, arayışlar ve gayretler de sürdürülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükûmetleri olarak bugüne kadar 
Kıbrıs konusuna iki türlü yaklaşım olmuştur: Bunlardan bir tanesi, adadaki 
gerçeklerden yola çıkarak kapsamlı ve adil bir çözümün, kalıcı bir çözümün 
gerçekleşmesi noktasında çaba sarf etmektir. Bizden evvel bu çabalar 
sürdürüldü, biz de duraksamadan bu çabaları sonuna kadar sürdürüyoruz ve 
sürdürmeye de kararlıyız.
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İkincisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik ve sosyal yönden 
kalkınması için Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri olarak bugüne kadar 
elimizden gelen desteği gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam 
edeceğiz. Bir rakam ve misal vermek gerekirse, 1974-1996 yılları arasında yıllık 
olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan yardımların tutarı yıllık 80 
milyon dolardır, ortalama. 1997’den 2002’ye kadar olan süre içerisinde yıllık 
ortalama yardım tutarı 210 milyon dolardır, 2002’den bu tarafa da en az 360 
milyon dolardır, bugünlerde ise 400 milyon dolar civarında. Biz, söylediğim 
maksadın temini için, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmış bir Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin inşasına Türkiye Cumhuriyeti olarak bu türlü yardımları 
yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

Değerli milletvekilleri, biraz evvel de ifade edildiği gibi, 17 Şubat 2008 
tarihinde güney Kıbrıs Rum kesiminde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi 
yapılacaktır. Biz de, ifade edildiği gibi, bu seçimden sonra Kıbrıs konusunda 
uluslararası bir hareketliliğin yaşanacağını biliyoruz ve buna göre de 
hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak 
çok kapsamlı, her seviyede, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, konuyla 
ilgili taraflara ve kuruluşlara Türkiye’nin görüşleri anlatılmıştır, anlatılmaya 
da devam ediyor. Tabiatıyla, bir çözüm bulunacaksa adadaki gerçeklerden 
yola çıkılarak bu çözümün bulunması gerekmektedir. Her ne pahasına olursa 
olsun bir çözüm değil, adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümün gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Bunun asgari şu üç konuda gerçeğin kabulüne bağlı olarak bu 
çözüm bulunabilir: Adada iki ayrı toplum vardır, adada iki ayrı devlet vardır, 
adada iki ayrı demokrasi vardır. Bunlardan vazgeçmek mümkün değildir. 
Bulunacak çözüm bunların gerisine götürülemez. Dolayısıyla, bunu da, hem 
Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Başbakan hem de ben, son katıldığım 
Kıbrıs’taki kutlama törenlerinde Hükûmetimiz adına bu gerçekleri bütün 
dünyaya ifade etme imkânını bulduk.

Bir taraftan bu gerçeğin kabulü noktasında Hükûmet olarak çaba sarf 
ederken, öbür taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik tecridin 
ortadan kaldırılmasını teminen de önemli çabalar sarf ediyoruz. Bugüne kadar 
da küçümsenmeyecek bazı başarılar elde edilmiştir. Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti temsilciliklerinin sayısı 15’e ulaşmıştır. Ankara, İstanbul, 
İzmir, Mersin’in dışında Londra, Brüksel, New York, Washington, İslamabad, 
Abu Dabi, Bakü, Bişkek, Doha, Strasbourg, Roma; önümüzdeki günlerde 3 
yeni temsilcilik için hazırlıklar son aşamaya gelmiştir. Bunlar: Kuveyt, İsrail, 
Oman. Ayrıca 4 temsilcilik konusunda da temaslar sürmektedir: Polonya, 
Bahreyn, Amman ve Malezya. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 
şu an 7 tane temsilcilik bulunmaktadır: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, 
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ABD, Almanya, Avustralya, İngiltere Temsilcilikleri, Fransız Kültür Merkezi, 
Avrupa Birliği Destek Ofisi.

Yine, bu süre içerisinde yaptığımız çabaların, gayretlerin sonucu olarak 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportları 14 ülkede kabul görmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Talat, son olarak, 
Pakistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının davetlisi olarak bu ülkelere 
resmî ziyaretler gerçekleştirmiştir. ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, 
Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanlarının davetlisi olarak da bu ülkelere 
ziyaretler yapmıştır.

Yine, son zamanlarda bir önemli gelişme: Gazimagosa Limanı’yla 
Suriye’nin Lazkiye Limanı arasında düzenli feribot seferleri başlamıştır.

Avrupa Birliği Komisyonu söz konusu seferler hakkında verdiği görüşte, 
Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan deniz limanlarına giriş ve çıkışın genel uluslararası 
hukuka göre yasak olmadığını, ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
ne de Avrupa Birliğinin hiçbir dönemde ilgili bölgelere ticaret ambargosu 
getirmediğini, hatta komisyonun 2004 yılında KKTC’yle doğrudan ticaretin 
sağlanmasını teminen doğrudan ticaret tüzüğü önerisinde bulunduğunu 
açıkça belirtmiştir. Bu da çok önemli bir gelişmedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs sorununun çözümü için, biraz 
evvel ifade etmeye çalıştığım gibi, en üst seviyede temaslar sürdürülmektedir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Talat, 5 Eylül 2007 
tarihinde, Rum lideriyle yaptığı görüşmede, 2008 yılında kapsamlı çözüme 
ulaşılması yönünde bir öneride bulunmuştur. Fakat bu öneri reddedilmiştir.

Sayın Talat, 16 Ekim 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle 
yaptığı görüşmede, adadaki iki taraf arasında güven ortamının yaratılması 
ve kapsamlı çözüm çalışmalarına elverişli bir ortamın oluşturulabilmesi 
için genişletilmiş güven artırıcı önlemler paketini sunmuştur. Bu olumlu 
karşılanmıştır.

Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler 
Barış Gücü’nün faaliyetlerine ilişkin Haziran-Aralık 2007 dönemini kapsayan 
son raporu, 3 Aralık 2007 tarihinde yayınlanmıştır. Bu raporun 47’nci 
paragrafında, Kıbrıs Türkleri üzerindeki tecridin kaldırılması gereğine atıf 
yapılmaktadır. Raporda ayrıca, adada varılacak çözümün, iki kesimli ve iki 
toplumlu federasyon ile siyasi eşitlik ilkelerine dayanacağı vurgulanmakta 
ve çözümün ana hatlarının bilindiği ve çözümün unsurlarının geçtiğimiz on 
yıllarda oluşmuş müktesebat ve anlaşmalara dayanacağı ifade edilmektedir. 
Burada zikredilen hususlar, esas itibarıyla Türkiye’nin görüşlerine de paralellik 
arz etmektedir.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Talat, son olarak 
3-4 Ocak 2008 tarihlerinde ülkemize resmî olarak ziyaret gerçekleştirmiştir 
ve bu ziyaret çerçevesinde, 17 Şubat 2008 Güney Kıbrıs Rum bölümündeki 
seçimlerden evvel Kıbrıs konusunun ayrıntılı bir şekilde yeniden ele alınması 
ve 2008’deki meydana gelebilecek hareketlilik de dikkate alınmak suretiyle 
bundan sonra sürdürülecek çabalar bir defa daha ayrıntılı bir şekilde gözden 
geçirilmiştir.

İçinde bulunduğumuz dönemdeki önemli bir konu da Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesindeki davalardır. Bu davalar konusunda Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önemli bir çaba sarf etmiş ve iyi bir noktaya da 
gelindiği kanaatini taşıyoruz. Daha evvel bu tip davalar, Loizidou’da olduğu 
gibi, doğrudan İnsan Hakları Mahkemesine gitmekte idi ve Türkiye aleyhine 
de oradan bir karar çıkmıştı. Yaptığımız çalışmaların sonucunda bir iç hukuk 
yolu olarak, Taşınmaz Mal Komisyonu kurulmuş ve bugüne kadar da buraya 
300 kadar Kıbrıslı Rum başvuruda bulunmuştur. Bu başvurulardan 32’si de 
sonuçlanmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisindeki gelişmeler ise, 
bu süre zarfında, gerçekten memnuniyet vericidir. Fazla vaktinizi almak 
istemem. Aradan geçen bu dört beş yıllık süre içerisinde ekonomisi devamlı 
büyümüş, özellikle eğitim sektöründe önemli bir merhaleye gelinmiştir. Dört 
sene kadar evvel 21 bin civarındaki öğrenci sayısı bugün 40 bini aşmıştır. 
Mevcut üniversitelere ilaveten Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Kuzey 
Kıbrıs kampüsü Güzelyurt’ta hizmete girmiştir. Cumartesi günü bir toplantı 
yapacağız İstanbul’da, İstanbul Teknik Üniversitesinin de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde bir kampüs kurması için çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

Turizm sektöründe önemli bir sıçrama var. Yatak sayısında giderek bir 
artış var.

Millî gelir rakamları geçmişle kıyaslanmayacak derecede önemlidir, 12 
bin dolar civarındadır. Dolayısıyla hem Türkiye’nin desteği hem de orada 
yapılmasını arzu ettiğimiz bir kısım yapısal reformlar sebebiyle, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti her geçen gün biraz daha iyi bir noktaya gitmektedir. Burada 
hem Türkiye’nin katkısı önemlidir hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
yöneticilerinin bu yöndeki çabaları işi daha iyi bir noktaya getirecek demektir.

Bunlarla kısaca, değerli milletvekilleri, şunu ifade etmek istiyorum: 17 
Şubat tarihinden sonra bir hareketliliğin meydana geleceği kesindir, uluslararası 
kamuoyunun bir beklentisi var. Biz çalışmalarımızı bu hareketlilik başladıktan 
sonra değil, daha bugünlerden itibaren her iki yönde de çalışmalarımızı 
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sürdürüyoruz. Son değerlendirmeyi bu yılın başında yaptık. Bundan sonra 
da bu çalışmalar ayrıntılı bir şekilde sürdürülecek. Zamanı geldiğinde, ihtiyaç 
hasıl olduğunda da gerek Genel Kurulunuza gerekse başka bir vesileyle 
kamuoyuna bu türlü bilgileri hiç şüphesiz vereceğiz.

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından 
alkışlar)
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Konu : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, cevaplanmayan soru 
önergelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 103 
Tarih : 13 Mayıs 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Ersin’in gündeme getirdiği konuyla ilgili olarak bazı hususlarda 
yüce heyetinize bilgi vermek üzere bulunuyorum.

Hiç şüphesiz Meclisin en önemli iki görevi var: Bunlardan bir tanesi yasa 
yapmak, ikincisi de denetim yapmaktır. Dolayısıyla bu Meclis bugüne kadar 
bu iki görevi de Anayasa ve İç Tüzük çerçevesinde yerine getirmeye çalışmıştır. 
Dolayısıyla, hiçbir cumhuriyet hükûmeti düşünülemez ki, bu yüce çatıyı ve 
bu müesseseyi önemsememiş olsun. Hepimizin önemsediği, cumhuriyetin 
en temel kurumudur ve rejimin ve demokrasinin de kalbidir. Dolayısıyla, ne 
bizim Hükûmetimiz ne de bizden evvelki bir hükûmetin bu kuruma saygısızlık 
etmesi, sorulan sorulara cevap vermemesi diye bir husus düşünülemez.

Biz de bu sorumluluk duygusu içerisinde Anayasa’nın 98 ve İç Tüzük’ün 
96 ve müteakip maddelerinde belirtilen denetim yollarından hangisi gündeme 
geliyorsa bununla ilgili devletin bilgisini, yaptığımız işlerle ilgili konuları sizlere 
aktarmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Bu konuda haksızlık yapılıyor. Nitekim, biraz 
sonra da bir başka denetim yolu olan gensoru müessesini işletiyoruz. Burada 
konuyla ilgili ne varsa, herkes gelecek, burada düşüncelerini söyleyecek, 
kamuoyu da buradan bilgi sahibi olacaktır.

Ancak, bizim Hükûmetimizin öncekilerden bir farkı var. 18 Kasım 
2002’de 58’inci AK Parti Hükûmetini kurduğumuz zaman ilk çıkardığımız 
yasalardan bir tanesi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’dur. Biz sadece Meclise bilgi 
vermek değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin devlet faaliyetleri 
konusunda bilgi sahibi olmasını teminen bilgi edinmeyi bir hak olarak telakki 
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ettik, bilgi verecek kişilerin de bir lütufta, bir ihsanda değil, Anayasa’dan 
ve yasalardan doğan bir görevi yerine getirmek mecburiyetinde olduğu 
noktasından hareketle tüm vatandaşlarımızın hangi konuları istiyorsa istisnalar 
dışında bilgi edinmesine imkân sağlayacak düzenlemeleri getirdik. Bununla 
ilgili üst kurul kuruldu. Ola ki bürokraside bazı yanlışlıklar olabilir, yanlış 
anlamalar olabilir, vatandaşın bu konudaki soruları cevapsız kalmasın diye 
itiraz hakkını da getirdik ve inanıyorum ki, bu Yasa yürürlüğe girdiğinden bu 
tarafa neredeyse milyonlara varan insanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
devlet faaliyetleriyle ilgili soru soruyorlar, ilgili kurumlardan da bilgi alıyorlar.

Şimdi, tabiatıyla bilgi edinmek yazılı ve sözlü soru şeklinde burada 
gündeme geldiği için bu soruların da İç Tüzük’teki çerçeve içerisinde sorulması 
lazım, o sınırlar dâhilinde olması lazım.

Ben daha evvel bazı sözlü sorulara verdiğim cevapta, bize, Hükûmete 
sorulan bazı soruların İç Tüzük hükümlerine uymadığını ifade etmeye çalıştım, 
bu konuda ısrar ediyorum. Mesela ne gibi? “Kişilik ve özel yaşama ilişkin 
sorular sorulamaz.” diyor İç Tüzük’ün 96’ncı maddesinde. Gelen soruların bir 
kısmı doğrudan doğruya kişilik haklarıyla ilgilidir, özel hayatla ilgilidir. Bu 
sorular cevaplandırılamaz.

İkincisi: Başka kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan sorular da 
sorulamaz çünkü bu bir israftır, zaman israfıdır. “Filanca köyün, filanca ilin, 
filanca ilçesinin falanca köyünün yolu ne zaman yapılacak?” Başbakandan soru 
önergesi. Şimdi, bu bilgi Başbakandan başka yerden sorulamaz mı? Pekâlâ o 
ilin valisinden sorulabilir, kaymakamından sorulabilir, ilgili müdüründen de 
sorulabilir. Bu bilgiyi öğrenme imkânı varken…

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Milletvekiline ne soracağını 
öğretmeyin!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …üstelik, bakın sadece buna ilaveten, sadece vatandaş olarak 
bile Bilgi Edinme Hakkı Yasası gelmişken, bunun gereğini yapmayanlarla ilgili 
de cezai hükümler söz konusu olduğu hâlde, İç Tüzük’ün 97’nci maddesine 
aykırı olarak da sözlü sorular ya da yazılı sorular gündeme gelebilmektedir. 
Bunların da önemli bir kısmı İç Tüzük’ün bu hükmüne aykırıdır.

Üçüncüsü: Gelen soruların önemli bir kısmı kişisel kanaat öğrenmeye 
yönelik sorulardır. “Falanca konuda ne düşünüyorsunuz?” Şimdi, bu bir  
denetim mekanizması değil ki, kişi o konuyu zaten söylüyorsa… Siyaset 
adamıyız, birçok yerde hepimiz konuşuyoruz, burada gündeme getiriyoruz. 
Dolayısıyla...
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ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Bakan, ders vermeyin!

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …bunlar İç Tüzük hükümlerine aykırı olarak sorulan sorular 
olmasına rağmen, biz Meclise olan saygımızdan, soruyu soran değerli 
milletvekilimizin kendisine, şahsına saygımızdan bunlara da cevap vermeye 
çalışıyoruz.

Şimdi, biz cevap veriyoruz da eğer soruyu soran kafasında bir şey tutuyor 
illa da ona uygun cevap istiyorsa o ayrı bir şeydir. Biz kimsenin kafasından ne 
geçtiğini bilemeyiz, bu soruyu ne maksatla sorduğunu bilemeyiz. Metinde ne 
varsa onu cevaplamaya çalışıyoruz. Kaldı ki burada biraz evvel dile getirilen 
hususların önemli bir kısmı uygulamayla da örtüşmüyor. Şimdi birkaç rakam 
vereceğim, ondan sonra siz kendi vicdanınızda bu değerlendirmeyi yaparsınız.

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) — Sayın Bakan…

BAŞKAN — Lütfen dinler misiniz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakınız, 18’inci Dönem, üç yıl on ay süren bir yasama faaliyeti 
içerisinde 2.202 yazılı soru sorulmuş, 18’inci Dönemde -üç yıl on ay- yaklaşık 
dört yıllık süre içerisinde sorulan yazılı soru sayısı 2.202, cevaplandırılan 
1.356’dır.

Şimdi geliyoruz bugüne, 23’üncü Döneme. Şurada dokuz ay olmuş.

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) — Sözlü soru?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hepsini cevaplayacağım müsaade ederseniz.

Dokuz aylık dönemde 3.241 soru sorulmuş, 1.544 tanesi cevaplandırılmış.

Sayın Ersin ise bize, 23’üncü Dönem olarak, 18/10/2007’de, 23/10/2007’de, 
5/11/2007’de, 19/11/2007’de, 21/11/2007’de, 27/11/2007, 3/12/2007, 
10/12/2007’de 8, 2008’de ise 17/4/2008’de 2 tane, 1/5/2008’de de 1 tane olmak 
üzere 11 tane soru sormuş, 11’inin de cevabı verilmiş.

AHMET ERSİN (İzmir) — Hayır, hayır!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Verilmiş, verilmiş, evet.

AHMET ERSİN (İzmir) — Hayır!
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bunları tekrar konuşuruz.

AHMET ERSİN (İzmir) — Yanılıyorsunuz Sayın Bakan!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — İkincisi: Sözlü soru olarak 18’inci Dönem -üç yıl on ay- 1.255 
soru sorulmuş, 98’i cevaplandırılmış.

AHMET ERSİN (İzmir) — Yanılıyorsunuz!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — 19’uncu Dönemde -dört yıl iki ay Parlamento çalışması var- 
1.824, dört yıl iki aylık dönem içerisinde verilen cevap 276.

20’nci Dönemde 1.261 soru. Üç yıl üç ay süren bir yasama dönemi, sorulan 
soru sayısı 1.261.

Vakit kaybetmek istemiyorum…

Dokuz aylık dönemde 698 sözlü soru sorulmuş, bunun 329’u da 
cevaplandırılmıştır.

Dolayısıyla, bizim veremeyecek bir hesabımız yok. Söyleyecek sözümüz 
varsa gelir sizlerle burada paylaşırız, devletin bilgisini de Anayasa ve İç Tüzük 
çerçevesinde, tabiatıyla, en evvel size veririz, size vermeliyiz, bu noktada 
kimsenin bir tereddüdü olmasın. Biz, bu müesseseyi hep beraber önemsiyoruz, 
önemsemeliyiz, en evvel de bilgi verilecek makam ve kurum olarak da burayı 
görüyoruz, Hükûmet olarak bu düşünceyle hareket ediyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)
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Konu : Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, ülkemizde insan 
haklarının durumu ve son gelişmelere ilişkin gündem dışı 
konuşması dolayısıyla 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 23 
Tarih : 27 Kasım 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

10 Aralık bütün dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 
Bu sene 10 Aralık tarihi bayrama denk geldiği için biz Hükûmet olarak 
gruplarımızla da anlaşmak suretiyle Meclisimizin bayram öncesi son tatil günü 
olan 4 Aralık günü bu konuyu burada konuşmayı arzu etmiştik. Yine de bu 
niyetimizi, bu yöndeki teklifimizi sizlere arz etmek istiyoruz. Ümit ediyorum, 
4 Aralık günü burada bu konuyu gruplarımızla beraber enine boyuna tartışma 
imkânını bulabiliriz.

İnsan hakları konusu önemlidir. Bugün de bu kürsüden dile getirildiğine 
göre bu konuyla ilgili düşüncelerimizi söylemekte ve her vesileyle bu konuya 
vurgu yapılmakta fayda görüyoruz çünkü insan hakları konusu bütün dünyada 
en önemli ve en öncelikli konudur. Dolayısıyla bu konunun üzerinde ne kadar 
durulsa yeridir, ne kadar üzerinde söz söylenirse o kadar faydalıdır, ne kadar 
iş ve işlem yapılırsa, bu konu “artık yeter, tamamlanmıştır” diyemeyeceğimiz 
kadar da ucu açık bir konudur. Onun için her platformda, her vesileyle 
konunun görüşülmesinde, konuşulmasında hiçbir komplekse kapılmadan, 
eksiğimiz varsa bunları samimiyetle kabul edip üzerine gidilmesinde fayda 
var çünkü çağımız insan hakları çağıdır ve insan hakları konusu bir iç hukuk 
meselesi olmaktan da çıkmıştır.

Evrensel bir konuyu konuşuyoruz. Evrensel bir konu olduğu içindir ki, bu 
konuyla ilgili en başta Birleşmiş Milletler olmak üzere -Evrensel Beyannamesi- 
birçok düzenlemeleri yapılmış, birçok metinler orta yere çıkarılmış ve Türkiye 
de hemen hemen bunların tamamını imzalamış ve benimsemiştir. Geçen 
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dönem yaptığımız Anayasa’nın 90’ıncı maddesindeki değişiklikle de, insan 
haklarıyla ilgili konular iç hukukumuzda kanunlardan evvel gelmektedir. 
Dolayısıyla her hâlükârda uygulanması gereken, riayet edilmesi gereken 
metinlerdir.

Onun için, Türkiye belli bir süreden beri demokratikleşme arzusunun ve 
çabasının gereği olarak insan hakları konusunda eksikliklerimizi giderebilmek 
için, en başta demin bahsettiğim Anayasa maddesi, Anayasa maddeleri dâhil 
olmak üzere, önemli yasal düzenlemeleri yapmıştır, gerekiyorsa daha da 
yapılabilir. Ama artık uygulamalardan şunu görüyoruz ki: Mesele sadece bir 
yasal düzenleme meselesi değildir. Aslında yeteri kadar düzenleme de vardır. 
İnsan onuruyla bağdaşmayan fiili kim işlerse işlesin -ister kamu görevlisi ister 
düz vatandaş- bunun karşısında hep beraber olmamızda, mevzuatımızı bu 
istikamette yorumlamamızda fayda var. Belli ki mevzuat eksikliğimiz yeteri 
kadar olmasa bile… Çünkü önemli düzenlemeler yapıldı geçtiğimiz dönemde; 
Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, işkence ve kötü muameleye karşı İnsan 
Hakları Komisyonunun burada kurulmuş olması, mevzuattaki düzenlemeler, 
Anayasa değişikliği, Türkiye’nin uluslararası arenada bu yönüyle ilgili 
karşılaştığı problemler de dikkate alındığında, bu konu, hakikaten hepimiz 
için önemli bir konu. Üzerinde duruyoruz, durmalıyız. Ama gördüğümüz 
bir şey şu, samimiyetle itiraf edelim: Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 
bu Başkanlığa ulaşan bilgilerin hiçbirine bir sansür koymaksızın, hiçbirini 
kısaltmaksızın, üstünü örtmeksizin, “Ya bunu yayınlarsak şöyle mi olur?”, 
“Bunu açıklarsak böyle mi olur?” tarzındaki bir endişeye kapılmaksızın 
bunların hepsini yayınlamaktadır. Bunlardan dolayı da gocunmamıza da 
gerek yok. Nerede yanlışımız varsa bunlara kafa yormamız gerekiyor. Ama 
uygulamalardan şunu gördük: Belli ki bu insan hakları konusu bir eğitim 
konusu, bunu bir içselleştirme meselesi. En başta uygulayıcıların bu yöndeki 
eğitimlerine daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Eğitimleri yapılıyor; gerek 
güvenlik güçlerimizde gerekse uyum yasaları açısından geçtiğimiz dönemde 
ve bugün en fazla eğitim yapan kurumların başında Adalet Bakanlığı geliyor, 
İçişleri Bakanlığı geliyor. Ama buna rağmen eksikliklerimizin olduğunu 
da görüyoruz. Onun için eğitime devam etmemiz lazım ve insan hakları 
konusunu, sadece 10 Aralığa münhasır bir gün olarak değil, sadece devletin 
üzerinde duracağı şeyler değil. Mesela televizyon programlarına baktığımızda, 
medyaya baktığımızda bu eğitimin, toplumsal eğitimin verilmesi konusunda 
çok ciddi bir çaba çok fazla gözükmüyor. Ne zamanki polisiye bir olay, 
sansasyonel bir olay gündeme geldiği zaman bir iki gün tartışıyoruz, ondan 
sonra bu konu gündemden düşüyor. Hâlbuki eğitim devamlı bir faaliyet. 
Bunu, hem toplumsal eğitim hem de yasaları uygulayanlar açısından üzerinde 
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durmamız, yanlış yapan varsa, suç işleyen varsa da bunları hiçbir şekilde 
himaye yoluna gitmeksizin üzerine hassasiyetle ve kararlılıkla gitmemiz lazım. 
Biz bu düşünceyi taşıyoruz Hükûmet olarak. Yaptıklarımız eksik bulunabilir 
ama kararımız budur, düşüncemiz budur. Bu yönde de önemli çabaların, 
gayretlerin içerisinde olduğumuzu görmemiz gerekiyor.

En büyük insan hakkı ihlali işkence ve kötü muamele. Ama değerli 
arkadaşlarım, bir şeyi de unutmamak lazım. İnsan hakları yaşayan insanlar 
içindir, insan öldüyse ona çok fazla hak lazım olmuyor. Dolayısıyla bütün 
dünyada en büyük insan hakkı ihlali terördür. Gelin, “insan hakkı” denildiği 
zaman terörle beraber meseleye bakarsak, o zaman bir ortak zeminde buluşma, 
ortak zeminde sorunlara çare arama imkânını bulabiliriz. Meselenin sadece 
bir tarafını görüp öbür tarafı için amasına, fakatına, gerekçesine zihnimizi 
yoracağımıza, gayretimizi oraya vereceğimize, kim ihlali yapıyorsa, en başta 
hayat hakkını ortadan kaldıran, çoluk çocuk demeden iki yaşındaki bebeleri 
bile katleden örgütlerle ilgili vurgulamalar yapılmadan bu konular konuşulursa 
biraz eksik oluyor. Onu dikkatlerinize arz etmek istiyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar)
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Konu : Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TOKİ projeleriyle ilgili 
sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 50 
Tarih : 28 Ocak 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
TOKİ’yle ilgili olarak bu konuyu gündeme getiren Sayın Tankut’a da teşekkür 
ediyorum.

Toplu Konut İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en seçkin 
kurumlarından bir tanesidir ve geriye dönük beş altı sene içerisinde de hatta 
ta kurulduğu günden beri ülkemizde modern bir şehirleşme, insanlarımızın 
konut ihtiyacının karşılanması ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturma 
noktasında bu kurumun çok önemli hizmetler yaptığını biliyoruz ve 
Türkiye’nin her tarafında da bugün iftiharla ifade etmemiz gerekir ki TOKİ’nin 
yaptığı hizmetleri birlikte müşahede ediyoruz. Bundan dolayı başta TOKİ 
idaresi olmak üzere, tüm çalışanlarına, yöneticilerine huzurunuzda teşekkür 
etmek istiyorum.

Tabiatıyla bazı şikâyetlerin olduğu da doğrudur. Bu şikâyetleri dinlemek, 
bunların bir an evvel giderilmesi noktasında bir çaba içerisinde olmamız 
gerektiği de ortadadır ancak bu şikâyetler, yapılan işlerin büyüklüğü, vüsati 
dikkate alındığında, bazıları da bir yönüyle kaçınılmazdır. Bunların bir kısmı 
esas itibarıyla Türkiye’de müteahhitlik sektörünün içinde bulunduğu bazı 
disiplinsizliklerden veya bazılarının bu hizmeti yapıp yapmaması noktasında 
oturup karar vermemiz gerektiğinden kaynaklanıyor.

Şimdi, evvela, TOKİ ne yapıyor geriye dönük 2002’den bu tarafa? Onunla 
ilgili bir iki rakam vermek istiyorum. 1 Ocak 2003’ten 27 Ocak 2009 tarihine 
kadar olan süre içerisinde 81 il, 490 ilçe ve bunların müştemilatı içerisinde, 
1.152 şantiyede 340 bin konut inşa etmektedir. Dolayısıyla, rakamın 
büyüklüğüne baktığımızda, nüfusu 100 bini aşan on beş tane şehir inşa etmiş 
demektir 2003’ten bugüne gelinceye kadar.
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Sadece konut inşaatı yapmıyor, yapsatçılıktan farklı bir şey. Sosyal amaçlı 
bir kısım faaliyetleri de TOKİ eliyle buralara götürme imkânı var. Bunlardan 
birkaçını misal vermemiz gerektiğinde, mesela, TOKİ, bu 340 bin konutla 
birlikte 443 tane okul yapmış toplam 12.850 derslik, 437 spor salonu, 35 tane 
kütüphane, 325 ticaret merkezi, 263 cami, 37 hastane, 74 sağlık ocağı, 23 yurt 
ve pansiyon, -6 bin kişiden fazla öğrencimiz burada kalabilmekte- 14 sevgi evi, 
10 engelsiz yaşam merkezi ki toplam 159 bina, bunların hepsi bu konutlarla 
beraber inşa edilmektedir.

1 Ocak 2003’ten bugüne kadar 20 katrilyonluk bir yatırım, harcama 
yapmış ve aylık 600 trilyon liralık da bir ödemeyi gerçekleştiriyor. Bunu şunun 
için söyledim: Tabiatıyla, bu kadar kapsamlı ve Türkiye’nin her tarafına yaygın, 
sadece rant merkezlerinde değil, kimsenin gitmediği, müteahhitlerin itibar 
etmediği yerler dâhil, orada yaşayan insanlarımızın daha sağlıklı konutlarda 
yaşayabilmeleri, gelir durumu müsait olmayan vatandaşlarımızın bu kanaldan 
ev sahibi olabilmeleri, şehirlere göçü, belli şehirlere göçü önleyebilmek 
açısından ve çok amaçlı, çok kapsamlı bu projeleri Türkiye’de yürütüyor. 
Şimdi, bu kadar büyük proje yürütülürken zaman zaman şu veya bu sebeple 
ki bunların bir kısmı müteahhitlerin ekonomik yetmezliği sebebiyle veya bir 
yönüyle de ahlaki durumları dikkate alındığında, bazılarının taahhütlerini 
yerine getirmediğini de görüyoruz. Bunlarla ilgili işlemler de süratle yapılmakta 
ya tasfiye edilmekte veya onlar adına bu işlemler sürdürülmektedir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) — Ama Sayın Bakan esnafı 
dolandırıyorlar.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, “esnafı dolandırıyor” tabiri, o esnafla taşeron arasındaki 
ilişkidir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) — Tabii, tabii.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Devlet olarak, o kişilere mal veren bana sorarak mal vermiyor 
oraya.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) — TOKİ’yle ilgili değil.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Müdebbir tüccar önünü sonunu iyi araştıracaktır. Dolayısıyla, 
bu türlü bir dolandırıcılık olayı varsa -buna yoktur diyemem ama- ben ne 
tedbir alabilirim netice itibarıyla ona bakmak lazım. İşte, ahlaki bir kısım 
sıkıntılar derken genel bir ifade kullanmaya çalıştım, belli sayıda müteahhit. 
Yani bu sektörde çalışan son derece saygıdeğer, geniş de bir kesim var; onları, 
o kişilerin dışında tutmamız gerekmektedir.
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Şimdi, değerli milletvekilimiz Sayın Tankut, bu konuyla ilgili, özellikle 
Adana bölgesiyle ilgili olarak da müteaddit defalar soru önergeleri verdi, biz de 
bunları cevapladık. Adana’da 9.322 konut inşaatı var. Bunların bir kısmı bitti, 
bir kısmı demin söylediğim ilköğretim okulu, 2 lise, 9 spor salonu, 7 ticaret 
merkezi, 5 cami, 2 sağlık ocağı, kütüphane, Çocuk Esirgeme Kurumu sevgi 
evleri ve sair donatılarla birlikte Adana’da önemli bir hizmeti gerçekleştiriyor. 
Ancak müteahhitten kaynaklanan bir sorun oldu. Basın mensuplarının üye 
olduğu bu yapılarla ilgili olarak da bana ulaşan milletvekilleri olduğunda, 
biz, TOKİ idaresiyle görüştük, bunların taksitlendirmelerini bina bitinceye 
kadar da durdurduk. Bu arkadaşlarımıza da bu vesileyle teşekkür etmek 
istiyorum. Dolayısıyla, bu konuda bir kısım sıkıntılar varsa, zaten TOKİ 
idaresi müşteri memnuniyetinin ölçülmesi anlamında da bir proje geliştiriyor. 
Yapılan konutlarda vatandaşlarımızın ne gibi şikâyetleri var, ne gibi sıkıntıları 
var, bunları değerlendiriyor ve bunları da en kısa sürede gidermeye çalışıyor. 
Şundan emin olabilirsiniz: Bu şikâyetleri hassasiyetle değerlendiren ve en kısa 
yoldan bunları çözüme kavuşturmak üzere görev yapan bir TOKİ yönetimi 
var başta Sayın Başkan olmak üzere, orada çalışan arkadaşlarımız, kamu 
görevlileri. Dolayısıyla, bu tür şikâyetler olduğunda İdareyle ilişki kurulmak 
suretiyle bunları en kısa sürede ortadan kaldırma imkânı olabilecektir. Zaman 
zaman soru önergeleriyle konu gündeme geldiğinde biz de ayrıca İdareye 
konuyu intikal ettiriyoruz ve çözümü birlikte bulmaya gayret ediyoruz.

Gösterilen hassasiyete çok teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, 7 Ağustos 2008 tarihli 
yazılı soru önergesine İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın verdiği 
cevapta, ismini yanlış yazmak suretiyle şahsını ve TBMM’yi 
ciddiye almadığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 53 
Tarih : 04 Şubat 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Soru önergelerini 
genelde bir gündem konusu yapmış olması sebebiyle de Sayın Erçelebi’ye 
huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

Tabii, konuşmanın içeriğini bilemediğimiz için, burada dile getirilen 
husus ne anlam ifade ediyor, bir yanlışlık varsa neden olmuştur, o konuyu 
bugün cevaplama imkânım yok. Ama bir zühul eseri ise ben buradan -Sayın 
Bakanım da yok ama onun adına da- kendilerinden özür diliyorum. Zaman 
zaman yazışmalarda bu tip hatalar oluyor. Demek ki Meclis Başkanlığı da 
böyle bir hata yapmış, olabilir, hepimiz hata yaparız. Mühim olan kasten bir 
şey yapmamaktır. Bu çatı altında görev yapan insanların hiçbirisi diğerine karşı 
kasti bir davranış içerisinde olamaz, olmamalıdır. Bu, birbirimize saygının, 
millet iradesine saygının da gereğidir.

Ancak, “Milleti hiçe sayan Hükûmet” diyor. Siyaset yapan hiç kimse 
milleti hiçe sayamaz. Milleti hiçe sayanı da millet hiçe sayar, bir daha da buraya 
gelemez. Biz -bu vesileyle bir polemik konusu açmak istemem ama- millet 
iradesine en çok vurgu yapan, en çok saygı duyan ve gücünü de milletten alan 
bir iktidarız.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Biz bununla övünüyoruz. Biz, 
başka bir yerden iktidar gücünü ne devraldık ne de ona dayandık. Zaten millet 
iradesine karşı çıkanlarla da epey uğraşımız var. Bunu da herkes görüyor, 
biliyor. Onun için biz -millete büyük saygımız var- millet ne karar veriyorsa 
onu başımızın tacı yaparız.
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Değerli milletvekilleri, soru önergeleri tabiatıyla Anayasa’mızın ilgili 
maddelerinde ve İç Tüzük’ümüzün de 96 ve müteakip maddelerinde bir 
denetim yolu olarak gözüküyor. Hiç şüphesiz Anayasa’nın 87’nci maddesinde, 
milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin esas itibarıyla iki önemli 
görevi var: Bunlardan bir tanesi yasa koymak, ikincisi de denetim görevini 
yapmaktır. O nedenle, değerli milletvekili arkadaşlarımızın ister yazılı ister 
sözlü soru sormaları hem onların haklarıdır hem de görevleridir, iktidar 
icraatlarını denetlemek adına. Biz de bunlara İç Tüzük hükümleri çerçevesinde, 
hatta bazen zaman zaman İç Tüzük hükümlerine uymamış olmasına 
rağmen, değil mi ki milletvekili arkadaşımız sormuştur diyoruz, bunları 
da cevaplamaya çalışıyoruz. Mesela soru önergeleri kısmına baktığımızda, 
diyelim ki bir arkadaşımız kendi ilinde ne kadar köy varsa “Bu köyün yolu ne 
zaman yapılacak?” “…okul ne zaman yapılacak?” veya “…içme suyu ne zaman 
gelecek?” diye köyde ne kadar bu türlü hizmetler varsa hepsine ayrı ayrı soru 
önergeleri veriyor. Böylece sorular kısmındaki rakamlar giderek kabarmaya 
başlıyor. Hâlbuki 97’nci maddede İç Tüzük’ün “Başka bir kaynaktan elde 
edilebilecek bilgiler, kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular soru önergesi 
olarak sorulamaz.” diyor. Biz, tabiatıyla bunların cevabını veriyoruz, demin 
söylediğim saygımızın gereği olarak. Hâlbuki, mesela bu tip bilgiler çok 
rahatlıkla vilayetlerden alınabilir, ilgili genel müdürlüklerden alınabilir; 
hatta bazılarını ilçe müdürlüklerinden bile alma imkânı varken bakanlardan 
soruluyor. Hatta, ikinci bir konu, Sayın Başbakandan bu sorular soruluyor. 
Yalnız bugün değil, geçmişte de bu türlü durumlar oluyor. Bunu bir tespit 
olarak ifade ediyorum. Şimdi, o zaman ne oluyor? Bürokrasi artıyor. Bir soru 
ilgili bakandan sorulması mümkün iken ve oradan daha çabuk yazılı cevap 
alma imkânı varken evvela Başbakanlığa geliyor, sonra biz ilgili bakanlığa 
yazıyoruz, bakanlıktan cevap geliyor, biz onları derleyip toparlayıp yeniden 
cevap hâline getirmek suretiyle bir manada kırtasiyeciliği de artırmış oluyoruz. 
Bu da 97’nci madde açısından üzerinde durulması gereken bir husus.

Şimdi, bir de geriye dönük bir mukayeseyi sadece bilgilerinize sunmak 
istiyorum. Şimdi, burada esas aldığımız 20, 21, 22 ve 23’üncü Dönem. Bugünkü 
dönem 23’üncü Dönem. Şimdi, mesela, 20’nci Dönemde, üç yıl üç aylık süre 
zarfında -o dönemin yasama süresi bu- 1.261 sözlü soru sorulmuş, bunun 
353’üne cevap verilmiş, oranı yüzde 28. Demek ki, 20’nci Dönemde yüzde 28 
cevaplama olmuş sözlü soruları. 21’inci Dönem: 1.980 sözlü soru önergesi var, 
467’sine cevap verilebilmiş, oran da yüzde 23,6. Geliyoruz 22’nci Dönem, geçen 
dönem: 2.297 sözlü soru önergesi sorulmuş, 981’ine cevap verilmiş. Öbürleri 
yüzde 28, 23 iken bu dönemde verilen cevap sayısı yüzde 42,7; yani yaklaşık 
yüzde 43’üne cevap verilebilmiş. 23’üncü Dönemin bir yıl beş ay itibarıyla 
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1.209 sözlü soru önergesi sorulmuş, bugünküler hariç yüzde 48,3’üne cevap 
verilebilmiş. Demek ki, giderek sözlü sorulara cevap verme noktasında hem 
geçen dönem hem de bu dönem geçmişle kıyas kabul etmeyecek derecede çok 
önemli ölçüde bu konuya önem vermişiz, millet iradesine saygımızın da gereği 
olarak.

Yazılı soru önergeleri var. Yine 20’nci Dönem 6.950 yazılı soru önergesi 
verilmiş, bunun 4.729’u yüzde 68; 21’inci Dönem, 8.240 yazılı soru önergesi, 
6.697’si yüzde 81. 22’nci Dönem 22.627 yazılı soru önergesi verilmiş, 14.385’i 
cevaplanmış. Şimdi, 23’üncü Dönem ise 6.709 yazılı soru önergesi verilmiş bir 
yıl beş aylık süre içerisinde, 3.493’ü cevaplanmış, yüzde 52,1’i.

Demek ki, arkadaşlarımızın lütfedip sorduğu, öğrenmek istediği konulara, 
97’nci madde kapsamında olsun ya da olmasın, değil mi ki bilgi edinmek istiyor 
biz bu bilgileri vermeye çalışıyoruz ama verdiğimiz bilgilerde, bazen, biraz 
evvel Değerli Milletvekilimizin ifade ettiği gibi bir yanlışlık varsa, bir sıkıntı 
varsa buna hep beraber dikkatli olmamız gerektiği de ortadadır. Bundan başka 
türlü bir yorum çıkarmak ve millet iradesini hiçe saymak tarzında ağır bir 
sonuca işi götürmek de bence doğru değil.

Konuyu gündeme getirdiği için tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Türkiye-Azerbaycan 
arasındaki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 
dolayısıyla 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 80 
Tarih : 22 Nisan 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Evvela, yarın büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Millî Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın tüm çocuklarımıza, milletimize, hepimize hayırlı olmasını 
temenni ediyor, bu bayramı bize armağan edenleri saygıyla, rahmetle ve 
şükranla anıyorum.

İkinci olarak, güncel bir konu, Türk milleti olarak bizi yakından ilgilendiren 
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini gündeme getirdiği için Değerli Arkadaşımıza 
huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.

Bu mesele hepimizin yakından takip ettiği, ilgilendiği, ilgilenmesi gereken 
bir konu.

Evvela bir üzüntümü burada ifade etmek istiyorum: Bizim Azerbaycan’la 
ilişkilerimiz -sadece bugünkü Hükûmet bakımından değil, geçmişteki 
cumhuriyet hükûmetleri bakımından da- özellikle Azerbaycan’ın 
bağımsızlığına kavuşmasından sonra kurulan ilişkilerimiz kardeşçe ilişkilerdir. 
Bizim Azerbaycan’la, Azerbaycan’ın daha ötesinde Türk cumhuriyetleriyle olan 
ilişkilerimiz, bu ülkelerin maddi varlıkları, zenginlikleri, oradan elde edilecek 
imkânların ötesinde doğrudan doğruya kardeşlik temeline dayanmaktadır. 
Biz karşılaştığımız her sorunu, geliştirdiğimiz her ilişkiyi bir kardeşlik 
ilişkisi çerçevesinde değerlendiriyor, ona göre yapılması gerekenleri yapmaya 
çalışıyoruz.

Tabiatıyla bu kardeşlik ilişkisinin ekonomik, ticari, siyasi, kültürel başka 
boyutları olabilir ama bugün bu konuşmanın yapıldığı zamana kadar olan 
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ilişkilerimizin böyle bir samimiyetle, böyle bir anlayışla yürütüldüğünden 
evvela bizim, birbirimizin emin olması gerekir, Azeri kardeşlerimizin de 
olması gerekir. Onun için, yazılıp çizilen, söylenen bir kısım iddiaların çok 
da haklı nedenlere dayanmadığını, asılsız, spekülatif bir kısım haberlerden 
yola çıkılarak bir değerlendirme yapıldığını burada belirtmek istiyorum ve 
milletimizin takdirine de sunmak istiyorum.

Esasen, bu gelişmeler başladığı günden beri müteaddit açıklamalar 
yapıldı. Sayın Başbakanımızın açıklamaları var, G-20 zirvesi için gittiği 
Londra’dan yaptığı açıklamalar var. Daha sonra yurt içinden yapılan açıklama 
var. Dışişleri Bakanımızın var. En son, geçtiğimiz Hükûmet toplantısından 
sonra, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra benim yaptığım açıklamalar 
var; bu, Türkiye içine dönük olarak. Ayrıca, Azerbaycan’daki bir kısım medya 
kuruluşlarının bize ulaşarak -devletin kayıtlarında vardır- bu konuyla ilgili 
görüşlerimiz sorulduğunda da, çok net ve açık olarak Türkiye-Azerbaycan 
ilişkileri ve Kafkasya’daki gelişmeler nedir, ne değildir ve Türkiye bu meseleye 
nasıl bakmaktadır? Bunları Azerbaycan halkına da, oradaki kardeşlerimize de 
ifade ettik, benim de konuşmalarım var. Anlaşılıyor ki, bütün bu konuşmalara 
rağmen, hâlen ortada yine de tekrar konuşulması gereken hususlar var. Ben de 
bu mülahazayla bir defa daha yüce Meclisin bilgisine ve takdirine, milletimize 
bu konudaki görüşlerimizi açıklamak üzere huzurunuza geldim.

Türkiye, 30 Ağustos 1991’de Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde, 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte 9 Kasım 1991’de tanıyan 
ilk devlettir. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bu tarihten bu yana gücünü iki halk 
arasındaki tarihî, kültürel ve aynı millete mensup olmaktan doğan bir yakınlık 
temelinde sürekli bir şekilde geliştirmiştir.

Türkiye ve Azerbaycan arasında mevcut olan iş birliği ve dayanışma, 
uluslararası ilişkilerde iki bağımsız ülke arasında benzerine az rastlanabilecek 
bir seviyeye de ulaşmıştır. Türkiye-Azerbaycan siyasi ilişkilerinin temelini, 
iki ülkenin ortak menfaatlerinin geliştirilmesi arayışı ve her iki ülke halkının 
refah ve istikrarına katkıda bulunacak şekilde iş birliğinde bulunması ilkesi 
oluşturmaktadır. İki ülke yönetimi arasındaki diyalog ve temaslar, en üst 
seviyede sürdürülmekte ve ziyaretler vesilesiyle her iki ülkeyi de yakından 
ilgilendiren ikili ve bölgesel tüm konuların ele alınması mümkün olmaktadır.

Değerli milletvekilleri, bakınız, 2008 yılı içinde iki ülke arasında 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde on, çeşitli bakanlar düzeyinde ise 
otuz kadar karşılıklı ziyaret yapılmış olması, temasların sıklığını ortaya 
koyması açısından son derece önemlidir diye düşünüyoruz. Eğer, Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin bu gelişmelerle ilgili, bu görüşmelerle ilgili yeteri kadar bilgisi 
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yoksa, kendilerine bilgi vermesi gerekenlerin yeterli bilgiyi vermediğindendir. 
Bunun da altını çiziyorum.

Cumhurbaşkanı Aliyev’in 15 Ekim 2008 seçimlerinde yeniden iş başına 
gelmesinin ardından yurt dışına yaptığı ilk resmî ziyaret kapsamında ülkemizi 
ziyaret etmiş olması, Azerbaycan yönetiminin ülkemize verdiği değerin açık 
bir göstergesidir ve üstelik tekrar Cumhurbaşkanlığı görevine seçildiğinde 
orada temsil edilen birkaç ülkenin başında da Türkiye gelmektedir.

Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri de özellikle son dört yıl içinde 
siyasi ilişkilere paralel bir gelişme göstermiş ve memnun edici düzeye erişmiştir. 
İkili ticaret hacmimiz son dört yıldır ortalama yüzde 40 oranında artarak 
Eylül 2008 sonu itibarıyla 2 milyar doları aşmıştır. Azerbaycan’ın petrol dışı 
sektörlerine yatırımlarımız 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup bu rakamla 
Türkiye, Azerbaycan’ın petrol dışı sektörlerinde en büyük yatırımcı konumuna 
gelmiştir.

İki ülke arasında hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis- 
Erzurum petrol, doğal gaz boru hatları ile çalışmaları devam eden Bakü-Tiflis-
Kars Demir Yolu Projesi gibi enerji ve ulaşım alanlarında bölgesel önemi 
haiz iş birliği alanları, Türkiye’yle Azerbaycan’ın parçası oldukları çok taraflı 
iş birliğinin tüm Avrasya coğrafyası açısından taşıdığı stratejik önemi ortaya 
koymaktadır. Söz konusu projeler, her iki ülke halkının refahına katkıda 
bulunmanın ötesinde, bölgenin istikrara kavuşmasına ve uluslararası planda 
stratejik önem kazanmasına da vesile olmuştur.

Tüm bu saydığım unsurlar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin stratejik 
niteliğini ve önemini büyük bir açıklıkla ortaya koymaktadır. Hükûmetimiz, 
gerek Azerbaycan’la ikili ilişkilerimizin taşıdığı bu önemin gerek Azerbaycan’ın 
Türk halkının kalbinde taşıdığı yerin farkındadır.

Bölgedeki diğer bir komşumuz olan ve aramızda da sorunlar bulunan 
Ermenistan’la yürütülmekte olan ve son dönemde de bölgedeki gelişmeler 
sebebiyle hız kazanan görüşmeler süreci ise bu ülkeyle mevcut olan sorunların 
çözümü için gerekli altyapının sağlanmasını ve Güney Kafkasya’daki tüm 
ülkelerin iştirakiyle bir istikrar ve güven ortamının oluşturulması için ilk 
adımların atılmasını hedeflemektedir.

Ermenistan’la esasen bu ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından 
bu yana çeşitli düzeylerde sürdürülen bir temas vardır ancak — geçtiğimiz 
pazartesi günü yaptığım açıklamada da ifade ettim- ikili ilişkilerde ve 
uluslararası diplomaside konular belli bir olgunluğa kavuşmadan, yeterli 
açıklamalar yapılmamış olması bu ilişkilerin dün, evvelsi gün başladığı 
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anlamına gelmiyor. Burada bir defa daha ifade ediyorum ki Ermenistan’la 
Türkiye ilişkileri, 1991’de bu ülkenin bağımsızlığını kazandığı günden bu 
tarafa değişik düzeylerde bu temaslar sürdürülmektedir. Son dönemde 
bölgede ortaya çıkan yeni dinamikler çerçevesinde bu ilişkilerde bir ivme var 
ve 1990’lı yıllara oranla bir ilerleme kaydedildiği de ortadadır ancak altını 
çizmek istediğim husus şudur: Ancak tüm bu süreç boyunca Azerbaycan ve 
Ermenistan arasında var olan Yukarı Karabağ ihtilafının yarattığı sonuçlar 
Türkiye ile Ermenistan’ın arasındaki görüşmelerde hiçbir zaman göz ardı 
edilmemiştir. Türkiye, bu Karabağ sorununun çözümünde en az Azerbaycan 
kadar çaba sarf eden bir ülkedir, bundan emin olabilirsiniz.

Ayrıca, Türkiye’nin birçok uluslararası toplantıda ve üst düzey ziyaretlerde, 
ister Türkiye’ye yapılan ister Türkiye’nin yaptığı ziyaretlerde gündeme getirdiği 
iki önemli konu vardır. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs konusudur, diğeri de bizim 
tarafımızdan gündeme getirilen Karabağ konusudur. Dolayısıyla Ermenistan 
ile müzakere sürecimizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost 
ve kardeş Azerbaycan halkının çıkarları ve iyiliği hiçbir şekilde göz ardı 
edilmemiştir ve edilmeyecektir. Azerbaycan topraklarının işgali sona ermeden 
bölgede arzu edilen normal ilişkilerin tesisinin mümkün olmadığı tüm bölge 
ülkeleri tarafından da bilinmektedir.

Hükûmetimiz, Azerbaycan’ın konuya ilişkin hassasiyetinin bilincinde 
olarak, sürecin başından bu yana Ermenistan ile yürütülen müzakereler 
hakkında Azerbaycan yönetimine gerekli bilgilendirmeyi her zaman 
yapmıştır. Bunun da tekrar altını çiziyorum. Yani biz, 2002’den bu tarafa, 
Ermenistan’la eğer bir görüşme yaptıysak, bir müzakere varsa, bu konuyla 
ilgili Azerbaycan’dan herhangi bir bilgi saklamaksızın ne görüşüldüyse, 
ne konuşulduysa Azerbaycan yetkililerine her kademede bu bilgilendirme 
yapılmıştır ve bundan sonra da bu bilgi akışı sürdürülmeye devam 
edecektir. Amacımız, bir yandan Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin 
normalleşmesi yönünde ilerleme kaydedilirken, bir yandan da Yukarı Karabağ 
sorununun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümü için uygun 
şartların yaratılmasıdır. Zira Yukarı Karabağ sorunu çözülmeden bölgede kalıcı 
huzur, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesis edilmesi mümkün değildir ve 
mümkün olmayacaktır. Bu konu müteaddit defalar hem Sayın Başbakanımız 
ve hem de Hükûmetimiz tarafından kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Değerli milletvekilleri, netice itibarıyla aramızda çok yönlü ilişkiler 
var, bunlara bu çerçevede devam etmek istemiyorum ancak biz, bu ilişkileri 
sürdürürken dikkat ettiğimiz ve bundan sonra da daha fazla dikkat 
göstereceğimiz hususları madde başlıkları itibarıyla bilgilerinize sunmak 
isterim:
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1) Evvela, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi 
sürecine ilişkin gelişmeler hakkında Azerbaycan’a, tekrar ifade ediyorum ki, 
düzenli bilgi verilmiştir, bundan sonra da verilmeye devam edilecektir.

2) Son dönemde ortaya atılan bazı iddialar ise tamamıyla spekülatif 
niteliktedir. Ermenistan ile yürüttüğümüz normalleşme sürecinin 
Azerbaycan’ın aleyhine cereyan ettiği gibi haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

3) Ermenistan ile müzakere sürecimizde, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da, dost ve kardeş Azerbaycan halkının çıkarları ve iyiliği hiçbir 
şekilde göz ardı edilmemiştir ve edilmeyecektir.

4) Türkiye’nin Azerbaycan’ın menfaatleri aleyhine adımlar atması 
kesinlikle söz konusu değildir.

5) Türkiye, Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü 
çerçevesinde, barışçı ve kalıcı bir çözüme kavuşmasını arzu etmektedir. Bu 
politikamızda hiçbir şekilde sapma yoktur.

Diğer bir madde: Yukarı Karabağ sorunu çözülmeden bölgede kalıcı 
huzur, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerini tesis etmek mümkün değildir, 
mümkün olmayacaktır. Bu, Sayın Başbakanımız ve Hükûmetimizce defaatle 
vurgulanmıştır ve Azerbaycan yetkilileri de bunu bilmektedir.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Yani kapı açılmayacak değil mi Sayın 
Bakanım?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Azerbaycan topraklarının işgali sona ermeden bölgede arzu 
edilen normal ilişkilerin tesisi imkânsızdır.

Bilgilerinize saygı ile arz ediyorum, hepinize teşekkür ediyorum.(AK 
PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, cevaplandırılmayan soru 
önergeleri ile parlamenter denetime ilişkin gündem dışı 
konuşması dolayısıyla 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 102 
Tarih : 10 Haziran 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Ersin’in konuşması üzerine bir iki hususa müsaadenizle temas 
etmek istiyorum.

Tabiatıyla, milletvekilleri olarak hepimizin iki temel görevi var: Bunlardan 
bir tanesi yasa yapmak, öbürü de denetim yapmak. Dolayısıyla, denetim 
yapmak, hem anayasal hem de İç Tüzük’ten doğan milletvekillerimizin 
temel haklarından, hatta görevlerinden bir tanesidir. Bu nedenle, 
milletvekillerimizden gelen soru önergelerine mümkün olduğu kadar en 
kısa sürede cevap vermeye ve soru ne kadar net ise o çerçevede de net cevap 
vermeye gayret ediyoruz.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Hiç de öyle değil Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Daha evvel de ifade etmeye çalıştım. Mesela geçmiş dönemlerle 
mukayese ettiğimizde -sözlü sorular- 20’nci Dönemde 1.261 sözlü soru 
önergesi Sayın Başkanlığa verilmiş, 1.261 sözlü sorudan 353’ü cevaplanmış 
20’nci Dönemde; bu yüzde 28’dir. 21’inci Dönem 1.980 sözlü soru önergesi 
verilmiş, bunun 467’si cevaplanmış; yüzde 23,6.

Şimdi, AK PARTİ İktidarı döneminde -Sayın Ersin, bunlar rakamlar- 
2.297 soru önergesi verilmiş geçtiğimiz dönem, 981’i cevaplanmış; bu yüzde 
42,7. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem, 23’üncü Dönem -henüz bir yıl on 
ay olmuş- 1.437 sözlü soru verilmiş, bunun yüzde 54,2’sini cevaplamışız.

Yazılı soru önergesine geleyim…
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ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Cevap dahi vermiyorsunuz, “Yasal 
prosedür izlenmiştir.” diyorsunuz, o kadar. Var bende, sizin imzalı var. “Yasal 
prosedür izlenmiştir.” O kadar soru sormuşuz…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bunun nasıl cevaplanacağı hususu soru sorduğunuz makamla 
alakalıdır.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — “Uçak kaç liraya alınmıştır?” diyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkan, böyle bir usulümüz yok. Müsaade ederseniz, ben, 
düşüncemi söyleyeyim. Hem de böyle…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Sayın Başkan “Uçak kaç liraya 
alınmıştır?” diye sormuşum Başbakana…

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — “Yasal prosedür izlenmiştir.” diyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hayır, hayır, böyle yüksek sesle konuşmanıza da gerek yok.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — “Uçağın maliyeti nedir?” diyorum, 
cevap vermiyorsunuz.

BAŞKAN — Lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hayır, hayır…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Cevap vermiyorsunuz…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Böyle yüksek sesle konuşmanıza da gerek yok. Ben sanık falan 
değilim.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Hayır, uçağın kaç liraya alınmasının 
yasal prosedürle ne ilgisi var?

BAŞKAN — Lütfen Bakanı dinleyiniz. Lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Yani her şeyi nezaket içerisinde götürelim. Ben bu rakamları 
vereyim, siz nasıl istiyorsanız değerlendirme yaparsınız.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — “Yasal prosedür izlendiğini biz bilmiyor 
muyuz?.”
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BAŞKAN — Sayın…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakın, sözlü soru, İç Tüzük’ten doğan bir hakkınız.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Sayın Bakan, uçak kaç liraya alındı, 
Başbakanın uçağı kaç liraya alındı?

BAŞKAN — Karşılıklı tartışmayınız.

Lütfen Sayın milletvekili, lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ama İç Tüzük’e uymayan bir usul ve üslup içerisinde 
konuşacaksınız, o zaman, ben, size cevap verme noktasında…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Cevap vermiyorsunuz, halka yanlış 
bilgi veriyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Efendim?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — “Uçak kaç lira?” diye soru soruyoruz, 
siz diyorsunuz “Yasal prosedür izlenmiştir.”

BAŞKAN — Usulü bozmayınız Sayın Öztürk.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Evet, bu da benim cevap…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — “Cevap verdik.” diyorsunuz, halka 
doğru bilgi vermiyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Benim nasıl cevap vereceğimi siz tayin etmezsiniz.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Ben soru soruyorum, ona cevap 
vermiyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Cevabı ben veririm, tatmin olmuyorsanız gereği neyse siz de 
yapın İç Tüzük’ten doğan.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Ya biz anlamıyoruz ya siz 
anlamıyorsunuz!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hayır… Yani bu kadar bağırmanıza hakkınız da yok, bu doğru 
da değil.
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BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen, sakin olunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Yani siz hâkim, savcı filan değilsiniz burada beni sorgulamaya.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Peki, siz hâkim, savcı mısınız?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bana bir soru önergesi geldiyse ben bunu cevaplarım, 
beğenmiyorsanız gelir cevabını buradan verirsiniz.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Ben kaç liraya alındığını soruyorum 
Sayın Bakan.

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Başbakanın uçağı kaç liraya alınmıştır? 
Cevap verin!

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu kadar bağırmanızın bir anlamı yok.

Şimdi geliyoruz yazılı soru önergesine. Geçtiğimiz dönemde 1.109 sözlü, 
yazılı soru önergesi verilmiş, 22’nci Dönemde. 22.627 -düzeltiyorum- yazılı 
soru önergesi verilmiş, 14.385’i cevaplandırılmış, yüzde 63,5.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Cevapsız cevap hepsi.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — İçinde bulunduğumuz dönem 8.312 önerge verilmiş -yazılı soru 
önergesi- bunun 4.334’ü, yani yüzde 52,1’i cevaplandırılmıştır.

Kimsenin kafasından ne geçiyor, ne düşünüyor, onu biz bilemeyiz. Yazılı 
veya sözlü soru önergesinde dile getirilen husus…. Biraz evvel Sayın Ersin 
de söyledi. Ben hangi konuyu konuşacağını bilemem ama şimdi anladım ki 
bugün söz almasının sebebi, daha çok Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili 
sözlü soruları olmuş.

O sorularla ilgili biz şöyle bir usul takip ediyoruz -bu usulün bilinmesinde 
fayda var- zaten daha evvelki konuşmalarda da bunu ifade ettim: Diyelim 
ki Millî Eğitim Bakanlığından alınabilecek bir sözlü cevap veya yazılı cevap 
Başbakanlığa soruluyor. Başbakanlığa gelince biz bunu ilgili makama 
yazıyoruz. O makamdan gelen cevapları, bir üst yazıyla da gelen cevabı 
bildiriyoruz. Dolayısıyla eğer o makama sorulsa veya o makamla ilgili 
olmuş olsa daha ayrıntılı bir cevabı ister istemez oradan alabileceksiniz, 
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verebileceksiniz. Onun için 97’nci madde açısından, İç Tüzük’ün 97’nci 
maddesi açısından soru önergelerinde zaman zaman sıkıntılar çıkıyor. Ama 
hem soruyu soran milletvekiline olan saygımızdan hem de Parlamentoya olan 
saygımızdan dolayı biz elde ettiğimiz bilgileri yine de 97’nci madde açısından 
sıkıntısı olmasına rağmen cevaplamaya çalışıyoruz. Çünkü, bu, milletvekilinin 
bir anayasal hakkıdır, İç Tüzük’ten doğan hakkıdır.

Ha şimdi bu verilen cevaplar sizi tatmin ediyor ya da etmiyor, biz onu 
bilemeyiz ama sorduğunuz soruda ne açıklıkta soru varsa biz o açıklıkta 
cevap veriyoruz. Yasalarda ne varsa onu söylüyoruz, onun dışına çıkarak, 
yorum yaparak bizim bir cevap verme imkânımız yoktur. O nedenle biz gerek 
yazılı sorularda gerekse sözlü sorularda geriye dönük son üç dört döneme 
baktığımızda en fazla cevap veren, bu konuda da sorumluluğunun gereğini 
olabildiğince yerine getirmeye çalışan bir Hükûmetiz, bir İktidarız. Bunun 
bu çerçevede değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz ama bütün 
bunlardan sonra kim, hangi üslupla, neyi, nasıl değerlendirecekse o kendi 
takdirlerine ait bir husustur.

Onun için biz -şu istatistiklere baktığımızda da- en fazla bu konuya 
hassasiyet gösterip kamuoyunun bilgilenmesi açısından, milletvekillerimizin 
bilgilenmesi açısından bunları veriyoruz ama zaman zaman da gördüğümüz şey 
şudur: Filanca köyün yolu ne zaman yapılacak, falanca okul ne zaman açılacak 
vesaire tarzında valilikten bile öğrenilebilecek… Çünkü 97’nci maddede 
diyor ki: Başka bir yerden elde edilemeyecek bilgi soru olarak verilir. Hâlbuki 
bunlar çok basit olarak ilgili makamlardan da öğrenilebilir. Eğer oradan 
öğrenilemediği takdirde bize intikal ederse biz de bunun gereğini yapmaya 
gayret ederiz. Onun için meselenin bu çerçevede değerlendirilmesinde fayda 
var. Bizim, milletvekillerimizden gizlediğimiz- bu manada- herhangi bir husus 
da yoktur. Bunun böyle değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya ili Kumluca 
ilçesi sınırları içinde 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 
sel felaketine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 09 
Tarih : 21 Ekim 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Antalya Milletvekilimiz Sayın Osman Kaptan’ın gündeme getirdiği 
konuyla ilgili olarak bazı hususları sizlere arz etmek istiyorum. Evvela bu 
vesileyle, bu sel afetine maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Gerçekten de ifade edildiği gibi, 13 Ekim 2009 günü geceleyin başlayıp 
14 Ekim günü öğleden sonraya kadar devam eden bir sel felaketine Antalya ili 
Kumluca ilçesi bazı köyleri ve beldesi muhatap olmuştur. Bunun sonucunda 
da bir kısım maddi hasar meydana gelmiş, çok şükür can kaybı da olmamıştır. 
İlçeye bağlı Beşikçi, Yazır köyü, Olimpos mevkisi ve Beykonak beldesinde ev, 
iş yeri, tarımsal alan ve seralar ile bazı okul binalarında maddi hasara yol açmış 
olup, vatandaşlara ait bir kısım araçlar da hasar görmüştür. Ayrıca, Kumluca-
Antalya kara yolunun Belen mevkisinde yağışlar sonucu meydana gelen 
toprak kayması neticesinde, kara yolu kısmen ulaşıma kapanmış ve bilahare 
Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda yol kısa sürede trafiğe açılmıştır.

Burada da biraz evvel Sayın Kaptan’ın ifade ettiği gibi, mevsim 
normallerinin çok üzerinde ve dere yatağının kaldırabileceği kapasitenin çok 
üzerinde bir yağış meydana gelmiş, metrekareye 130 kilogram gibi bir yoğun 
yağışa muhatap olmuştur. Zaten böylesine bir rakam bile işin neden meydana 
geldiği noktasında bir fikir verebilmektedir. Ayrıca, gelen teressübât sebebiyle 
de bazı altyapı tesisleri tahrip olmuş, 572 çiftçi ailesine ait 2.355 dekar sera 
alanı zarar görmüştür. Yine, bölgede, derelerin taşması sonucunda büyük 
çoğunluğunu sera evlerinin oluşturduğu 168 konut, 2 ilköğretim okulu ve 
1 PTT acentesinin suya maruz kaldığı, Beşikçi ve Yazırköyleri ve Olimpos 
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mevkisinde bulunan dereler üzerindeki 2 köprü, 6 menfez ile takriben 10 
kilometrelik yolun, içme suyu ve enerji hatlarının da sel nedeniyle hasar 
gördüğü Valilikçe tespit edilmiştir.

Olay meydana gelir gelmez, derhâl Antalya ilinde bir kriz yönetim 
merkezi kurulmuş, başta Sayın Vali olmak üzere devletin ilgili birimleri afetin 
tesirlerini olabildiğince süratli ortadan kaldırabilmek için yoğun bir çaba sarf 
etmişlerdir. Bu vesileyle, başta Sayın Vali olmak üzere tüm çalışanlara, hâlen 
görevi başında olanlara huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Olay olur olmaz, ben de Sayın Valiyi aradım, diğer arkadaşlarımız da 
aradılar. Bu çalışmalar çerçevesinde, meydana gelen zararların hiç olmazsa 
ilk fırsatta sıkıntılarını ortadan kaldırabilmek için Bayındırlık Bakanlığı Afet 
İşleri Genel Müdürlüğünden 250 bin, Başbakanlık Acil Durumdan 250 bin 
ve Sosyal Yardımlaşmadan 100 bin olmak üzere 600 bin lira gönderilmiştir. 
Tabiatıyla, bu rakamların yetmeyeceğini biliyoruz. Hasar tespit çalışmaları 
ilgili birimlerce, ilgili bakanlığın oradaki birimlerince süratle yapılmaktadır ve 
23 Ekim tarihi itibarıyla da tespitler tamamlanmış olacak. Bunun sonucunda, 
bu tip afetlerde meydana gelen durumlarda yapılabilecek prosedür neyse 
bunun gereğini yapmak için 2090 sayılı Yasa’ya göre hak sahipleri belirlenecek 
ve ilave ödenmesi gereken bir miktar söz konusu olduğunda da bu ödemeler 
yapılabilecektir.

Ayrıca, bölgenin tahrip olan tüm enerji sistemlerinin kısa süre içerisinde 
ikmali ve ıslahı için de gerekli çalışmalar yapılmış ve elektrik sağlanmıştır.

Ayrıca, biraz evvel burada ifade edilen, taşkınlara sebebiyet verdiği 
ifade edilen bölgeyle ilgili olarak da gölet yapılması noktasında bir çalışmayı 
Valilik başlatmıştır. Bunun sonucunda gereken bir şey olacaksa bu yapılmaya 
çalışılacaktır.

Bununla söylemek istediğim kısaca şey şu: Hiçbir hükûmet bu türlü 
felaketler söz konusu olduğunda eldeki imkân neyse bunu o bölge halkına 
vermekten imtina etmez. Bu, devletimizin geleneğinidir, hükûmetlerin de 
bugüne kadar yaptığı usul çerçevesinde biz de her… İnşallah bir daha olmaz 
ama olduğu takdirde de usul neyse bunun gereğini yaptık, yapmaya da devam 
ediyoruz. Konuyu bu çerçevede tutmak bence doğru olur yoksa bu felaket 
sebebiyle siyasi söylemler söz konusu olduğunda o zaman başka anlamlar da 
çıkabilir. Yani biz, devletin bütçesini keyfimiz için kullanmıyoruz, keyfimize 
bir araç da almıyoruz gereç de almıyoruz, bunların hepsi ülkenin tanıtımınadır. 
Ben biliyorum, rahmetli Turgut Bey ilk defa iki uçak aldığında kıyamet koptu 
Türkiye’de ama sonradan bunu tenkit edenler, o sünnet düğünü senin, öbür 



53

Gündem Dışı Konuşmalar

nikâh benim, özel maksatlarla bunları da kullandı. Bence işi, yani bir felaketi 
konuşacaksak bu çerçevede konuşmak doğru olur ve yaraların sarılması 
açısından da faydalı olur ama bunun üzerinden siyasi mesajlar vereceksek 
onu da anlarım, ona da bir şey demiyorum ama sadece bu çerçevede tutarak, 
Sayın Kaptan, sözlerinizin bir kısmına bu manada katılmadığımı ifade ediyor, 
hepinize teşekkür ediyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Muş ili Bulanık ilçesinde 22 
Şubat 2011 tarihinde meydana gelen depreme ilişkin gündem 
dışı konuşması dolayısıyla 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 73 
Tarih : 03 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Muş ili Bulanık merkezinde ve köylerinde meydana gelen 22 Şubat 
2011 tarihli deprem dolayısıyla gündem dışı söz alan Sayın Nuri Yaman’a 
huzurunuzda teşekkür ediyorum konuyu gündeme getirdiği için.

Muşlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Sevindiğimiz nokta, bir 
can kaybının olmamasıdır. 

2,8 ile 4,5 arasında, Bulanık merkezinde ve köylerinde 60 adet deprem 
kaydedilmiştir. Bunun sonucu olarak da Bulanık ilçesi Örenkent, Karaburun, 
Gölyanı, Göztepe, Söğütlü, Ericek, Üçtepe, Kırkgöze ve Gümüşpınar köyleri 
ile ilçe merkezindeki mahallede deprem kendisini hissettirmiş, yapıların eski, 
yığma, taş ve çamurdan olması, uygun bir yapı tekniğiyle inşa edilmemiş 
olmasından dolayı hasarlar meydana gelmiştir. 

Sayın Yaman’ın burada ifade ettiği hususların doğru yanları var, eksik 
yanları var. Siyasi söylem olarak anlayışla karşılarım, ona bir itirazım yok ama 
gerçekleri de buradan olduğu gibi söylemek lazım gelir. Bizim, Türkiye’de, acil 
durumlar, afet, acil durum söz konusu olduğunda uygulamaya koyduğumuz 
bir mekanizma var. Eğer bu yurt dışında gelişen bir olaysa -son Libya, Tunus 
ve Mısır’da olduğu gibi- Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ve sorumluluğu da 
bize ait olmak üzere bir kriz yönetimi kuruyoruz. Eğer Türkiye içerisinde 
arzu etmediğimiz bu türlü gelişmeler oluyor ise o zaman, Afet ve Acil Durum 
Başkanlığı, geliştirdiği bir mekanizmayla anında devreye giriyor.
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Şimdi, orada da demin ifade ettiğim gibi, şiddeti düşük dahi olsa 60’a 
yakın bir sarsıntı meydana gelmiş ve demin söylediğim sebeplerden dolayı 
da hasarlar meydana gelmiştir. Kurduğumuz mekanizma gereği, en evvel, 
bu türlü yerlerde insanımızın geçici dahi olsa barınmasına imkân sağlayacak 
düzenlemeleri ve icraatları gerçekleştiriyoruz. Bu, hiç şüphesiz, mahallinde 
valilerimizin, kaymakamlarımızın sorumluluğunda ama biz de elden gelen her 
türlü desteği vererek bu sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz. 

Şimdi, bugün bize gelen yazı -yazının tarihi 1/3/2011- Sayın Valinin bize 
gönderdiği yazı… Kızılay’ın gönderdiği çadır adedi 201’dir Sayın Yaman. 

M. NURİ YAMAN (Muş) — Dağıtılan 118.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Evet, 201 çadır, 370 battaniye, 100 katalitik soba, yeteri kadar 
yatak, gıda maddesi, ihtiyaç maddeleri gönderilmiştir. Bunlarda bir sıkıntımız 
yok. Valilik bunu ilave artırın dediğinde Kızılay zaten hiçbir şeyi esirgemiyor, 
biz de bu noktada hiçbir şeyi esirgiyor durumda değiliz.

M. NURİ YAMAN (Muş) — Sayın Bakanım, dağıtılmamış bunlar, 
depolarda duruyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, bu türlü olaylar olduğunda derhâl bir hasar tespitinin 
yapılması gerekiyor. Neyi nereye yapacağız? Ne kadar yapacağız? Hak sahipleri 
kimler? Çünkü beraberinde de bir sürü sorun yaşanıyor. Bu depremi Türkiye ilk 
defa yaşamıyor, geçmişteki tecrübelerin ışığında bir hasar tespiti yaptırıyoruz. 

Şimdi, Valiliğin ilgili birimlerine yaptırdığı hasar tespitinin sonucunda 
103 konutun hasarlı ve oturulamaz; 463 konutun hasarlı, oturulabilir; 33 
ahır ve 8 samanlığın hasarlı, kullanılabilir durumda olduğu tespit edilmiştir. 
Devletin resmî rakamı, özel bir şeyi yok, ne varsa bunu tespit ediyoruz, hepsi 
bizim vatandaşımız. Tabiatıyla, bunun karşılığı olarak da bizden istenen, 
evinde oturmasında sakınca görülen vatandaşların geçici barınma, iaşe ve 
genel hayatı etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve normale döndürülmesi 
amacıyla 500 bin TL paradır. Biz de bu imkânı Muş Valiliğimizin emrine 
vereceğiz. Oradaki ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak ve sıkıntıyı bertaraf 
etmek noktasında da zaten Valimiz, Kaymakamımız, kendi birimleri bu 
çabayı, bu gayreti sürdürüyor. TOKİ zaten eğer onun sorumluluğunda, onun 
yapabileceği bir imkân varsa bunu yapıyor. Bildiğim kadarıyla, Bulanık’a da 
yüz elli dört tane konut yapmıştır. İsteniyorsa bir yüz elli dört daha yapar, 
bunda bir sıkıntı yok. Bütün mesele talep meselesidir. Bunda da epey tecrübe 
sahibi olduk. İnsanlar ilk önce “Yapın.” diyor, sonra da binalara talip olmuyor, 
boş yere devlet kaynak harcamış oluyor. 
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İyi bir koordinasyon içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz. Yazı bugün bize 
gelmiştir. Gereğini de, talimat verdik, bugünden itibaren, ihtiyaçları neyse 
tümüyle karşılama noktasında bir çabanın içerisinde olacağız. 

Demin de ifade ettiğim gibi, siyasi mesajlar olabilir, hele hele bugün seçim 
kararını da görüşeceğimize göre. Bunlar biraz köpüklü konuşmalardır, onun 
netini bulmamız gerekiyor, o da devletin resmî yazılarında ortaya çıkar.

Hepinize çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun, Allah bir daha keder 
hiçbir yere göstermesin.

Teşekkür ederim.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu  : Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in, ülkemizde olası bir 
depreme karşı yapılması gerekenler konusundaki gündem dışı 
konuşması dolayısıyla 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 79 
Tarih : 17 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken 18 Mart Çanakkale Şehitlerini 
Anma ve Deniz Zaferi’nin 96’ncı yıl dönümünde, milletimizin tarihinde derin 
izler bırakmış bir kahramanlık destanının yıl dönümünde, başta Mustafa  
Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, 
rahmetle ve şükranla anıyorum.

Değerli milletvekilleri, Türk tarihinin her sayfasında, vatan topraklarının 
her karışında bir kahramanlık hikâyesi yatmaktadır. Ateşin ve kanın düşmediği 
yer ve bölgemiz yoktur ve belki de millî hafızaya kazınmış en unutulmaz 
zaferlerimizden bir tanesi de Çanakkale destanıdır. Vatanın her köşesinden 
gelerek düşmanın karşısına dikilen ve “Çanakkale geçilmez.” diyerek canları 
pahasına bu toprakları savunan şehitlerimizin aziz hatırası bugün de millet 
olma şuurumuzu canlı tutmaktadır. Çanakkale destanı, hiç şüphesiz en olumsuz 
şartlarda ve ağır koşullarda Mehmetçik’in kahramanlığı ve mücadele azmidir. 
Çanakkale Zaferi, Millî Mücadele’mizin öncüsü, âdeta müjdeleyicisidir. İstiklal 
Savaşı’mızın zaferle sonuçlanması, Türkiye Cumhuriyetinin âdeta yoktan var 
edilmesi, doğrudan Mehmetçik’in Çanakkale’de ortaya koyduğu kahramanlığın 
sonucudur. Böylesine anlamlı ve önemli bir günde şehitlerimizi ve gazilerimizi 
bir kez daha minnetle ve şükranla anıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin üzülerek yakinen takip 
ettiği gibi Japonya’nın kuzeydoğusundan 130 kilometre açıkta 11 Mart 2011 
tarihinde çok şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Richter ölçeğinde 9 
şiddetindeki bu deprem ziyadesiyle güçlü ve aynı oranda da yıkıcı tsunamileri 
de tetiklemiştir. Japonya’nın en büyük adası Honşu’nun bütün kuzeydoğu kıyısı 
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afet bölgesi hâline gelmiş, kıyı boyunca pek çok kasaba haritadan tamamen 
silinmiştir. Medya kaynaklarına göre ölü sayısı 5 bin civarındadır. Hâlen kayıp 
olanların da yaşıyor olma ihtimalinin giderek azaldığı dikkate alınacak olursa, 
hiç temenni etmemiş olmamıza rağmen, ölü sayısının 10 binlere ulaşması söz 
konusu olacaktır; yaralı sayısı ve maddi hasar da rakamlarla ifade edilemeyecek 
kadar büyüktür.

Depremden haberdar olur olmaz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın 
Dışişleri Bakanımız, Japon muhataplarına taziye mesajları göndermişler ve 
Türk Milletinin, bu zor günde Japon ulusunun yanında bulunduğunun altını 
çizerek her türlü yardıma hazır olduğumuz kendilerine bildirilmiştir.

Ben de dost Japonya’nın acısını yüreğimizde hissettiğimizi, Japonya’nın 
olabilecek en kısa sürede yaralarını saracağından emin olduğumuzu ve bu 
çabalarına elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu, 
ayrıca Japonya’nın ve Japon halkının, 1999 depremi sonrasında ülkemize 
uzattığı yardım elini de unutmadığımızı, o günkü yardımları bugün 
hafızalarımızda canlı tutarak şükranla karşıladığımızı bu kürsüden teyit etmek 
istiyorum. Bu vesileyle, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır, yaralılara 
acil şifalar diliyorum. Japon halkının başı sağ olsun.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu büyük felaketin meydana 
gelmesiyle birlikte bütün makamlarımız kendi görev alanları itibarıyla 
Japonya’ya yardım sağlamak ve depremden etkilenmiş olmalarından 
endişelenen vatandaşlarımızın akıbetini belirlemek üzere harekete geçmiştir. 
Genelkurmay Başkanlığımız, Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Kızılay ve 
Türk Hava Yolları yoğun bir çabanın içerisinde olmuşlar; bu vesileyle bir 
koordinasyon gerçekleşmiştir. Kızılay’dan ve gönüllü yardım kuruluşlarından 
ekipler derhâl Japonya’ya hareket etmiştir. Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız ile Kızılay’ımızın arama 
kurtarma ve yardım ekiplerini harekete geçirmiş ve hazır duruma getirmişlerdir.

Dışişleri Bakanlığımız, bölgedeki gelişmeleri izleyerek, makamlarımızı 
sürekli bilgilendirmiş, ayrıca vatandaşlarımız için de bir çağrı merkezi 
hizmete geçirilmiştir. Görev için süratle hazır hâle getirilmiş olan yardım ve 
arama kurtarma ekiplerimiz, Japon makamlarının talepleri doğrultusunda 
ilk aşamada bölgeye sevk edilmemiş, teyakkuz hâlinde tutulmuşlardır. Bu 
büyük doğal afet sonrasında Japonya’da yaşayan vatandaşlarımız arasında 
ölen ve yaralanan olmaması bizler için teselli kaynağı olmuştur. Bu durumun 
değişmeyeceğini ümit ediyoruz.
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Gündem Dışı Konuşmalar

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu denli büyük bir depremin ve 
bunu izleyen tsunaminin yol açtığı korkunç düzeydeki yıkım ve ardından 
Japonya’nın nükleer enerji üreten tesislerinde meydana gelen sıkıntılar tüm 
dünyanın yakinen takip ettiği bir husustur. Soğutma sistemlerinin devre 
dışı kalması neticesinde santralin üç ünitesinde patlamalar meydana gelmiş, 
reaktörden radyasyon sızmasından dolayı santralin etrafında 30 kilometre 
çapında bir alan tahliyeye tabi tutulmuştur.

Japon makamları durumu kontrol altına almak için çaba sarf etmekte, 
birçok dünya ülkesi de bu çabaya katkı sağlamaktadır. Felaketin bu boyutu 
da ilgili makamlarımızca, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başta olmak 
üzere, yakından izlenmektedir. Gelişmeler her ortam ve zamanda en 
büyük önceliğimiz olan vatandaşlarımızın sağlık ve esenliği açısından da 
değerlendirilmektedir. Dışişleri Bakanlığımız ve Tokyo Büyükelçiliğimiz 
gelişmeler ışığında vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmelerde bulunmaktadır. 
Vatandaşlarımızın Dışişleri Bakanlığımız ve Tokyo Büyükelçiliğimizin 
İnternet sitelerini sürekli izlemeleri, bu konuda gerekli olabilecek tedbirleri 
zamanlıca almaları bakımından önem taşımaktadır, bunu özellikle vurgulamak 
istiyorum. Ayrıca durumun vahametinin giderek artması ve vatandaşlarımızın 
tahliyesinin gerekmesi ihtimaline yönelik olarak da, başta Türk Hava Yollarına 
ek seferler koymak da dâhil, her türlü hazırlık yapılmıştır, herkes bu konuda 
müsterih olabilir.

Felaket haberini alır almaz yardım ve arama kurtarma ekiplerimizin hazır 
hâle getirilmiş olduğunu ifade etmiştim. Japonya dün, enkaz ve tsunaminin 
getirdiği kum ve çamur yığınının altında canlı depremzede bulup kurtarma 
ihtimalinin artık maalesef düşmüş olduğuna atıfla, tarafımızdan enkaz 
kaldırma ve ceset bulma ve toplama konusunda yardım talebinde bulunmuştur. 
Dost Japonya’nın bu talebine elbette olumlu karşılık vermekteyiz. Benim 
Başkanlığımda, yukarıda saydığım kurumlarımızın temsilcileriyle birlikte, 
Sayın Başbakanımızın da talimatları doğrultusunda 33 kişiden oluşan bir grup 
yarın 18.00 uçağıyla Japonya’ya hareket edecektir. Bu ekibin içerisinde Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumundan uzmanlar, Sağlık Bakanlığından uzmanlar, acil 
yardım konusunda daha evvel eğitilmiş uzmanlar vardır. Bunlar  araç ve 
gereçleriyle beraber… Çünkü orada şu an en büyük sıkıntı akaryakıt sıkıntısıdır, 
orada araç bulunamadığı gibi, araçların faaliyeti de fevkalade zordur. Gerekli 
araç gereç, teçhizatla birlikte, gönderilecek kişilerin, vatandaşlarımızın her 
türlü güvenliğini teknik olarak da sağlayacak bir ekip, 33 kişilik ekip yarın 
akşam 18.00 itibarıyla harekete geçmiş olacak -arkasından, ihtiyaç hasıl 
olduğunda ikinci, üçüncü veya daha başka ekipleri de gönderebileceğimizi 
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ilgili makamlara bildirdik- ve orada kendilerine tahsis edilen bölgede, verilen 
talimatlar çerçevesinde, kurtarma çalışmalarına, arama çalışmalarına devam 
edecektir.

Dost Japon halkının acılarını samimiyetle paylaştığımızın ve Japon 
dostlarımızla dayanışma içinde olduğumuzun göstergesi olarak bugün 
bu konuşmayı müsaade ederseniz sizler adına, Hükûmetimiz adına, 
milletimiz adına yapmış oluyoruz. Yarın 18.00’den itibaren yurt içinde ve 
dış temsilciliklerimizde bayraklar 21 Mart Pazartesi günü sabahına kadar 
yarıya indirilecektir. Bu hafta gerçekleşecek resmî futbol müsabakaları 
öncesinde Japonya’daki felakette hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda 
bulunulacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ayrı bir çalışma içerisindedir 
ve bildiğim kadarıyla bugün saat 15.30’da Sayın Japon Büyükelçisiyle de bir 
görüşme yapılacaktır.

Japon halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzun, 1999 depreminde 
bize gösterdikleri yakın ilgi ve desteği hafızalarımızda canlı tuttuğumuzun 
bir ifadesi olarak elimizden gelen çabayı, gayreti gösteriyoruz, bundan sonra 
da göstermeye devam edeceğiz. Bizden ne talep edildiyse bunları anında 
karşılama gayreti içerisinde olduk.

Ülkemiz, milletimiz ve Hükûmetimiz Japonya’daki felaket karşısında 
derinden ve samimiyetle üzülmüştür. Dost Japonya’daki gelişmeleri bundan 
böyle de yakından izlemeyi sürdüreceğiz, vatandaşlarımızın sağlık ve 
emniyetinin gerektirdiği tedbirleri değişen şartlar ışığında sürekli gözden 
geçireceğiz, Japon dostlarımıza uzattığımız yardım elini de aynı şekilde gerek 
nitelik gerek nicelik bakımından ve Japon makamlarının muhtemel talepleri 
doğrultusunda yeniden şekillendireceğiz.

Bu vesileyle Türk halkı ve Hükûmetimiz adına Japon ulusuna ve hayatını 
kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimi tekrarlıyorum, 
hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)



63

23. DÖNEM

BÖLÜM II

AÇIKLAMALAR
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Konu : Vefat eden Son Gazi Mustafa Şekip Birgöl’e, Kurtuluş 
Savaşı’nın tüm şehitlerini ve gazilerini temsilen devlet töreni 
düzenlenmesine ilişkin açıklaması

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 16 
Tarih : 12 Kasım 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gruplarımızın gösterdiği hassasiyete ben de teşekkür ediyorum.

Tüm gazilerimize ve şehitlerimize hepimizin minnet ve şükran borcu 
var. Son Gazimizin vefatı, üzücü haberi geldiğinde zaten biz Hükûmet olarak 
böyle bir törenin yapılması için gerekli hazırlıkları yapmak üzere Sayın 
Müsteşara Sayın Başbakan talimat verdi. Ben de bu konunun takipçisi olmaya 
çalışıyorum. Ayrıca Sayın Meclis Başkanlığımızın da bu yönde bir teşebbüsü 
oldu, gruplarımızın belki isteği üzerine. Dolayısıyla milletimizin arzusu 
gruplarımız aracılığıyla da gündeme gelmiş oluyor.

Yarın inşallah bu hazırlıklar tamamlandığında birlikte son görevimizi 
yapmış olacağız

BAŞKAN — 11.30…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Evet.

Bütün hassasiyetlere teşekkür ediyorum.

Açıklamalar
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Konu : Elâzığ Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya’nın, 8 Mart 
2010 tarihinde Elâzığ’da meydana gelen depreme ve 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 95’inci 
yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ile Malatya 
Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Elâzığ Milletvekili Faruk 
Septioğlu, Edirne Milletvekili Rasim Çakır, Bingöl Milletvekili 
Kâzım Ataoğlu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, 
aynı konuda açıklamaları dolayısıyla

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 74 
Tarih : 17 Mart 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım.

Geçtiğimiz 8 Mart Pazartesi günü 04.32 sıralarında meydana gelen 
Elâzığ’ın ilk önce Kovancılar, daha sonra Palu’da gerçekleşen ve komşu 
illerimiz olan Bingöl’de ve Tunceli’de de belli ölçüde hasarlara sebebiyet veren, 
bu deprem vesilesiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Yaralıların önemli bir kısmı taburcu oldu, ayakta tedavi edildi ama 
hâlen tedavisi devam edenler var, onlara da şifalar diliyorum.

Bu konuyu gündeme getirdiği için Sayın Çetinkaya’ya, ayrıca burada 
hissiyatını ifade eden Sayın Aslanoğlu’na, Sayın Septioğlu’na, Sayın Ataoğlu’na 
huzurlarınızda da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, yarın kutlayacağımız 
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü münasebetiyle de bütün şehitlerimizi 
rahmetle ve saygıyla anıyor, gazilerimizi de minnet ve şükranla buradan 
hatırlatmak istiyorum, hatırlamak istiyoruz.

Evet, deprem Türkiye’nin maalesef zaman zaman hepimizi üzdüğü 
bir vaka. Türkiye’nin böyle bir özelliği var, böyle bir sıkıntılı durumu var. 
Son olarak da bu sıkıntıyı Elâzığ ve çevresinde yaşamış olduk. Evvela işin 
bu noktasında, deprem olayı vuku bulur bulmaz oradaki insanlarımızın 

Açıklamalar



68

23. Dönem

yardımına koşan, acılarını paylaşan, oraya kadar giden veya gitmeseler bile 
değişik yol ve yöntemlerle bu üzüntüyü paylaşan, en başta siyasi partilerimizin 
değerli genel başkanı ve temsilcilerine, Elâzığ milletvekillerimize ve bölge 
milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve canla başla bu sıkıntıları 
bertaraf etmek için yirmi dört saat aralıksız çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimize, 
Kızılay mensuplarına, devletimizin tüm birimlerine de burada teşekkür 
ediyorum ama hassaten teşekkürüm bölge halkınadır. Böylesine üzüntülü bir 
anda büyük bir sabır ve metanet göstererek çalışanlara yardımcı olan ve olayı 
büyük bir soğukkanlılıkla karşılayan Elâzığ’lı vatandaşlarımıza da buradan 
teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Olayın hemen akabinde, eldeki tüm imkânlarla, sıkıntının ortadan 
kaldırılabilmesi ve vaki hasarların bertaraf edilebilmesi bakımından yoğun bir 
çalışma yapılmıştır. Bu meyanda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kızılay, afet ve acil 
durum birlikleri, Sağlık Bakanlığı personeli, Bayındırlık Bakanlığı personeli 
olmak üzere, Elâzığ Valiliğimiz de tüm ekipleriyle birlikte olay yerine hemen 
intikal etmiş, enkaz kaldırma, hayat kurtarma, yaralıların tedavisi dâhil her 
türlü çaba büyük bir özveri içerisinde sürdürülmüştür.

Tüm ekipler bölgeye sevk edildi. İş makinelerinden tutun bu türlü 
depremlerden sonra bir ihtiyaç olarak gözüken psikososyal hizmetler de dâhil 
olmak üzere, bu hizmetlerin eksiksiz yürütülebilmesi noktasında büyük bir 
çaba sarf edildi. Bu manada, Kızılay ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağış yapan 
kuruluşlarımızdan temin edilmek suretiyle 3.998 çadır, 6.144 battaniye, 1.054 
katalitik soba, 125 prefabrik ev olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için elden gelen çaba gösterildi.

Şu ana kadar yapılan tespitlerde -bu, Elâzığ’la ilgilidir, Bingöl ve 
Tunceli’de de belli ölçüde hasarlar var, onlar da bugün yarın netleşmiş olacak, 
daha derli toplu bir rakamı biz de görmüş olacağız- 3.823 konut, 59 iş yeri, 
2.876 hayvan barınağı ve diğer yapılar olmak üzere 6.979 hasarlı yapı tespit 
edilmiştir. Yıkılanların yerine TOKİ tarafından konutlar yapılacaktır. Bunun 
kararı verilmiştir ve çalışmaları da zaten, derhâl başlamıştır. Bu konutların 
mümkünse evvela kendi bulundukları yerde, eğer jeolojik imkânlar buna 
imkân vermiyorsa en uygun yerde yapılabilmesi için bir karar verdik, bununla 
ilgili çalışmalar da süratle yürütülüyor. İfade edildiği gibi, inşallah büyük bir 
aksaklık olmayacak, Ramazan Bayramı’nda herkes kendi evinde hayatlarını 
sürdürsün diye de bir kararımız var. Onun için, büyük bir acelecilik içerisinde 
bu işi götürmeye çalışıyoruz.

Yapılan tespitlerde 2.777 küçükbaş ve 233 büyükbaş hayvanın telef olduğu 
tespit edilmiştir. Bunların tamamı devletimiz tarafından karşılanacak, hazine 
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bunları karşılayacak ve bunların yerine TİGEM’de üretilen damızlık hayvanlar 
köylülerimize verilmiş olacaktır.

Aynı şekilde, Bingöl ve Tunceli’de de bu hasar tespitleri yapılıyor, bitmek 
üzere. Eğer orada da bunları TOKİ’nin yapması gerekiyorsa onu da yapacağız.

Sayın Aslanoğlu’nun ifade ettiği husus önemli, bizim de öncelik verdiğimiz 
bir konu, bir politika değişikliğine ihtiyaç olduğu aşikâr. TOKİ bugüne kadar 
daha çok şehir merkezlerinde bu tip yapıları yaptı ama deprem bir gerçek 
olarak önümüzde durduğuna göre ciddi bir politika değişikliğine ihtiyaç var. 
Allah’tan depremin şiddeti 5-6 civarında oldu, daha yukarıda bir deprem 
söz konusu olsaydı belki diğer kerpiç binalar da yıkılabilecekti. Zaten işin 
en üzücü yanı depremin gece vuku bulmuş olması ve ikincisi de, kullanılan 
yapı malzemelerinin bu zayiatı ve ölümleri artırmasıdır. O hâlde, artık kerpiç 
yapılarla ilgili de devlet olarak bir politika uygulamamız gerekiyor. Bununla 
ilgili çalışmaları yapıyoruz. Söylenen doğrudur, Bingöl, Elâzığ, Malatya, 
Tunceli, o civar bir fay hattıdır, zaman zaman da ikazlar oluyor, onun için 
kapsamlı, geleceğe dönük bir çalışmayı da başlattık. Belli süre içerisinde, devlet 
olarak bu kerpiç yapıların ortadan kaldırılması, modern köylerin de kurulması 
gerekmektedir.

Depremin hemen akabinde 625 bin TL’lik bir ilk ödeme Valilik emrine 
gönderilmiştir. Tespitlerin sonucunda gereken rakamlar neyse bunları da 
göndereceğiz. Bu noktada herhangi bir sıkıntımız yok.

Dolayısıyla, gidenleri, maalesef geri getirme şansımız da yok, imkânımız da 
yok ama kaybedilenleri telafi etme noktasında elden gelen çabayı göstereceğiz. 
Temennimiz, bundan sonra bu tip afetlerin olmamasıdır. Bununla ilgili de 
tedbirleri birlikte alacağız. Meclisimizde yeni dönemde kurulmuş olan bir 
araştırma komisyonu da var, bu komisyonun raporu da önem arz ediyor. 
Orada alınacak tedbirlerle ilgili yol gösterici bir kısım tespitlerin olacağına da 
inanıyoruz. Dolayısıyla, deprem gerçeğini ve diğer afetleri bir vakıa olarak kabul 
edip hem devlette yeniden bir yapılanmaya hem bir politika değişikliğine ve 
önceliklerin de yeni baştan tespitine ihtiyaç var. Bu konuda belki bir mevzuat 
değişikliği de gerekecektir. Onu da en kısa sürede huzurlarınıza getirmiş 
olacağız.

Ben hepinize bu vesileyle teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da tekrar 
geçmiş olsun diyor, saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Açıklamalar
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Konu : Konuşmasındaki “Anayasa Mahkemesine gideceksiniz.” 
ifadeleriyle hiçbir grubu kastetmediğine ve İzmir Milletvekili 
Oktay Vural’ın, geçmişe ait tutanaklardan alıntılar yaparak 
dile getirdiği sözlerinin hepsinin arkasında olduğuna ilişkin 
açıklaması 

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 88 
Tarih : 19 Nisan 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Ben sataşma nedeniyle çünkü ben kendi konuşmamda hiçbir tüzel 
kişiliği kastederek bir şey söylemedim, tekrar ifade ediyorum. Çünkü Anayasa 
Mahkemesine bu tip teklifleri tüzel kişilikler değil 110 milletvekili götürür, ben 
onun farkındayım. Kimseye sataşmak için değil, sadece bir zihniyet yanlışlığını 
söylemek istedim; bu bir.

İkincisi: Sayın Vural’ın söylediği sözlerin hepsinin arkasındayım. Şimdi, 
okuduğu metindeki imzadan on dört gün sonra kapatma davası açıldığının 
herhâlde farkındadır.

OKTAY VURAL (İzmir) — YÖK’teki 17’nci maddeyi niye getirmediniz? 
İmza namus değil mi?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, zaten on dört gün sonra kapatma davası açıldı; en  önemli 
gerekçeleri de bu çıkardığımız yasadır.

OKTAY VURAL (İzmir) — Siz Anayasa Mahkemesinin iptal etmesini 
istediniz!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, bakın, başka bir şey daha söyleyeceğim: Zaten, o Anayasa 
Mahkemesinin kararlarında aynen şöyle söylüyor, diyor ki: “Bu ülkede, 
herkese hukuk aynen uygulanmıyor. Aynı lafı falancalar söylediğinde…” 
Önümüzdeki celse, istiyorsanız, o mahkeme kararını da getireceğim, Anayasa 
Mahkemesinin muhalefet şerhini de. “Eğer, aynı lafı falancalar söylerse dava 

Açıklamalar
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konusudur, başkaları söylerse hiçbir dava konusu olmaz…” Zaten Türkiye’de 
şikâyet edilen konuların başında bu geliyor. Bunun en önemli göstergesi de 14 
Mart günü partimizle ilgili açılmış olan kapatma davasıdır, en önemli gerekçesi 
de bu düzenlemedir. Bunu kimse göz ardı etmesin; bir.

OKTAY VURAL (İzmir) — Doğru söylemiyorsun!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — İkincisi: Bizimle ilgili şunu söyleyebilirsiniz, bunu söyleyebilirsiniz 
ama bizim cesaretimizle ilgili, birisi bir şey söyleyecekse, bizim Hükûmetimizin 
cesaretinin zekatı bile birçoğuna yeter de artar bile.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar, CHP ve MHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)
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BÖLÜM III

SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
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Konu : Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, konuşmasında 
şahsına sataşması nedeniyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 59 
Tarih : 06 Şubat 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok teşekkür ediyorum Sayın 
Başkan.

Sayın Okay, benim ismimden de bahisle, Anayasa Komisyonunda 
yaptığım uzun bir konuşmanın içerisinden, önünü arkasını çıkararak ya 
da konuşmanın bütününü bir tarafa bırakmak suretiyle bir şark kurnazlığı 
yapmaya çalışıyor. Doğrusu bunu yadırgadığımı ifade etmek isterim, çünkü 
bugünkü oturum son derece önemli bir oturum, önemli bir konuyu müzakere 
ediyoruz. Kamuoyunun olup bitenleri bütün açıklığıyla bilmesi lazım. En 
azından kamuoyuna karşı da olabildiğince şeffaf ve dürüst olmamız gerekir 
diye düşünüyorum.

Şimdi bakınız, bu türlü saptırmaların hep geçmişte de olduğunu bildiğim 
için, şimdi bundan da bir şey çıkaracaksanız, daha konuşmanın başlangıcındaki 
cümlelerden okuyorum, birinci cümleden itibaren, yine tutanaklardan, herkes 
şahit olsun: “Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, değerli Komisyon üyeleri; müsaade ederseniz, 
daha sağlıklı bir ortamda konuyu tartışma noktasına geldik. Çünkü sabahki 
oturum biraz tartışmalı geçti.

Victor Hugo, öğrencilerine yazmış olduğu bir metni vermiş, demiş ki: 
Buradan yazar ne kastediyor? O metni okuyan herkes demiş ki, işte, yazar 
bundan şunu kastediyor, bir başkası bunu kastediyor vesaire. Sonra Victor 
Hugo kendi kendine demiş ki: Yahu ben neleri kastediyormuşum da haberim 
yokmuş.

Şimdi, öyle bir noktaya geldi ki konu, teklifi verenler neredeyse rejimin 
yıkılması noktasında bir kararlılık içerisinde. Bütün bu anlatılanları görmüyor, 
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düşünmüyor, böyle bir değişikliği getiriyor gibi bir üslup içerisinde, bir 
mübalağa içerisinde konu gündeme getiriliyor.

Evvela söylediklerimin ne anlam ifade ettiğini arz etmek için bir iki 
hususu baştan söylemem lazım.”

Daha ilk paragraf bu.

Bir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ve bu vatandaşlıktan 
gurur duyan herkes için Anayasa’nın ilk üç maddesi bizim ortak paydamızdır. 
70 milyon insanız, şimdi 74 milyon olduk, dışarıdaki vatandaşlarımızla 
beraber 74 milyon insanı bir arada tutan, kamu barışını, sosyal barışı sağlayan 
ve çok şükür bu değerlere sahip olduğumuzdan dolayı da bu değerleri bize 
kazandıranlara şükran duygusu içerisinde olduğumuz bu başlangıçtaki ilk üç 
madde bizim ortak paydamızdır. Bunu baştan bir defa ifade edelim.

Şimdi bunu açıklıkla daha baştan söylüyoruz ki, bu türlü saptırmalar, konu 
dışına yaptığımız konuşmaları çıkarmalar olmasın diye. İlk cümlede de bunu 
söyledik. Bunları açıkça söyleyen insan benim, sonra bunların içerisinden, bu 
mealde yapılan bir konuşmadır, bütün konuşmalar böyle değerlendirilmesi 
gerekirken, âdeta, biz, kafamızda, iki parti olarak oturduk, laikliği neresinden 
aşarız, neresinden aşınırız diye topluca bir araya geldik, karar verdik ama bunu 
söylemiyoruz.

Hatta burada da şunu söyledim ben, dedim ki: Bu ülkede, bir demokratik 
ülkede hiç kimse kendi fikrinin, kendi düşüncesinin, laikliğe olan inancının 
doğruluğunu bir başkasına onaylatmak mecburiyetinde değildir, herhâlde 
onaylayacak makam da Cumhuriyet Halk Partisi değildir.

Saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)
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Konu : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, konuşmasında şahsına 
sataşması nedeniyle 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 55 
Tarih : 10 Şubat 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, ben kürsü masuniyetine ve bu kürsünün 
özgürlüğüne inanan bir insanım ama özgürlüğün çok ahlak dışı bir yöntemle, 
çok uygun olmayan bir üslupla -daha fazlasını söylemeye, maalesef, bu kürsüde 
kendi edebim, kendi terbiyem buna müsaade etmez- böyle bir üslupla, ulu 
orta, insanların şerefiyle, haysiyetiyle oynamak bence çok doğru bir iş değil. 
Maalesef, bu kürsüde bu hak ulu orta, bir kişi tarafından, yerli yersiz her 
defasında kullanılıyor. Ona kendi üslubuyla cevap vermiş olsak biz farklı bir 
konumda olacağız. Eğer birinin elinde bildiği bir şey varsa ve bu kanunsuzsa, bu 
ahlaksız ise, bunu gelir, devletin savcısı vardır, hâkimleri vardır… Onları da zan 
altında bırakacak bir seviyesizlik içerisinde bu konuların buraya getirilmesini 
ben hiçbir zaman doğru bulmam.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Biz hepimiz, hepimiz çıkan yasalara uygun davranmak mecburiyetindeyiz. 
Yasalara uygun davranıyorsak bunun burada ulu orta konuşulmasının da 
doğru olmadığı kanaatindeyim. Siyaset adamları olarak hepimiz her gün 
değişik törenlere katılıyoruz. Mesela yarın bir vergi ödül törenine katılacağım. 
Orada birçok insan verdiği vergiden dolayı ödül alıyor. Biz bu insanların sabıka 
kaydına bakarak bunları vermiyoruz. Ya da ödül töreninde verdiğiniz plaket 
döneminde o kişi çok uygun olur, şartlarında bir yanlışlık olmaz…

KAMER GENÇ (Tunceli) — Devre mülkün var mı yok mu İhlas 
Holdingten?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …beş sene sonra, on sene sonra eğer bir suç işlediyse, on sene 
evvel verdiğiniz plaketten dolayı bunları buralara getirip konuşacaksanız, 
konuşan kişinin seviyesiyle mütenasip bir konuşma olmuş olur.
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, devre mülkü var mı yok mu İhlas 
Holdingten, onu söylesin.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu türlü işlere de burada müsaade edilmemesi lazım çünkü bu 
Meclisin her dakikası önemlidir. Kim ne biliyorsa, devletin bağımsız yargısı, 
savcısı orada bulunuyor. Bütün savcıları da zan altında bırakıyorsunuz. Biz ödül 
töreninde bir plaket verdik diye savcılar ona göre mi karar veriyor, hâkimler 
ona göre mi karar veriyor? Her defasında böylesine uygunsuz konuşmalarla 
yüce Meclis meşgul ediliyor.

Özür dilerim böyle bir konuşma yaptığım için. Hepinize saygılar 
sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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BÖLÜM IV
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Konu : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 22 
Tarih : 20 Kasım 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, sayın konuşmacılar yasa tasarısında düzeltildiği 
hâlde eksik bilgiye dayalı bir açıklama yaptılar, onu vuzuha kavuşturmak 
istiyoruz.

Bir tanesi, izleme kurullarında bayan üyenin olmadığı tarzındaki 
bir açıklamaydı. Onun önergeyle değiştirilmiş olduğu şimdi çok açıktır. 
Dolayısıyla, izleme kurullarında da bir bayan görev yapacaktır.

İkincisi, tasarıda, hazırlanan raporların ihtiyari olarak, gerektiğinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonuna sunulması ifade 
ediliyordu. Önergeyle bu da değiştirildi. Dolayısıyla, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonuna raporun bir sureti gönderilecektir.

OKTAY VURAL (İzmir) — Ben Adalet Bakanlığının raporundan 
bahsettim Sayın Bakan. İzleme kurullarının raporu zaten Adalet Bakanlığına 
gidiyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Olsun. Şimdi, artık yasalaşma noktasına gelmiş en son durumu 
konuştuğumuz için onlar geride kaldı. Son durum itibarıyla, hazırlanan 
raporlar Meclis komisyonuna da bildirilmiş olacaktır. Maksat hasıl oluyor.

OKTAY VURAL (İzmir) — Ama, “Adalet Bakanlığına raporu bildirir.” 
diyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 22 
Tarih : 20 Kasım 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, sadece konuya açıklık getirmek adına ifade 
ediyorum, çünkü bu konuşmalar dışarıdan da yakinen takip edildiği için. 
Türkiye’deki uygulamalarla ilgili tabiatıyla eksiklikler var, yanlışlıklar var, ama 
bir de doğru olan şeylerin yanlış anlaşılması gibi bir durumla da karşı karşıya 
kalırsak işimizi zorlaştırıyoruz.

Devlet Memurları Kanunu’nun 12’nci maddesinde 57’nci Hükûmet 
döneminde, aynen Sayın Uras’ın bahsettiği konuyla ilgili bir düzenleme 
yapılmış. 26/3/2002 tarihli 4748 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi: “İşkence 
ya da zalimane, gayri insanî veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe 
ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” diyor. Yani, rücu imkânı zaten işkenceyle 
ilgili konularda öngörülmüş 57’nci Hükûmet döneminde. Doğru bir iş yapılmış.

Şimdi, 2002’den beri böyle bir uygulama varken, böyle bir düzenleme 
varken, sanki yokmuş gibi dışarıya bilgi aktarırsak o da çok doğru olmaz diye 
düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
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Konu : İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk URAS’ın, Ceza İnfaz 
Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde şahsı 
adına konuşması münasebetiyle

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 22 
Tarih : 20 Kasım 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ceza infaz kurumlarında tutuklu ve 
hükümlü sayılarındaki artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi infaz sistemi 
değişti. Eskiden beşte 2 nispetinde bir yatım söz konusuydu, şimdi üçte 2’ye 
çıktı. Onun için, 1 Haziran 2005’ten itibaren yürürlüğe giren yeni ceza hukuku 
alanıyla ilgili yasalar çerçevesinde hükümlülerin ceza infaz kurumlarında 
kalma süreleri artmıştır. Onun için, sayının artmış olmasının temelinde 
yatan sebeplerden, belki de en önemli sebeplerden bir tanesi budur. Bunun 
bilinmesinde fayda var. Çünkü maalesef cezaların caydırıcılığı birkaç sebepten 
dolayı kalmamıştı geçmişte. Sıkça çıkarılan aflar, bu yetmiyormuş gibi bir de 
ceza infaz sistemindeki kolaylıklar sebebiyle en ağır suçları işleyenler bile çok 
kısa süre içerisinde çıkmaktaydı. Bu da cezaların caydırıcılığını artırıyordu. 
Onun için, buradaki artışın önemli sebepleri İnfaz Yasası’ndan kaynaklanıyor 
ve bu doğrudur. Avrupa standartlarına uygun da bir  düzenlemedir.

İkincisi, tabiatıyla ceza infaz kurumlarında da personel açığı vardır. 
Bu personel açığı, her yıl bütçeyle beraber belli sayıda, ilgili kurumlara, boş 
kadrolara atama yapabilmeleri için imkân verilmektedir. Ümit ediyorum ki 
2008 bütçesi yürürlüğe girdiğinde de bu boş kadrolar için yine önemli ölçüde 
bir kadro tahsisi yapılacak ve bu açıklar büyük ölçüde ortadan kaldırılacaktır.

Özlük haklarıyla ilgili hususlar da doğrudur. Bu manada zaman zaman 
geçtiğimiz dönemde de biz de bu taleplerle muhatap olduk. Bildiğiniz gibi, 
Türkiye’de maalesef personel sistemi büyük ölçüde dejenere olmuştur. Her 
kurumda aynı işi yapanlara aynı ücretler verilemediği için de ücret sisteminde 
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büyük bir haksızlığın olduğu da görülmektedir. O nedenle, bu dönem, sizlerin 
de katkısıyla, ümit ediyorum ki personel rejimini tepeden tırnağa düzeltecek, 
aynı sıkıntılara maruz kalanların aynı haklardan istifade edeceği, “eşit işe eşit 
ücret” esasından hareketle, özlük hakları konusuyla ilgili olarak, tabiatıyla 
infaz memurlarının durumu da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması söz 
konusu olabilecektir.

Sayın Ersin’in söylediği Buca Cezaevi konusu, bizim geçtiğimiz dönemde 
de üzerinde çokça durduğumuz bir konudur. Şehrin içerisinde kalmıştır. İşin 
geçtiğimiz dönemden bugüne kalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, 
maalesef, cezaevlerini kimse kendi beldesinin, ilçesinin yakında istemiyor. 
Onun için yer bulmakta uzun süre zaman kaybetmişizdir. Şu ilçe mi olsun, 
burası mı olsun… İl genel meclisi üyesi arkadaşlarımız bunu yakinen biliyor, 
o dönem valilik yapan ve şu an başsavcımız olan arkadaşlarımız da biliyor. 
Nihayet, Aliağa ilçesi Bahçedere köyünde 500 bin metrekarelik bir arsa 
bulunmuştur ve şu an proje çalışması devam ediyor. 262.956 metrekarelik kapalı 
alan, İzmir’in ve bölgesinin ihtiyacını uzun süre karşılayacak bir cezaevinin 
yapılması, oraya, planlanmıştır. Projeleri son safhaya geldi. İncelemeleri 
yapıldıktan sonra ihalesi yapılacak. Ben, eski Adalet Bakanı olarak biliyorum 
ki, öncelik verdiğimiz cezaevlerinden bir tanesidir. Hem İzmir’in geleceği 
açısından önemli hem de fiziki şartların iyileştirilmesi bakımından önemlidir 
diye düşünüyorum.

Diğer sorulara yazılı cevap vereceğim.
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Konu : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 22 
Tarih : 20 Kasım 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında bir yönetmelik var, 
geçtiğimiz dönemde çıkarılmış olan. Ziyaretlerde konuşulacak lisanla ilgili 
41’inci madde: “Ziyaret esnasında görüşmelerin Türkçe yapılması esastır. 
Ancak, hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini 
bildirdiği yakınının Türkçe bilmediğinin tespit edilmesi halinde, Türkçe’den 
başka bir dilde konuşmanın yapılmasına izin verilir ve konuşma kayda alınır. 
Kayıtların incelenmesi sonucu konuşmaların kurum güvenliğini veya kamu 
düzenini tehlikeye düşürecek nitelikte bulunması hâlinde haklarında idari 
ve adli işlem yapılır.” denilmektedir. Demek ki bahsedilen konularla ilgili 
mevzuatımızda bir eksiklik yok. Bunun da gereği yapılıyor. Münferit şikâyetler 
varsa, onu da idare zaten dikkate almak durumundadır.

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinlerseniz…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’de ceza infaz 
kurumları değişik sınıflarda mütalaa edilmektedir. Bunlardan “F tipi” 
olarak  bilinen cezaevleri yüksek güvenlikli cezaevleridir, terör suçları ile 
organize suçlardan hüküm giymiş olanlar ya da tutuklu olanlar burada 
barındırılmaktadır. Esas itibarıyla, eğer kişi terör suçlusuysa zaten infaz 
sisteminde bir farklılık var. Adi suçlu hükmolunmuş cezanın 2/3’ünü şimdi 
çekecektir, terör suçlusu ise dörtte 3’tür. Zaten infazda bir farklılık bu manada 
var. Yüksek güvenlikli cezaevi olması hasebiyle de zaten burada bu cezaevinin 
gerektirdiği kurallar, Avrupa standartlarında da daha evvel belirlenmiş olan 
kurallara uygun olarak, zaten bir düzenleme yapılmıştır ve şunun da bilinmesi 
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lazım: Bundan beş, altı sene evvel, sekiz sene evvel belki cezaevleri sık sık 
Avrupa’nın gündemine gelmekteydi, ama hem 57’nci Hükûmet döneminde 
hem 58 ve 59’uncu Hükûmet döneminde Türkiye’nin en çok reform yaptığı, 
en çok çaba gösterdiği alanların başında ceza infaz kurumları gelmektedir ve 
dikkat edilirse büyük ölçüde de zaten gündemden düşmüş konudur. Eksiklikleri 
yok mudur? Vardır, ama bunun dışındaki bir kısım konularda daha çok bu 
konuyu gündemde tutmak, bu konu üzerinden belli kişileri tekrar Türkiye’nin 
gündemine taşımak adına zaman zaman şikâyetler, tartışmalar yapılmaktadır.

Şunu açık yüreklilikle söylemek gerekirse, ceza infaz kurumları, hakikaten 
Türkiye’de suç işlemiş kişilerin hem topluma kazandırılması hem de çağın 
gereklerine uygun bir infaz uygulaması yapabilmesi bakımından her gün 
kendisini yenileyen, yenileme çabası içerisinde olan, devletin bugünkü kıt 
imkânları içerisinde çok büyük kaynakları bu alana ayırmış olan bir kurumdur. 
Sadece bir İstanbul için bile söyleyeceğim rakam yeterlidir: Şu an 8 trilyonun 
üzerinde, İstanbul’da cezaevlerini Silivri’ye ve daha uygun yerlere taşımak adına 
çok önemli bir kaynak aktarımı yapılmaktadır. Yani, çok da kolay değildir, 
devletin imkânları bellidir. Taleplerimizi bu çerçevede değerlendirmekte fayda 
var. Devletin imkânı içerisinde, burada yatanların da insan olduğu kabul 
edilerek, Türkiye elinden geleni yapmaktadır. Bunun bilinmesinde fayda var.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Konu : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 59 
Tarih : 06 Şubat 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Önemli bir konuyu konuştuğumuz muhakkak. Ortada çözülmesi gereken 
de bir sorun var. Hiç bu sorunun kenarından, köşesinden dolaşmaya gerek 
yok. Kırk yıldır bu konuda söz etmeyen hiçbir siyasi parti lideri yok. Özellikle 
seçim zamanları dahil, bu konu, kırk yıldır Türkiye siyasetinin gündeminde. 
Yeni çıkan bir sorun değil.

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Sizinle beraber.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Dolayısıyla, eğer bu sorun çözülebilmiş olsaydı bugün bu 
müzakereleri yapma durumunda olmazdık. O hâlde, bu Anayasa değişikliği 
ne getiriyor ne götürüyor diye baktığımızda, işte, kırk yıldır çözülemeyen 
bir toplumsal sorunu çözmek için iki siyasi parti bir araya geliyor, soruna 
bir çözüm aramaya çalışıyor. Sorun nereden kaynaklanıyor? Anayasa’nın iki 
maddesinden.

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Sizden kaynaklanıyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Birincisi 10’uncu madde, “Kanun önünde eşitlik” ilkesi. Kamu 
hizmetlerinden yararlanma noktasında Türkiye’de keyfî bir uygulama var. Bu 
sadece benim fikrim, bizim fikrimiz değil ki, bu ülkede hukuku uygulamış 
olanlar da dahil olmak üzere sorunun kaynağında bir hukuksuzluğun, bir 
kanunsuzluğun olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla “Kanun önünde eşitlik” 
ilkesine aykırı olarak bir ayrımcılık yapılıyor bu ülkede. Dolayısıyla bu 
değişiklikle bu ayrımcılık ortadan kalksın. Bir demokratik ülkede kanun 
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önünde herkes eşittir, dolayısıyla eşit haklardan da yararlanması gerekiyor. 
Peki, bu ayrımcılığın yapıldığı alan neresi? Yükseköğretim alanı. Dolayısıyla 
getirilen 42’nci maddeyle de -bu iki madde birbiriyle irtibatlı olarak- kanun 
önünde eşitliğin sağlanması ve yükseköğrenimde ayrımcılıktan kaynaklanan 
hak kayıplarının, hak kullanımının ortadan kaldırılmasıdır. Dolayısıyla 
özgürlüklerle ilgili, hak ve özgürlüklerle ilgili bir düzenlemedir. Hiç konuyu 
bunun dışına saptırmaya, konuyu bunun dışına çıkarmaya gerek yok. Neden 
yok? Çünkü bugüne kadar herkes meseleyi böyle anladı. Şimdi, bazı beyanları 
geriye doğru okursam o takdirde, zannediyorum, bir kısmının “ya, biz geçmişte 
neler söylemiştik” diye oturup düşünmesi lazım.

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Oku Sayın Bakan, oku!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Okuyacağız, sabırlı olursanız okuyacağım.

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Oku onları, oku da bilelim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hiç merak etmeyin, bir şeyi söylüyorsam onun delili, belgesi, 
bilgisi vardır. Allah’a şükür ki Türkiye’de her şey kayıtlara geçiriliyor, yazılıyor.

Dolayısıyla bu işi herkes konuştu. Seçim zamanı gelince farklı, başka 
zaman farklı…

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Onu siz yaptınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) –…o zaman öyle, şimdi böyle, yok.

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — O sizin anlayışınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hiç merak etmeyin. Telaşlanmayın… Telaşlanmayın…

Bakın, bu, üslup değil Sayın Bakan.

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Sizin anlayışınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kürsüdeki hatibin sözü iki sebeple kesilebilir. Onu da sadece 
Sayın Başkan keser. Bir, üslup kabaysa ondan dolayıdır…

MUHARREM İNCE (Yalova) — Sayın Bakan, sizin kıyafetiniz de İç 
Tüzük’e uygun değil.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — İki, konu dışına çıkıyorsa ondan dolayıdır. Onun dışında 
kimsenin şu veya bu şekilde…
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MUHARREM İNCE (Yalova) — Sayın Başkan, Sayın Bakan İç Tüzük’e 
uygun giyinmemiş, koyu renk giyinmemiş.

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanı dinleyelim.

Buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bunları dakikalarımdan mahsup etmeniz lazım Sayın Başkan.

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap edin.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Konuştuğumuz konu özgürlükler hukukuyla ilgilidir. İyi kötü, 
bu alanda yazılmış kitapları, makaleleri okuyan herkes bilir ve görür ki, 
özgürlükler hukuku üç sütun üzerinde dayanır. Bir tanesi özgürlük, bir tanesi 
eşitlik, bir tanesi de insan onurudur. Eğer bu üçü varsa zaten o rejimin adı 
demokrasidir, o ülkede özgürlükler vardır. Özgürlük yok, eşitlik yok, ayrımcılık 
var ve bunun tabii sonucu olarak da insan onuru denilen konu tartışma 
konusu olur. O nedenle, özgürlükler hukukunun temel ögesi, omurgası olan 
bir konuyu konuşuyoruz. Konuyu bunun dışına saptırdığımız anda, bu, işin 
bir başka türlü ticaretini yapmaktır, bir başka türlü istismarını yapmaktır. O 
nedenle… (CHP sıralarından “Ticaretini yapan sizsiniz.” sesi, gürültüler)

RAHMİ GÜNER (Ordu) — Sizin yaptığınız gibi.

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) — Seksen beş yıldır onu yapageldiniz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hayır yok, onu biz bilmeyiz. Biz, inandıklarımızı söyleriz. 
Bakınız…

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) — Seksen beş yıldır onu yapageldiniz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Genel Başkan, bu, çok doğru bir şey değil. Ben size 
saygı duyarım. Ama, böyle bir atışmayla olursa, o zaman başka türlü 
tartışmaları gündeme getirmemiz gerekir. Bunu çok doğru bulmuyorum. 
Çünkü, özgürlük bir haktır. Özgürlük bir haktır ve bu, kamu görevlilerinin, 
üniversite rektörlerinin, valilerin, kaymakamların, yasaları uygulayanların 
insafına, lütfuna, lütfu şahanesine ve toleransına bağlı bırakılamaz.(AK Parti 
sıralarından alkışlar) Bu, anayasayla tanınır, evrensel hukukla tanınır ve herkes 
de buna uygun uygulamayı yapmak mecburiyetindedir. Böyle bir uygulama 
olmadığı içindir ki bugün bu konuyu tartışıyoruz.
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Diğer taraftan, eşitlik ise özgürlük hukukunun omurgasıdır ve herkes 
tarafından ulaşılabilir değilse ortada özgürlük de yoktur, eşitlik de yoktur.

Şimdi tartıştığımız konu ne? Eğitim ve öğretim hakkı. Eğitim ve öğretim 
hakkı ise sosyal hakların, kültürel hakların başında gelen bir husustur ve bugün 
Türkiye bu noktada iyi bir sınav vermemektedir.

MUHARREM İNCE (Yalova) — Liseler ne olacak?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, değerli milletvekilleri, “Ortada kırk yıldan beri süren bir 
sorun var.” diyoruz. Bu sorun çözülemedi. Bu sorun çözülemedi, ama herkes 
bunu konuşmaya devam etti. İlk defadır ki daha derli toplu ve barışçıl bir 
yoldan hareketle bu konu gündeme geliyor.

Bakınız, Türkiye’nin her sorununun konuşulacağı yer burasıdır, sokak 
değildir. İnsanlar demokratik tepkilerini koyabilir, yasalar çerçevesinde 
olduğu sürece o onların hem hakkıdır, biz de bu hakkı sağlarız, buna saygı 
duyarız, ama sorunların çözüleceği yer burasıdır. Buranın dışında kim nerede 
ne çözüm arıyorsa, demokrasiden bahsetmemesi lazım. Bu da üzerinde 
durmamız gereken bir başka konudur.(AK Parti sıralarından alkışlar)

Üçüncüsü, değerli milletvekilleri, bir şeyi daha göz ardı etmememiz 
gerekir. Elbette, siyaset yapan insanlar olarak, bizi buraya millet getirdi. 
Tabiatıyla, bir demokratik ülkede 30 üyeli bir örgütün de tepkisini alırız, 40 
üyeli bir derneğin de talebini dikkate alırız. Herkesin sözlerini dikkate alırız, 
ama hepimizin en evvel dikkate alması gereken şey, milletin bizatihi kendisidir. 
Millet ne diyor, ona bir bakmak lazım.(AK Parti sıralarından alkışlar)

Şimdi, millet ne diyor? Milletin oyunu almak gerektiğinde son derece 
yumuşak, son derece demokrat, sen derece toleranslı, ondan sonra tu kaka. 
Bu olmaz işte. Bu ikiyüzlülüktür. Bu ikiyüzlülüğün daniskasıdır ve şu günlerde 
yapılan tartışmaların özünde de bu var.(AK Parti sıralarından alkışlar)

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — O sizsiniz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi millet ne diyor, bir bakalım. Ne diyor millet? Bu tartışmaları 
22 Temmuz öncesinde de yaptık, ama hâlen bunun değerlendirilmesi bir 
türlü yapılamadı. Yapılamadığı sürece de herkesin aynı akıbete düçar olması 
kaçınılmaz oluyor.

Bakınız, şimdi kamuoyu araştırmaları var, zaman zaman siz de onlara 
atıf yapıyorsunuz, biz de yapıyoruz. Bu araştırmaların hiçbirisini de biz 
yaptırmadık, Milliyetçi Hareket Partisi de yaptırmadı bildiğim kadarıyla çünkü 
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esas itibarıyla bu araştırmaları yapanlar daha çok sosyal demokrat çizgide 
olanlar, yani muhtemeldir ki size rey vermiş olanlar. Vermediyseler de sizi 
beğenmediklerinden dolayı vermemiş olanlar.(AK Parti sıralarından alkışlar)

Şimdi, bakınız ne diyor? Diyor ki… KONDA’nın yaptığı, bir süre evvel 
Cumhuriyet Halk Partisinin sorumlu mevkilerinde bulunmuş değerli bir 
insan, değerli bir araştırmacı, onun başında bulunduğu bir şirket, yaptığı 
araştırmada…

MUHARREM İNCE (Yalova) — Kaç tane parti değiştirdin? Zamanında 
bütün partilere geç… Elli tane parti değiştirdin!

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) — Dün orada, bugün burada!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — “Türkiye’nin yüzde 78’i üniversitelerde türban yasağının 
kalkmasını istiyor. Yüzde 78’i…” TESEV’in yaptığı araştırma, aşağı yukarı 
aynı sonuçları veriyor. Metropol’ün yaptığı araştırma, Poll Mark’ın yaptığı 
araştırmalar yüzde 70’in üzerinde üniversitelerde bu yasağın kalkmasını 
istiyor. Dolayısıyla bu yüzde 70-75’in içerisinde her partiden olanlar var.

CANAN ARITMAN (İzmir) — Onun için mi bugün milleti 
sokmuyorsunuz Meclise! Milletten korkuyorsunuz!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Eğer, bu araştırmaları bir veri olarak kabul edeceksek, yüzde 
36’sı, Cumhuriyet Halk Partisine rey verenlerin de yüzde 31,6’sı başörtüsü, 
yüzde 2,7’si de türbanı kullanıyor ve önemli bir kesimi bu yasağın kalkmasını 
istiyor. Dolayısıyla bir toplumsal talebi herkesin dikkate alması gerekir.

Ha, şimdi bize düşen nedir değerli milletvekilleri?

TURGUT DİBEK (Kırklareli) — Kaçıncı sırada türban sorunu, onu da 
söyle!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakınız, bu türlü bir üslupla hiçbir yere varamayız. İşte, niye 
varamadığımızın sebebi bu.(CHP sıralarından gürültüler) Bir ülke düşünün 
ki, kırk yıldır aynı işi konuşuyor, bir noktaya gelememiş.(CHP sıralarından 
gürültüler) Gelememesinin en baş sebeplerinden bir tanesi işte bu üsluptur, bu 
yaklaşımdır, bu önyargılardır.

Şimdi, bir şey söylemeye çalışıyorum: Siz, laikliğin kantarı değilsiniz, 
benim laik olduğumun, laik olup olmadığımın onayını da siz verecek değilsiniz, 
noter değilsiniz, laiklik noteri değilsiniz siz! (AK Parti sıralarından alkışlar, 
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CHP sıralarından gürültüler) Şimdi, oturun oturduğunuz yerde. Oturun 
oturduğunuz yerde. Ya millet sizi anlamıyor, ya siz milleti anlamıyorsunuz! 
(AK Parti sıralarından alkışlar) Her seçim öncesi bunları getiriyorsunuz.

Bir şeyi söylemem lazım: Elli yıldan beri iktidara gelenleri suçluyorsunuz. 
Geriye dönüp bir bakın 1950’den bu tarafa sizin dışınızda iktidara gelenler 
ya gericidir, ya yobazdır, ya çağdışıdır, ya laiklik düşmanıdır! Elli senedir 
anlatıyorsunuz, millet mi anlamıyor, siz mi anlatamıyorsunuz! Gelin evvela 
şuna bir karar verelim.(AK Parti sıralarından alkışlar) Evvela buna bir karar 
verelim. Beni de böyle bir şekilde konuşmaya zorlamayın.

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Siz başlattınız!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Çünkü, netice itibarıyla, Türkiye’de ocakların sönmesine, 
gençlerin hayallerinin yıkılmasına sebep olan bir dramatik olayı konuşuyoruz. 
Niye bu iş böyle? Niye iş böyle?

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Karanlığa götürüyorsunuz karanlığa!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hâlbuki biz şunu yapabiliriz, bakın: Size herkesin huzurunda 
açıkça teklif ediyorum. Biz burada bir yasak getirmiyoruz, tam tersi, bir 
yasağı kaldırmaya çalışıyoruz. Gelin hem bu yasağı kaldıralım hem de 
samimi olanların bazı endişeleri varsa, bu endişeleri ortadan kaldıracak bir 
düzenlemeyi yapalım. Hiçbir şey geçmiş değil.

MUHARREM İNCE (Yalova) — Faizi de kaldırın!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ama, bakınız, açıkça teklif ediyorum. Diyorum ki: Bu yasakları, 
bu ayıpları kaldıralım Türkiye’den. Yakışmıyor bunlar. Bunlar, rüştünü ispat 
etmiş, üniversite çağına gelmiş insanlar. Bir taraftan “Haydi Kızlar Okula”, bir 
taraftan “Baba Beni Okula Gönder” kampanyaları, öbür taraftan üniversitenin 
kapılarını kapat bu memleketin çocuklarına! Bu doğru değil, bu yanlış. Bu 
yanlış. Bu ayıpla bir yere varamazsınız.(AK Parti sıralarından alkışlar)

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) — Vatandaş iş bekliyor, aş bekliyor. Ekmek 
bekliyor vatandaş.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ha, bu ayıbı sadece ben de söylemiyorum. Bakınız, bir sene 
evvel, rahmetle andığımız, son derece çağdaş, demokrat, aydınlıkçı bir insan 
diye hakkında hak ettiği sıfatları söylediğimiz Sayın İsmail Cem de söylüyor: 
“Bunu Avrupa’ya izah edemezsiniz. Gitmeleri lazım. Üniversite alanı özgürlük 
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alanıdır. Bu yasakları koruyarak Avrupa Birliğine giremezsiniz.” diyor. Sizin 
üyeleriniz söylüyor. Geçen dönem milletvekili olan Memduh Hacıoğlu 
söylüyor. İstiyorsanız daha da çıkarayım yani. Şimdi bunları siz de söylediniz.

Ha, şimdi bakın, gelin bu yasakları kaldıralım, ama, toplumun kafasında 
ne endişe varsa onu da giderecek düzenlemeyi yapalım. Bize yakışan budur. 
Niye uzlaşmaya yanaşmıyorsunuz da, Çernobil santrali gibi radyoaktif korku 
ve dehşet saçıyorsunuz bu ülkeye. Olacak iş midir bu? Olacak iş midir? (AK 
Parti sıralarından alkışlar) Yazıktır, bu memleketin huzurunu kaçırmayalım 
artık.

Gelin, bu ikisinin ortasını bulacak bir düzenlemeyi yaparız. Çünkü, 
anayasa tekniği açısından eğer her endişeyi rejim bağlantısına çıkaracaksanız, 
her gelen kanun tasarısından, her Anayasa değişikliğinden demokratik rejim 
zarar görecek, laiklik bundan zarar görecek diyorsanız, o zaman biz neyi, nasıl 
yapacağız, doğrusu bunu da burada ifade etmekte zorlanıyoruz. Çünkü, laiklik 
Türkiye’de yetmiş bir yıldır ayakta. Yetmiş bir yıl evvel bir fidan olarak dikilmiş, 
bugün kocaman bir çınar ve hepimiz onun altında oturuyoruz, bundan dolayı 
hiçbir sıkıntımız yok. Bu teklifin altında imzası olan hiçbir milletvekilinin ve 
iki partinin laiklikle ilgili bir sorunu yok, bir sıkıntımız yok. Tam tersi, laikliği, 
ayrıştırıcı değil, birleştirici bir ilke olarak görüyoruz. Laikliği, bir seküler din 
olarak görmüyoruz. İşte belki ayrıştığımız noktalardan bir tanesi bu. Laiklik, 
bir seküler din değildir; din laikliğin, laiklik de dinin alternatifi değildir. Tam 
tersi, laiklik, bir anlamda özgürlük ilkesidir, ikinci anlamı da devletin temel 
nizamlarının din esaslarına dayandırılmaması ve meşruiyetin kaynağının 
din kuralları olmamasıdır. Bunun neresine itiraz ediyorsunuz, ben şahsen 
anlamadım.

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Şimdi siz din esasına dayandırıyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bizim laiklikten anladığımız bu. Ama siz, her demokratik talebi, 
her hak ve özgürlük talebini illa da rejimle, rejimin nitelikleriyle “ya ileride 
şöyle olursa, ileride böyle olursa” diye papatya falı açmaya kalkarsanız…

SIRRI SAKIK (Muş) — Sizden öğrendiler, sizden!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — … o zaman bugün sahip olduğumuz, sahip olduğunuz birçok 
hakların izahını yapamamışsınız, hak etmemişsiniz demektir. Şimdi misal 
verelim. Evet, bugün sahip olduğumuz bir kısım haklar var ki, bir süre evvel 
bunlar bu ülkenin yasaklarıydı. Mesela örgütlenme hakkı. Şimdi diyebilir 
misiniz ki bu mantıkla gittiğinizde, örgütlenme hakkını vermeyelim bu 
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millete. Niye? Bu ülkenin içeriden, dışarıdan bir kısım yaramaz adamları bir 
araya gelir, memleketin canına okur, cumhuriyete karşı tertibe girişir, laikliği 
ortadan kaldırır…

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) — Din dersi ne oldu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Böyle diyebilir miyiz? Ee, böyle derseniz, Anayasa’nın bazı 
maddelerini çıkarmanız lazım veya diyebilir misiniz ki, grev hakkını 
vermeyelim, gelişmekte olan bir ülkeyiz biz…

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Zaten vermiyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — … sendika kurma hakkını verirsek, grev hakkını verirsek 
ekonomi bundan zarar görür, hâlbuki ekonominin diri olması lazım, iri 
olması lazım, şimdi kaybedecek bir tek günümüz yok… O zaman grev hakkını 
vermemeniz lazım. Daha buna benzer birçok şey.

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Vermiyorsunuz zaten. Örgütlenme hakkını 
vermiyorsunuz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, başka bir söyleyeyim. Bakınız, şimdi bir kısım öğretim 
üyeleri toplantılar yapıyorlar, bununla ilgili görüşlerini söylüyorlar ama 
arkasından da bir özgür üniversite, özerk üniversite talepleri var. Şimdi aynı 
mantıkla gidersek, iyi dinlesinler, aynı mantıkla gidersek varacağımız sonuç 
şu olur: Eğer bunların özgürlüğünü verirsek, o zaman bunlar Yeniçeri Ocağına 
döner, ikide bir Sultanahmet’e giderler, bunları yola getirmek için de bir 
Nizam-ı Cedit lazım. Böyle mi dememiz gerekir? Yoksa, hakikaten, bu özerk 
üniversite talebine, özgür üniversite talebine kulak tıkamak yerine, dikkatle 
takip edip…

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Sayın Bakan, yanlış bir laf… Size bu 
demagojiler yakışmıyor.

RAHMİ GÜNER (Ordu) — Sayın Bakan, nasıl benzetme bu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) -… evet, bunda söylenen doğru taraflar vardır deyip düşünmek 
mi gerekir? (CHP sıralarından gürültüler) O hâlde, değerli milletvekilleri, 
bir hukuk devletinde haklar verilir, özgürlükler verilir, bunun sınırları 
Anayasa’da ve yasada korunur, denir ki: “Size bu hakkı veriyoruz, bu 
özgürlüğü veriyoruz, bunun dışına çıkarsanız devletin yapacağı çok şey var.” 
Ne var? Evvela ceza hukuku tedbirleri var. İkincisi, disiplin hukuku tedbirleri 
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var, idare hukuku tedbirleri var. Benim de işte tam bu noktada sizlere teklif 
etmeye çalıştığım husus budur. Bu ayrımcılığı uzun süre götüremezsiniz, bu 
vicdan azabıdır. Hakikaten, buralarımızda bir şey taşıyorsak, bu kadar insanın 
hak mağduriyetine göz yumamayız. “Efendim, bu istismar edildi, ediliyor” 
filan. Başkalarının istismar etmiş olması, bugün üniversiteye gidemeyen 
çocuğumuzun sorununu çözmez, onun vebalini almamızı gerektirmez. Kim 
bu işi istismar ettiyse, onu tarih yazacaktır.

ATİLA EMEK (Antalya) — Siz yaptınız Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Millet de zaten gereğini yapıyor ve yapacak.

Şimdi, gelin, bu eşitsizliği ortadan kaldıralım. Yükseköğrenimle sınırlı 
olarak…

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Çalışanları da kat, haksızlık yapma!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ne diyorsanız, yükseköğrenimle sınırlı olarak, diyelim ki…

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Haksızlık yapma!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …gelin “bu hakkı kullanırken şunun dışına çıkamaz, bu 
kayıtlamaların dışına çıkamaz” diye, yapacağımız yasada bunların hepsini 
birlikte yapalım, bundan daha tabii bir şey yok. Yoksa bu sorunu nasıl 
çözeceksiniz?

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) — Çalışanlara niye haksızlık yapıyorsunuz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Siz de söylemişsiniz… Yani toplumda yeri geldiği zaman 
korkuyu, dehşeti pompalayıp, ondan sonra dün var, bugün yok… Mesela, şöyle 
bir şey geçti benim elime, doğru mudur, yanlış mıdır bilmem. Eğer yanlışsa 
düzeltirim, özür de dilerim.

AKİF EKİCİ (Gaziantep) — Sende doğru var mı? Hangisi doğru?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Mesela deniliyor ki: “Sevgili yurttaşlarım, 24 Aralıkta oylarımızı 
kullanacağız. Bizi tehdit eden iki tuzaktan kendimizi korumalıyız. Bunlardan 
biri, Türkiye İran’a, Cezayir’e döner paranoyasıdır.” Kim diyor bunu? Bilen var 
mı?

AKİF EKİCİ (Gaziantep) — Sen diyorsun!

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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23. Dönem

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kim diyor bunu, kim?

AKİF EKİCİ (Gaziantep) — Onu sen arzu ediyorsun!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kim diyor? Evvela bir söyleyin, kim diyor? (CHP sıralarından 
gürültüler)

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Tamamını bir okuyun da…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — “Sevgili yurttaşlarım, bak, 24 Aralıkta oylarımızı kullanacağız. 
Bizi tehdit eden iki paranoya var.” (CHP sıralarından “Tarihini de söyle” sesleri)

MUHARREM İNCE (Yalova) — Böyle bir üslup olur mu ya!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — “İki tuzaktan kendimizi korumalıyız. Bunlardan biri Türkiye 
İran’a, Cezayir’e döner.” Biraz evvel, İran’la ilgili burada atıf yapılmadı mı? Siz, 
yeri geliyor “bu paranoya” yeri geliyor “bir vakıa”; şimdi bu ikisinden birisine 
bir karar verin de milleti de tereddütte bırakmayın. Olacak iş değil! (AK Parti 
sıralarından alkışlar)

OSMAN KAPTAN (Antalya) — Sayın Bakan, anlamıyorsunuz onu.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, bir başka sorun. Şimdi, siz ne dediniz? Dediğiniz şey şu: 
“Biz türbana karşıyız. Bu bir siyasi simge.” Kabul. Anamız gibi örtene bir şey 
diyor muyuz? Yengemiz de örtüyor, biz ona da bir şey diyor muyuz? Vallahi, 
aynen getirip koyalım, isterseniz fotoğrafını çekip, getirip koyalım. Şimdi, 
bakınız, oradan da vazgeçtiniz. Ne oldu? Bula bula, biraz evvel burada bir 
çözüm söylendi ve büyük ölçüde de alkış aldı. Filanca makamda oturanların, 
Sayın Başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanının, Bakanların hanımları başları 
açsın, sorun bitmiş oluyor. Öyle mi? Geldiğiniz nokta burası mı? Bunu mu 
diyorsunuz? Ha, bunu diyorsanız, o zaman, bir ay evvelki söylediklerinizle 
tezada düşüyorsunuz demektir. Tezada düşüyorsunuz. Ne diyorsunuz bir 
ay evvelki konuşmalarınızda? “Biz türbana karşıyız. Yani, baş örtüsüne 
kim ne diyor?” Bir şey demiyorsanız baş örtüsüne, yani Anadolu’daki Ayşe 
bacının, Fatma yengenin giydiğine hiçbir diyeceğiniz yoksa, sizin ve şimdi bu 
özgürlükleri kısıtlayan, keyfî davrananların diyeceği hiçbir şey yoksa, benim 
kızım bırakılsın da anası gibi örtsün, Ayşe teyzem gibi örtsün. Anadolu insanı, 
bu coğrafyada bin yıldır böyle bir tercih yapmış, niye buna saygılı olmuyoruz? 
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Niye buna saygılı olmuyoruz? (AK Parti sıralarından alkışlar) Evvela, bunların 
cevabını verin. Lafı hiç dolaştırmayın, oraya buraya götürmeyin. Lafı oraya 
buraya götürmeyin.

ATİLA EMEK (Antalya) — Tam takiye yapıyorsun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Her özgürlük talebini de laikle irtibatlandırmayın, o laiklik 
istismarı olur. Bu millet, laikliğin en büyük teminatıdır. 70 milyon insan bunu 
özümsemiş ve benimsemiştir. Onun için, kimse laiklik üzerinden böyle ucuz 
kahramanlık filan da yapmaya kalkmasın. Hiç kimse, diğerinin bu noktadaki 
samimiyetini tartma kantarı da değildir. Kaldı ki, bir demokratik ülkede 
hiç kimse kendi inancını, kendi düşüncesini, kendi tercihini bir başkasına 
onaylatmak durumunda değildir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Hangi tarikat söyletiyor bunları?

BAŞKAN — Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlayınız.

Buyurun efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Onun için, bakınız, bizim laikliğimizin Kuzey Kore’deki 
laiklikten, eski Sovyet rejimindeki laiklikten de bir farklı tarafı var.

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Hangi tarikatın sözcüsüsünüz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Oradakiler de laiktir ama bizim laikliğimiz insan haklarına 
dayalı demokratik laikliktir. Bu ikisi arasındaki fark, siyahla beyaz arasındaki 
farktır ama gelin görün ki şu an Türkiye’de bir kısmının arzuladığı laiklik 
Kuzey Kore tipi laikliktir, buna bu millet müsaade etmez.

Hepinize saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)

 

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 59 
Tarih : 06 Şubat 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Evvela en aykırı sorudan, müsaade ederseniz, cevaplamaya çalışayım.

Bu çok doğru bir şey değil, çok haksız bir suçlama. Zaten ayrımcılığın 
bir yönünde de biz farkında olsak da olmasak da, biz içerisinde bulunsak 
da bulunmasak da geçmişten gelen şöyle bir şey var: “Başı örtülü olan laik 
olamaz, başı açık olan Müslüman olamaz.” gibi. Maalesef, bu tezatları, bu 
fesatları bu ülke yaşıyor. Başı örtülü olan laik olur, başı açık olan hangi dini 
seçiyorsa ondan olabilir. İffet namus meselesi ise bunun çok daha dışında olan 
bir kavramdır. Dolayısıyla, getirip böylesine önemli bir olayın içerisinde bu 
türlü fitne fesadı sokanlar, bizatihi bu sorunun çözülmesini istemeyenlerdir.
(AK Parti sıralarından alkışlar)

Bu tuzağa hiç kimsenin düşmemesi lazım. Bu memleketin insanları ister 
açık olsun ister örtülü olsun hepsi namuslu iffetli insanlardır, saygı duyarız, 
büyüklerin ellerinden öperiz, küçüklerin gözlerinden öperiz.(AK Parti 
sıralarından alkışlar) Meseleye böyle bakmamız lazım. Onun için, zaten “Kurt 
bulanık havayı sever.” diyorlar ya, bir de o var şimdi “Bu ortamda acaba ne 
yaparız da bir kavga çıkarırız, bir maraza çıkarırız.” (AK Parti sıralarından 
alkışlar) Bunların toplumsal kökleri yok. Bunların halkla ilişkileri yok. Halka 
sırtını dönmüş, halktan kopuk kesimlerin ortaya çıkardığı karmakarışık bir 
kısım laflardır. Bunları şiddetle reddediyoruz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) — Gerçek onlar Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bu teklifin altında imzası bulunanların hiçbirisinin aklının 
köşesinden dahi geçmeyecek şeylerdir. Bu suçlamaları kati surette kabul 
etmiyoruz.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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HASİP KAPLAN (Şırnak) — Bize danışılsaydı tereddütleri açıklardık o 
zaman.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — İkincisi, tabiatıyla, gerçekten bir uzlaşma arıyoruz.

Bakın, değerli milletvekilleri, yirmi dakika yetmediği için ben birçok şeyi 
söylemedim, birçok şeyi de okuyamadım. Emin olun, baş örtüsü konusunda 
biz bu işi çözeceğiz. Burada bulunan, bulunmayan, Allah’ın rahmetine 
kavuşmuş olan ve olmayan, aktif siyasette bulunan, bulunmayan herkes 
baş örtüsü meselesini bir trajik olay olarak görmüş “Ben gelirsem çözerim.” 
demiş, çözülememiş, geriye dönük herhangi bir şey de yapmak istemiyorum, 
çözülememiş.

Dolayısıyla, şimdi, biz bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Gelin, ne olur 
hepimiz, sorunun parçası olacağımıza, çözümün parçası olalım, çözümün bir 
parçası olalım.(AK Parti sıralarından alkışlar) Niye hep suyu yokuş yukarı 
akıtmaya çalışıyoruz? Diyoruz ki: Anayasa hukuku açısından…

HASİP KAPLAN (Şırnak) — Ama Sayın Başkan…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Size demiyorum, soruyu siz sordunuz, ama herkes dinlediği için…

HASİP KAPLAN (Şırnak) — Ama grubu dışladınız, bizim grubu 
dışlamasaydınız anlatırdım size. Lütfen ama yani, dolaştınız, grubu olmayan 
partilerle de konuştunuz, ama bize gelmediniz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, hayır, şimdi, Sayın Kaplan, söylemek istediğim şey şu: Siz 
soruyu sordunuz…

HASİP KAPLAN (Şırnak) — Zaten mutabakat arıyorsanız hikâye yani…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bu konuşmaları herkes dinlediği için, herkesin gözü önünde, 
şahadeti içerisinde bir şey söylemeye çalışıyoruz.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Uzlaşma istemiyorlar.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Kimileri aba altından sopa göstermeye çalışıyor, kimi karanlık 
senaryolar çiziyor, çiziyor, çiziyor… Antidemokratik gelişmelerden medet 
ummaya çalışanlar var, halkın vermediğini yatay geçişlerle almaya çalışanlar 
var, biz yatay geçişlerle buraya gelenlerden değiliz, halkın iradesiyle hep 
beraber geldik.(AK Parti sıralarından alkışlar)
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Şimdi, biz bir soruna çözüm arıyoruz. Diyoruz ki, gelin, anayasa 
hukuku açısından, tekniği açısından haklar verilir, bunun sınırları genel 
sınırlamalardır. Ya kötüye kullanan olursa, ya bunu suistimal eden olursa? Ee, 
olursa, Anayasa’nın 13’üncü maddesi var, 14’üncü maddesi var, her hakkın 
düzenlendiği maddede özel sınırlamalar var. Bu da yetmiyor diyorsanız, 
Ceza Kanunu var, ceza hükmü içeren özel kanunlar var, disiplin hukuku var, 
idare hukuku var. Gelin, şunu yapalım, ne olur, yani Türkiye’yi bu sıkıntıdan 
kurtaralım. Rica ediyorum. Bu kadar insan adına rica ediyorum; mağdur 
olanlar adına, endişe duyanlar adına rica ediyorum.

Tamam, bu değişiklik bugün biter, ek 17’yle ilgili değişiklik gelecek. Gelin, 
hep beraber bir komisyon kuralım, diyelim ki, tamam, bu ayrımcılık kalksın. 
Kim, neden endişe ediyorsa, bu endişeleri ortadan kaldıracak düzenlemeleri 
de buralarda koyalım. Dolayısıyla, bu istismar da bitsin. Bundan daha açık bir 
çare olur mu? Bundan daha açık bir demokratik çözüm yöntemi olur mu? (AK 
Parti sıralarından alkışlar)

Peki, bizim bu dediğimizi yanlış bulanlar varsa. Peki, Allah’ınızı severseniz 
ne diyorlar? On bir saat Anayasa Komisyonunda biz dinledik, çözüm adına 
kim ne söyledi? Çözüm adına, bakınız, şurada bir çözüm geldi, onu aziz 
milletimizin iyi dinlemesi lazım. Niye? Geçmişte deniliyordu ya hani “Anamız 
gibi örterse mesele yok, bacımız gibi örterse mesele yok, biz türbana karşıyız.”

Şimdi, burada bir çözüm geldi “Herkes başını açsın, buyursun bitsin.” 
diyor. Bu çözüm müdür? Bu dayatma mıdır? Hangisi çözüm? İnsaf edin ya! 
(AK Parti sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, biz çözüm arıyoruz. Ayrımcılığı 
kaldıralım, verilen hakkı kötüye kullanmak isteyen varsa, bu çerçevenin dışına 
çıkacaklar varsa, onun da müeyyidelerini bir hukuk devleti içerisinde ortaya 
koyalım. Bunun hukuka aykırı bir yanı yok, Anayasa’ya aykırı bir yanı yok. Bu, 
zannediyorum diğer soruların da bir ölçüde cevabıdır.

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 59 
Tarih : 06 Şubat 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Evvela Sayın Baytok’un gündeme getirdiği konular da daha evvel gündeme 
geldiğinde, sorduğu sorunun muhatapları bunlara çok açık cevaplar verdi, ama 
bir defa daha verilsin istiyorsanız, fikrinizi değiştirecekseniz bir şey demem 
ama fikrinizi değiştirmeyecekseniz bunun bir anlamı da yok. O nedenle, bizim 
bir gizli gündemimiz yok. Bu türlü…

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Zaten bütün devlet dairelerine, 
şimdi, herkes türbanla gidiyor. Açık gündem, gizli gündem değil ki.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, demin okuduğum ilanda olduğu gibi paranoyalarla 
toplumu meşgul  etmenin kimseye bir faydası da yoktur. Demokratik toplum 
açık toplumdur. Ne yapılırsa halkın gözü önünde yapılır. Ne yapılıyorsa yasalar 
çerçevesinde, Anayasa teminatı altında yapılır. Birilerinin beğenmediği bir 
şey varsa, onun da denetim mekanizmaları var. Çok şükür bu ülkenin özgür 
Parlamentosu var. Burada herkes özgürce konuşuyor.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Belediyelerdeki türbanlı memurlar 
için ne diyorsunuz Sayın Bakan?

BAŞKAN — Sayın Özyürek, lütfen efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Basın var, sivil toplum kuruluşları var. Bakınız, herkes her 
istediğini söylüyor, üstelik de demokratik ölçüleri aşacak tarzda da söylüyor. 
Herkes sabırla diyor ki: Demokrasi sabır rejimidir. Sabır da gösteriyor.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) — Siz de bildiğinizi okumaya devam 
ediyorsunuz. Değişen bir şey yok.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — O zaman, her şeyin o kadar açık olduğu yerde ne nasıl oluyor da 
gizli gündem konusu oluyor? Bunu anlamak doğrusu mümkün değildir. Bu 
türlü korkularla toplumu germeyelim. Doğrusunu istiyorsanız, sorunu birlikte 
çözelim. Sizi dışlayarak çözelim istemedik. Bakınız, hâlen siz benim sorduğum 
soruya cevap vermiyorsunuz, itham ederek konuyu gündemde tutmaya 
devam ediyorsunuz. Bakınız “Bu ülkede ayrımcılık vardır, yoktur” denilemez, 
denilemez. Bu ülkenin insanları gidiyor Avusturya’da okuyor, Fransa’da 
okuyor, Almanya’da okuyor, Türkiye’de okuyamıyor. Biz laikliği Fransa’dan 
aldık. Oradan mukayese yaparak Türkiye’nin sorununa çözüm getirmek de 
beni rahatsız ediyor. Niye bu ülkenin insanları kendi Parlamentosunda bu 
sorunu çözemiyor da ille de Fransa’dan misal gösterecek, ille de Almanya’dan 
misal gösterecek? Bu ayıp oluyor.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) — Çürük gerekçe! Çürük gerekçe!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Kendi tarihimize, kendi kültürümüze, kendi değerlerimize de 
yakışmıyor. Geliniz, şu önyargıları bırakalım. Bakın, teklif ediyorum. Yarın 
sabahtan itibaren –belli ki, bu gece bire, ikiye, üçe, bilmiyorum ne kadarsa- 
yarın sabahtan itibaren, şu endişeleri ortadan kaldıracak çalışmayı birlikte 
yapalım. Sayın Sezer’e söylenen de budur.

Şimdi, ortada olan ne var? Diyorsunuz ki: “Bu işi çekelim.” Şimdi 
istiyorsanız okurum, vakit dolmak üzere. 1992’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bu konu gelmiş. Şimdiki Sayın Meclis Başkanımız da Millî Eğitim 
Bakanı. O tarihte Parlamentoda görev yapan arkadaşlarımız var, sayın üyeler 
de var. Konuşulmuş, rektörlerle konuşulmuş. Araştırma önergesi, 1992’de... 
İki büyük partinin bir koalisyonu. Keşke o zaman çözülebilseydi. Denilmiş ki: 
“Bu konuyu biraz zamana bırakalım.” Sene 1992, sene 2008. On altı senede 
bir arpa boyu yol alamamışız, hâlen bu konuları konuşuyoruz. Neden? 
Çünkü, sorun çözme mantığımızda bir yanlışlık var, önyargılarımızdan 
kurtulamıyoruz. Niyetleri, işte -söylendi- birileri şu kıyafetli olursa muhakkak 
bu laikliğe karşıdır, eğer şöyle olursa buna karşıdır… Yapmayın, etmeyin yani! 
Bu, başkasının ekmeğine yağ sürer. Türkiye’yi bu paranoyalardan kurtaralım. 
Paranoya budur. Şimdi, söylemek istediğim bir tanesi bu.

İkincisi: Sayın İnce, ben geçmişimi biliyorum, geçmişimin gizli bir tarafı 
da yoktur. Ben, yasalara aykırı hiçbir iş yapmadım. Ben, kendi partimden 
ihraç edildim, o dönem sizin partinizin “evet” dediği bir yasa tasarısına “evet” 
demediğim için. O “evet” demediğim tasarı, bugün, Türkiye’yi mesleksizler 
toplumu hâline getirdi. Kelimeyi tam anlayalım da, yine yanlış anlayanlar olur, 
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Türkiye’yi mesleksizler toplumu hâline getirdi. Hepsi lise mezunu, iş arıyor. 
Hiçbir şeyi yok, becerisini ortaya koyamamış, niteliklerini ortaya koyamamış, 
okulda da bunu öğrenememiş. O zaman, benim partim beni ihraç etti. Benim 
partim…

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Hangi parti? Birkaç misal olunca…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hani yeri gelince deniliyor ya, işte, şudur, budur diye.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Hangisi ihraç etti?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Evet… Ondan sonraki sürece bakarsanız, Türkiye’de, ben Refah 
Partili olmadım. Eğer her bildiğiniz böyleyse, yazıklar olsun! O zaman, 
bilmeden nelerin yanlış şeyi içerisindesiniz.(AK Parti sıralarından alkışlar)

Milliyetçi Hareket Partili olmadım.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) — Hangi partiden oldun?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bir organik bağım olmadı, bir organik bağım olmadı. O da 
Türkiye’nin bir partisidir, bir saygın partisidir, paylaştığım değerler var. Ama 
bir siyasi ilişki olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle benim bir siyasi ilişkim 
olmadı. Bunu da böyle bilin. Eğer her bildiğiniz böyleyse yazıklar olsun size. 
Evet, yazıklar olsun! (AK Parti sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN — Sayın Bakanım…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Onun için, bir cümleyle bitiriyorum Sayın Başkan.

Komisyonda dedim ki “Benim bir hocam vardı, yarım hoca dinden, yarım 
doktor candan, yarım hukukçu da maldan, candan eder...” Ee, yarım siyasetçi 
de bunların hepsinden eder! İşte! sizinki gibi siyasetçilerin Türkiye’yi getirdiği 
nokta da burasıdır.(AK Parti sıralarından alkışlar)

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 70 
Tarih : 27 Şubat 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tabiatıyla, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine bir kanun tasarısını Hükûmet olarak sevk ettiysek, biz o işe ehemmiyet 
veriyoruz demektir. Ama takdir edilir ki Meclisin de bir çalışma süresi var ve 
her gün de gece yarılarına kadar, siz de görüyorsunuz ki, ülkenin değişik so-
runlarıyla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyorsa bunu burada yapıyoruz ama 
tüm sorunları aynı anda çözme imkânı yok. Eğer Meclis gündemine kadar bu 
konular geldiyse bizim de önem verdiğimiz konulardır. Ama çok acil durum-
lar ortaya çıktığında, ehemi mühime tercih ederek bir yasalaştırma faaliyetini 
burada birlikte sürdürüyoruz. Dolayısıyla, komisyon gündeminde bekleyen 
tasarılar bizim de önem verdiğimiz konulardır ve ümit ederiz ki belli bir süre 
sonra bunları da aynen bu kanun tasarısında olduğu gibi, dün gece yarısına 
kadar çıkardığımız yasalarda olduğu gibi, bu alandaki düzenlemeleri birlikte 
yapma imkânı olur.

Sorularınızın bir kısmıyla ilgili yazılı cevap vereceğim ama bir kısmını 
buradan aldığım bilgi çerçevesinde cevaplandırayım.

Dernek kurma hakları konusunda herhangi bir yasal engel yok, dernek 
kurabilirler.

Orduevlerinden yararlanma konusunda, zaten misafirhanelerin olduğu 
ifade ediliyor, buralardan yararlanabileceklerdir.

1’inci dereceyle ilgili olarak bir çalışma yapılıyor, bittiği takdirde onu 
huzurlarınıza getireceğiz.

Uzman jandarma statüsüyle ilgili de çalışmalar var, bununla ilgili 
teferruatlı bilgilendirmeyi size yazılı olarak yapacağım.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 76 
Tarih : 12 Mart 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, İstiklal Marşı’mızın kabulünün yıl dönümüdür. Bu münasebetle, 
başta merhum Mehmet Âkif olmak üzere, bu marşı yazan ve kabul ederek bize 
armağan eden Mehmet Âkif Ersoy’u ve o dönem bu Mecliste, yüce Mecliste 
görev yapan bütün milletvekillerimizi ve İstiklal Harbi’mizin kahramanlarını, 
gazilerini, şehitlerini rahmetle ve saygıyla anıyorum ve bir ortak temenni 
olarak da, Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın diyorum.(AK 
Parti sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, bugün önemli bir tasarıyı görüşüyoruz. Bu 
tasarı vesilesiyle destek veren, görüş serdeden bütün parti gruplarımıza ve 
milletvekillerimize de teker teker, ayrıca teşekkür ediyorum.

Böyle bir yasayı gerçekleştirmek hepimizin için siyasi, ahlaki, vicdani 
bir borçtur. Uzunca bir zamandan beri, 60’lı yılların başından bu tarafa yurt 
dışında çalışan, yaşamak durumunda olan ama bugün Türkiye’nin elde ettiği 
ekonomik kalkınmada, her türlü başarıda büyük katkıları, büyük fedakârlıkları 
bulunan bu insanlara karşı, seçme ve seçilme hakkı açısından önem arz eden 
bu yasayı gerçekleştirmek, böyle bir yasal düzenleme yapmak hepimizin 
borcudur. Bu borcu bugün, inşallah, sizlerle beraber ifa etmiş olacağız.

Gerçekten, şu an yüz elli beş ülkede yaklaşık 3 milyon 784 bin kayıtlı 
-adrese dayalı sisteme göre- vatandaşımız yaşamaktadır.

Belki başlangıçta bu insanlar bulundukları yerlerde belli bir süre çalışıp 
Türkiye’ye döneceklerdi, ülkesine döneceklerdi. Ancak hayat şartları, gelişen 

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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dünya şartları ve başkaca sebeplerden dolayı, özellikle başta Avrupa olmak 
üzere yüz elli beş ülkede yaşayan bu vatandaşlarımızın önemli bir kısmı artık 
oralarda yaşamaktadır, oralarda iş kurmuşlardır, çocukları olmuştur, torunları 
olmuştur, dolayısıyla Türkiye’yle de bağlarını sürdürmek istemektedirler çok 
yönüyle. Bunun başında da en temel hak olan, Anayasa’da ve evrensel hukukta 
tanınmış olan seçme ve seçilme hakkının kendilerine verilmesi gerekmektedir.

Tabiatıyla, Anayasa’da bir kısım haklar ve özgürlükler yazılıdır, yazılacaktır. 
Bu hakların yazılması yetmez, bunları temenni etmek yetmez; bizlere düşen iş, 
bu yazılan hakları, temenni edilen hakları da temin etmek gerekir. İnanıyorum 
ki, uzunca bir aradan sonra, işte yurt dışında yaşayan 2 milyondan fazla 
vatandaşımızın bulundukları yerlerde seçme hakkını kullanabilmesi açısından 
önemli bir imkânı onlara getirmiş oluyoruz.

Esasen bunda zaruret de vardır. Demokrasi teorisinin de gereği olarak 
günümüzde insanlar demokratik süreçlere katılmak istemektedir. Bunların 
başında da seçme hakkının kullanılması gerekecektir. Kendi ülkesini yönetecek 
insanlara oylarıyla karar verecek, tercih yapacak ve böylece bu sürece katkı 
sağlamış olacaktır.

Bu yasa hazırlanırken ilgili kurumlarla uzun bir çalışma yapılmıştır, 
en başta Yüksek Seçim Kuruludur. Anayasa’nın 79’uncu maddesine göre 
seçimlerin düzen içerisinde ve dürüstçe yapılmasının temin edilmesi Yüksek 
Seçim Kurulunun görevidir. Dolayısıyla bu çalışma yapılırken en başta Yüksek 
Seçim Kuruluyla yakın bir temas ve çalışma içerisinde olarak ve devletin ilgili 
birimleri -ki, en başta Dışişleri Bakanlığı geliyor, bu çok önemlidir- ve diğer 
bakanlıklarla geniş katılımlarla toplantılar yapıldı ve olabildiği kadar gerçekçi 
bir yasa hazırlanmaya çalışıldı.

Hiç şüphesiz bu yasayla ilgili bazı eksiklikler olabilir, olabilecektir. 
Bu ilk düzenlemedir ve gerçekten de düzenlenmesi zor bir alanla ilgili bir 
düzenlemedir. Yüz elli beş ülkenin her birinin sistemleri farklıdır, mevzuatları 
farklıdır, konuya yaklaşımları farklıdır. Dolayısıyla hepsini bir araya getirip, 
vatandaşlarımızın bu hakkı kullanmasını mümkün kılmak için olabildiğince 
gerçekçi bir düzenleme yapılmaya çalışılmıştır. Bunun sonucudur ki, önemli 
ölçüde yetkiler Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. Öngöremediğimiz ya da 
bugün mevcut olmayıp üç sene sonra, beş sene sonra karşımıza çıkabilecek 
güçlükleri aşabilmek noktasında her defasında yasal düzenleme yapmak 
yerine, bu konularda karar verme esnekliğini getirmek ve bunu da Yüksek 
Seçim Kuruluna vermek suretiyle, ümit ediyorum önümüzdeki dönemde bir 
önemli tecrübeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu uygulamaların sonucunda eğer 
yeni ihtiyaçlar hasıl olursa, şüphesiz onları da tekrar bir yasal düzenlemeyle 
ortadan kaldırma imkânı olacaktır.
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Bu yasanın getirebileceği sayısız faydalar var. 2 milyondan fazla seçmen 
var diyoruz, ama gümrüklerde en son oy kullanan insan sayısı 225 bin 
civarındadır. Demek ki, oy kullanma hakkına sahip olan 10 vatandaşımızdan 
ancak 1’i gümrüklere kadar gelebilmiş ve böyle bir oy kullanma imkânını elde 
edebilmiştir. Ümit ediyoruz ki, önümüzdeki seçimlerde, genel seçimlerde, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve eğer başvurulacaksa referandumlarda 
artık bu vatandaşlarımız da Türkiye’deki olup bitenlerle ilgili fikirlerini, 
düşüncelerini, kanaatlerini ortaya koyabilecektir. Bu aynı zamanda siyasi 
iktidarların yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına daha yakından 
ilgilenme mecburiyetini de siyasi baskısını da beraberinde getirmiş olacaktır.

Dolayısıyla, önemli bir yasadır. Ayrıntılarına girmek istemiyorum. 
Arkadaşlarımızın bu konuda ortaya koyduğu düşüncelere ben de katılıyorum. 
Önemli bir yasayı birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bunun şerefi 60’ıncı 
Cumhuriyet Hükûmetine ve desteklerinizle inşallah yasalaştıracağımız 
23’üncü Dönem Parlamentosuna ait olacaktır.

Yasanın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 76 
Tarih : 12 Mart 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, soru soran değerli arkadaşlarımız pek çok önemli 
konuya temas etmişlerdir. Bunların bir kısmı müzakeresini yaptığımız 
tasarıyla ilgilidir, bir kısmıysa genel konularla alakalıdır. Müsaade edersiniz, 
İç Tüzük’ün 81’inci maddesine göre esas olan, bu soruların ilgili tasarıyla ilgili 
sorulup bunun daha mükemmel bir şekilde çıkmasını ve iyi anlaşılmasını temin 
etmektir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın eğitim hakkı dâhil olmak üzere, 
eğitim problemleriyle ilgili veya başkaca problemle ilgili konunun herhâlde bu 
tasarı üzerinden konuşulması uygun da değildir, doğru da değildir. Alelusul 
bir cevap sizi tatmin etmez. Kimin ne soru soracağını önceden bilemediğimiz 
için de bir hazırlık yapma durumunda olmayız. Dolayısıyla arkadaşlarımız 
sorularını -lütfedip soracaklarsa- doğrudan doğruya tartıştığımız tasarıyla 
ilgili sorarlarsa, herhâlde İç Tüzük’e daha uygun bir işlem yapmış oluruz diye 
ifade etmek istiyorum.

İkincisi, bu tasarı, tüm seçim sistemini ele alarak düzenleme yapan bir tasarı 
değil. Dolayısıyla ister son seçimde ister ondan evvelki seçimlerde iddia edilen 
bir kısım sıkıntılar, zorluklar veya tasvip edilmeyen durumlar var idiyse, bu, 
seçimlerle ilgili yasaların tümünün gözden geçirilerek düzenlenmesi gereken 
bir husustur. Hâlbuki biz bu tasarıyla sadece yurt dışındaki vatandaşlarımızla 
ilgili sınırlı bir düzenlemeyi getiriyoruz ve bu sınırlı düzenlemeyi de Yüksek 
Seçim Kuruluna büyük ölçüde yetki vererek çözmeye çalışıyoruz. Baştan da 
ifade ettim, her ülkenin mevzuatı farklı, her ülkenin oy kullanma işine getirdiği 
yaklaşım farklıdır. Geçmişte de zaman zaman bu yasal düzenleme yapılmak 
istenmiş, bazı ülkeler bizim bulduğumuz çözümlere itibar etmemiştir. O 
nedenle bir ön çalışma yapıldı. Bu çalışmada, karşılaşılan zorluklar, beklentiler 
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dikkate alınmak suretiyle ve ileride de karşılaşabileceğimiz sorunları da 
dikkate alarak büyük ölçüde yetkiyi Yüksek Seçim Kuruluna verdik. O nedenle, 
burada dile getirilen hususların çoğunun düzenlenmesi, karara bağlanması ve 
uygulanması Yüksek Seçim Kurulunun sorumluluğunda olacaktır. Adreslerin 
tespitinden tutun, hangi ülkede hangi usulle seçim yapılabilecektir; bu, bu 
manada Yüksek Seçim Kurulunun görevine giriyor. Oradan bu meseleyi 
birlikte takip etmemiz ileride gerekecektir.

Bir başka husus: Tabiatıyla, biz burada seçme hakkını getirdik. Seçilme 
hakkıyla ilgili, ümit ederim, bir Anayasa değişikliğini birlikte yapabiliriz, 
ama eğer partiler hakikaten yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın temsilini 
yürekten, candan arzu ediyorlarsa -bir kanuni, anayasal mazerete sığınmaksızın 
istiyorlarsa- büyük şehirlerden nasıl olsa kontenjan koyuyorlar, pekâlâ, 
Almanya’dan 3 kontenjanı, Fransa’dan 2 tane, Hollanda’dan 3 tane -neyse- 
getirip bu 550’nin içerisine de yerleştirme imkânları vardır. Ama, böyle bir 
çalışma arzu ediliyorsa, bu, tasarı olarak gelebileceği gibi, teklif olarak da bu 
çalışmayı birlikte yapabiliriz. İşin bu kısmında daha sonraki bir düzenlemeyle 
o imkânı da elde ederiz, ama bugün bile bunun bir başka yoldan imkânının 
olduğunu düşünüyorum.

Diğer sorularla ilgili yazılı cevap vereceğim.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
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Konu : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 77 
Tarih : 13 Mart 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Çifte vatandaşlıkla ilgili konuda, tabiatıyla her ülkenin mevzuatına ayrıca 
bir bakmak lazım. Ama prensip itibarıyla çifte vatandaş olan birisi Türkiye’de 
de oy kullanabilir, prensip olarak o ülkede de kullanabilir ama o ülkenin 
mevzuatında bir engel varsa o zaman kendisi tercihini yapabilecektir.

Sayın Özdemir’in sorduğu sorunun ikinci kısmı doğrudan kanunla ilgili 
değil. Tabiatıyla, bu ırkçı saldırılar veya başka türlü saldırılar sebebiyle ne 
kadar oradaki vatandaşımız hayatını kaybetti, ne kadarı hak mahrumiyetine 
uğradı, bu ayrı bir bilgiyi gerektirir. Ben kendisine yazılı cevap vereceğim.

Seçimlerin düzen içerisinde yapılabilmesiyle ilgili Sayın Akkuş’un sorduğu 
soru: Eğer Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda bir ihtiyacı söz konusu 
olacaksa zaten seçimler başlamadan evvel Yüksek Seçim Kurulu zaman zaman 
ihtiyaçlarını Hükûmete bildiriyor ve bu ihtiyaçlar da bugüne kadar karşılandı. 
İster kadro konusunda isterse mali konularda bir sıkıntısı varsa bu Hükûmete 
bildirilir, karşılanır. Zaten bugüne kadar da bütün cumhuriyet hükûmetleri 
seçim kurulunun istediği talepleri büyük ölçüde karşılamışlardır.

Sayın Genç’in sorduğu soruyla ilgili olarak ise 2’nci maddede bu sorunun 
cevabı var. Yurt dışı merkez ilçe seçim kurullarının oluşturulması ne zaman 
başlayacak, ne olacak, nasıl olacak, kimlerden teşekkül edecek? 2’nci maddede 
bu düzenleme yapılıyor. Dün yaptığım açıklamada da ifade etmeye çalıştım, şu 
an yüz elli beş ülkede Türk vatandaşları bulunmaktadır. Her ülkenin şartları, 
hukuku, iç düzeni farklı olacağı için Dışişleri Bakanlığıyla da görüşmek 
suretiyle, hem oy kullanım şekli hem de bu kurulların oluşmasıyla ilgili… 
Dışarıdaki kısmını söylüyorum. Merkezde ise zaten hâkim nezaretindedir. 

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Oyların hepsinin Ankara’da kurulacak olan bir hâkimin başkanlığındaki bir 
heyet tarafından değerlendirilmesi yapılacaktır.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yurt dışında hâkim olmayacak mı Sayın 
Bakan?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yüz elli beş ülkede hâkim olmayacak, hâkim burada olacak. 
Zaten Türkiye’de de, Ankara’da da her sandığın başında bir hâkim yok. İlçe 
bazı itibarıyla bu konudaki yetkiyi Yüksek Seçim Kuruluna veriyoruz. Yüksek 
Seçim Kurulu işin gereğini kendisi tayin ve takdir edecektir.
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Konu : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 77 
Tarih : 13 Mart 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. Çünkü daha sonraki maddelerde bu 
konuyla ilgili Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş yetkiler var. Dolayısıyla, onun 
yeri burası değil. Bu sebeple katılmıyoruz.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 77 
Tarih : 13 Mart 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Bir evvelki, bir önceki önergede 
“mektup”u kabul ettiğimize göre, bu zait bir önerge gibi geldi bana, o sebeple 
katılmıyoruz.  
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Konu : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 77 
Tarih : 13 Mart 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, bu, maddenin özüyle ilgili bir düzenleme değil, 
şeklî bir düzenleme. Bizim yönümüzden de bir mahzuru yok. Ancak, 1’inci 
maddede “Yurt Dışı Merkez İlçe Seçim Kurulu oluşturulur.” dedik. Şimdi 
eğer önergeye katılırsak birlikte, kabul edersek, yukarıda “Merkez İlçe Seçim 
Kurulu” aşağıda farklı bir ifade kullanılmış olacak. Tekrar başa dönme imkânı, 
en azından sonunda düzeltmek kaydıyla biz bu önergeye katılıyoruz. Daha 
sonra o zaman 1’inci maddedeki kısmı da “Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu” olarak 
düzeltmemiz gerekiyor. Bu şartla bu önergeye katılıyoruz.
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Konu : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 77 
Tarih : 13 Mart 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Öymen’in konuşması üzerine 
bir iki hususa temas etme lüzumunu duydum, o sebeple söz aldım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Türk vatandaşlarının oy kullanmasıyla ilgili, aklımızın bulabildiği dört 
tane model var. Bunlardan bir tanesi sandıktır, ikincisi mektuptur, üçüncüsü 
elektronik sistemdir -yurt dışındaki vatandaşlar için ifade ediyorum- 
dördüncüsü de gümrük kapılarında oy kullanılmasıdır. Bu dört seçenek… 
Biz tek seçenekli bir düzenleme getirmedik. Yani deseydik ki, yurt dışındaki 
vatandaşlarımız sadece mektupla oy kullanabilecektir, o takdirde belki bu 
endişelere, burada dile getirilen hususlara bir anlam verme imkânı olabilirdi. 
Hâlbuki, biz bu dört imkânı da Yüksek Seçim Kurulunun önüne getirdik. 
Yüksek Seçim Kurulu tabiatıyla, ülkelerin durumunu değerlendirecek, 
Dışişleri Bakanlığı. Yasayı da bugünden gündeme getirmemizin sebebi, bu 
temaslara, bu tespitlere imkân verebilmek içindir. Her ülke kendi şartlarına, 
kendi mevzuatına göre, Türkiye’yle olan ilişkilerine göre, bir ülkenin evet 
dediği bir modele bir başkası hayır diyebilecektir. Kaldı ki, ismi geçen devletin 
bugün, yetkilisinin söylediği bir sözü, yarın değişen bir bakan, “Ben bunu 
kabul etmiyorum.” diyebilir veya iktidar değişir, kabul etmiyor olabilir. Yani, 
onu bir hüccet kabul ederek ona göre, yabancı bir ülkenin devlet adamının 
gelip söylediği bir beyana bakarak, ikili bir görüşmeye bakarak biz burada 
düzenleme yaparsak işi muallakta tutmuş oluruz. Dedik ki: Sandık kurulsun. 
Bizim de tercihimiz, Hükûmet olarak da Parlamento olarak da teker teker 
hepimizin en öncelikli birinci tercihi sandık kurulmasıdır. Bunu engelleyen 
bir hüküm var mı? Yani, Yüksek Seçim Kurulu, vatandaşlarımızın çoğunlukla 
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yaşadığı bir Avrupa Birliği üyesi ülkede “Ben, burada sandıkla seçim 
yapılmasını istiyorum.” dedi. Bunu engelleyen bir hüküm yok. Bu endişeler 
varit ise bunu ortadan kaldıracak. Ama diyelim ki o ülke sandık koymayı 
kabul etmedi, bizde sadece geriye ne kalıyor elektronik sistem zaten bugün için 
mümkün değil geriye bir tek yol kalıyor: O ülkedeki vatandaşlar, seçmenler 
gelecek gümrük kapılarında oy kullanacak. Aksi hâlde, oy kullanma durumu 
söz konusu olmayacak, bir sürü sıkıntılar çıkacak. O nedenle, biz, seçenekli 
bir imkânı getirmeye çalıştık. Bu endişeler var ise bu endişeleri giderme 
noktasında da Yüksek Seçim Kuruluna büyük ölçüde yetki verdik. Yani, bu 
kanun, büyük ölçüde Yüksek Seçim Kurulunun sorumluluğunda ve alacağı 
tedbirlere göre yürütülecek bir sistemi getirmektedir.

Ayrıca bir şey daha var, şimdi, seçimlerin gizli olması, oy kullanmanın 
gizli olması demokratik ülkelerde demokratik bir seçimin temel şartıdır. 
E, bugün birçok ülke mektupla oy kullanıyor, yani bizim için varit olan bir 
kısım endişeler, sıkıntılar onlar için de varit olabilir. E, kaldı ki Türkiye’de de 
zaman zaman oyların nasıl kullanıldığını bölgeye göre hep beraber biliyoruz. 
Dolayısıyla, bu türlü şeyleri düzenlemenin önüne getirip koymanın bence çok 
fazla bir anlamı yok.

O nedenle, eğer ortada bir ayıp varsa, uzunca bir zamandır 
vatandaşlarımızın oy kullanma imkânını verememiş olmamızdır, bu hepimizin 
ayıbıdır. Yani, hepimiz derken bugün burada bulunanları kastetmiyorum. 60’lı 
yılların başından itibaren bu insanlar oralarda bulundu, her türlü imkânını 
bize sağladı ama buna karşılık daha dün denilebilecek kısa bir tarihe gelinceye 
kadar gümrük kapılarında oy kullanma imkânı da yoktu.

Dolayısıyla, çok açılımlı, endişeleri de büyük ölçüde ortadan kaldıracak 
alternatifleri taşıyan, Yüksek Seçim Kuruluna bu noktada da sorumluluk 
tevdi eden bir düzenleme getirilmiştir. Kaldı ki zaten Anayasa’nın 79’uncu 
maddesine göre de “Seçimlerin düzen içerisinde ve dürüstçe yapılmasını temin 
etmek Yüksek Seçim Kurulunun görevidir. Bununla ilgili her türlü tedbirleri 
alacaktır.” diyor. Ama bizim de birinci tercihimiz, eğer imkân varsa, her yerde 
bu sandığın kurulmasıdır. Kaldı ki bazı yerler var, 1 tane Türk vatandaşı var, 
5 tane Türk vatandaşı var bu yüz elli beş ülkenin içerisinde. 10 tane Türk 
vatandaşının olduğu yer var. Biri ülkenin öbür ucunda yaşıyor, beriki beriki 
ucunda yaşıyor. Buna baskı yapacak, buna etki edecek orada kendinde başka 
kimse de yok. Onun için ayrıca bir sandık kurmak gibi bir yükümlülüğü illa 
da Yüksek Seçim Kurulunun önüne getirmek yerine orada mektupla kullansın, 
en çok vatandaşımızın yaşadığı yerlerde imkân varsa, bunun şartlarını 
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hazırlayabiliyorsak el birliğiyle bunun için her türlü desteği vermeye hazırız 
Yüksek Seçim Kuruluna. Bunu da tekrar ifade ediyoruz.

Onun için, seçenekli bir düzenleme varken… Yani böylesine önemli bir 
yasayla ilgili daha işin başlangıcında bu kadar karamsar bir tablo çizmek de 
bence çok doğru olmuyor. Kaldı ki bir de oradaki vatandaşlarımız açısından 
da çok doğru mudur, bilemem- yani mutlaka şu örgütün emrinde, bu bunun 
şeyindedir diyerek işi genelleme yapmak da bence çok doğru değil gibi geliyor 
bana.

Hepinize saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)
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Konu : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 77 
Tarih : 13 Mart 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Eşitlik ilkesine aykırı bir durum söz konusu değil. Esas itibarıyla, 
vatandaşın oy kullanma hakkını temin için bir alternatif imkân getirilmektedir 
bir kısım imkânsızlıklar sebebiyle. Aksi hâlde, yurt dışındaki vatandaşlar, ta 
buralara kadar gelip oy kullandıkları takdirde bir kısım sıkıntılara, ilave 
külfetlere katlanmaktadırlar; işinden oluyor, yol parası veriyor, mesaisinden 
oluyor. Varsa eşitsizlik, zaten orada var. Bunu ortadan kaldırmak adına bir 
düzenlemedir. Bir eşitsizlik söz konusu değil.
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Konu : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 77 
Tarih : 13 Mart 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, sadece teşekkür etmek için huzurlarınızda 
bulunuyorum, uzun konuşmayacağım.

Bir önemli ihtiyacı karşıladık. Gerçekten, uzun yıllar, yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın beklentisi olan bir düzenlemeyi hep birlikte gerçekleştirdik. 
Hükûmet olarak biz vesile olduk, Parlamento olarak siz de onayladınız 
değerli oylarınızla. İnşallah yasalaşmış olacaktır. Bu işin şerefi, onuru Türk 
Parlamentosuna aittir.

Bu vesileyle, iktidar ve muhalefet gruplarına ve teker teker de tüm 
milletvekili arkadaşlarımıza, Anayasa Komisyonunun Sayın Başkan ve 
üyelerine, alt komisyon başkan ve üyelerine, hiç şüphesiz bu yasa tasarısının 
hazırlanmasında bize çok büyük ölçüde katkı sağlayan Yüksek Seçim 
Kurulunun Değerli Başkan, üye ve bürokratlarına ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.

Hayırlı ve uğurlu olsun.

Yüksek Seçim Kurulu bu Yasa’yı en iyi şekilde uygulayacaktır. Burada dile 
getirilen hususları da dikkate alarak güvenli bir seçimin yapılması noktasında 
elinden gelini yapacaktır; buna inancımız tamdır. Hükûmet olarak bize düşen 
bir husus varsa, bunun gereğini yapmaya da hazır olduğumuzu bu vesileyle 
ifade ediyorum.

Hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.(AK Parti 
sıralarından alkışlar)
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Konu : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti 
Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 92 
Tarih : 17 Nisan 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, İç Tüzük’ümüze göre soru-cevap işleminin konusu, 
doğrudan doğruya, müzakeresini yaptığımız kanun tasarısı ve teklifleriyle ilgili 
olması gerekir. Sorunun her ikisine de cevap vermek mümkündür. Ancak, İç 
Tüzük’ün bu amir hükmü karşısında, doğrusu, cevap vermiş olmam, biraz 
da İç Tüzük’ün bu hükümlerinin dışında bir cevap anlamına gelecek. Çünkü 
görüşülmekte olan tasarıya ve teklife katkı sağlamak, ileride bunu uygulayıcı 
olanların… Bu, neden dolayı gündeme geldi böyle bir tasarı, böyle bir teklif, 
böyle bir madde? Onun için İç Tüzük’e aykırı buluyorum.

OSMAN KAPTAN (Antalya) — Sayın Bakan, denetim hakkımızı 
kullanıyoruz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Cevabım budur Sayın Başkan.

Teşekkür ediyorum.
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Konu : Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 54
Tarih : 05 Şubat 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, şehitlerimizle ilgili Türkiye’de müteaddit 
zamanlarda belli düzenlemeler yapılmıştır. Bu konu çeşitli vesilelerle, gündem 
dışı konuşmalarla, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi konuşulurken de dile 
getirilmekte ve bu yönde değişik hükûmetler döneminde ne gibi hizmetler 
yapılıyor, ne gibi imkânlar sağlanıyorsa bunlar da burada ifade edilmiştir. 
Şu an, bunun ötesinde başka bir çalışma bugün itibarıyla yok, ama imkânlar 
elverirse tabiatıyla, yeni düzenlemelere gidilebilir. Ama, şu an için öyle bir 
çalışma bugün itibarıyla yok. Bunu ifade etmek istiyorum.

İkincisi, zaman zaman tasarı olarak da sevk edilebilecek, ama teklif 
şeklinde gelebilen bir kısım hususlar var. İster tasarı tarzında olsun ister 
teklif tarzında olsun muhtevası itibarıyla böyle bir düzenlemeye ihtiyaç varsa 
herhangi bir alanda, onun tasarı veya teklif olması arasında bir fark yok. Mühim 
olan, yasa yoluyla bu eksikliğin giderilmesi ve bu düzenlemenin yapılmış 
olmasıdır. Demek ki, karşılaşılan ihtiyaç sebebiyle teklif olarak gelmesi daha 
kestirme, daha kısa sürede bu düzenlemenin yapılmasını mümkün kıldığı için, 
İç Tüzük’ün sağladığı bir imkândan yola çıkarak böyle bir düzenleme Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmiş oluyor. Getirilen usulden 
ziyade içeriğine bakarak konuyu değerlendirmek belki daha doğru olur diye 
düşünüyoruz.

Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Konu : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle 
Yasama Yılı :  4
Birleşim : 04 
Tarih : 08 Ekim 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bir önemli yasa tasarısını görüşüyoruz. Dün bu tasarıyla ilgili söz alan 
değerli grup sözcülerimizin ifade ettiği gibi, toplumsal hayatımızda ekonomik 
ve sosyal ilişkilerimizde son derece önemli, bu ilişkilerin hukuki çerçevesini 
ve temelini oluşturan bir temel yasayı görüşüyoruz. Bu, Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı olarak huzurlarınıza gelmiş bulunuyor.

Öyle, bu tasarı vesilesiyle emeği geçen pek çok insanımız var. 
Üniversitelerimizden çok değerli öğretim üyeleri bu tasarının olgunlaşmasında, 
huzurunuza gelmesinde çok çaba sarf etmişlerdir. Bunların başında Profesör 
Turgut Akıntürk var; Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur, Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Profesör Nevzat Koç, Profesör Cevdet Yavuz olmak üzere, hukuk 
fakültelerimizin çok değerli öğretim üyeleri uzun bir emek mahsulü bu tasarıya 
katkı vermişlerdir. Yargıtayımızda daire başkanı olarak görev yapan, üye olarak 
görev yapan, hâlen görevde veya emekli olmuş olan değerli üyelerimiz var. 
Türkiye Barolar Birliğinin ve değişik üniversitelerimizin öğretim üyelerinden 
tutun hukuk kurumlarına ve kuruluşlarına varıncaya kadar pek çok kişi, 
kuruluş bu tasarının huzurunuza gelmesinde uzun bir çaba harcamışlardır. 
Bunlardan dolayı kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Müzakereler vesilesiyle dikkatimize gelmesi gereken bir başka husus var, 
onu arz etmek istiyorum. 1926 yılında Türkiye’de hukuk devrimi yapıldığında, 
biz, yeteri kadar hukuk birikimimiz olmadığı için, hukukçumuz olmadığı için, 
öbür yandan da belki zaman darlığı sebebiyle Türkiye’de uzunca bir zaman 
uygulanma imkânı bulunan temel yasaları başka ülkelerden, Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerden iktibas ettik, tercüme ettik, sonra bunları uygulamaya koyduk. 
Ama 2009’a geldiğimizde iftiharla söyleyebiliriz ki, artık, Türkiye’de, kendimiz, 
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kendi şartlarımızı, kendi özelliklerimizi, dünyadaki gelişmeleri ve tecrübeleri 
de dikkate alarak temel yasalar yapabilecek durumdayız. Ceza Kanunu’nu 
kendimiz yaptık, Ceza Muhakemesi Kanunu’nu kendimiz yaptık, infaz yasaları 
bizim eserimiz, dün müzakeresine başladığımız Borçlar Kanunu öyle, Türk 
Ticaret Kanunu öyle, yine Komisyonda bulunan Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu’yla ilgili düzenlemeler böyle.

Geldiğimiz nokta şunu gösteriyor: Artık Türkiye’de seksen altı yıllık 
cumhuriyet dönemimizde o denli kazanımlar elde etmişizdir ki hukuk alanında 
her türlü düzenlemeyi yapabiliriz ve artık, Fransa bu konuda ne dedi, Almanya 
ne dedi, bunları mukayese unsuru olarak alabiliriz ama gelinen noktada, 
öyle inanıyorum ki, Türk hukukunda bu konularda neler var, Türkiye’nin 
yasalaştırdığı, yürürlüğe koyduğu temel yasalarda ne gibi düzenlemeler, ne 
gibi kurumlar ortaya konuldu, bu da başka ülkeler bakımından üzerinde 
durulan ve durulması gereken bir konudur. Bize bu mutluluğu yaşatan bütün 
hukukçularımıza, bilim adamlarımıza, tatbikatçılarımıza teşekkür ediyorum. 
Bunu bu vesileyle ifade etmeyi bir şükran ifadesi olarak zaruri gördüm.

İkincisi, böyle bir yasaya ihtiyaç var mıydı yok muydu tarzında dün bir 
soru gündeme geldi. Bu konuda ifade etmek istediğim husus şu: Bunlar temel 
yasalardır. Bir iktidar döneminde ihtiyaç hasıl olur, düzenleme yapılmaya 
başlanır; bazen bu tip yasalar bir iktidar dönemine yetişmez, bir seçim 
dönemine yetişmez; eğer devlette devamlılık esas ise, daha sonraki iktidarlar 
da bu ihtiyacı benimsiyorlar ise bu çalışmalar devam eder.

Demek ki Türkiye’de yeni baştan bir Borçlar Kanunu’nun ele alınması ve 
düzenleme yapılması sadece bizim iktidarımızın ihtiyaç duyduğu bir konu 
değil. Bu tasarının geçmişine baktığımızda, konu ilk defa 1998’de -daha gerilere 
de işi götürebiliriz ama somut olarak 1998’de- gündeme geliyor. O zaman bizler 
yokuz, başka bir siyasi heyet var ama bir siyasi heyet de durup dururken “şunu 
değiştirelim, bunu değiştirelim” değil, hukuk kurumlarından, sivil toplum 
kuruluşlarından, uygulamalardan çok kuvvetli bir değişim yaşayan Türkiye’de 
mevcut yasaları ihtiyaçları karşılamadığı için ve parça parça da bu düzenlemeleri 
bir bütünlük içerisinde ortaya koyma imkânı olmadığı için yasayı bütünüyle 
ele almakta fayda görmüştür birçok temel yasa bakımından. İşte, 1998 yılına 
gelindiğinde Borçlar Kanunu’nda da köklü bir değişikliğe ihtiyaç olduğu ortaya 
çıkmıştır ki, o zaman böyle bir komisyonun kurulmasına karar verilmiş, daha 
sonra 57’nci Hükûmet döneminde de bu ihtiyacın varlığı kabul edildiği için 
o dönemde de bu komisyon çalışmaları sürdürülmüş, 2002’de AK PARTİ 
İktidarı işbaşına geldiğinde de bu komisyonların ne yapısına ne çalışmalarına 
en ufak bir müdahale olmaksızın temel yasalardaki bu değişikliğin bir an evvel 
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hayata geçirilmesi noktasında bir siyasi irade ortaya konulmuştur. Demek ki, 
böyle bir yasanın tepeden tırnağa yeni baştan ele alınma ihtiyacı genel bir 
mutabakatın sonucudur diye ifade etmek istiyorum.

Bir başka husus da şudur: Türkiye 61 Anayasası’yla beraber beşer 
yıllık kalkınma planlarıyla bir kısım çalışmalarını yürütmekte ve devletin 
önümüzdeki dönemde yapması gereken hedefler bu kalkınma planlarında 
yer almaktadır. Oradaki hukuk bölümlerine baktığımızda, büyük ölçüde bu 
temel yasaların yeni baştan bir elden geçirilmesi, hukuk altyapımızın takviye 
edilmesi, tahkim edilmesi noktasında orada hedefler de vardır. Böyle olunca, 
bir taraftan plan hedefleri, öbür taraftan toplumsal ihtiyaçlar, değişen şartlar 
Borçlar Kanunu’nun ele alınması noktasında bir iradeyi ortaya koymuştur.

Bu tip tasarılar gündeme geldiğinde genel bir söylem vardır: “Efendim 
yeteri kadar zaman… Bu işleri aceleye getirmeyelim, bu işler kısa zamanda 
yasalaşmasın; üzerinde tartışalım, konuşalım, ondan sonra bu konu gündeme 
gelsin.” tarzında genel bir söylem vardır. Esas itibarıyla, bu söyleme katılmış 
olmakla birlikte konu 1998’den 2009’a kadar geçen süre içerisinde, böyle bir 
yasanın hazırlanabilmesi için yeteri kadar sürenin var olduğunu, bu konuda 
katkı vermek isteyen insanlarımız varsa, kurumlarımız varsa zamanın yeteri 
kadar müsait olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani, önünüze, aceleyle 
getirilmiş bir yasadan bahsetmemiz mümkün değil. Bu kadar yıl, dokuz 
yıl, dokuz yıldan daha fazla bir süre, bilim heyeti, tatbikatçılarla beraber bir 
araya gelmiş, Bakanlık da bu işte her türlü katkıyı vermek suretiyle önemli 
bir metni ortaya çıkarmıştır. Bir temel yasanın hazırlanabilmesi bakımından 
dokuz sene az bir zaman değildir. O zaman, demek lazım ki bu tip yasalar için 
dokuz sene yetmiyorsa bunu ortaya koyalım. On dokuz sene mi olması lazım? 
On dokuz sene gibi bir zaman söz konusu olduğunda, bu defa, tekrar başa 
dönüp bunun da yetmeyeceğini görmemiz gerekir. Bütün mesele, çağımızın 
imkânları içerisinde, bu yasaları, bir taraftan yeteri kadar tartışmaya imkân 
verecek tarzda gündeme getirmek, tartışmak, katkı almak ama öbür tarafta 
da süratle de yasalaştırmak gerekir çünkü hayat devam ediyor. Mademki 
bu yasanın değiştirilmesi bir zaruret olarak önümüze gelmiş, birçok siyasi 
heyet bu yasanın değiştirilmesi noktasında irade ortaya koymuş, bunu daha 
fazla geciktirmenin imkânı yok, gereği de yok. Burada eksiklikler varsa, 
hiç şüphesiz, Genel Kurulda da bunları açık yüreklilikle, doğruları bularak, 
katkılar almak suretiyle mükemmel hâle getirmeye çalışırız. Geri kalanı da 
zaten uygulamacıların ortaya koyacağı kararlarla doldurulacak demektir.

Bir başka şey ifade etmek istiyorum: Yine, bu tip yasalar söz konusu 
olduğunda, bir taraftan yeteri kadar zaman ihtiyacı vurgulanırken katılım 
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konusu da gündeme gelir. Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmalardan da 
şunu görüyoruz ki katılıma hep ihtiyaç duyarız, katılıma hep vurgu yaparız ama 
yeteri kadar da katılımın olmadığını maalesef görürüz. Bir tecrübe, ben bunu 
geçmiş dönemde yaşadım. Şimdi, bu tasarı 113 kurum, kuruluş ya da makama 
gönderilmiş. Tabiatıyla, bu 113 kurum ve kuruluş, bu tasarıyla doğrudan 
bağlantısı olan, katkı verecek olan, vermesi gereken kuruluşlardır. Bunun sayısı 
az değildir. Buna ilaveten ben de katkı vermek istiyorum diyenler var idiyse bu 
dokuz senelik süre içerisinde zaten hem alt komisyonda hem Komisyonda bu 
katkıları verebilirler. Bugün dahi sizler aracılığıyla bu düzenlemeleri burada 
gerçekleştirme imkânımız var. Esasen, Değerli Komisyon Başkanımız ve 
Komisyon üyelerimiz de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermişler ve katkıyı 
da vermişlerdir ki böyle bir yasa tasarısı önümüze gelmiş oluyor.

Dünkü müzakerelerden katıldığım bir konu var, onu ifade etmek istiyorum. 
Sayın Bal gündeme getirdi, dil konusudur. Dil konusu önemlidir. Hakikaten, 
yaptığımız yasalar eğer yeteri kadar toplum tarafından anlaşılamıyorsa 
anlaşılamayan yasalar beraberinde birçok hukuki, sosyal ve ekonomik 
problemleri de beraberinde getirir. Onun için, sadece bu Borçlar Kanunu 
gibi bir temel yasada değil mümkünse her yasada, yaşayan dili esas alarak ve 
mümkün olduğu kadar da ortak olarak kullandığımız kavramları gündeme 
getirmek suretiyle bu düzenlemeleri yapabilirsek, hem dilimizin zenginliğini 
korumak açısından sayısız faydalar sağlayacağız hem de uygulamada içtihatlar 
açısından da bir kısım kargaşayı ortadan kaldırmış olacağız ihtilafları çözme 
noktasında. Bu konuda bir tereddüt var ise onu yine bu safhada giderme 
imkânımız var. Ancak bu tasarı bakımından bir temel sıkıntımız var, onu da 
sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hâlen “Borçlar Kanunu” olarak ifade ettiğimiz ve Medeni Kanun’un 
mütemmim cüzü olarak ifade edilen kanun bugün iki parçalı durumdadır. 
Medeni Kanun yenilenmiştir; diliyle yenilenmiştir, kurumlarıyla, 
kavramlarıyla, öncelikleriyle. 2001 yılında yasalaşmış, 2002’nin başında da 
yürürlüğe girmiştir. Borçlar Kanunu’ysa bu Medeni Kanun’un mütemmim 
cüzüdür, ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi, öyle bir durum var ki üstü frak, altı 
şalvar! Ya ikisini birbirine uyduracağız, uyumlu hâle getireceğiz ya da buna 
bir çare bulmamız gerekir. Zannediyorum, Komisyonca, Medeni Kanun 
yürürlüğe girdiği için 2002’nin başında, 2001’de Parlamentoda görüşülüp 
karara bağlandığı için, Sayın Bal’ın dün dile getirdiği bir kısım hususlar keşke o 
zaman, Medeni Kanun düzenlenirken düzeltilebilmiş olsaydı Borçlar Kanunu 
ona uygun olarak düzeltilebilecekti.
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Söylemek istediğim şey şu: Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile ilgili dil 
yönündeki tenkitler esas itibarıyla Medeni Kanun’a yönelik tenkitlerdir. Doğru 
olanı budur çünkü biri diğerinin ayrılmaz parçası, yeni tasarıya göre de beşinci 
kitap.

Şimdi, şöyle bir şey düşünün: Demek ki Medeni Kanun ile Borçlar 
Kanunu’nu birlikte mütalaa ettiğimizde, beş katlı bir bina düşünün, dört katı 
önceden çıkmış, cephe giydirmesi yapılmış, tuğlasından estetiğine, mimarisine 
varıncaya kadar 2001’de şekillenmiş, üzerine bir beşinci kat çıkılıyor. Nedir 
o beşinci kat? Türk Borçlar Kanunu Tasarısı. Şimdi bu ikisi birbiriyle 
uyumlu olmadığında ortaya çıkan bir garabeti yaşıyoruz. Sıkıntı buradan 
kaynaklanıyor. Komisyon, öbürü yürürlüğe girdiği için, oradan hiza, mesafe 
alarak dil kullanımında maalesef benim de itiraz ettiğim, doğru bulmadığım, 
gerekli görmediğim bir düzenleme önümüze gelmiş bulunuyor ama bunun 
çaresiz olmadığını, düzeltilebileceğini -önümüzde zaman var- biraz daha fazla 
gayret sarf edersek bu ihtiyaçları da ortadan kaldırabileceğimizi ifade etmek 
istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı Türkiye için fevkalade 
önemlidir. Sadece ekonomik, sosyal hayatımız bakımından değil, Türkiye’de 
hukuk sisteminin sağlam bir zemine oturabilmesi bakımından da ihtiyaç 
var. Dünya süratle değişiyor, kapalı ekonomiler daha açık ekonomiler hâline 
geliyor, yasalarımız sadece bizi ilgilendirmiyor. Türkiye’ye gelip giden, 
Türkiye’den mal edinmek isteyen, Türkiye’yle ticari, ekonomik ilişkilerde 
bulunmak isteyen yabancılar da dâhil herkesi ilgilendirdiği için, yasaların 
günün şartlarına uygun hâle getirilmesi gerekmektedir. Eğer, bu böyle olmadığı 
takdirde başka yollardan hukuki sorunlara çözüm aranmakta, bu çözümler 
de çoğu zaman hukuki olmaktan çıkıyor, başımıza başka türlü sıkıntılar 
çıkarıyor. Bu düşünülerek, bu tasarı gerçekten büyük bir emek mahsulü 
olarak hem bilim heyeti hem tatbikatçılar hem de Adalet Komisyonumuzun 
çok Değerli Başkan ve üyelerince önemli yenilikleri de beraberinde getiriyor. 
Bölümlere geçildiğinde bu yeniliklerin neler olduğunu teker teker hiç şüphesiz 
konuşacağız, görüşeceğiz ama toplam olarak meseleye baktığımızda bu tasarı 
genel hükümleri itibarıyla en az elli yedi noktada yenilik getiriyor. Bunu son 
derece önemli buluyoruz. Özel hükümler açısından baktığımızda da en az otuz 
üç konuda, bunun kendi alt başlıklarını da hesaba kattığımızda bir o kadar 
daha ekonomik ve sosyal hayatımız bakımından adaleti, dengeyi ve hukuki 
güvenliği esas alacak tarzda düzenlemeleri getiriyor. Bunların sadece zaman 
itibarıyla başlıklarını kısaca size ifade etmek istiyorum, ondan sonra bölümlere 
geçildiğinde her bir bölüm bakımından bu yenilikler üzerinde ayrı ayrı durma 
imkânı var. Mesela bu 649 maddeden oluşan Borçlar Kanunu’nun getirdiği 

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar



142

23. Dönem

yeniliklerden bir tanesi: Ismarlanmayan bir şeyin gönderilmesi hâlinde 
onu alan kişi geri göndermek veya saklamak zorunda değildir. Hepimize 
zaman zaman değişik paketler gelir, koliler gelir, vesaireler gelir sonra da 
arkasından fatura gelir veya -hiç ummazsınız- bir icra tebligatı pekâlâ gelebilir. 
Dolayısıyla, şimdi bu bir manada -iyi niyetli gönderimler bakımından bir şey 
demeyeceğim ama- bu işin art niyetli olanları bakımından da bir kazanç elde 
etme yolu olarak da çoğu zaman karşımıza gelebilir, tatbikatta bunları gördük. 
Dolayısıyla, bu alanda geçmiş düzenlemeler yeterli olmadığı için… İşte, 
ısmarlanmayan bir şeyin gönderilmesi hâlinde onu alan kişi geri göndermek 
veya saklamak zorunda değildir. Kim gönderiyorsa bunun akıbetine katlanmak 
durumundadır. İkincisi: Açığa, boş belge veya kâğıda imza atan sonuçlarına 
da katlanacaktır. Bu da zaman zaman “Ben bilmiyordum, ben açığa imza 
atmıştım vesaire, üstünü istemediğim şekilde doldurmuştur.” filan tarzında, 
ne kadar iyi niyetli, ne kadar suiniyetli… Hep tartışma konusu olan konu, 
bu tasarıyla, 15’inci maddede vuzuha kavuşturulmuş, önemli bir düzenleme 
burada yapılmıştır.

Bir başka önemli düzenleme, vatandaş tek taraflı ve önceden hazırlanmış 
sözleşmelere karşı korunmak durumundadır. Özellikle bankacılıkla ilgili, 
okumadığımız, hepimizin de zaman zaman bu kürsüden “karınca duası” gibi 
diye şikâyet ettiğimiz bir kısım sözleşmelere, ya aceleyle ya anlamadan, oturur 
imza atarız, sonra da başımıza gelmedik iş kalmaz. Dolayısıyla, bunların 
hayatımızda ne büyük aile facialarına, kişisel bir kısım acılara sebebiyet 
verdiğini biliyoruz. Bunun için, bu alanda bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. 
İşte böylece, tek taraflı ve önceden hazırlanmış sözleşmelere karşı vatandaşın 
korunması söz konusu olmuştur.

Ayrıca, zor durumda kalan bir kimsenin yaptığı sözleşme nedeniyle ifa 
etmesi gereken borcundaki oransızlığın giderilme imkânı getirilmiştir.

Ölüm ve bedensel bütünlüğün zedelenmesi hâlinde, zarar görenin 
ailesi yanında yakınlarının da manevi tazminat talep etmesine imkân veren 
düzenlemeler getirilmiştir.

Zarar görenin talebi hâlinde, hâkim, geçici ödeme yapılmasına 
karar verebilecektir. Özellikle davaların uzun sürdüğü durumlarda, dava 
sonuçlanıncaya kadar bir sürü sıkıntıyı, meşakkati de insanlar çekmekte. 
Tabiri caizse, bir Anadolu tabiriyle, göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü 
patlıyor, dava bitinceye kadar adamın canı çıkıyor. Hâkim, gelişen şartlara göre 
pekâlâ dava sonuçlanmadan da eğer dosya münderecatı böyle bir ödemeyi, 
geçici ödemeyi mümkün kılıyorsa bu ödeme yapılacak.
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Faize getirilen sınırla borçlular korunmaktadır. Özellikle faizlerin sık sık 
değiştiği dönemlerde bunun da beraberinde pek çok sorun getirdiği ortada.

Aşırı ifa güçlüğü nedeniyle sözleşmenin yeni duruma uyarlanması imkânı 
getirilmekte.

Taksitle satış sözleşmeleri şekle bağlı hâle getirilmiştir. Bunu fevkalade 
önemli buluyoruz. Özellikle ekonomik hayatımızda bugün taksitli satışlar 
neredeyse ekonominin bel kemiği durumundadır. Dolayısıyla, bunların belli 
bir şekle bağlanmasında zaruret olduğu ortadadır.

Kira konusu başlı başına düzenlenmesi gereken bir konu. Bununla ilgili 
sayısız düzenleme var. Bunun ayrı bir başlık olarak bu bölümde üzerinde 
durmakta fayda görüyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlayınız, buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hemen bitiriyorum.

Bu ve benzeri -demin ifade ettim- toplam olarak genel hükümlerde elli 
yedi, özel hükümlerde de otuz üç çok önemli değişikliği getirmek suretiyle 
alacak-borç ilişkilerinde hususi hayatımızda gerçekten hukuk güvenliğini 
ve teminatını sağlayacak önemli düzenlemelerin yapıldığını bu tasarıyla 
görüyoruz. Temennim, Parlamentomuzun, yüce Meclisimizin bu tasarıyı, 
oradaki katkılarıyla birlikte olgunlaştırarak kısa sürede yasalaştırması ve 
23’üncü Dönem milletvekilleri olarak böyle bir yasayı milletimize armağan 
etmektir.

Bu temenniyle hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.(AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)
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Konu : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle 
Yasama Yılı : 4
Birleşim : 04 
Tarih : 08 Ekim 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, mümkün olduğu kadar sorulara cevap 
vermeye çalışacağım. Ancak bir hususu, daha kanunun birinci bölümüne 
geçmeden, üzerinde konuşulurken ifade etmek istiyorum:

İç Tüzük’ümüzde bir kanun tasarısı veya teklifi görüşülürken değerli 
milletvekillerimizin soru sorma hakları vardır ve şu an yapılmakta olan da 
bunun gereğinin yerine getirilmesidir. Ancak, takdir buyrulur ki, İç Tüzük’ün 
60’ıncı maddesine de baktığımızda, sorulan sorular, tartışılan konuyu daha 
olgunlaştırmak, uygulayıcılara ileride ışık tutabilmek ve konuda bir müphem 
yan varsa onu vuzuha kavuşturmak gibi pratik amaçlarla böyle bir imkân İç 
Tüzük’ümüzde yer almaktadır. Dolayısıyla, bir kısım sorular var ki bunlar 
üzerinde müzakere yaptığımız, konuştuğumuz Türk Borçlar Kanunu’yla alakalı 
değil. Ama buna rağmen, değerli milletvekillerimize saygımızdan dolayı 
bugüne kadar bunlar İç Tüzük hükümlerine çok da doğrudan uygun olmasa 
bile hep cevaplanmıştır, cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Tabiatıyla, o konular 
da fevkalade önemlidir, onlara da cevap verilmesi gerekir ama onun formatı 
bu değildir. Mesela, Ermenistan’la olan bir meseleden dolayı bir hassasiyet dile 
getiriliyor, onu anlıyorum, saygı da duyuyorum. Ama Ermenistan meselesi, 
Türk Borçlar Kanunu Tasarısı; bu buna tam uymuyor; gündem dışı olabilir, 
yazılı-sözlü olabilir veya bir başka şekille olabilir, buna cevap verilebilir. Ama 
Borçlar Kanunu’yla ilgili bir konu konuşulurken bunu açığa kavuşturmak, 
buna katkı vermek esas iken bu sorularda başka konular gündeme geldiğinde, 
o zaman ne istenilen cevap her zaman verilebilir ne de İç Tüzük açısından bu 
doğrudur ama bunlara, biz de geçmişte olduğu gibi, soran milletvekillerimize 
saygımızdan dolayı cevap vermeye çalışıyoruz. Birincisi bu.

MEHMET GÜNAL (Antalya) — İki dakika geçti.
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146

23. Dönem

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — İkinci olarak ifade etmek istediğim şey şudur

Türkiye, bir yönüyle 1959 ama esas itibarıyla 1963’ten beri bir 
devlet politikası olarak Avrupa Birliği üyeliğini hedeflemiş bir ülke. Bu, 
devletin politikası. O günden bugüne de her iktidar az veya çok bu hedefi 
yakalayabilmek noktasında bir çabanın, bir gayretin içerisine girmiştir. Eğer 
siz böyle bir dünya içerisinde yer alacaksanız belli kuralları, belli statüleri 
gerçekleştirmek, mevzuatınızda aksayan yönler var ise ona uyumlu hâle 
getirmek durumundasınız.

Nitekim, bizden evvelki hükûmetler döneminde de Avrupa Birliği 
hedefiyle ilgili bir temel değişiklik söz konusu olmadığı için uyum yasaları 
gündeme getirilmiştir. Bunları dayatma olarak nitelemek doğru değil. Biz 
Avrupa Birliği üyesi ya oluruz ya olmayız. Eğer kendilerinde olmayan bir şeyi 
bizden istiyorlarsa biz buna karşı dururuz. Bunun doğru olmadığını söyleriz. 
Bunun gereğini de yapmamak için elimizden gelen her türlü itirazı da yaparız. 
Ama kendilerinin uyguladığı, bizim de Ulusal Program’da taahhüt ettiğimiz 
-ki bu ulusal programlar ilk defa bu hükûmet döneminde değil, zaman 
zaman bunlar yenileniyor; bizden evvelki hükûmetler döneminde Türkiye’nin 
taahhütleri var- dolayısıyla bu taahhütler çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 
bir dayatma olarak ifade ettiğimiz takdirde bundan bir sonuca varma şansımız 
yoktur.

Şimdi, globalleşen, küreselleşen bir dünyada ticaretiniz gelişiyor. İçerideki 
ticaretten daha fazla dışarıyla ilişkiniz var. İnsanlar, her gün milyonlarca kişi 
Türkiye’ye geliyor, Türkiye’den çıkıyor. Orada yatırım yapıyor, burada yatırım 
yapıyor. Belli konularda bir hukuk beraberliğinin olması, bir ayniyetin olması 
işi kolaylaştıran bir husus, işin tabiatından doğan bir zaruret. Biz bunu 
yaptığımız takdirde aslında kendi işimizi kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

Bir başka husus daha var: Eğer bu yapılan düzenlemeler ülkemize 
bir katkı sağlayacaksa, halkımızın yararına ise bunu başkalarının söyleyip 
söylememesinin de önemi yok; neticede bundan faydalanacak olan biziz, 
bizim toplumumuz, bizim insanımız.

Onun için, Türk Ticaret Kanunu, tabiatıyla onunla bağlantılı Borçlar 
Kanunu müzakeresini yaptığımız bazı başlıklarla doğrudan bağlantılıdır, 
çünkü bir başlık açılırken açılış ve kapanış kriterleri var; bu kriterler yerine 
getirildiği takdirde o başlık kapanmış olacak, getirmediğiniz takdirde bu 
müzakereler ilanihaye sürmüş olacaktır. Dolayısıyla hem Türk Ticaret 
Kanunu’nda hem Borçlar Kanunu’nda hem de başkaca yasalarda zaman zaman 



147

müzakeresini yaptığımız, müzakereye açtığımız başlıklarla doğrudan bağlantı 
olduğu için ister istemez bu düzenlemeleri de yapmamız gerekmektedir; 
bunda yadırganacak bir husus yok, bize mahsus bir uygulama da değil, Avrupa 
Birliği üyesi olmak isteyen her ülkenin geçtiği köprüdür, biz de bu köprüden 
geçeceğiz. O zaman “Geçelim mi geçmeyelim mi?”yi tartışmak yerine Avrupa 
Birliği üyeliğimizi tartışma konusu yapalım. “Bu iş Türkiye’nin lehine değildir, 
milletimizin lehine değildir.” diyorsak o zaman bu türlü tartışmalara da 
temelden bir nokta koymuş oluruz. Yani bir taraftan “Avrupa Birliğini bir devlet 
politikası olarak sürdüreceğiz, buraya varmak için çaba sarf edeceğiz.” ama 
öbür taraftan da “Biz mevzuatı buna uydurmayacağız.” diyorsak o zaman bir 
kısım sıkıntılar da beraberinde gelir. Bunu yanlış değerlendirmemek gerekir.

Bir başka husus arkadaşlarımızın ifade ettiği: Böyle bir yasayı tümüyle 
değiştirme ihtiyacı var mıydı? Evet, böyle bir yasayı değiştirme ihtiyacı vardı. 
Bu tartışılmıştır, konuşulmuştur. Onun içindir ki 1998’de komisyon kurulmuş. 
Görüşmelerde ifade etmeye çalıştım. Bizden sonraki siyasi heyetler de böyle 
bir yasayı bu şekliyle değiştirme iradesini ortaya koymuş ki komisyonlar 
kurulmuş, o günden bugüne çalışıyor. Buna zaruret olduğu bilim heyetince, 
uygulamacılarca… Ha buna karşı düşünce serdedenler de olabilir. Bu türlü 
konularda yüzde yüz ittifakı sağlamak mümkün değil. Bir tercih yaparsınız. 
Biz de tercihimizi, geçmiş düzenlemelerde olduğu gibi, bu temel yasanın bu 
şekliyle değiştirilmesinde fayda gördüğümüz içindir ki eski komisyonları 
lağvetmedik, o günden beri çalışmalar sürdürüldü, derecâttan geçerek, 
komisyonlardan geçerek bugünkü noktaya geldi.

Bir konu daha var: Türk Ticaret Kanunu mu önceliklidir, Borçlar Kanunu 
mu önceliklidir? Bana göre ikisi de önceliklidir ama muhalefetle zaman zaman 
yaptığımız resmî veya gayri resmî görüşmelerde bilim çevrelerinde de Borçlar 
Kanunu’nun önce çıkması arzu edildi. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu da 
gündeminizde. Hangisini öne alıp hangisini daha sonra çıkarmak da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tamamıyla kendi takdirine aittir ama teknik olarak 
ifade ediliyor ki: “Borçlar Kanunu önce görüşülürse iyi olur.” Arkasından da 
hemen… Belki yürürlüğünün eş zamanlı olarak yapılmasında fayda var. Son 
maddeye kadar geliriz, İç Tüzük imkânlarıyla ikisini aynı anda yürürlüğe 
koyabiliriz. Onun için, müzakereyi Borçlar Kanunu’ndan başlatmış olmak 
Türk Ticaret Kanunu’nun önemini ikinci plana atmak anlamına gelmiyor. Bu 
bir takdim tehir meselesidir; eş zamanlı yürürlüğe koyabiliriz.

Bu yasanın ne zaman kanunlaşacağı meselesi, takdir edersiniz ki benden 
daha çok, çok değerli milletvekillerimizin takdirinde olan bir husustur. İnşallah 
gece gündüz çalışırız, gerekli katkıları birlikte yaparız. Söylenen hususlarda bir 
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önyargımız yok, onu baştan ifade edeyim yani “Muhalefet tarafından önerge 
getirildi de biz hemen ön kabulle bunu reddediyoruz.” diye bir düşüncemiz 
yok. Doğruya doğru, eğriye eğri. Bunu söylerken de…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Hiç kabul ettiğiniz önerge olmadı.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, hayır… Bakınız, şimdi daha işin başında, şurada… Ben size 
çok sayıda önergeden misal veririm ama ne vakit buna… Mesela dil konusunda 
dün Sayın Bal’ın bir itirazı oldu. Ee ben kabul ettim. Yani, bu… Daha işin 
başında, kabul ettik, “Yapabileceğimiz bir şey varsa, bunları yapalım.” dedik.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — “Komisyona çekin, düzeltin.” dedik.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) —  Onun dışında başka bir şey varsa bunları da mümkün olduğu 
ölçüde yapmaya çalışırız ama bazı hususlar vardır ki bir tercih de meselesidir, 
onu da kabul etmek lazım. Yani bir grup bilim adamımız öyle diyor, öbürü 
böyle diyor. Siz bunlardan birini tercih ediyorsunuz. Neticede yargı da böyle 
yapar. Bizim de burada, katılabildiğimiz önergeler olacak, katılamayacağımız 
önergeler de olabilir. Ee onun da gerekçesini çıkar, söyleriz. O nedenle, bir 
ön yargımız yok. Gerçekten, bu yasanın en iyi şekilde çıkması noktasında, 
samimiyetle ifade edeyim ki her türlü çabayı, her türlü gayreti göstereceğiz. 
Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek 
istiyorum.

Uygulama yasasıyla ilgili, arkadaşımızın, Sayın Öztürk’ün bir şeyi oldu, 
yanlış anlamadıysam. Gündeme baktığımızda 7’nci sırada uygulama yasası 
var, geldi, o da geldi yani Borçlar Kanunu’nun uygulamasıyla ilgili, Meclis 
gündeminde 7’nci sırada “Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama 
Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu” diyor, bugünkü 
gündemin 7’nci sırasında. Demek ki bu türlü bir hazırlık da zaten Genel 
Kurulun gündemine kadar gelmiştir. Çek Yasası’yla ilgili husus var, doğrudan 
alakası olmamakla birlikte, yine ifade edeyim. O da Adalet Komisyonuna 
Adalet Bakanlığı göndermiştir.

Dolayısıyla, toplumumuzun ihtiyacı olan hususlar ne ise hukuki açıdan, 
bunları düzenleme noktasında samimi bir çabanın ve gayretin içerisindeyiz. 
Bu çabayı sizlerle birlikte gerçekten sürdürmek istiyoruz. Çünkü bu 
düzenlemelerin size göresi, bana göresi yok. Toplum yararına olan ne ise onu 
ortaya koyarak bu düzenlemelerin yapılması lâzım.

Hâkim, savcı alımları vesaireyle ilgili konular var Sayın Başkan, onların 
Borçlar Kanunu’yla bir alakası yok. Bunu istiyorlarsa İç Tüzük’ün verdiği 
imkânlar içerisinde her zaman savunuruz.
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Borçlar Kanunu’nun yargıyla ilgisi yok mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Ama şunu ifade edeyim: Bugün Türk yargısında kimler, hangi 
usulle mesleğe intisap ettilerse bizim dönemimizde de bunlar aynen yapılmıştır. 
Burada en ufak bir değişiklik söz konusu değildir. Yani şimdi, Ankara’da, 
İstanbul’da, Türkiye’nin herhangi bir yerinde neredeyse yarım asra yakındır 
imtihanları Adalet Bakanlığı yapıyor. Falancalar yaparken yargı bağımsızlığına 
bir şey yok, AK PARTİ İktidarı yaparsa yargı bağımsızlığı tartışması gündeme 
gelebiliyorsa bunu Borçlar Kanunu üzerinde, Borçlar Kanunu vesilesiyle 
yapmak yerine… Samimi olarak ifade ediyorum, İç Tüzük’ümüzde çok 
önemli kurumlar var bu konuları konuşmak için. Gelin, şu işi bir konuşalım. 
Sabaha kadar konuşalım. Kimin heybesinde, kimin torbasında ne varsa bunu 
konuşalım da bu tartışmaları aylarca, yıllarca sürdürmeyelim, oturup bitirelim 
bunları. Yani tartışıp tartışıp hiçbir konuyu sonuca bağlayamamış bir toplum 
olmaktan da kurtulalım.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Sayın Bakanım, konuşmuyorsunuz. 
Konuşalım, itirazımız yok.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bakın, Hükûmet adına açık ifade ediyorum. Bu konuda ne 
diyorsanız, kim ne diyecekse yargı bağımsızlığı adına… Yargı bağımsızlığı, 
yargının tarafsızlığı için teminattır. Yargı bağımsızlığıyla beraber yargının 
tarafsızlığını da birlikte oturacağız, konuşacağız. Şu işi konuşalım, bir gün 
konuşalım, bir hafta konuşalım ama bu konuyu Türkiye’nin gündeminden de 
çıkaralım artık.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
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Konu  : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle 
Yasama Yılı : 4
Birleşim : 13 
Tarih : 04 Kasım 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, şimdi, evvela bir hususu bir tavzih etmemiz 
lazım. İç Tüzük’ümüzde soru sormak bir denetim mekanizmasıdır. Sayın 
milletvekilleri, İç Tüzük’ün 97’nci maddesindeki şartlara uymak kaydıyla, 
o kapsamdaki konular olmamak kaydıyla hükûmetten istedikleri konuları 
öğrenebilmek için soru sorabilirler. Bunlar sözlü olabilir, yazılı olabilir. Biz 
de bunlara imkân ölçüsünde cevap vermeye çalıştık. Geçmiş rakamlara 
bakarsak da önemli ölçüde bunları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Ancak 
şimdi konuştuğumuz konuyla ilgili soru sormak farklı bir maksat içindir. 
Önemli bir konu konuşuluyor, yasa konuşuluyor, soru sormaktan kasıt, ileride 
yasayı uygulayıcılar bakımından, bu konuyu gündeme getirip yazacaklar, 
makale yazacaklar bakımından, eğer müphem bir husus varsa o konunun 
aydınlatılmasına yardımcı olmak bakımından görüşülmekte olan konu ve 
kanunla sınırlı olmak kaydıyla soru sorulabilir. Başka maksatla gündeme 
getirilen konular elbette burada konuşulabilir ama görüştüğümüz konu 
vesilesiyle konuşulacak konular değil.

O nedenle, bazılarını tabiatıyla cevaplama imkânım yok. Mesela TOKİ’yle 
ilgili olarak benim haberim var, Sayın Tankut sık sık yazılı soru önergesi de 
veriyor. Dolayısıyla biz bunlara müteaddit defalar cevap da verdik, hatırlıyorum. 
Burada da cevaplandırmaya çalıştık ama buna rağmen yine eksik bilgi olabilir, 
verilen cevaplar yeterli olmamış olabilir ama Borçlar Kanunu’yla konunun 
ilgisi yok. Soruların bir kısmı bununla ilgili.

İkincisi, tabiatıyla cezaevlerinde bir artış var, cezaevlerinde yatan insanda. 
İşin esasına girilmeden dışarıdan baktığımızda, rakamın yüksekliğine 
bakıp “Şu şundandır, bundandır.” tarzında topluma yanlış bir bilgi veriliyor. 
Cezaevlerindeki artışın en temel sebeplerinden birisi, 2005’te, geçen dönem 
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Cumhuriyet Halk Partisiyle birlikte yaptığımız İnfaz Yasası’ndaki çok önemli 
bir değişikliktir. Eskiden yüz gün ceza alan kırk gün yatıyordu. Bir de, her 
bir buçuk senede bir… Çünkü cumhuriyetimizin 86’ncı yılını kutladık. 
Çıkardığımız af yasasının sayısı kırk sekizdir, belki bu kırk dokuz da olmuş 
olabilir, bakın. Yani, seksen altı yılda kırk sekiz defa af kanunu çıkarmışsınız. 
İnfazda da yüz gün ceza alıyorsunuz kırk gün yatıyor. Bunun üzerine de 
af geldiği zaman en ağır cezayı işlemiş olan bile üç beş sene sonra aramıza 
dönüveriyor. Hâlbuki, yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak geçen dönem 
yaptığımız düzenlemeyle artık bundan sonra yüz gün ceza alan kırk gün değil 
üçte 2’sini yatmış olacaktır. Tekerrür hâlinde durum daha farklıdır. Örgütlü 
suçlarda ise dörtte 3 yatacaktır.

Şimdi, 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren bu yasanın sonuçları görülmeye 
başlamıştır. Eğer cezalarda caydırıcılık yoksa insanları suç işlemekten nasıl 
alıkoyacaksınız? Onun için, istenmiştir ki bir taraftan cezada belli bir dengeyi 
sağlayalım, öbür taraftan da suç işleyen insan, en ağır suçu işlemiş olan insan, 
adam öldürmüş olan insan, üç sene, beş sene…  “Nasıl olsa üç sene yatarım, 
arkasından da bir af, gelirim.” deyip cüretkâr olmasın düşüncesiyle böyle bir 
düzenleme getirilmiştir. Cezaevlerindeki artışın en önemli sebebi budur. Bunu 
bilgi olarak arz ediyorum, hukuki malumat olarak.

Onun için, artışı tek başına ekonomik sebeplere bağlamak bence doğru 
değil. Eğer böyle oluverse en gelişmiş ülkelerdeki suç işleme oranı bizden çok 
daha fazla, her türlü sosyal güvenliği var. İşsiz kalırsa büyük ölçüde tazminat 
alabiliyor. Sağlık giderleri, eğitim giderleri büyük ölçüde devlet tarafından 
karşılanıyor ama buna karşılık suç işleme oranı bizden çok daha fazla. Demek 
ki cezaevlerindeki meseleyi sadece bir ekonomik imkâna ya da imkânsızlığa 
bağlamak da bence her zaman suç olgusunu anlamakta, kavramakta bize 
zorluk çıkarır.

Üçüncüsü, Çek Yasası’yla ilgili. Sayın Ünlütepe, biliyoruz ki Adalet 
Komisyonunda bir düzenleme var toplumun değişik kesimlerinden gelen 
taleple ilgili olarak, tabii, karşılıksız çıkan her çeki de “Ekonomik sıkıntıya 
düştü de bundan dolayı ödemedi.” tarzındaki bir kanaate varmak da doğru 
değil çünkü bu çekin bir de alıcısı var. İçerdekini düşüneceğiz, eğer hakikaten 
elinde olmayan sebeplerden dolayı içeri düşmüşse ona bir imkân getirelim, 
onun çıkmasını temin edelim ama öbür tarafta bir kısım konuları, bir kısım 
durumları, bir kısım gelişmeleri istismar ederek alacaklıyı da dolandırdıysa, 
bunun ikisinin ayrımını yaparak bir kanun çıkarmak gerekir, bir dengeye 
oturtmak gerekir; aksi takdirde, çekler, gelişigüzel… Çünkü bir güven 
meselesidir. Çeke güvenmeyecekse, başka bir şeye güvenmeyecekse bu çok 
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doğru olmaz. Onun için, doğruyla yanlışı belli bir adalet ölçüsü içerisinde 
denkleştirmek lazım zaten ve biz de bu kanıya vardık ki bir Çek Yasası’nda 
düzenleme yapalım. Nitekim Adalet Komisyonunda epey görüşüldü, 
tartışıldı, tartışılıyor. Zannediyorum bu hafta içerisinde veya önümüzdeki 
hafta Komisyonda bir uzlaşmaya varılırsa, yani bir taraftan içerde yatanların 
talepleri var, öbür taraftan da “Aman ha, bunları çıkardığınız takdirde biz 
alacağımızı nasıl alırız?” düşüncesiyle bir öbür taraftan da baskı geliyor. 
Onların da kendilerine göre haklı tarafları var. Dengeyi sağlamak lazım. 
Ama Meclisimizin gündemindedir. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede bunları 
sağlamak mümkün, dengeye oturtmak mümkün olacak.

Bir değerli arkadaşımızın sorduğu konu, temel yasalar arasındaki uyum 
meselesiyle ilgilidir. Zaten Sayın Komisyon Başkanımızın da biraz evvel temas 
ettiği konuların bir bölümü bununla alakalı. Burada uyum meselesinde şuna 
dikkat etmemiz lazım: Eğer bir kavramı ya da bir kurumu Ticaret Kanunu 
farklı tanımlıyor, Borçlar Kanunu farklı tanımlıyor, bir başka yasada farklı 
tanımlanıyorsa ya da unsurlarında artırma veya eksiltme yapılıyorsa o zaman 
bundan farklı sonuçlar çıkabilir. Kurumlar aynı kalıyor da dil konusunda demin 
tartıştığımız, daha işin başlangıcında tartıştığımız sebeplerden dolayı bir kısım 
hususlar varsa, bunu olabildiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Ama ne yapalım ki 
bu temel yasaların hepsi aynı anda çıkmıyor. Bir suçlama filan olarak da lütfen 
anlamayın çünkü böyle, bir yere varamayız suçlamakla. Doğruyu… Çünkü 
teknik bir yasa konuştuğumuz için.

Şimdi, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun’un parçası. Eskiden öyle. Şimdi 
mütemmim cüzü. Şimdi ne diyoruz? 5’inci kısmı. O zaman da ifade etmeye 
çalıştım: Medeni Kanun’u çıkarırken frakı giydirmişiz, papyonu takmışız. 
Şimdi diyoruz ki Borçlar Kanunu’na gelince “Altına şalvar giydirelim. Bu buna 
uymuyor!” Başlangıçta işi doğru tutmak lazımdı. Yani gömleğin ilk düğmesini 
başlangıçta düzgün ilikleseydik sonrakiler düzgün olurdu. Baştan yanlış 
iliklemişiz. Şimdi bunu nereye kadar oturtabiliriz, onu yapmaya çalışıyoruz 
bir imkân bulabilirsek. Bu tenkitlere, bu taleplere ben de katıldığımı, Hükûmet 
olarak da katıldığımızı ifade ettik. Sayın Başkan bir yöntem söyledi. Bunu 
tartışabiliriz. Uygulama yasası çıkacak bunun, orada çözebiliriz diyorum. 
Yani bu tenkitleri yabana atmıyorum. Büyük ölçüde de katılıyoruz ama her 
işin de bir zamanı var idi. O zamanda bu işler düzeltilemeyince, şimdi geriye 
döndüğümüzde, o zaman bu işin içerisinden çıkma şansı yok. Kaldı ki temel 
yasaları burada önergelerle düzeltmeye kalktığımızda tümüyle işin içinden 
çıkılmaz hâle geliriz, bir hukuki kargaşa çıkar. Medeni Kanun da yürürlüğe 
girdiği tarihten bu tarafa yedi sene geçti, yedi senedir uygulanıyor. Bununla 
ilgili de içtihatlar oluşturulmaya başlandı.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Bir savcıyla ilgili soruşturma filan konusu, demin söyledim. Bu, soru 
sorulma kapsamındaki bir konu değildir. Onu lütfederse değerli arkadaşımız 
yazılı veya sözlü soru olarak söyler. Kaldı ki ben de bilmiyorum, yani işin 
açıkçası o soruşturma nedir, ne değildir, onu bilmediğim için de buna cevap 
veremem.

Hipermarket yasası da doğrudan bu konuyla alakalı değil.

Arzım bu kadar Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
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Konu : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle 
Yasama Yılı : 4
Birleşim : 13 
Tarih : 04 Kasım 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli Hatibin dile getirdiği bir iki hususla ilgili bir açıklama yapma 
zarureti hasıl oldu. Bu 5 milyon Türk lirası harcandığı için de…

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) — Dolar, dolar.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — …şu veya bu olduğu tarzındaki haberler gazetede yer aldı. Ben de 
hemen pazartesi günü yaptığım açıklamada, bu tip haberler ilgili makamdan 
teyit etmeden yazılır çizilirse ve şimdi de burada konuşma konusu olursa… 
Bu işlerde yüreği yanan insanlar var. Biraz daha dikkatli ve tedbirli olmamız 
gerektiğini o gün ifade ettim. Bugün burada tekrar ediyorum, bu ifadelerin 
önemli bir kısmı doğru değil yani bir kısım insanlara…

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) — Beton zeminlerde yatan 
tutuklular doğru değil mi Sayın Bakanım?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — …buzdolaplı, neredeyse villa yapılıyor tarzındaki bir propaganda 
özellikle şu dönemde pek de hayra hizmet etmez, doğru değil.

 İkincisi…

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) — Ne kadar harcanmış?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Efendim?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Ne kadar harcanmış Sayın Bakanım?

TURGUT DİBEK (Kırklareli) — Sayın Bakanım, gerçek miktarı bilelim.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, o rakam doğru değil. Bir kişi için yapılan bir harcama da 
değil. Orada görev yapacak olan infaz memurları var, vesaire var. 50’ye yakın 
insan…

OKTAY VURAL (İzmir) — Ne kadarlık?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yani orası zaten cezaeviydi. Rakamı yazılı olarak sorun, cevabını 
ben size net olarak vereyim.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — Kaç para harcanmış Sayın Bakan?

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) — Sayın Bakanım, normal 
cezaevindeki hücrelerde kaç kişi yatıyor? 30-40 kişi.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Ama o haberlerin… “Çiçeklidir.” “Çiçek bahçeleriyle doludur.” 
filan tarzındaki şeyler… Orası bir defa askerî bölgedir. Kim girip de oradan o 
fotoğrafları çekti?

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) — 5 milyon olmadığını biliyorsun 
da onun ne kadar olduğunu niye bilmiyorsun?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Onun için, yani şu hassas ortamda ne olur, yani siyaset yapacağımız 
elli tane konu var. Gelin, yürek yakacak, yüreğimizi kanatacak, aslı esası 
olmayan beyanlarla birbirimizi yormayalım, yazık olur. Birincisi budur.

İkincisi, eğer siz intiharları tek başına yoksulluğa, fakirliğe bağlıyorsanız 
yani lütfen, bir bakın, dünyanın en gelişmiş refah toplumlarında intihar oranı 
çok daha fazladır.

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) — Ne kadar artmış?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — İntiharların en çok olduğu ülke Norveç, İsveç ve Finlandiya’dır. 
Onu nasıl izah edeceksiniz?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Finlandiya’da altı ay kış, altı ay yaz 
ondan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Norveç, İsveç, Finlandiya. Bunlar, dünyanın en gelişmiş, fert 
başına millî geliri en az 40 bin doların üzerinde olan yerlerdir. Onun için, yani 
mukayeseleri yaparken sağlıklı verilere dayanmak lazım.
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ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) — Rakamlar doğru rakamlar Sayın 
Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Üçüncüsü, zatıaliniz hukukçusunuz, hiç olmazsa şu kısmını ben 
size bilvesile gezip gördüğüm için ifade ediyorum: Şimdi, Türkiye’de hukuk 
uygulamalarında Batı’dan bir farklı yanımız var, onu evvela bilmemiz gerekiyor. 
Batı’da, mesela Almanya’da 2 hükümlüye 1 tutuklu düşer. 2 hükümlü varsa 
içeride 1 tane tutuklu vardır. Şimdi, 114 bin dediğinizin -son rakamlarda ufak 
tefek değişiklik olabilir- 60 binden fazlası tutuklu, 50 bin civarında hükümlü 
var. Yani tutuklu sayısı Türkiye’de hükümlü sayısından daha fazladır. Peki, 
“Bu nedendir?” diyorsanız, evvela şu rakamları bir kamuoyunun önüne tam 
koyalım, mukayeseyi tam yapalım.

BAŞKAN — Sayın Bakanım…

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) — Onlar ayakta değil ki, onlar da 
yatacak cezaevinde. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Kusura bakmayın, ben bir şeyi savunmak için değil, sadece 
bilgilendirmek adına söylüyorum.

Bunun da sebebi şudur: Geçmiş dönemde, bu Ceza Kanunu uygulaması 
başladığı anda, toplumda, hatırlıyorsanız, hep beraber kapkaç arttı, şu arttı, 
bu arttı, niye tutuklanmıyor diye herkes bar bar bağırıyordu. Şimdi niye 
tutukluyor diye bağırıyorsunuz?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Hayır, hayır…

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) — Bir an önce yargılayın, tutuklamayın, 
yargıyı hızlandırın.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL 
ÇİÇEK (Ankara) — Yani, bu memlekette, tutukluyorsun kabahat oluyor, 
tutuklamıyorsun kabahat oluyor. Onun için, meseleye doğru bakmak lazım.

BAŞKAN — Sayın Bakanım, süremiz doluyor da, bitireceğim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Onun için, mukayeseyi yaparken verilerin sağlam olması gerekir 
diye düşünüyorum.

Saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 

Yasama Yılı :  4
Birleşim : 88 
Tarih : 19 Nisan 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) — Hükûmet işi mi bu efendim?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sözlerimin başında, yapmakta olduğumuz bu müzakerelerin 
milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) — Hangi konuda görüş ifade edecek Hükûmet?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — İçinde bulunduğumuz hafta millî egemenlik haftası. Böyle bir 
haftada millet iradesinin pozitif hukuka en üst düzeyde yansıdığı bir metin 
olan Anayasa konusunu konuşmuş olmamızın fevkalade önemli ve anlamlı 
olduğunu düşünüyorum. Ümit ederim ki görüştüğümüz bu metin yasalaşır, 
Anayasa hükmü hâline gelir, gerçekten bu haftayı da böylece en anlamlı bir 
şekilde değerlendirmiş oluruz.

Evvela bir iki hususu tespit etmek istiyorum. Şüphesiz millî egemenlik millî 
mücadelemizin bize kazandırdığı en önemli değerdir, en önemli ilkedir ve bu 
egemenliğin tecelli ettiği en önemli organı da burasıdır. Dolayısıyla bu Meclis 
hepimizin iftiharla söylediği gibi gazi Meclistir. Gazi Meclis millî mücadeleyi 
başarmış, İstiklal Harbi’ni yapmıştır ve tüm dünyaya da bu mücadele örnek 
olmuş, ilham vermiştir. Açıkça ifade etmeliyim ki İstiklal Harbi’ni yaptık 
ama çok partili hayata geçtiğimiz günden beri bir sivil anayasa yapamadık. 
Yokluklar içerisinde kazandığımız bir mücadele var ama bir sivil anayasayı 
milletimize armağan edemedik. Dolayısıyla bu, siyaset kurumunun bence 
en önemli eksikliğidir, belki hepimizin de ortak ayıbıdır. Dolayısıyla 2010 
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Türkiye’sinde artık bu ülkede yeni bir anayasa yapılmalıdır, yapılabilmelidir. 
Birinci tespitim budur.

İkincisi: Hepimizin ittifak ettiği bir konu var. Şu an yürürlükte bulunan 
Anayasa, dünyada yürürlükte olup da en çok tartışılan Anayasa’dır ve Batı 
demokrasilerinde hâlen bu kadar ayıplı olan bir Anayasa’yla yönetilen, böyle 
bir Anayasa’ya sahip olan başka bir ülke de kalmamıştır. Yirmi sekiz yıldır bu 
konuyu tartışıyoruz. Bu Anayasa’yla ilgili olumsuz anlamda söylenmedik hiçbir 
söz, hiçbir niteleme kalmadı. En ağırını söyledik, en hafifini söyledik; hepimiz 
bu Anayasa’nın değişmesi gerektiği konusunda uzlaştık, mutabık kaldık. Şimdi 
“uzlaşma” diyoruz da uzlaştık böyle bir Anayasa’nın artık değişmesi gerektiği 
konusunda, ittifak ettik ama icra edemedik. Sorun burada zaten. Birçok 
konularda ittifak ediyoruz, “Evet, doğrudur.” diyoruz, “Değişmesi lazımdır.” 
diyoruz, “Mutlaka değişmesi lazım. Bir gün bile bu Anayasa’ya tahammül 
etmek mümkün değildir.” diyoruz. Bunu yirmi sekiz yıldır söylüyoruz ama 
geldiğimiz noktada hâlen aynı noktadayız, aynı sözleri söylemeye devam 
ediyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakınız, ittifak ettiğimiz bu konuyla 
ilgili hepimizin milletimize taahhüdü var. Şimdi, biraz evvel burada ifade 
edildi ki: “Bu kimin ihtiyacı, bu değişiklik nereden çıktı, kim istiyor, neyin 
nesidir?” Yazılı bir çağda yaşıyoruz. Ne söylüyorsak kayıtlara geçiyor. Eğrisiyle 
doğrusuyla geçiyor. Diyoruz ki bundan on yedi sene evvel: “Bu Anayasa bir 
darbe Anayasa’sıdır. Öncelikleri farklıdır, içeriği farklıdır. Demokratik işleyişi 
zorlaştırıyor. Bu değişikliğin bir an evvel yapılması lazım, savsaklanmaması 
lazım. Bu Anayasa yürürlükte olduğu süre içerisinde sorunlarımız her geçen 
gün ağırlaşacak ve giderek, korkarız ki bir rejim bunalımına dönüşecektir.”

Şimdi, rejim bunalımı çıkaracak kadar eksiklikleri, arazları, sıkıntıları olan 
bir Anayasa, hâlen, on yedi yıl sonra bir değişikliğe tabi tutuluyorsa “Bu ihtiyaç 
nereden çıkıyor?” demek, bence gerçeği görmemek anlamına gelir. Hatta 
bırakalım onu, şimdi tartışmakta olduğumuz metnin muhalefet şerhlerine 
baktığımızda aynı ifadeleri orada da görmek mümkündür. Deniliyor ki burada: 
“1982 Anayasası’nın değiştirilmesinin Türkiye için ihtiyaç hâline geldiğini ve 
bu hususta toplumsal bir beklentinin oluştuğunu görebiliriz.” Demek ki bir 
toplumsal beklenti var. Bu, toplumsal talep hâline gelmiş. Neden?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Ama bunları yapın diye değil.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Neden? Çünkü Türkiye’nin bugün en önemli sorunu Anayasa 
sorunudur. Bütün sorunlar Anayasa’ya çıkıyor. Bir ülkede Anayasa sorunu 
varsa, bunun kaçınılmaz olarak tabii sonucu anayasal sorunlardır.
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İşte, Türkiye, yirmi sekiz yıldan beri, özellikle ilk değişikliğe tabi olduğu 
1987’den bugüne kadar gelirsek, sayısında bile ihtilaf ediyoruz, on beş midir, 
on altı mıdır? İster “on beş” deyin ister “on altı” deyin, her bir buçuk senede 
bir, bir Anayasa değişikliği Türkiye’nin gündemine geldiyse bu bir toplumsal 
ihtiyaçtır, toplumsal talep var, toplumsal beklenti var.

Kaldı ki, bir şey daha ifade etmek istiyorum: Bakınız, biz bu konuyu 
gündeme getirdiğimizde, başta siyasi partilerimiz olmak üzere tüm sivil 
toplum örgütlerine gittik. Bunlar toplumun çok önemli bir kesimini temsil 
eden örgütler idi. Bunların bütün genel kurullarında yayınladıkları raporlara 
baktığınızda, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu ve gecikmemesi 
gerektiği hep ifade edilmiştir. Biz bu teklifi götürdüğümüzde, “Bu nereden 
çıktı?” diye kimse bize söylemedi. Hatta itiraz olarak denildi ki: “Yeni bir 
anayasaya ihtiyaç var, sizin getirdiğiniz yeterli değil, eksik.”, “lüzumu yok, 
gereği yok.” denmedi, “Nereden çıktı?” denmedi. Tam tersi, bir an evvel yeni 
bir anayasa noktasındaki daha yüksek bir beklentiyi ifade etmeye çalıştılar.

Onun için, değerli arkadaşlarım, bu bir toplumsal ihtiyaç. Bu sorun, 
bir AK PARTİ sorunu değil. Bunun altını özellikle çiziyorum. Milletimizin 
önünde konuşuyoruz. Bu bir AK PARTİ sorunu değil, AK PARTİ ile başlayan, 
AK PARTİ olmadığında ortadan kalkacak bir sorun değil, yirmi sekiz yıldır 
uğraşılan bir konudur. Milletimize daha fazla eza ve cefa yapamayız. Siyaset 
kurumu olarak kaç defa bu konuda hepimiz söz verdik. Bunun gereğini 
yapmakla mükellefiz. Şimdi yapacağımız iş bu kadar doğru ise, bu kadar acil 
ise bugünün işini niye yarına bırakıyoruz? On yedi yıldır bırakmışız, yirmi 
yedi yıldır bırakmışız...

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sekiz yıldır da bırakmışsınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ondan sonra diyoruz ki: “Şimdi olmasın, bir dönem sonra, bir 
dönem sonra.” Her defasında böyle denilmiş. “Bir dönem sonra, bir dönem 
sonra.” Yirmi sekiz yılı artık geride bırakıyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) — Bir dönem sonraya siz de bırakıyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Emin olun, bakınız, burada ifade ediyoruz, bu konuşmalarımız 
da tutanaklara geçiyor. Bir dönem sonra bu konu gündeme geldiğinde belki 
siz, biz olmayabiliriz ama yine benzer itirazlar olacak. Şimdi sırası değil, 
Türkiye’nin başka sorunları var, öncelikli sorunları var.

Bakınız, kalkınmış ülkeler, çağdaş, demokratik ülkeler sorunlarını alt 
alta yazmaz, önemli sorunlarını yan yana yazar. Alt alta yazmak bence çok 
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doğru bir iş değildir. Bu ülkenin birden fazla önemli sorunları var. Hepsinin 
üstesinden gelecek de bu ülkenin gücü de var, birikimi de var. Bir taraftan 
Anayasa değişikliğini yapabiliriz, yapmalıyız, öbür taraftan da önem verdiğimiz 
konuları aynı derecede yan yana koymak suretiyle onlara da gerekli ilgiyi, 
gerekli dikkati gösterebiliriz.

Şimdi deniliyor ki: “Bu tip metinler düzenlenirken uzlaşma aranır.” 
Elhak, doğrudur. “Uzlaşma” sihirli bir kelime. Hep aranır da bugüne kadar 
da hiç bulunmayan bir şeydir, onu da ifade edeyim.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Demin söyledim, konunun özünde ittifak var, ittifak var: “Bu Anayasa 
değişmeli.” Ama her defasında, yirmi sekiz yıldır bu uzlaşmayı da bir türlü 
gerçekleştirememişiz!

OKTAY VURAL (İzmir) — Şimdi ABD’yle mi ittifak yaptınız?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hadi, bugün bizden kaynaklanıyor diyelim bu sıkıntı. Peki, 
bizden evvel, ondan evvelki, ondan evvelki değişikliklerde niye bu uzlaşma 
sağlanamamış?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sağlandı, sağlandı.

OKTAY VURAL (İzmir) — Elinizi cebinizden çıkartın.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hatta başka bir şey daha ifade edeceğim, başka bir şey daha. 
Hatta, uzlaştığımız başka konular da var. Kamuoyu önünde uzlaşır gözüktük, 
sonra oylamanın gizliliğine sığınıp, Meclisin de itibarını yerle bir edecek bu 
uygulamaları geçmişte biz beraber yaşadık.

Şimdi hatırlayın bakınız, 1997’de yine bugünkülerine benzer şu 
dokunulmazlık konusu gündeme geldi. O zaman dokunulmazlık konusunda 
83’üncü maddeyle ilgili değişikliğe taraftar olmayan bir tek parti vardı. Refah 
Partisi dedi ki: “Ben bu değişikliğe taraftar değilim.” 158 milletvekili var. Onun 
dışındaki dört parti dedi ki: “83’üncü maddede bir değişiklik yapacağız.” 
İttifak ettik, uzlaştık. Kanun teklifi var, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli; 
Anavatan Partisi Genel Başkanı, Rize Milletvekili Mesut Yılmaz; Doğru Yol 
Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller; Demokratik Sol 
Parti Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit; Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 292 arkadaşımızın 
imzaladığı bir metin. İttifak var mı? Var. Uzlaşma var mı? Var. Sayımız ne 
kadar o zaman? 392. 158’i 550’den çıkarırsanız, 392. Peki, bu metin ne oy aldı? 
213; 213 o tarihte ve hâlen onu konuşuyoruz, konuşuyoruz. Demek ki bazı 
konularda “uzlaşıyoruz” deyip, sonra gizliliğin arkasına sığınıp, Meclisin de 
itibarını yerle bir eden uygulamalara da baktık.
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Şimdi, o zaman yapılacak şey şu: Yaptığımız iş doğru mu yanlış mı, evvela 
ona bakacağız. Türkiye’nin ihtiyacı mıdır değil midir, milletin lehine midir 
değil midir, ona bakarız. Buna karar verdikten sonra bu teklifi getirenler uzlaşı 
arar, herkesin kapısını çalar. Biz de herkesin kapısını çaldık. Ama uzlaşmayı 
ittifak olarak anlıyorsak bugüne kadar hiç olmadı, ittifak ettiğimizi de 
gerçekleştiremedik. Şimdi, biz herkesin kapısını çaldık. Denildi ki: “Efendim, 
bu iş Meclis Başkanıyla olsun.”

ALİ KOÇAL (Zonguldak) — Yani inanarak çalmadınız!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Tamam… 4 Eylül 2008. O metin burada. Uzlaşma komisyonuna 
bir partimiz üye vermedi -canı sağ olsun- o zaman ne olacak? Eğer herkesin 
gönlü olsun, ittifak edelim, bir araya gelelim diyorsak, olmadı. Nitekim 411 
ile geçirdiğimiz burada karar oldu. İstedik ki bu kanayan yara Türkiye’nin 
gündeminden çıksın. Uzlaşı aradık, iki partimiz destek vermedi. Biz bir araya 
geldik ama ne oldu? Ne oldu? Demek ki bazı konularda uzlaşmayı aramak lazım 
ama uzlaşma olacak diye de işi uzunca süre kimse sürüncemede bırakamaz, 
bırakmamalıdır. Onun için biz herkesle uzlaşı aradık, bugün bu saat itibarıyla 
da uzlaşı arıyoruz ama şu ana kadar yapılan konuşmalarda ithamdan ve 
isnattan başka konunun özüne yönelik herhangi bir teklif gelmedi, bir katkı 
gelmedi. Biz sizlerden katkı bekliyoruz. Katkı bekliyoruz ama “Katkı da 
vermem, oylamaya da katılmam.” diyorsak bu bence çok doğru bir gidiş olmaz, 
çok doğru bir yöntem olmaz; biri budur.

İkinci olarak ifade edeceğim husus şu: Tabiatıyla biz burada tartışacağız, 
konuşacağız, uzlaşmayı sonuna kadar arayacağız. Ama olmadığı takdirde bu 
işin gideceği yer millettir çünkü biz burada millet adına görev yapıyoruz. Millî 
egemenliğin tecelli ettiği yer burası. Ama “Ben millete gitmem de mahkemeye 
giderim.” diyorsak millet iradesinin yerine başka bir makamın kararını ikame 
edemeyiz. Bu, çağdışı bir demokrasi anlayışı olur.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar)

CANAN ARITMAN (İzmir) — Mahkemeye gitmek suç mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Evet, anlaşabilirsek anlaşırız, anlaşamazsak millete gideriz. 
Millet ne diyorsa eyvallah, o başımızın üstünedir.

OKTAY VURAL (İzmir) — 82 Anayasası da başının üstünde miydi? 
Başının üstündeydi 82 Anayasası da değil mi?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bugüne kadar millet her zaman doğruyu yaptı. Çünkü millet 
iradesinin rolü, fonksiyonu farklıdır, mahkeme kararlarının rolü farklıdır. 

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Milletin alternatifi hiçbir zaman mahkemeler olamaz.  Mahkeme kararları 
olamaz.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bunun altını çiziyorum. Çünkü, eğer 
biz ihtilafımızı millete değil de başka bir yere çözdürmeye çalışırsak, milleti 
dışlamış oluruz; milleti dışlayanı millet de dışlar. Bu ise demokrasi açısından 
son derece üzücü bir akıbet olur.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 Değerli milletvekilleri, bir şeyi daha ifade etmek istiyorum: Tabiatıyla, 
biz kendi görüşlerimizi söyledik, muhalefet partilerimiz de görüşlerini 
söyleyecek, söylemesinde de şüphesiz pek çok fayda olacak. Biz bunlardan 
gerekli değerlendirmeleri yapar, gerekli dersleri de çıkarırız ama bir şey var 
ki, onu önemsiyoruz: Şimdi, getirilen bir teklif var. Bu teklifle ilgili muhalefet 
şerhlerine baktığımızda “Bu teklif İç Tüzük’e aykırı. Görüşme tarzı, İç Tüzük’ün 
38’inci maddesine aykırı ve bu teklif Anayasa’nın 2’nci ve 4’üncü maddelerine 
aykırı.” Peki, uzlaşırsak bu aykırılıklar bir anda nasıl buharlaşıyor? Nasıl 
buharlaşıyor?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Niye uzlaşalım sizinle?

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) — Hangilerinde uzlaşacağız?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Uzlaşırsak hiçbir şey yok, her şey düzgün; uzlaşamazsak usulden 
de aykırı, esastan da aykırı! (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Böyle bir 
değerlendirme yapılabilir mi? Böylesine önemli bir metin, böylesine ayaküstü 
bir değerlendirmeye tabi tutulabilir mi? Bu çok doğru bir yaklaşım olmaz.

Kaldı ki, getirdiğimiz düzenleme doğru ise niye bir yıl sonraya 
bırakıyoruz, bu düzenlemeden milletimiz istifade etmesin? Yanlış ise bir yıl 
sonra kendiliğinden nasıl düzelecek?

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — Sekiz yıldır niye beklediniz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Nasıl düzelecek işi zamana bırakarak? Böyle bir mantık olabilir 
mi? Onun için, değerli milletvekilleri, bir şeyi hepimizin kabul etmesi lazım: 
Bu çatı altında görev yapan bütün partilerimiz, bütün milletvekillerimiz eşittir 
ve eşit değerdedir. Hiçbirimiz diğerimizin onay makamı değiliz. Bir siyasi 
partimizin tecrübesine, birikimine, geçmişine elbette saygı duyuyorum ama 
rejim meselesi olduğunda, Anayasa’ya uygunluk veya aykırılık meselesi söz 
konusu olduğunda onay makamı gibi “Benim dediğime uyarsanız Anayasa’ya 
uygun, değilse uygun değil.” tarzındaki bir ikileme her meseleyi sokarsak, o 
zaman, ben açıkça ifade edeyim, Parlamentoda öyle onay makamları filan 
yoktur, onay makamı sadece millettir bu türlü meselelerde. Gideceğiz, millet 
ya onaylayacak ya onaylamayacak.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yoksa 
kimsenin kimseden icazet almasına gerek yok.
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Bakın, burada birçok mantıksal yanlışlıklar ve tutarsızlıklar oluyor. 
“Uzlaşırsak tamam, uzlaşmazsak mahkemeye gideriz.”

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Nerede uzlaşacağız ya?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Tabii, mahkemeye gitmek anayasal haktır, ona hiçbir şey 
demeyiz, ona saygı da duyarız, verilen mahkeme kararları kafamıza yatmasa 
da doğru bulmasak da uygularız, o ayrı bir olay ama daha işin başlangıcında 
“Mahkemeye gideriz” tarzındaki bir mesele mahkemeyi de zan altında bırakır. 
O takdirde “Ben millete gitmem, mahkemeye giderim -geçmişte de gördünüz 
siz bunu- ben bu işi oradan bozdururum, oradan bu işi hallederim.” diyorsak, 
gelin, hiç meseleyi böylesine bir şeytan üçgeni içerisine sokmayalım.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan… Sayın Başkan…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Dolayısıyla burada yanlışlıklar var.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan… Sayın Başkan…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Burada yanlışlıklar var, bu yanlışlıkları hep beraber görmemiz 
lazım.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN — Bir saniye… Konuşmasını tamamlasın…

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Hatip, 
Anayasa Mahkemesini zan altında bırakıyor. Böyle açıklama olabilir mi? Böyle 
şey olabilir mi?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Elbette…

BAŞKAN — Lütfen…

ATİLA EMEK (Antalya) — Adalet Bakanlığı da yaptın Sayın Bakan.

BAŞKAN — Bir saniye… Konuşmasını tamamlasın…

ATİLA EMEK (Antalya) — Adalet Bakanlığı yaptın ya, ayıp!

BAŞKAN — Lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ben burada düşüncelerimi söylüyorum. Bakın, hiçbir parti ismi 
filan vermeksizin, bu yanlışı kim yapıyorsa ben onları söylüyorum, söylemeye 
de devam ederim.(CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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ATİLA EMEK (Antalya) — Ayıp… Ayıp…

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Çünkü bir önemli meseleyi konuşuyoruz, önemli meseleyi 
konuşurken bunun her yönünü konuşmak mecburiyetindeyiz.

OKTAY VURAL (İzmir) — Onun için mi yandaş hâkimleri “Hükümlüleri 
bırakın.” diye telefonla aradınız?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Millete gidecekse, millet, her parti, her şahıs, her milletvekili 
olaya nasıl bakıyorsa bunu hem bilmek hakkıdır hem de öğrenecek ona göre 
tercihini yapacak, ona göre kararını verecektir.

Bu düzenlemelerin Türkiye’de amaçladığı bir tek şey var, kimsenin bu 
düzenlemeleri şu veya bu istikamette saptırmasına gerek yok. Bu düzenlemenin 
amacı, Türkiye’de demokrasinin standartlarını yükseltmektir…

ATİLA EMEK (Antalya) — Laikliği yok etmektir.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …Anayasa’da var olan hakları daha büyük güvence altına 
almak, daha teminatlı hâle getirmektir, siyaset alanını genişletmektir, 
gerçekten hukukun üstünlüğünü bu ülkede tesis etmektir. Çünkü bir ülkenin 
demokrasisinin kalitesi en evvel anayasalarına bakılarak belirlenir. Anayasa’da 
eğer haklar ve özgürlükler yerli yerinde ise, yeterli teminatlar varsa, bunlar 
rahatlıkla kullanılabiliyorsa, yerli yersiz bir kısım kısıtlamalar yoksa ve buna 
uygun da uygulamalar varsa, o ülkede yüksek standartta bir demokrasi vardır, 
bizim de hedefimiz budur. Bunun dışında hiç kimse bu teklifin önünde, 
arkasında başka bir anlam aramasın, başka bir mana da çıkarmasın. Çünkü 
bunların hepsini milletimizin gözü önünde yapıyoruz.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Ya, bu teklif değil, tasarı, tasarı!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kaldı ki bir şey daha yapıyoruz, bir şey daha…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Tasarı!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu düzenlemeleri yaparken, bize mahsus diye yapmıyoruz. 
Çünkü bu düzenlemeler, evrensel düzenlemeler.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Tasarı bu, neresi teklif!
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Temel hak ve özgürlükler artık bir iç hukuk meselesi değil 
bunlar evrensel değerdir.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, bu teklif değil, tasarı, 
tasarı! Hükûmet adına konuşuyor, tasarı! Ne teklifi!

BAŞKAN —  Ne oldu Sayın Anadol? Bir saniye…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu evrensel değerlere uygun bir düzenlemeyi yapıyoruz. Bu 
düzenlemeler eğer sadece…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Ne teklifi! Tasarı!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …bize mahsus olsaydı bunu anlardım. Getirilen kurumlarla ilgili 
yapısal değişiklikler, içinde yer almak istediğimiz ve tam üye olmak istediğimiz 
Avrupa Birliği standartları neyse, uygulamaları neyse, yapılanmaları neyse 
onlara benzer düzenlemelerdir, hatta bazı noktalarda sırf uzlaşma adına 
onlardan geri, nitekim yasamanın…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Sayın Çiçek, size de ilave süre veriyorum efendim, lütfen 
konuşmanızı tamamlayınız.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Tamam bitiriyorum Sayın Başkanım.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — İşinize geldi mi Avrupa Birliği, işinize 
geldi mi ABD.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu düzenlemeler bizim 
yüzde 100 kendi görüşümüzü de yansıtmıyor ama bir uzlaşma arzusu 
izhar edildiği için, uzlaşma adına, Parlamentonun, yasama erkinin hakkını 
ketmederek, onu bir tarafa bırakarak, sırf uzlaşma olabilsin diye Avrupa 
normlarından ve uygulamalarından da geride bir düzenleme yaptık, bunun da 
farkındayız, nitekim bu da eleştiri konusu olmaktadır.

Şuna inanıyoruz ki bu düzenlemeler yasalaştığı ve Anayasa hükmü hâline 
geldiğinde Türkiye bir başka Türkiye olacaktır.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Doğru!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Türkiye’nin siyaset alanı genişleyecek…

ATİLA EMEK (Antalya) — Doğruyu söylüyorsun!

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …Türkiye’de gerçekten demokrasinin nimetlerinden 
insanlarımız daha fazla istifade edecek ve hak ve özgürlüklerin kullanılması 
daha kolay hâle gelebilecektir.

İnşallah buradaki katkılarınızla bu teklif daha da olgunlaşır. Eğer buradan 
gerçekleştirebiliyorsak ne âlâ, bu mümkün olmadığı takdirde milletimize 
gideriz. Milletimiz bugüne kadar hep doğru karar verdi, inşallah bu konuda 
da doğru karar verecektir; biz buna inanıyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) — Geçmeyecek ki Meclisten.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.(AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)
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Konu : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 88 
Tarih : 19 Nisan 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu safhada gerçekleştirilen soru-cevap İç Tüzük’ün 81’inci maddesine 
göre yapılmaktadır ve yapılırsa faydalı olur. 81’inci maddede “Tasarı veya 
teklifin tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap işlemi yapılır” deniliyor. 
Demek ki soruların ve verilecek cevapların, doğrudan doğruya görüşülmekte 
olan tasarı ve teklifle ilgili olması icap etmektedir. Bunun da sebebi ileride bu 
konuyu yorumlayanlar, yazanlar, tahlil edenler açısından kanun koyucunun 
iradesinin anlaşılabilmesi ve bir kısım muğlaklıklar varsa ifadelerde onu 
vuzuha kavuşturmak bakımındandır.

Değerli arkadaşlarımızın bir kısmının soruları, bu İç Tüzük’ün 81’inci 
maddesine uygun değil, genel siyasi değerlendirmelerin konusudur. Elbette 
bunlar da sorulabilir ama bununla ilgili denetim yolları var; yazılı soru 
önergesi verilebilir, sözlü sorular olabilir veya diğer yollardan biriyle bu 
gerçekleştirilebilir. Bunu ifade etmek istiyorum.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — Cevap mı veriyorsunuz? Onlarla da 
soruyoruz Sayın Bakan. Bir sene sonra cevap veriyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — İkincisi, anayasalar tedbir paketleri değildir, bir ekonomik tedbir 
paketi veya bir sosyal paket değildir. Bir kısım değerlerin ve kurumların nasıl 
işleyeceğiyle ilgili düzenlemelerin, temel hak ve özgürlüklerin maddeleştiği 
metinlerdir. Dolayısıyla Anayasa’da olabilecek olanlarla olmayacak olanları 
gerçekten iyi ayırt etmek icap eder. Değerli arkadaşlarımızın sorduğu soruların 
bir kısmı belki kanun konusu olabilecektir, belki de kanun konusu değil, idari 
tedbirlerle üzerinde durulabilecek konulardır.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Bir başka hususu daha ifade etmek isterim. Tabiatıyla tartışmalar, 
genellikle iki üç madde üzerinde cereyan ediyor. Hâlbuki bu değişiklik 
teklifine bakıldığında, özellikle çalışanlarla ilgili çok önemli düzenlemeler var. 
Senelerden beri Türkiye’nin en çok tenkide maruz kaldığı konuların başında 
sendikal haklar ve uygulamalarla ilgili, bununla ilgili çok önemli düzenlemeler 
getiriliyor. ILO sözleşmeleriyle ilgili Türkiye’ye yönelik tenkitlerin önemli bir 
kısmı karşılanmış oluyor. Bu, sosyal barış, iş barışı bakımından önemli olduğu 
gibi, aynı zamanda sendikaların faal olmasının tabii sonucu olarak çalışanların 
haklarının elde edilebilmesi bakımından önemli bir mekanizma getiriliyor.

Yine, memurlarımız bakımından toplu görüşmeden toplu sözleşme 
dönemine geçilmiş oluyor ki bu, hem memurlar hem de o emekliler bakımından 
önemli bir ilerlemedir diye düşünüyoruz.

Bunun dışında, günümüz demokrasisi katılımcı demokrasidir. Eğer 
toplumdaki meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri alınacak tedbirlere 
ve uygulanacak politikalara ne denli katılabilirlerse, o zaman alınacak 
tedbirlerden beklenen fayda da azami ölçüde sağlanabilmiş olacaktır. Bu 
açıdan baktığımızda, ilk defa, doğru dürüst kanun konusu bile olmayan ve 
hükûmetlerin iradesine bağlı, gelişigüzel toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey, 
ekonomi ve sosyal politikalarla ilgili konularda sürece daha aktif bir şekilde 
katılabilmek bakımından bir anayasal kurum hâline getiriliyor. Bu önemli bir 
düzenlemedir diye düşünüyoruz.

Yargı bağımsızlığıyla ilgili konu, hiç tereddüt edilmesin ki bugünkünden 
çok daha ileri bir noktada olacaktır. Bununla ilgili maddelere gelindiğinde 
zaten hem yeterli tartışmayı, müzakereyi yaparız hem de soru-cevap kısmında 
bunlara gerekli cevabı verme imkânı da olabilecektir.

Yalnız, burada yeri gelmişken bir şey daha ifade ediyorum. Bu 81’inci 
maddeye göre soruların hangi maksatla sorulması gerektiğini söyledim. 
Kişiselleştirme yaparak bir değerlendirme yapılırsa İç Tüzük’e çok uygun bir 
uygulama olmaz Sayın Başkan. Sayın Başbakanın problemlerinden bahisle 
bu anayasa değişikliğinin gündeme geldiği gibi bir değerlendirme yapılıyor. 
Bu doğru değil. Sebebi şu: Başbakanı da bu millet seçiyor. Bu millet iyiyi 
kötüden ayırt edemiyor mu ki bunca problemsiz adam varken problemli birini 
Türkiye’nin en büyük partisinin başında Başbakan olarak seçiyor? Bu sorunun 
cevabını aslında herkesin kendisine sorması lazım. Eğer sizin söylediğiniz 
anlamda Sayın Başbakanda bu millet nakisa görüyorsa, eksiklik görüyorsa, 
yanlışlık görüyorsa o zaman niye seçiyor? O zaman milletin tercihini burada 
sorgulamış olmamız gerekir ki, buna da çok fazla hakkımızın olduğunu 
zannetmiyorum.
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Bu değişikliklerden ne murat ediyoruz, maksadımız nedir? Bu, hem 
teklifin genel gerekçesinde hem de her maddenin gerekçesinde çok açık olarak 
ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu gerekçeler objektif olarak değerlendirildiğinde 
yüksek standartta bir demokrasi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, siyaset 
alanının genişletilmesi, var olan hakların daha fazla teminat altına alınması, 
kullandığımız bir kısım haklarla ilgili olarak da anayasal dayanakların 
sağlanması amacıyla bu teklif getirilmiştir.

Saygıyla arz ediyorum Sayın Başkanım.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 90 
Tarih : 21 Nisan 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu Meclisi yönetecek kabiliyette değilsin.
(AK PARTİ sıralarından gürültüler, CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN — Oturun… Sayın Genç, oturun lütfen.  Oturun…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Bence de o yeteneğiniz yok.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Sayın Başkan, işte, sizin yönetiminiz bu 
türlü bir çıkışı da beraberinde getirdi.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Tarafsızlığınız yok sizin, siz AKP 
militanı olmuşsunuz.

BAŞKAN — Evet…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli milletvekilleri.

Önemli bir konuyu tartıştığımızdan hiç şüphe yok.

Sayın Şandır’ın ifade ettiği bir husus var, ben de ona katılarak ifade 
ediyorum…

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) — Dört tane parti değiştir, ondan sonra 
burada ahkâm kes!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Eğer bu önemli konuyu tartışacaksak, müzakere edeceksek 
birbirimizi anlamamız ve soğukkanlı olmamız gerekir. Benim söylediğim 
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yanlış olabilir, sizin söylediğiniz daha doğru olabilir. Birlikte, soğukkanlı 
bir şekilde böylesine önemli bir meseleyi tartışıp bir sonuca varabiliriz diye 
düşünüyorum.

Evvela, hepimizin kabul ettiği bir husus var, bir Anayasa hükmü: Siyasi 
partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru. Bunu Anayasa’ya 
yazdık ama kolayca da siyasi partilerden vazgeçebilecek bir siyaset hukuku 
oluştu. Temel tartışma buradan çıkıyor. Yirmi beşe yakın parti kapatılmış. Tüm 
Avrupa’da kapatılan parti sayısı altı, bizde ise yirmi beş.(MHP sıralarından 
gürültüler) Dolayısıyla, iki şeyi birleştirmemiz gerekiyor. Vazgeçemeyeceğimiz 
böylesine önemli bir kurumu, bir siyasal kurumu teminat altına almak, 
partilerin varlığının sürdürülmesini esas kabul etmek, kapatmayı da istisna 
kabul etmektir. Elbette partiler yanlış yapıyorsa bunun ilkelerini, usullerini 
doğru tespit eder, kapatılması gerekiyorsa kapatılır diyebiliriz ama bunu her 
vesileyle, her fırsatta değil olabildiğince istisnai bir hüküm hâline getirmemiz 
gerekir. Bunun sebebi şudur değerli arkadaşlarım: Çünkü, anayasal demokrasi 
ancak siyasal partiler yoluyla varlığını sürdürebilir ve demokratik devletin 
vazgeçilmez iki koşulundan bir tanesi genel seçim, ikincisi de siyasi partilerdir. 
Siyasi partiler, yeri bir başka organizasyonla doldurulamayacak kadar da 
vazgeçilmez kuruluşlardır. O nedenle, yapacağımız düzenlemelerin bu 
beklentileri karşılayacak düzenlemeler olması gerekmektedir.

Siyasi partilerin bir başka özelliği, önemi ise örgütlenme özgürlüğünün 
bir somut şekli olmasıdır ve aynı zamanda ifade özgürlüğünün de örgütlenmiş 
bir şeklidir. En temel hak ve özgürlük ise ifade özgürlüğü ve örgütlenme 
özgürlüğü. Nitekim, Avrupa Birliğiyle ilgili müzakere sürecinde de en çok 
vurgu yapılan husus, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü önündeki 
engellerin kaldırılması. Bununla ilgili olarak da en fazla üzerinde durulan 
konu siyasi partilerdir. Tabiatıyla söylenen husus, Sayın Kuzu’nun söylediği 
doğru, eğer bir siyasi partinin toplumsal gerçekliği yoksa, dayanağı yoksa, 
taraftarı yoksa sadece tabelası kalır, kendisi siyasi hayatta bitkisel hayata girmiş 
demektir. Onun için eğer toplumsal gerçeklik ise ve tabanı varsa, taraftarı 
varsa, partilerin kapatılmış olması tek başına   -eğer bir sorun çözme aracı 
olarak bunu kullanıyorsak- sorunu çözmüyor, tam tersi toplumda başka türlü 
travmalara da sebebiyet veriyor. Yirmi beş parti kapatıldıktan, bu mahkeme 
kararıyla, bir de darbelerin sonucu kapatılanları hesaba kattığımızda Türkiye’de 
partisi kapatılmamış hiçbir siyasal kesim yok. O nedenle bunu oturup yeni 
baştan düşünmüş olmamız gerekir diye düşünüyorum.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) — İki kesimin partisi kapatılıyor 
sürekli.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, bu getirilen düzenlemede parti kapatmayla ilgili 
kriterlerde bir değişiklik söz konusu değildir. 68’de ve 69’da ne varsa bu aynen 
korunmuştur; bunu herkesin, vatandaşlarımızın iyi bilmesi gerekiyor.

Peki, getirilen ne burada? Evvela bir usul kuralı getiriliyor. Biraz evvel de 
ifade edildi, ben de geçmişte buna çok vurgu yaptım. Bir partinin kapatılması 
demek o tüzel kişiliğin idamı demektir. Geçmişte de gerçek kişilerin idamına 
karar veren Parlamentoydu. Geçtiğimiz dönemlerde bunu Anayasa’dan 
çıkardık, idam artık Türkiye’de söz konusu değil. Dolayısıyla gerçek kişilere, 
onların idamına karar veren Parlamento onun yetkisindeydi, şimdi deniyor ki 
tüzel kişiliğin idamına gidilecek sürecin başlayıp başlamamasına karar verecek 
olan da Parlamento olsun.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) — Bir Bakanın yapacağı benzetme 
mi bu? Şu benzetmeye bak!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi bir düzenleme; buna yanlış diyenler olabilir, benim onlara 
itirazım yok ama konuyu doğru anlamak ve anlatmak adına ifade ediyorum.

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) — Yargı yerine şimdi yasamayı alıyorlar, bunu 
hukuken bir anlatsana ya!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Evet, idama gidecek sürecin başlatılmamasına Parlamento 
karar versin. Neden? Şimdi burada göz ardı edilen husus şu: Parlamento 
karar verirken bu suç var mıdır, yok mudur; gerçekten bu parti odak olmuş 
mudur, olmamış mıdır tarzındaki bir hukuki denetim yapacak değildir. Böyle 
bir davanın açılmasında kamu yararı var mı, milletin menfaati var mıdır, yok 
mudur diye bir değerlendirme yapacak.

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) — Kamu yararını kim tayin edecek?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Elbette bu değerlendirmeyi Türkiye’de yapabilecek olan tek 
kurum, tek kuruluş, yegâne kuruluş da Parlamentodur ve böyle olmalıdır.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Zaten hukuki denetimi Anayasa Mahkemesi 
yapacak, onda tereddüt yok. Onun için, dolayısıyla ortada kaybolan bir şey 
yok.

Kaldı ki, bu Parlamento –hep, baştan beri ifade ediyoruz- burada görev 
yapan tüm arkadaşlarımız, ister bugün ister geçmişte, sorumluluk sahibi olan 
insanlar, ettiği yemine sadakat gösteren, göstermesi  gereken insanlar -hepimiz 
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bu gayretin, bu çabanın içerisindeyiz- ülkenin birliği, dirliği ve kapatılma 
sebepleri açısından bir  durum zuhur ettiğinde gerekli siyasi iradeyi gösterir, 
siyasi kararı verir, bu mekanizmayı da başlatır, bundan da kimsenin şüphesinin 
olmaması lazım.

Şimdi, geldiğimiz noktada sıkıntı nerede? Biz ayrı bir galakside 
yaşamıyoruz, dünya cemiyeti içerisinde, dünya devletleri içerisinde itibarlı 
bir ülkenin mensuplarıyız, bir milletin mensubuyuz ve çok önemli bir 
devletin vatandaşlarıyız. Bu açıdan bakıldığında, dünyada en çok içinde yer 
almaya çalıştığımız Avrupa açısından en çok, parti kapatılan ülke olması 
hasebiyle değerlendirmeler var. Ne deniliyor? Bunlardan bir tanesi, bu sürecin 
başlatılmasının çok keyfî olduğu yolunda bir tespit var. Bunu önleyecek bir 
demokratik kontrole ihtiyaç var. Getirilen bu model demokratik kontrol. Eğer 
-bir hukuki kontrol değil, onu ifade ettik, demokratik kontrol- bu sisteme itiraz 
varsa, biz böyle düşündük, milletvekili olarak, altında imzası olan bir kişi olarak 
ifade ediyorum, biz böyle bir yöntem bulduk. Bunu eksik bulabilirsiniz, yanlış 
bulabilirsiniz. Soğukkanlı olma adına, bir teklif varsa hakikaten yapabiliriz. 
Yapabiliriz. Ne zaman?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Söylüyoruz: Parti kapatılamaz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakınız, ben bir şey ifade edeceğim. Yapabiliriz, hiçbir şey geç 
değil. Bu müzakereyi yaparız -bir defa daha konuşacağız- buradan sonra 
yine toplantı yaparız; getirilen bir metin varsa orta yerde, bunu daha ileriye 
götürecek…

Burada iki şey gözeteceğiz:

Bir: Partilerin kapatılması istisna olmalıdır, partilerin varlığı 
sürdürülmelidir. Bunu teminat altına alacak ama yanlış yapıldığında da 
bunu bir şekilde neticeye götürecek bir mekanizma diyorsanız bunu görmek 
istiyoruz, bu olmadı hakikaten. Şimdi, ben, gelen önergelere de baktım, getirilen 
önergelerde “Metinden çıkarılsın.” deniliyor. Metinden çıkarılması problemi 
çözmüyor. Problemin parçası olmak yerine çözümün parçası olmak adına sesli 
düşünebiliriz, birlikte düşünebiliriz; birlikte başkaca yollar ve yöntemler de 
bulabiliriz ama şu doğru değil, eğer bunu doğru kabul ediyorsak bu yanlış. 
Türkiye’de bir partinin kapatılıp kapatılmaması bir tek kişinin vereceği karara 
bağlı olamaz. Böylesine önemli sonuçlar doğuracak...

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) — Savcı davayı açıyor, kararı mahkeme 
veriyor. Tek kişi mi veriyor?

BAŞKAN — Sayın Mengü, lütfen…
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …toplumsal dokuyu zedeleyen, siyasetin kurumsallaşmasını 
önleyen, demokrasiye en ağır darbeleri vuran, kapatma gibi bir sonuca 
götüren iş bir tek kişinin… Görev yapan bugünkü, bundan evvelki şahıslarla, 
başsavcılarla alakası olmaksızın ifade ediyorum.

ATİLLA KART (Konya) — Güçlendirelim o mekanizmayı.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sistemin temeli yanlış.

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) — O kendisi kapatmıyor, mahkeme kapatıyor. 
Niye saklıyorsun bunu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Yani bir tek kişinin kararı ile bir tüzel kişiliği, arkasında 10 
milyon, 15 milyon, 20 milyon seçmeni olan bir partiyi bir tek kişinin iradesine 
bağlı olarak idama götürebiliyorsanız yanlışlık buradadır, bunu savunamayız. 
Gelin bunu savunmayalım ama doğrusu neyse siz de teklif getirin, bunu 
herkesin önünde söylüyorum. Bakın, üç aydır konuşuyoruz bu konuyu bir tek 
teklif gelmedi. Gelen teklif, önergeler olarak: “Bunu metinden çıkaralım…” 
Çıkaralım ama bugünkü hâl de hâl değildir. Bu, doğru değildir. Bu, Türkiye’de 
demokrasi açısından çok sakat bir durumdur.

Onun için demek istediğimiz konu… Üzerinde soğukkanlı 
düşündüğümüzde çözüm bulma imkânımız var. Bizim getirdiğimiz konu, 
bir endişe kaynağı olacak bir konu değildir. Bakınız, burada sadece siyasi 
kontrol yapılacak, kamu yararı açısından fayda var mıdır, yok mudur? Bunu 
da bu Meclis değerlendirmesin de hep atanmışlar mı değerlendirsin? Hep, 
sadece, kamu görevlisi durumunda olan bir kişi mi değerlendirsin? Biz niye 
değerlendirmeyelim? Batı’daki örnekleri de bu. Sistemi başlatan siyaset 
kurumudur, ya hükûmetlerdir ya da parlamentolardır.

ATİLLA KART (Konya) — Öyle değil, öyle değil.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Almanya’daki olan durum da budur, İspanya’daki olan durum 
da budur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Sayın Çiçek, size de ek süre veriyorum efendim. Lütfen 
sözlerinizi tamamlayın.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkan, ben meramımı ifade etmeye çalıştım, görüşlerimi 
de ifade ettim. Gerçekten, soğukkanlı, bu müzakereleri sürdürebilirsek, 
birbirimizi anlayabilirsek endişeye mahal yok, çözümü bulabiliriz çünkü her 
türlü çözümün bulunabileceği yer burasıdır, buna inanmak lazım.(AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) En kalıcı çözümü Türkiye Büyük Millet Meclisi bulur. 
Gelin, Meclisi bu türlü önemli konuda çözüm dışında tutan, dışlayan bir tutum 
içerisinde olmayalım.

Hepinize saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 90 
Tarih : 21 Nisan 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Evvela, bu parti kapatmayla ilgili olarak “Bazı fiillerin suç olmaktan çıktığı” 
tarzındaki iddia kesinlikle doğru değildir. Anayasa’nın 68’inci maddesinde ve 
69’da ne varsa, parti kapatmayla ilgili kriterler, kıstaslar, onlar aynen duruyor.

İkincisi: “Suç” tabiri genellikle ceza hukukuyla ilgilidir ve suçu da gerçek 
kişiler işler, kural olarak. Dolayısıyla kişinin işlediği ya da işleyeceği fiil ceza 
hukuku anlamında suç teşkil ediyorsa, neticede bunun cezası dün verildi, 
bugün verilir, yarın da verilecektir. Bu düzenleme bir hukuka uygunluk sebebi 
getirmiyor. Bir partiye mensup olmak hiç kimseye suç işleme ayrıcalığı da 
getirmiyor; bu da doğru bir husus değildir.

Bir başka husus şudur: Ceza Kanunu’nda ne suç olarak belirlendiyse, 
bunu sade vatandaş olarak işlediğinizde de suçtur, bir partiye mensup olarak 
işlediğinizde de suçtur. Burada gerçekle bağdaşmayan, düzenlemeyle de 
irtibatı olmayan bir algılama var; bunu doğru bulmuyoruz.

Bir başka soru şudur: Anayasa metinleri ekonomik tedbir paketleri 
değildir, bunlar kanun mevzusudur veya idari tasarruflarla olan hususlardır. 
Anayasal düzenlemeler, bir devletin temel düzenini, uyulması gereken temel 
normları, en üst normları düzenleyen metinlerdir. Dolayısıyla bu açıdan soru, 
tam da bu konuyla doğrudan irtibatlı değil.

İkincisi: Eğer, toplumun belli kesimleriyle ilgili olarak bir kısım tedbirler 
alacaksanız bugünkü çalışma ona mâni bir durum da teşkil etmiyor, zaten 
hükûmetler bu tedbirleri alıyor, almaya da devam ediyor.

Üzerinde durduğumuz metin bir Hükûmet tasarısı değil zaten, bir tekliftir; 
yeterli sayıda imzayla Parlamentonun önüne gelmiştir, Hükûmetle bir alakası 
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yok. Sadece biz, İç Tüzük gereği, Hükûmet olarak burada bulunuyoruz, geçmiş 
uygulamalarla ilgili olarak; değilse, bunu Hükûmetle bağlantılı bir metin olarak 
değerlendirmek fevkalade yanlıştır. Ama bir Hükûmet üyesi olarak bu metnin 
altında benim de imzam var. Söylediğim düşüncelerin önemli bir kısmı, bu 
hazırlıklarda bulunmuş olmam ve metnin altında imzam olması sebebiyledir.

Sayın Başkan, özellikle arkadaşlarımıza 68/4, Anayasa’nın 68’inci 
maddesinin dördüncü fıkrasında kapatma sebebi olarak ne yazıldıysa oradan 
bir kelime dahi çıkarılmamıştır. Herkesin bunu bilmesi lazım. Eğer bu metin, 
bu düzenleme korumaya çalıştığımız değerler açısından bir teminat teşkil 
ediyorsa bu teminat Anayasa’da kalmaya devam ediyor ama şunu da kabul 
etmemiz lazım ki: Burada belirlenmiş olan değerlerin en önemli teminatı 
vatandaşımızın kendisidir, milletimizin kendisidir. Milletten daha büyük bir 
teminat da asla ve asla söz konusu olamaz. Bunu da hepimizin böylece kabul 
etmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
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Konu : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 97 
Tarih : 28 Nisan 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, ister Anayasa değişikliği teklifi olsun ister geçmişte 
veya bugün görüştüğümüz, görüşeceğimiz kanun tasarı ve teklifleri olsun, 
bunların bir genel gerekçesi vardır. Böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç 
duyulduğu, bu düzenlemenin amacının ne olduğu, bunun ilkeleri, usulleri, 
yöntemleri bu kanunlarda yazılır, gerekçesinde yazılır. Her bir maddeyle ilgili 
de gerekçe vardır. Dolayısıyla amacının ne olduğu da hem genel gerekçesinde 
hem de madde gerekçelerinde var hem de buradaki müzakereler sırasında 
bunlar ifade edilmiştir. Dolayısıyla, bu değişikliğin temel amacı Türkiye’de 
yüksek standartta bir demokrasinin tesisini amaçlamaktadır. Bu, bir ekonomik 
paket teklifi değildir. Daha evvel de benzer sorular arkadaşlarımız tarafından 
soruldu. Elbette bir hükûmet, bir parlamento aynı anda birçok işi yapabilir, 
birçok konuyu yan yana koymak suretiyle onlar üzerinde durabilir. Bugün 
Parlamento Anayasa değişikliğine ihtiyaç duymuş, bunu görüşüyor. İhtiyaç 
hasıl olduğunda insanlarımızın mutluluğunu, refahını temin edecek başka türlü 
paketleri, bunların başında ekonomik paketleri de görüşebilir, konuşabilir. 
Nitekim geçmişte çok sayıda paket çıkmıştır, ihtiyaç hasıl olduğunda ve 
olacaktır. Dolayısıyla bu konuyu daha evvel de ifade etmiş olduğumuzu 
düşünüyoruz.

İkincisi, Adana…

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) — Sayın Bakan, siz söylüyorsunuz…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Adana Belediye Başkanıyla ilgili olarak 24 Nisan günü burada bir 
soru sorulmuş.
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ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) — Sayın Bakan, ekonomide bir 
zenginleşme yaratacağını siz söylediniz. Siz söylüyorsunuz…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — İlgili bakan arkadaşımız bu konuyla ilgili cevap vermiştir.

BAŞKAN — Lütfen değerli arkadaşlar, cevap veriyor Sayın Bakan. 
Dinleyin.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, soruyu soruyorsunuz değerli arkadaşlar, biz de bildiğimiz 
kadarıyla buna cevap vermeye çalışıyoruz.

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) — Ama Sayın Bakan, ekonomide 
zenginleşme yaratacağını siz söylüyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sizi tatmin eder ya da etmeyebilir, o başka bir soruyu beraberinde 
getirir. O takdirde de ona ilave cevap verebiliriz. Dolayısıyla kafanızda neyi 
düşünerek bu soruyu sorduğunuzu bilemeyeceğim için, ben kendi bildiğimi 
bu şekilde cevaplamaya çalışıyorum.

24 Nisan günlü açıklaması… Burada müzakere sırasında Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili olarak burada soru sorulmuş, sayın 
bakan da o gün buna ayrıntılı bir cevap vermiştir.

Adana’ya gidip gitmediği meselesi… Benim de şu an alabildiğim kadarıyla, 
uçakla gittiği için -Mersin’de havaalanı yok, inşallah önümüzdeki dönemde 
yapılacak- o takdirde, Mersin’e uçakla gitme imkânı olmadığı için Adana 
üzerinden gidilecektir. Bu manada soruyorsanız, elbette Adana’ya gitmiştir, 
oradan da Mersin’e geçmiştir. Dolayısıyla bunun dışında gerçekten o kararın 
altında imzası var mı yok mu, ben şahsen bilmiyorum ama elimizde sağlıklı 
bir delil olmadan yargı makamlarıyla ilgili bu ve benzeri değerlendirmeleri 
yapmak bence ne kadar doğru olur, onu da takdirlerine bırakıyorum.

Ayrıca bir şey daha ifade etmek istiyorum. “Bu teklif Anayasa’ya aykırı 
mıdır?” diyor Sayın Yıldız. Biz Anayasa’ya aykırı olmadığı kanaatindeyiz. Bu 
inancımız da tamdır. Herhangi bir aykırılık söz konusu değil çünkü yasama 
meclisleri kural koyan meclislerdir. Biz burada kuralı koyarız, bu kural 
gerçekleştikten sonra da Anayasa Mahkemesi bu kurala uygun olarak somut 
denetimler yapar.

Teklif olarak, herhangi bir partiye bir teklifimiz var mı? Herkese, bu 
Mecliste bulunan herkese teklifimiz var. O da şudur: Eğer bu getirilen 
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düzenlemeler yanlışsa, eksikse, buna katkı vermek adına herkese çağrıda 
bulunduk, sivil toplum örgütlerine de çağrı da bulunduk. Dolayısıyla bu 
manada genel bir teklifimiz her zaman oldu. İkinci tura geçmezden evvel de 
bu teklifimizi burada bir defa daha tekrar ediyoruz. Bir katkı olacaksa, bundan 
memnuniyet duyarız. Bunu ifade etmek istiyorum.

Diğer sorulara yazılı cevap verilebilir Sayın Başkan.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 80 
Tarih : 22 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bir önemli yasa tasarısını görüşüyoruz, Anayasa Mahkemesinin kuruluşu 
ve yargılama usulleriyle ilgili bir yasa tasarısı. Hiç şüphesiz her yasa önemlidir 
ancak bu yasanın bir başka özelliği var. Evvela, bu yasa, 12 Eylül 2010 tarihinde 
kabul edilen ve milletimizin bir talimat olarak ortaya koyduğu Anayasa 
değişikliğinin tabii sonucudur çünkü milletimiz, 12 Eylül 2010 tarihinde 
verdiği kararla, Anayasa Mahkemesine önemli ilave görevler yüklemiştir. 
Dolayısıyla, bu görevin gereğini yerine getirebilmesi bakımından böyle bir 
yasa değişikliğine kesinlikle ihtiyaç vardır.

İkincisi: Anayasa Mahkemesinin teşkilat yasasının yeni baştan ele 
alınması fikri, düşüncesi ve ihtiyacı yeni de değildir. Böyle bir Anayasa 
değişikliği olmasaydı dahi, geriye dönük Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
yıl dönümlerinde birçok sayın başkan tarafından dile getirildiği gibi ve yine, 
Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümlerinde yapılan sempozyumlarda, 
açık oturumlarda, panellerde bir bilimsel ihtiyaç olarak da ortaya konulduğu 
gibi, Anayasa Mahkemesinin görevlerini daha iyi yerine getirebilmesi, 
kararlarını daha süratli bir tarzda verebilmesi ve iş yükü karşısında yeni bir 
yapılanmaya ihtiyaç duyduğu sayın başkanlar tarafından da geçmişte dile 
getirilmiş bir husustur. Dolayısıyla, bugün, hem Anayasa’dan kaynaklanan 
hem de ihtiyaçlardan kaynaklanan bir zaruret sebebiyle böyle bir değişikliği 
gündeme getirmiş bulunuyoruz.

Hiç şüphesiz, anayasa mahkemesinin kararları, hem bizde hem de 
anayasa mahkemesi bulunan tüm demokratik ülkelerde zaman zaman 
tartışılır. Bilimsel olarak tartışılır, zaman zaman belki siyaseten de tartışılır 
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ama hepimizin ittifak ettiği, ittifak etmesi gereken husus şudur ki kararların 
tartışılmış olması kurumun tartışılacağı anlamına gelmez çünkü anayasa 
mahkemesine demokrasilerde ihtiyaç olduğu bugün hemen hemen her ülke 
tarafından, her görüş tarafından da kabul edilmiş olan bir husustur. O hâlde 
biz burada şahıslarla ilgili bir düzenlemeyi değil -bunu ayırt etmemiz lazım- 
bir kurumsal düzenlemeyi gündeme getirmiş oluyoruz. Bir kurumsal, yeniden 
yapılandırma ve yargılama usulleriyle ilgili, esas itibarıyla, bir düzenleme 
yapıyoruz. Tabiatıyla 12 Eylül 2010 tarihindeki Anayasa değişikliğine paralel 
olarak da bu Mahkemenin görevlerini yerine getirebilmesi bakımından 
bir kısım kadroya ve sair hususlara da ihtiyaç vardır, onu da bu vesileyle 
düzenlemekte zaruret var.

Hepimiz biliyoruz ki demokrasilerde demokratik rejimin hukuk 
alanındaki en güçlü koruyucusu anayasa mahkemesidir, bunu kabul 
etmemiz lazım. Anayasa mahkemesi anayasal ihtilafları hukuki çözüme 
kavuşturan, sonlandıran, böylece toplumsal düzeni ve toplumsal barışı 
sağlayan en güçlü hukuk kurumlarının başında gelmektedir ve onun içindir 
ki bizim cumhuriyetimizin en köklü, en temel kurumlarının başında 
Anayasa Mahkemesi geliyor. Bu mahkemeler bir taraftan yasama meclisleri 
tarafından çıkarılan yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetlerken ya da 
Anayasa’ya aykırılığını tespit ederken dolayısıyla gücü elinde bulunduranların 
gücünü hukuk yoluyla sınırlamaya çalışırken -ki varlık sebebi budur, önemli 
bir sebeptir- öbür tarafta da hak ve özgürlüklerin koruyucusu olarak da 
önemli bir görev ifa ediyor. O nedenle şunu söylersek mübalağa etmemiş 
oluruz: Bir ülkede demokrasi kültürünün gelişmesinde, hukuk bilincinin 
yerleştirilmesinde, hak ve özgürlüklerle ilgili değerlendirmelerde en önemli 
kaynak anayasa mahkemesinin kararlarıdır. Dolayısıyla, bir ülkedeki anayasa 
mahkemesi kararlarına bakarak o ülkede demokrasinin ve hukukun kalitesiyle 
ilgili bir karara, bir kanaate de varmak mümkün olacaktır. Bu nedenle Anayasa 
Mahkemesi, yasalarda tanımlanan görevlerinin ötesinde böyle bir misyona 
sahiptir, böylesine önemli bir sorumluluğa sahiptir.

Kaldı ki Anayasa Mahkemesiyle ilgili, bir kaynakta da şöyle ifade 
ediliyor: “Devlet kurumları içerisinde göreviyle gayesi birleşen, üst üste 
örtüşen yegâne kurum Anayasa Mahkemesidir çünkü görevi, yasaların 
Anayasa’ya uygunluğunu ya da aykırılığını tespit ederken, bunu ilan ederken, 
öbür tarafta, bu görev aynı zamanda Anayasa Mahkemesinin de gayesidir.” 
Yani “Bu mahkemenin gayesi nedir?” dersek, demin söylediğim hususları 
gerçekleştirmektir. Bu nedenle önemli bir kurumla ilgili yasal düzenlemeleri 
yapmaya çalışıyoruz ve kurulduğu günden bu tarafa da Anayasa Mahkemesinin 
ortaya koyduğu gerekçeler, vermiş olduğu kararlar, gerçekten, hukukumuzun, 
özellikle siyaset hukukumuzun en önemli kaynaklarından bir tanesidir.
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Şimdi, değerli milletvekilleri, tabiatıyla, parlamentolar esas itibarıyla 
konuları düzenler. Bizim de normal olarak İç Tüzük’ümüze göre, mevzuatımıza 
göre ve esas itibarıyla da Parlamentonun geleneklerine göre burada konuları 
konuşmuş olmamız gerekir. Ancak zaman zaman konuların dışına çıkarak 
şahıslarla ilgili de değerlendirmelerimiz oluyor. “Bu doğru mudur?” derseniz, 
burada bulunmayan kişilerle ilgili -cevap hakkı yok, düzeltme hakkı yok, söz 
hakkı yok- burada tek yanlı bir değerlendirme yaparsak -“suçlama” tabirini 
biraz ağır bulduğum için ifade etmeye çalışıyorum, kaldı ki İç Tüzük’te de 
üslubumuzun nezaket kuralları içerisinde olması gerektiği ifade ediliyor- 
bunlarla ilgili değerlendirmeleri yapmak bence çok doğru olmaz gibi geliyor.

Şimdi, evvela şunu ifade etmeye çalışayım: Anayasa Mahkemesine kimlerin 
nasıl seçileceği Anayasa’da yazılı. Şimdi, Anayasa’da yazılı şartlara göre seçilmiş 
olan birilerinde, kendimize göre “Şöyle olsa iyi olur.” diyebileceğimiz bir kısım 
şeyleri oraya seçilen kişilerle ilgili bir nakisa, bir eksiklik gibi takdim etmek 
bence bizatihi bu Anayasa’ya aykırıdır, hukuka aykırıdır. Şimdi, Anayasa’nın 
146’ncı maddesinde -bu son şekliyle değil, bundan evvel- diyor ki: “Anayasa 
Mahkemesine üye seçilebilmek için yükseköğretim kurumları öğretim 
üyeleriyle üst kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesine asil ve 
yedek üye seçilebilmeleri için kırk yaşını doldurmuş olmaları, yükseköğrenim 
görmüş veya öğrenim kurumlarında en az on beş yıl öğretim üyeliği veya kamu 
hizmetinde en az on beş yıl fiilen çalışmış veya on beş yıl avukatlık yapmış 
olması şarttır. Bu şartları taşıyan bir kişi, değişik kaynaklardan olmak kaydıyla, 
gene Anayasa’daki usullere göre Anayasa Mahkemesine üye seçilebilir. Bu 
seçilen kişi Anayasa Mahkemesi asil üyeleri arasından gizli oyla veya üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için bir başkan ve bir başkan vekilini seçer.” 
Şimdi, Anayasa’da olmayan bir şeyi, seçilmiş bir Başkana “Şu diploman yok, 
bu alanda bu eksikliğin vardır.” tarzında bir izafede bulunmak bence doğru 
değil, Anayasa’ya aykırı bir husus çünkü Anayasa Mahkemesi başkanlarının 
hukukçu olacağı Anayasa’da öngörülmüyor. Görülebilir miydi? Görülürdü 
ama olmadığına göre biz buradaki kurallara göre işlem yapmak, buradaki 
kurallara göre karar vermek durumundayız. Bunun dışında ilave şartı koşmaya 
çalışırsak bu bizatihi Anayasa’ya aykırı olur.

Kaldı ki bir başka şey daha var. Şimdi, değerli milletvekilleri, bugünkü 
Sayın Başkanla ilgili olarak, kendisi burada olmadığına göre hukuk adına bazı 
tespitleri yapmamız lazım.

ATİLLA KART (Konya) — Yanlış tespit yapıyorsunuz Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — O da şudur: Bugünkü Sayın Başkanın bir hukuk fakültesi 
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diploması olmayabilir ama hukuk fakültesi diploması olmak ayrıdır hukuk 
adamı olmak ayrıdır. Her hukuk fakültesi diploması olanlar hukuka uygun, 
hukuku bir manada özümsemiş insanlar değil, birçok yerde darbelerin 
gerekçesini hazırlayanların da önemli bir kısmının hukuk profesörü olduğunu 
biz biliyoruz, hukukçu olduklarını biliyoruz. En evvel hukukçuların darbecileri 
tebrike gittiğini de biliyoruz ama bu tüm hukuk camiasına teşmil edilemez. 
Esas olan hukuk adamı olmaktır, hukuku özümsemektir, hukukun önemini 
kavramaktır, onu kararlarına yansıtabilmektir. Şunu ifade edeyim: Seçildiği 
günden beri Sayın Başkan vermiş olduğu kararlarda, yazmış olduğu muhalefet 
şerhlerinde hakikaten hak ve özgürlükler noktasında, demokrasi noktasında 
katıldığım önemli açılımları gerçekleştirmiş ve gerçekten önemli kararlara da 
imza atmıştır, o kararlarda imzası bulunan üyelerle birlikte çünkü karar bir 
bütündür, muhalefet şerhiyle veya çoğunlukla beraber. Dolayısıyla, bir hukuk 
adamı olarak o Mahkemenin başında bulunmuş olması, hukukçu olmaması 
noktasından hareketle bir nakisa olarak kendisine söylenemez. Bunu çok 
doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum.

İkinci olarak, şimdi, bir değerli arkadaşımız dedi ki: “Kuvvetler ayrılığı 
prensibi gereği bu yasayı Mahkemenin kendisi hazırlaması gerekirdi, yürütme 
organı niye hazırladı?” Herhâlde, Komisyonda yapılan konuşmadan değerli 
arkadaşımızın haberi olmadı, orada da tam tersi bir ithamda bulunuldu: “Bu 
yasayı Adalet Bakanlığı, Hükûmet hazırlamadı, yukarıdan hazırlandı, sizin 
elinize tutuşturuldu.” diye. Gelin, şu noktada karar verelim yani o mu doğru, 
bu mu doğru.

ATİLLA KART (Konya) — Sayın Başkan, çarpıtıyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Neticede, bugüne kadar yargıyla ilgili tüm yasa tasarıları, 
kurumların görüşü hazırlandı ama bunun siyasi sorumluluğunu taşıyan 
Hükûmet olduğu için, Hükûmet olacağı için, elbette bu aynı zamanda Hükûmet 
tasarısıdır, elbette istifade edilmesi gereken kurumlardan, kaynaklardan da 
çok açık olarak istifade edilmek suretiyle bu tasarı hazırlanmıştır.

Şimdi, bir başka husus daha var. Değerli arkadaşlarım, milletin karara 
bağladığı hususları tekrar tekrar burada gündeme getirmek bence çok doğru 
olmuyor. Kaldı ki bu yargıyla ilgili bir değerlendirme ise yargının tümünü 
töhmet altına alacak bir değerlendirme yapmak bence doğru değil. HSYK 
seçimleri yapıldı.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Seçimler değil, atamaları yapıldı. Ne 
seçimi ya, ataması yapıldı.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, orada birçok kişi aday oldu ve sonuçta, belli şahıslar 
bu seçimde kazanmış olarak bu Kurulda görev yapıyor. Aynı şey Anayasa 
Mahkemesi için de geçerli . Yani Türk yargısında, ister Anayasa Mahkemesinde 
ister ilk derece mahkemesinde veya diğer mahkemelerde görev yapan insanları 
birileri seçti diye, birilerinin döneminde seçildi diye veya şimdi burada 
söylenen tarzıyla “İşte, şöyle şöyle olacak da bu düzenlemeler buna bir manada 
-çok uygun bir tabir bulmakta da zorluk var ama- işte, sizin ileride şunları 
yapmanız için biz sizlere bunları temin ediyoruz.” gibi tümünü zan altında 
bırakan değerlendirmeler bence çok doğru değil. Çok doğru değil, çünkü 
o zaman Türk yargısını dünyanın gözü önünde belli menfaatler karşılığı 
vicdanlarını bir kenara bırakan, hakkı, hukuku bir kenara bırakan, vicdanları 
ipotek altına alınmış kişiler durumuna sokmuş oluruz. Ben hiçbir yargı 
mensubunu, ister Anayasa Mahkemesinde ister başka mahkemelerimizde 
görev yapan insanların hiçbirisini böyle bir şekilde suçlamaya hakkımızın 
olmadığı kanaatindeyim. Bunlar kendi vicdanlarına göre, hukuka göre karar 
veriyorlar. Bu kararlarda yanlışlık varsa bunu tartışıyoruz, o ayrı bir olay 
ama bu söylenen husus kararların doğruluğu yanlışlığıyla ilgili değil, kişisel 
zaaflarıyla ilgili, karakterleriyle ilgili, onurlarıyla ilgili çok ağır bir suçlamada 
bulunuyoruz, bunların hiçbirisi doğru değil.

Yani bir sade vatandaşımız bugün artık mevcut Anayasa karşısında 
Cumhurbaşkanını seçebilecek, Parlamentoyu seçiyor, belediye başkanını 
seçiyor, muhtarı seçebiliyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını veren, 
trilyonluk, katrilyonluk davalara karar veren bu hâkimlerin kendisini yönetecek 
kişilerle ilgili birilerinden emir ve talimat alan, “Yat” deyince yatan, “Kalk” 
deyince kalkan, “Şuraya oy ver” deyince oraya oy veren bu kadar kimliksiz, 
kişiliksiz insanlar gibi göstermek bence çok doğru değil. O zaman oturup 
bir başka yerden bakmak lazım. Kaldı ki değerli arkadaşlarım, bugün mesela 
Yargıtaya seçilen, Danıştay’a seçilen arkadaşlarımız, bunların hiçbirisi…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Seçilmediler, atandılar Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Yukarıda da ifade etmeye çalıştım, en genç olanı 1998’te seçilmiş.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Atadınız, atadınız…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Yani biz 2002’de geldik, yani bizim dönemimizde olanlar, 
hiçbirisi daha birinci sınıfa bile ayrılmamış. Geçmiş dönemlerde, önemli bir 
kısmı da DYP ve SHP döneminde yargıda görev yapan, yargıya kazandırılmış 
arkadaşlarımızdır.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Şimdi, bunları, böyle ayrım yapmadan, belki münferit içinde yanlış 
yapanlar varsa onu ayırıp diğerlerini tenzih etmek varken, değil mi ki filanca 
iktidar döneminde seçildi, mutlaka iktidarın emir komutası altında.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Aynen öyle.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu insanlara saygısızlık oluyor, bu insanların gururlarına, 
onurlarına, mesleki müktesebatlarına uygun düşmeyen bu türlü şeyleri çok 
doğru bulmuyoruz.

Son olarak bir şey daha ifade etmek isterim, bu emeklilik hakkıyla ilgili 
olarak, doğrusunu isterseniz bu madde buraya getirilirken kesinlikle burada 
söylenen düşüncelerden hareketle bir düzenleme yapmamıştık çünkü realite 
ortada, bir şeyi eğer itham konusu yapacaksak, suçlama konusu yapacaksak 
önüne arkasına iyi bakmak lazım. Şu an getirilen bu düzenlemede... Ki 
çıkaracağız, yani mahkemeyi bu manada, bu kadar büyük zan altında 
bırakmanın da bir anlamı yok. Yani bu “kıyak emeklilik” denilen maddeyi 
çıkaracağız çünkü bugünkü arkadaşlarımız bunu hak etmiyor. Neden hak 
etmiyor? Çünkü bu yasanın ilk uygulamaya konulacağı, bundan istifade 
edecekler yirmi beş sene sonradır. Bugün mahkemede görev yapan 17 
arkadaşımızın hiçbirisi bu maddeden istifade etmeyecektir, yirmi beş sene 
sonra...

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Yirmi beş sene sonrakini niye 
çıkarıyorsun şimdi?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Dolayısıyla, bir düzenleme gelmiş, “Bunu birlikte yapalım.” 
dedik. Bu, itham konusu yapılacak bir şey değil. Herkesin doğum tarihine 
bakın, meslekteki müktesebatına bakın hiçbirisi, bugün, bundan istifade 
etmeyecek. En evvel -arkadaşlarımızın söylediği- yirmi beş sene sonradır.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Arkadaşların söylediğini boş ver Sayın 
Bakan, yasaya bak, yasaya.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hesabı kitabı ortada ama böylesine önemli bir düzenlemeyi 
yaparken, orada görev yapan insanları istifade etmediği hâlde gölge altında 
bırakmak, zan altında bırakmak, kendisine temin edildiği iddia edilen bu 
menfaat karşılığı, işte önüne gelen davalarda şöyle yapacak, böyle yapacak 
tarzda peşin hükümle hareket etmek doğru değil.
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Evet, hâkimler için, yargıda görev yapanlar için ön yargı doğru bir şey 
değil ama biz siyaset adamları olarak da herhâlde ön yargılı olmak, bu bizim 
bakımımızdan da hoş olan bir şey değildir. Onun için orada kurul hâlinde 
karar verilecek. Kurul hâlinde karar verilen bir konuda 17 kişinin tamamını 
aynı kefeye koyup da burada bir değerlendirme yaparsak, doğrusunu isterseniz 
bu da hakkaniyete çok uygun, çok gerçekçi, çok doğru bir husus değil.

Başka bir hususu daha ifade edelim, demin eksik kaldı orası, o da şudur: 
Bugün dünyada mevcut anayasa mahkemesi olan ülkelerde herkes hukukçu 
değil. Şimdi arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Belçika’da, mesela Anayasa 
Mahkemesi Başkanının bir öğretmen olduğu ifade ediliyor. Demek ki yani 
bir değerlendirmeyi yaparken biraz da mukayeseli hukuka bakmak önem arz 
ediyor. Onun için tekrar dedim ki: Hukuk diploması olması ayrı bir şeydir, 
hukuk adamı olması ayrı bir şeydir.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Sayın Bakan, hukuk adamı da değilse 
ne olacak?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hepimizin beklentisi, hepimizin bu noktadaki görüşü Anayasa 
Mahkemesinin gerçekten kuruluş gayesine uygun olarak, gerekçelerine uygun 
olarak bir taraftan Anayasa yargısını gerçekten en itibarlı noktaya taşımak, 
hak ve özgürlüklerimizin teminatını oluşturmak ve siyaset hukukumuz 
açısından da verdiği kararlarla hakikaten dünya nezdinde “Türkiye’de de bir 
Anayasa Mahkemesi vardır.” denilerek içtihatlarına atıf yapılan bir mahkeme 
konumuna getirmektir. Buna hepimiz gayret etmeliyiz. Tabiatıyla, bu 
konuşmaları kendileri de dinliyor olabilir, tabiatıyla bu tutanaklar kendilerine 
de ulaşacaktır. Bu beklenti içerisinde olmak, bu da bizim talebimizdir, bu da 
bizim hakkımızdır çünkü biz Mahkemeyi bu özellikleriyle, bu güzellikleriyle, 
yapabileceği bu ve benzeri katkılarla el üstünde tutmaya, cumhuriyetimizin ve 
devletimizin en önemli kurumu olarak görmeye çalışıyoruz.

İnanıyorum ki bölümlere geçtiğimizde, maddelere geçtiğimizde de bu 
konularla ilgili arkadaşlarımızın görüşleri olacaktır ama özellikle, hassaten 
rica ediyoruz: Kurumsal bir düzenlemeyi en mükemmel şekilde yapalım 
ama şahıslarla ilgili bir değerlendirme söz konusu olduğunda bunun yerinin 
burası olmadığını ifade etmeye çalışıyorum çünkü karşılıklı olarak bu türlü 
tartışmalar kişilerden daha çok kurumlara zarar veriyor. Yargıya güven ise bir 
devletin, bir toplumun en fazla ihtiyacı olan husustur diye düşünüyorum. El 
birliğiyle yargıya güveni sarsarsak o takdirde kim kime güvenecek? Bu ülkede 
ihtilafları kim, nasıl çözecek?

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Sayın Bakan, ne zamandır güvenmeye 
başladınız yargıya?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu duygu ve düşüncelerle, bu yasa tasarısı katkılarınızla birlikte 
ümit ediyorum ki hukuk hayatımızda Anayasa Mahkemesi için önemli 
imkânları da beraberinde getirecektir, hayırlı ve uğurlu olsun dileğiyle hepinize 
sevgiler, saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 80 
Tarih : 22 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım.

Sayın Başkan, iki tip soru var. Bunlardan bir tanesi İç Tüzük’ün 81’inci 
maddesine uygun olarak sorulan soru. Kanaatimce -daha evvel de ifade 
ettim- yasa tasarıları görüşülürken, 81’inci maddeye göre, soru sorma 
hakkı, bu yasaların, tartıştığımız yasaların uygulayıcılar tarafından daha 
iyi anlaşılabilmesi ve açıklığa kavuşması, müphem kalan hususlar varsa 
onun içindir. Dolayısıyla, konuyla ilgili olmayan ama milletvekillerimizin 
soru sorma hakkı çerçevesinde gündeme gelebilecek konularla ilgili ayrı bir 
yöntem var, yazılı soru sorulabilir, sözlü soru sorulabilir veya soru konusu 
olan hususlar başka denetim yolları kanalıyla da gündeme getirilebilir ama 
arkadaşlarımıza…

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) — Sayın Bakan, onun kararını siz verecek 
değilsiniz, milletvekili verecek o kararı!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bağırmanıza gerek yok canım, bağırmanız haklı olduğunuz 
anlamına gelmiyor ya da sizin bağırdığınız konu İç Tüzük hükmü hâline de 
gelmez.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) — Sesimi duyurmak istiyorum. Bunun 
kararını biz vereceğiz Sayın Bakan, siz değil!

BAŞKAN — Sayın Asil, lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Müsaade edin canım, hepimiz İç Tüzük’e göre… 81’inci madde 
açık.

MUHARREM VARLI (Adana) — Verme o zaman cevap!

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) — Siz mi karar vereceksiniz Sayın Bakan!

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yani bağırınca haklı olduğunuz gibi bir kanaate mi varıyorsunuz? 
Bu doğru değil.

MUHARREM VARLI (Adana) — İşinize geldi mi İç Tüzük, işinize 
gelmedi mi…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, müsaade ederseniz, siz konuştunuz, ben de cevabımı 
veriyorum. Tatmin olursunuz ya da olmazsınız, o ayrı bir konu ama neticede 
ben de fikrimi söylüyorum.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) — Hayır, siz mi karar vereceksiniz Sayın 
Bakan?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yani sizden onay almam gerekiyorsa İç Tüzük’e göre, o onayı 
alırım ama ben, bir soru sordunuz, cevabını vermeye çalışıyorum.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) — Benim soru sormak için sizden onay 
mı almam lazım?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — E, 81’inci maddede gayet açık. Bakın, yasama dönemimizin 
sonuna geldik. 81’inci madde: “Tasarı veya teklifin tümünün görüşülmesinden 
sonra…” (MHP sıralarından gürültüler)

MUHARREM VARLI (Adana) — Tamam, verme o zaman cevap!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — 81’inci maddenin başlığı “Kanun tasarı ve tekliflerinin Genel 
Kurulda görüşülmesi.” “Geneli görüşüldükten sonra” diyor (b) fıkrasında 
“Tasarı veya teklifin tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap işlemi 
yapılır. Tasarı veya teklifin tümü üzerinde soru-cevap süresi… “ yazılı.

ALİM IŞIK (Kütahya) — Onları biliyoruz biz Sayın Bakan, bizim de 
okuma yazmamız var!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Demek ki yapılan bir iş… Burada böyle bir konuyu konuşuyoruz, 
eksik varsa, yanlış anlaşılan bir konu varsa, yarın uygulayıcılar, yasa koyucu bu 
kanunu düzenlerken…
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BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) — Zorunuza mı gitti Sayın Bakan!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — …bu maddeyi düzenlerken ne murat etti, bunun anlaşılabilmesi 
açısından, evvela bunu bir söyleyelim.

İki: Teker teker herkese saygım var ama bunu söyledikten sonra da burada 
bana sorduğunuz sorularla ilgili de cevap vereceğim, bağırmış olmanız çok 
doğru bir şey değil. Bakın, bir süre sonra… (MHP sıralarından gürültüler)

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) — Zaman geçiyor, sen vazifeni yap!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — İyi de konuyla ilgili sorsaydınız, en evvel oradan geçecektik.

Şimdi, evvela şuna bir karar vermemiz lazım çünkü bu konu hem 
burada konuşuluyor, bu vesileyle şimdi geldi, başka zaman da... Bir ülkede 
bir suç işlendiğinde bunu kim soruşturur? Şikâyete bağlı suçlar dışında, bir 
hakaret gibi vesaire, yasalarımızda özel bir hüküm yok ise bir ülkede bir suç 
işlendiğinde…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Siyasi sorumluluk, Sayın Bakan!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — …bunun soruşturmasını kim yapar? Çünkü “darbe” dediğimiz 
şey, devlet aleyhine işlenen cürümler faslında, o bölümde yer alan suçlardır. 
Dolayısıyla bunların hiçbirisi bir idare makamının veya bir başka yerin 
onayına tabi olmadan, devletin yargı sistemi içerisinde kim soruşturacaksa, 
hangi yargı mercisi soruşturacaksa -İstanbul mudur, Ankara mıdır- bunlar 
kendiliğinden bu soruşturmaları yaparlar ve yapmalıdır. Dolayısıyla, şimdi, 
eğer yargının görev alanına giren bir konuda “Hükûmet şunu niye yapmıyor, 
bunu niye yapmıyor?” diyorsanız farkında olmadan yürütmenin yargının 
işlerine müdahalesi anlamına gelecek bir beyanda bulunuyorsunuz, bu son 
derece sakıncalıdır.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) — “Yapacağız” dediniz ama.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bugün bir siyasi söylem olarak bu gündeme gelebilir ama bu kapı 
açıldığında fevkalade sakıncalı, yanlış bir zeminde bu konuyu tartışıyoruz 
demektir. Dolayısıyla, sizin bu konuşmalarınızı, bizim bu konuşmalarımızı 
da yargı mercileri dinliyor, basın gündeme getiriyor, görevini kim yapması 
gerekiyorsa o yapar. Zaten bir kısım vatandaşlarımız da savcılıklara suç 
duyurusunda bulundu, bunun soruşturması yapılıyor.
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Siyasi sorumluluğu soruyoruz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Ama eğer o yargı mercilerine yürütmeden bir onay alınması 
gereken bir husus var da biz o onayı vermezsek o zaman şimdi sizin burada 
söylediğiniz hususla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Dolayısıyla, gelin bu 
söylemden vazgeçelim, bu çok doğru bir şey değil.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Siyaseten…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Ha, siyaseten, siyaseten…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Evet, onu soruyoruz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Siyaseten soruyorsanız, darbeciler karşısında neyin nasıl 
yapılacağının, nasıl durulması gerektiğinin sınavını vermiş bir iktidarla 
Türkiye tanışmıştır. Dolayısıyla, bunu da çok açık olarak ifade ediyorum.(AK 
PARTİ sıralarından alkışlar)

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) — Söyleyene bak, söyleyene!

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) — Boş boş konuşuyorsun!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — İki de bir bu konuyu gündeme getirip söylüyorsunuz, bizim 
darbeler karşısında nerede durduğumuz bellidir, ne zaman durduğumuz 
bellidir, ne söylediğimiz bellidir, bize başka konularda eksiklik izafe edin ona 
bir şey demem ama bu konuda, demokratlığımız konusunda kimsenin çok 
fazla bir şey demeye hakkı yoktur. Bırakın bizim ne yaptığımızı ne ettiğimizi, 
bizi itham edenler kendileri darbeler söz konusu olduğunda nerede olduğunu, 
konumunu da tespit etmelidir, bunu da kamuoyuna açıklamalıdır, bunu da bir 
davet olarak yapıyorum.

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) — Sayın Bakan, size yakışmıyor!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — İkincisi -bireysel başvuruyla ilgili, arkadaşımız sordu- henüz bu 
yasa… “Anayasa değişikliği iki yıl sonra yürürlüğe girecek.” denildi dolayısıyla 
şu an Anayasa Mahkemesinin iki yıl geçmeden evvel böyle başvuruları 
değerlendirme imkânı yok. Kaldı ki, zaten o yasanın çıkma sebeplerinden bir 
tanesi de odur ki bu hazırlığı Anayasa Mahkemesi yapsın. Bir kısım kadroların 
verilmesinin sebebi de bu hazırlığı şimdiden yapabilecek personeli almak, 
eğitmek ve buna hazırlamak içindir ama şu ana kadar, arkadaşlarımızın verdiği 
bilgiye göre, 500 civarında da bu konuda başvuru var.
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Şimdi, bir başka arkadaşımız Belçika’yla ilgili… Ben dikkat ederseniz 
“arkadaşlarımdan aldığım bilgi” dedim, doğrusu ben de bilmiyordum: 
Belçika’da bugün bir öğretmen kişi mahkeme başkanlığı yapıyor. Ama şu 
var: Bakınız, farkında olmadan, Sayın Gök, baştan beri siz Parlamentonun… 
Orada da bir şeyi söylemiş olduk. “Bir kısım yerlere Parlamento üye seçsin.” 
denildiğinde hep karşı çıkıldı. Demek ki anayasa mahkemesine birçok 
parlamento üye verebiliyor. Biz bu yaptığımız değişiklikle “Yargı siyasallaşıyor.” 
ithamına muhatap olmamak adına Parlamentonun hakkı olan bir hususu 
Anayasa değişikliğinde getirip koymadık. Doğruydu, orada bir eksiklik var, 
aslında Parlamento da belli yerlere üye seçebilmelidir çünkü bu Parlamento 
en önemli kararları verebiliyor, en önemli kararları alıyor, burada en özgür bir 
şekilde her konuyu tartışıyoruz; neden Anayasa Mahkemesine üye seçemesin, 
neden HSYK’ya üye seçemesin? Biz bunu anlatmak için çırpındık durduk. 
Birçok ülkede sadece 5 üye değil, mesela Almanya’da tamamını Parlamento 
seçer, biz 1 taneyi bile seçemedik. Neden? Keşke…

İSA GÖK (Mersin) — Sayın Bakan, Belçika’da Temsilciler Meclisi var, 
Senato var, Belçika’da “yüce divan” yetkisi yok, yargılamayı yapmıyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, sadece Belçika olarak değil, Almanya’da da böyle, Fransa’da 
da böyle. Şimdi vaktimiz yok, diğer sorulara cevap kalmayacak. Bugün dünyada 
hiçbir anayasa mahkemesi yoktur ki oraya parlamentolar, siyaset kurumu üye 
seçememiş olsun. Bunun tek istisnası Türkiye. Keşke bu eksikliği o tartışmalar 
sırasında hep beraber giderebilseydik belki bu noktada farklı bir düzenleme 
yapılabilirdi.

İSA GÖK (Mersin) — Ülkelerin tümünde önemli nisap aranıyor, 
Türkiye’de salt çoğunluk aranıyor. Yapmayın bunları, doğruyu söyleyin! Ya 
bilmiyorsun ya da yanlış söylüyorsun!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, bir başka şeyi daha ifade edeceğim. Tabiatıyla birçok 
arkadaşımız belki bunu düşünüyor olabilir, 2 arkadaşımız bunu gündeme 
getirdi. Nevruz münasebetiyle, bir barış, kardeşlik gününde, kendini bilmez, 
sorumluluğunu taşımamış, milletvekilliği sorumluluğu açısından da tartışılan 
bazı arkadaşlarımızın orada yaptığı durumlar sebebiyle kimsenin bir şey 
demediği yok. Bugün Sayın Başbakanımız grup toplantısında buna en ağır 
şekilde cevabını verdi siyaseten. Ha, hukuken ne yapılması gerekiyorsa, ortada 
işlenmiş bir suç olduğu iddiasıyla savcıların gerekli işlemi yapması gerekir, o 
işlemin geleceği yer de burasıdır, buraya geldiği takdirde de hep beraber ne 
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karar vereceksek Parlamento kararını verir. Bu olayı tasvip etmemiz mümkün 
değil. Özellikle, seçimlere giderken hepimizin toplum önünde sorumluluğu 
var, sorumlu davranış içerisinde olmamız lazım, sorunlu olmamamız gerekir. 
Yapılan işi kimse tasvip edemez, kimse doğru bulmaz, bulamaz. Herhâlde bu 
olayların geçtiği yerdeki savcılar da bu işin gereğini yapıyordur, yapacaktır.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) — Nasıl buralara kadar geldi?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Nasıl gelir? E, siz, ben nasıl geldiysek, millet sandığa gidiyor, o 
kişileri seçiyorsa ne diyeceğiz yani biz?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) — O eli o polise kaldıracak cesareti 
kim verdi?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bu, cesaret meselesi, bunlar siyasi tartışmalardır. Bakınız, sizler 
bu tartışmaları hep yapıyorsunuz, önümüzdeki dönemde de yapacağız, bunu 
hep beraber…

YUSUF ZİYA İRBEÇ (Antalya) — Diyarbakır Belediye Başkanına ne 
oldu şimdiye kadar? Küfreden birisine ne yaptınız?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın İrbeç, siz beni tanırsınız, ben de sizi iyi tanırım, hiç oradan 
araya girerek bir şey demeye çalışmayın. Hepimiz söylediğimiz fikrin arkasında 
kendi kişiliğimiz, kimliğimiz olarak buralarda oturuyoruz. Yapılan iş yanlıştır, 
doğru değildir, milletvekilliği sorumluluğuyla, sıfatıyla bağdaşmıyor, bunun 
daha ötesindeki bir ifadenin buralarda kullanılması da doğru değil. Savcılar 
gereğini yaptığında Parlamento da gereğini yapar ve yapacaktır. Bunu ifade 
etmeye çalışıyoruz.

Hak arama konusuyla ilgili olarak da… Hak arama konusunun hukuk 
devletinde birden fazla mekanizmaları var. Bunlardan bir tanesi yargıdır. Şimdi, 
bireysel başvuru hakkını getiriyoruz. Hak arama açısından, komisyondan 
geçti, vaktimiz olmadı, olabilirse birlikte karar verebiliyorsak, kamu denetçiliği 
hak arama yollarından bir tanesidir. Bireysel başvuru konusunda ise kararlar 
Anayasa Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilmediği takdirde 
lazımülicradır, yani uygulanabilecek kararlardır. Neticede nasıl AİHM’e 
giden kararlar yürütmeyi durdurmuyorsa, Anayasa Mahkemesi -Sayın Genç, 
sizin sorunuzdu, en azından birinci bölümü- yürütmeyi durdurma kararı 
vermediği takdirde, tazminat davaları da dâhil diğer kararlar yürürlüğünü 
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sürdürebilecektir. Dolayısıyla, bu manada da dünyadaki uygulamalara aykırı 
bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki bir şeyin hukuka uygun olup olmadığı 
noktasında en evvel Anayasa’ya bakıyoruz, Anayasa bu hakları öngördüğüne, 
bu başvuru yolunu öngördüğüne göre buna uygun yapılan işlemde de hukuka 
aykırı bir yan yoktur diye düşünüyorum.

Sayın Başkan, diğer bazı konular var, onlara da vakit kalırsa, imkân olursa 
yazılı cevap vermeye çalışırız.

Teşekkür ediyorum.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 80 
Tarih : 22 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Evvela, Anayasa’nın ilk üç maddesiyle ilgili olarak ben bu kürsüden çok 
konuşma yaptım “İlk üç maddede yer alan hususlar bu ülkede yaşayan 74 
milyonun ortak paydasıdır.” diye de hep vurgu yaptım. Ben buna inanıyorum, 
biz buna inanıyoruz.

Tabiatıyla, esas olan bu ilk üç maddede değişmez olarak kabul edilen 
ilkelerin varlığının korunmasıdır. Ancak bazı kurumların, meslek odalarının 
hazırladığı anayasalarda, anayasa taslaklarında bu özellikler korunmakla 
birlikte yazılım hataları, vesaireler giderilmesi gerekçesiyle farklı düzenlemeleri 
yapılmış. Ama biz, parti olarak da burada Türkçe kullanımındaki yanlışlıklar, 
ifade bozukluklarına rağmen ilk üç madde hatta ben ifade ettim ki beş maddeyle 
ilgili bir değişiklik düşünmedik, düşünmüyoruz. İlk üç madde, bunları teminat 
altına alan 4’üncü madde, bir de Anayasa’nın 174’üncü maddesiyle ilgili 
bizim yaptığımız çalışmalarda, kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda burada 
herhangi bir değişiklik düşünmediğimizi, bunun yerli yersiz tartışmalara 
sebebiyet vereceğini ifade etmeye çalıştık. Ama Barolar Birliğinin veya Odalar 
Birliğinin yaptığı çalışmalarda ilkeler korunmakla beraber yazılım tarzıyla 
ilgili farklı değerlendirmeler var; bunu burada ifade etmek istiyorum. Mühim 
olan, ilk üç maddedeki yazılı hususların hepimizin ortak paydası olduğuyla 
ilgilidir.

İkincisi kestirme olandan gideyim bu 11’inci maddeyle ilgili husus, biraz 
evvel ifade etmeye çalıştım, yani emeklilikleriyle ilgili husus yirmi beş sene 
sonrayı ilgilendiriyor. Olması bakımından bir sakınca yoktu. Bugünkü mevcut 
üyelerle ilgili bir düzenleme değil ama mademki böyle bir eleştiri geldi hani 
muhalefet partisine mensup arkadaşlarımız Komisyonda da bunları dile getirdi 
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böylesi önemli bir tasarıyı sadece bir özlük haklarıyla ilgili, bunu gündeme 
getiriyormuşçasına, mahkemeyi de zan altında bırakmamak, bugün orada 
görev yapan değerli üyeleri bir zan altında bırakmamak adına biz de önerge 
veriyoruz, o maddeyi çıkaracağız. Zannediyorum bir mutabakat burada hasıl 
olmuş oluyor.

Şimdi, bir arkadaşımız… Herkes bilir ki ben siyaseti nezaket içerisinde 
yapmaya çalışan bir arkadaşınızım. Yani burada kimseyi kırmak, incitmek 
benim düşüncem değil. Kimseye bir şey öğretmek gibi bir niyetim de olmaz. 
Ama neticede “Bu maddenin neden konulduğunun gerekçesine bakın.” bu 
maksatladır. Dolayısıyla ben, netice itibarıyla, sorduğunuz bir soruya evvela İç 
Tüzük hükmünü hatırlatarak… Kimseye bir şey öğretmiyorum ama dedim ki: 
“Size saygımdan dolayı yine de bu konulardaki düşüncelerimi ifade edeceğim.” 
Birbirimizi iyi anlamaya çalışalım. Bakın, bugün varız, yarın yokuz, tekrar 
sokaklarda karşılaşacağız. Emin olun, burada böyle, birbirimize çok bağırdık, 
çağırdık, sonra çoğumuz pişman olduk. Onun için, gelin, yapmayalım. En 
azından, Meclisin şu son çalışma günlerinde, bu türlü, birbirimizi incitecek 
tavırlardan kaçınırsak iyi olur diye düşünüyorum ve buna da en evvel kendim 
riayet etmeye çalışıyorum. Yanlış yaparsam da özür dilerim, bu noktada bir 
şey yok.

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin, bugüne kadar, neyi, nasıl gündeme 
aldığı konusu zaten kurala bağlanmış bir husus. Şimdi, geçmişte de “Anayasa 
Mahkemesi bazı davaları niye süratle karara bağlayamıyor?” tarzındaki 
tenkitlere, eleştirilere karşılık, Anayasa Mahkemesinin yapısında bir değişikliğe 
gitme ihtiyacı olduğu hep ifade edildi, bu değişiklikten evvel de çünkü iş yükü 
fazla. Takdir edersiniz ki buradan çıkan hemen her yasa tabii olarak Anayasa 
Mahkemesinin önüne götürülüyor, bunda bir şey görmüyorum ben ama buna 
uygun da bir düzenleme yapmak söz konusu idi. Dolayısıyla, bazı davalar 
belki daha kısa sürede karara bağlanması gerekirken bazı gecikmeler olmuş 
olabilir ama bana verilen bilgi, Mahkeme, son üç yılda, bugüne kadar, Anayasa 
Mahkemesinin kurulduğu günden bugüne kadar en çok karar verdiği son üç 
yıldır. Demek ki Mahkeme de bu eleştirileri de dikkate alarak daha yoğun 
bir çalışmayla… İnanıyoruz ki bu düzenlemelerden sonra buradaki beklenti 
de karşılanmış olacaktır. Ve Mahkeme gündemi her hafta web sitesinden 
ilan edilmektedir yani “Neyi görüşecek, ne zaman görüşecek?” bunları da 
kamuoyuyla paylaşıyor. Bu da önemli bir husustur.

Ayrıca, Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan suçlar için soruşturma 
açılması genel kurul kararına bağlıdır. Elbette bazı konulara birileri karar 
verecek, burada da genel kurul öngörülmüş. İlanihaye bu da ucu açık olacak 
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değildir. Artık, en üst mahkemede görev yapan ve en üst kurul olan genel 
kurulda, başkan ve üyeleriyle ilgili bir durum söz konusu olduğunda, bu, orada 
karara bağlanmış olacaktır.

Diğer hususları zaten maddelerle ilgili konular geldiğinde görüşeceğiz.

Ama, şimdi, bu raportörlerle ilgili, kırk beş yaş meselesi var. Burada, 
Anayasa’nın metninde, bazıları için kırk beş yaş öngörülmüş, Anayasa 
Mahkemesi raportörleri bakımından da böyle bir durum söz konusu olmadığı 
için yapılan düzenlemede bize göre Anayasa’ya aykırı bir yanı da görmüyoruz, 
yapılan düzenleme bu manada uygundur.

Şimdi, atama yapması: Tabiatıyla, şimdi, mahkeme başkanlarının bir 
yargısal görevi var, bir de idari görevi var; aynen Yargıtay Başkanının olduğu 
gibi, Danıştay Başkanının olduğu gibi. Nitekim, zaten kamu denetçiliğinde de 
yargısal faaliyetlerin dışında olan konularla ilgili olarak kamu denetçilerine 
başvurma imkânı getirdik. Bunun sebebi yapılan işlemlerde, idari görev olarak 
yaptığı atamalarda hukuka aykırı bir yan varsa bu zaten yargı denetimine 
tabidir. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanının yaptığı bir tasarruf sebebiyle bir 
hak ihlalinde bulunduğu iddiası varsa bunu idari yargıya götürebilecektir.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Yani bir bütünlük anlamında Hükûmette 
olmayan bir yetkiyi bir mahkeme başkanına vermek…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yargı olunca zaten bazı konularda bir ayrıcalığı ister istemez oluyor 
bu manada. Ama yargı denetimine tabidir, bu kendi içinde değil, Danıştay’a 
gidecektir veya onunla ilgili düzenlemelerde hangi yargı mercisi bakacaksa 
oraya gitme imkânı var; dolayısıyla yargı denetimi dışında değil. Mühim olan 
burada idari iş ve işlemlerden dolayı vatandaşın hukukunun korunabilmesi, 
bunun ilgili mekanizmalarının geliştirilmesidir. Anayasa Mahkemesi de 
bunun dışında değil.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 80 
Tarih : 22 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Erzurum İdare Mahkemesi Başkanının Kayseri’ye nakledilmesi 
kendi isteğiyledir. O açıklanmış olmasına rağmen, yazı yazıldığında düzeltilmiş 
olmasına rağmen, eksik bilgiyle hâlen bir itham konusu olarak gündeme 
geliyor. Onu tavzihen ifade etmek istiyorum.

Bu önergeye katılıyoruz.
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 81 
Tarih : 23 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Evvela, Sayın Başkan, Sayın Başkan Vekili ve sayın üyelerin bu yasa 
gerçekleştiği takdirde, yürürlüğe girdiği takdirde mevcut düzenlemeler 
açısından alabileceği maaş Başkan açısından 9.542 TL, Başkan Vekili açısından 
8.765 TL, üyeler açısından da 8.552 TL olarak arkadaşlarımız verdi. Bu 
çerçevede bu konunun değerlendirilmiş olması gerekir.

Yalnız şunu ifade etmeliyim: Bugünkü maaş sistemi içerisinde birçok 
kurumlarda farklı maaşlar vardır. Mesela bir Merkez Bankası Başkanının 
aldığı para belki bir başka kurumdakine nazaran daha farklıdır. Devletin 
değişik kurumları içerisinde farklı statüler var. Dolayısıyla meseleye bu çerçeve 
açısından bakmak gerekecektir.

ALİM IŞIK (Kütahya) — Ek ödeme, sosyal hak, makam aracı gibi şeyler 
var mı?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, arkadaşlarımızın verdiği şey bu. “Tamamı dâhil.” diyor 
arkadaşlar. Çünkü bu teknik bir konu. Onlardan aldığım bilgiyi size aktarmış 
oluyorum.

Şimdi, aslında, Sayın Işık’ın sorduğu soru… Müteaddit defalar, aslında, 
cevaplandırdık biz bu konuyu. Şimdi, yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu 
hepimiz söylüyoruz, hatta uzunca bir zamandan beri söyleniyor.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Ben söylemiyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, hayır…

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Yürürlükteki anayasalar açısından, en fazla tartışılan ve yürürlüğünü 
koruyan Anayasa da budur. Geriye dönük, o 93’lü yıllarda Meclis kayıtlarında 
vardır- bugün Mecliste temsil edilen, en azından sonradan kurulmamış 
partilerimiz açısından, Meclis Başkanlığına o günkü Anayasa değişikliğine 
katılım açısından yazılan yazılara baktığımızda bu Anayasa’nın neden 
değiştirilmesi gerektiği çok açık, çok gerekçeli bir tarzda ortaya konmuş 
vaziyette. O gerekçeler ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla bugün gelinen 
noktada, bu kadar değişikliğe maruz kalmış, toplumun hemen hemen her 
kesimi tarafından yeni bir anayasa yapılması dillendiriliyor. Bu, toplumsal 
bir taleptir. Dolayısıyla üzerinde durduğumuz bir başka konu da var: “Bir 
anayasa yapılacaksa bunu bir parti yapmamalı. Toplumun her kesimi yeni 
bir anayasadan ne anlıyorsa, içinde ne bulunmasını istiyorsa, bulunmasını 
istediği konularda, kavramlarda, kurumlarda ne gibi özellikler, ne gibi 
tanımlar getirecekse onu açıkça ortaya koymalı.” diyoruz. Dolayısıyla, her 
parti, her kurum, her kuruluş kendi yönünden çalışmalar yapıyor. Bunları da 
açıklıyoruz. Bunların açıklanmış olmasında bir mahzur yok. Açıklanır, katılan 
olur, katılmayan olur çünkü kapsamlı bir çalışmada katıldığınız noktalar da 
vardır. Mesela, diyorsa ki TÜSİAD “Bu Anayasa değişmelidir.” “Değişmelidir.” 
diyen herkesle o noktada ittifak hâlindedir ama falanca konuda o farklı bir 
görüş söyler, siz farklı bir görüş ileri sürersiniz, bir başkası bunların dışında 
bir görüş ileri sürer. Dolayısıyla, bir sivil toplum örgütünün, bir derneğin 
yaptığı çalışmayla AK PARTİ arasında organik bir bağ kurmak, bir illiyet bağı 
kurmak; bu, bühtan olur, doğru bir şey değildir. Ama şunu görmek lazım ki...

ALİM IŞIK (Kütahya) — Söylendi yani Sayın Bakan, daha önce söylendi.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Canım, söylenenler... “Allah bir.” diyorsa başkaları siz “iki” mi 
diyeceksiniz o zaman?

ALİM IŞIK (Kütahya) — O ayrı... O ayrı...

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yani yapmayın, böyle polemiklere girmeyin; girerseniz, 
kaybedersiniz.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — Tam size uygun bir örnek bu.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yani siyasi parti olarak varlığınızı bir başkasının lafına açıklama 
yetiştirmek yerine kendi tavrınızı açıkça ortaya koyun, kendi tavrınızı. Deyin 
ki, Milliyetçi Hareket Partisinin...
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Bakın, ben, sizi, seven, sayan, saygı duyan bir insanım. Bırakın başkasının 
ne söylediğini, siz ne söyleyecekseniz pozitif değerlendirmelerinizi açıkça 
ortaya koyarsınız, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kamuoyu sizin 
Anayasa’dan, ister vatandaşlık ister değişmez maddeler ister başka kurumlarla 
ilgili... Metinlerinize bakar, TÜSİAD’ınkine bakar, sendikanınkine bakar, 
başka meslek odalarınınkine bakar, başka partilerinkine bakar, ondan sonra 
da bunları değerlendirir.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — Siz şu metinlerinizi ortaya koysanıza 
Sayın Bakan. Sizin metin nerede, sizin?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Siz şimdi diyorsunuz ki: “Biz bir şey söylemeyiz, başkası açıklasın, 
biz onun üzerinden polemik yapalım.” Ben burada TÜSİAD’ın yaptığı 
açıklamanın ne hesabını veririm ne de değerlendirmesini yaparım.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — Sayın Bakan, sizin bir metniniz mi var 
da konuşuyorsunuz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bu, benim şeyim değildir ama neticede fikir özgürlüğü, ifade 
özgürlüğü diyorsak...

ŞENOL BAL (İzmir) — Anayasa’nın 14’üncü maddesine göre değil onlar...

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — ...o da kendi düşüncelerini böyle söylüyor. Doğrudur, yanlıştır, siz 
“yanlış” diyorsunuz, bir başkasının da katıldığı noktalar olur veya olmaz ama 
TÜSİAD’ın yaptığı çalışmayla bizim aramızda bir bağ kurmaya çalışırsanız, bu 
doğru olmaz.

ŞENOL BAL (İzmir) — Öne sürüyorsunuz... Öne sürüyorsunuz...

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Ama bu türlü bir çalışmalar yapılırken... Bakınız, her türlü yasal 
düzenlemede biz değil Türkiye içerisindeki ortaya atılmış fikirleri, düşünceleri, 
gündeme getirilen tasarıları, taslakları, kadük olmuşlar, acaba dünya 
hukukunda ne var diye mukayeseli hukuktan da istifade etmeye çalışıyoruz. 
Yani birilerinin söylediğinde bir yanlışlık varsa, siz geldiniz, burada söylediniz, 
yarın başka yerlerde de bunları söyleyeceksiniz. Benim de katıldığım noktalar 
olur, katılmadığım nokta olur. Kişisel kanaatimi soruyorsanız, benim de bu 
açıklanan görüşlerle ilgili çok farklı düşündüğümüz noktalar var.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — Neler var mesela?
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Mesela “Kurucu Meclis” diyor, vesaire diyor, filan. Biz bunu doğru 
bulmayız şahsen.

ŞENOL BAL (İzmir) — Siz çok mu rahatsız oldunuz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Demek ki, şimdi, bizim adımıza bir çalışmaysa bizim de çok 
noktalarda onlardan farklı düşündüğümüz hususlar var. Böyle bühtan üzerine 
bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Şimdi, kaldı ki konuştuğumuz 
konu Anayasa Mahkemesinin teşkilat yasası.

ŞENOL BAL (İzmir) — “Türk milleti”nin çıkmasından rahatsız mısınız 
Sayın Bakan?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleriyle ilgili 
yasadır. Bizi hiç o türlü tartışmaların içerisine çekmeyin. Çekmenizde de bir 
şey görmeyiz biz, fayda görmeyiz.

İSA GÖK (Mersin) — Cemil Bey... Cemil Bey, bir şey soracağım. Cemil 
Bey, bir cümlecik, istirham ediyorum.

Bakın, Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu. Bu, Hükûmetten geldi.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Evet.

İSA GÖK (Mersin) — Hükümetten gelmeden önce, Allah için...

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, bakın şimdi...

BAŞKAN — Sayın Gök, böyle bir usul yok. Lütfen sorunuzu sorun...

İSA GÖK (Mersin) — Bir saniye... Bir saniye...

BAŞKAN — Hayır, soru sorun Sayın Gök.

İSA GÖK (Mersin) — Türkiye’de bir tane barodan, Barolar Birliğinden, 
bir üniversiteden tek bir görüş alınmış mı? Hukukla alakalı...

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, bakınız, bu türlü...

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap veriniz lütfen.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan da ikaz ediyor. Şimdi, böyle bir usul varsa nasıl olsa 
demin burada konuştunuz.
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BAŞKAN — Hayır, Sayın Bakan. Siz lütfen sorulara cevap verin, tamam.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Biz almaya çalıştık, çalışıyoruz. Almaya çalıştık, çalışırız. 
Herkesten görüş almaya çalışırız, veren olur, vermeyen olur. Neticede geliyor.

İSA GÖK (Mersin) — Bana bir tane örnek verin, örnek, örnek. Bir tek, 
hukuk kuruluşlarından.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bakınız, bugüne kadar, şimdi bu tasarının bir kısmı Anayasa’daki 
düzenlemenin kanun hâline getirilmesi.

İSA GÖK (Mersin) — Efendim, her kanunun anayasal dayanağı vardır, 
her kanunun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bakınız, şimdi, bireysel başvuru konusu ki en çok tartışılan, 
üzerinde durulan, yargı organlarının açıklanmadık ne yanı kaldı ki?

İSA GÖK (Mersin) — Görüş alınmadı.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Açıklanmadık ne yanı kaldı?

İSA GÖK (Mersin) — Yapmayın! Yapmayın! Cemil Bey, bakın, bizim 
sizle kaç yıllık dostluğumuz var. Baro Başkanları konuştu mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — 2005’ten beri evvela yargı organları arasında tartışılan bir 
konudur. Yapılmış paneller var. O panellerde dile getirilen konular var. Anayasa 
Mahkemesi bir kuruluş yıl dönümünde bireysel başvuruyu, müstakil tartışma 
konusu, panel konusu yaptı. Onun için yapmayın bunları.

İSA GÖK (Mersin) — Yani Hükûmet kanun yaparken panel notlarına 
bakarak mı kanun yapıyor?

BAŞKAN — Sayın Gök, lütfen.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Tabii. Yeri geldiğinde bilimsel görüşlerden de istifade ederiz...

İSA GÖK (Mersin) — Yapmayın Bakanım! Yapmayın ya! Ne ayıp bir şey 
bu! Ne ayıp bir şey!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — …tasarılardan da istifade ederiz, dünya uygulamalarından da 
istifade ederiz, varsa sizin görüşleriniz ondan da istifade ederiz. Nitekim, bu 
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değişiklikler yapılırken bu Anayasa’nın değişmesiyle ilgili konularda demedik 
mi ki 1993’te Cumhuriyet Halk Partisinin bu Anayasa neden değişmelidir 
tarzında çok haklı, çok doğru. Hatta o derece ileri bir değerlendirme de 
yapmadan dedik ki: “Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi 1993’te böyle bir 
değerlendirme yapıyor. Bu Anayasa eğer belli bir süre içerisinde, kısa 
sürede değiştirilmezse Türkiye’de rejim bunalımı çıkar.” Demek ki biz sizin 
söylediklerinizi, yazdıklarınızı da okumuşuz, bunlara dayanarak da bunları 
temellendirmeye, gerekçelendirmeye çalışıyoruz. Hiç o türlü tartışmalara 
girmenin bir anlamı yok.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) — Değiştirilecek olan hangi anlayış, önemli 
olan o.

BAŞKAN — Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum.

İSA GÖK (Mersin) — Sayın Bakan, efendim bir cümle söyleyeyim.

BAŞKAN — Şimdi bir soru var, soruyu aldıktan sonra Sayın Bakanım.

İSA GÖK (Mersin) — Sayın Başkan…

Sayın Bakan, bir saniye…

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.

Sayın Şandır, buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, hizmet satın almayla ilgili bir konu var.

İSA GÖK (Mersin) — Sayın Bakan…

BAŞKAN — Sayın Gök, lütfen oturur musunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hizmet satın almayla ilgili bir konu…

BAŞKAN — Sayın Bakanım…

İSA GÖK (Mersin) — Bir saniye…

BAŞKAN — Sayın Gök, böyle bir usul yok ki! Niye harekette 
bulunuyorsunuz? Lütfen…

İSA GÖK (Mersin) — Sayın Bakan, Anayasa…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sadece istisnai hâllerde, özel meslek bilgisi gerektiren konularda 
hizmet satın almaya imkân tanınmış oluyor.
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 81 
Tarih : 23 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Evvela şu Anayasa konusuyla ilgili.

Aslında biz çok açıklama yaptık, tekrar tekrar açıklama yapmakta 
fayda varsa bin defa daha yaparız. Özellikle bu 12 Eylül halk oylamasından 
sonra yaptığımız açıklamada yeni bir Anayasa’nın bir toplumsal talep hâline 
geldiğini, evvela bu Anayasa’nın herkes tarafından özellikle bu konuya ilgi 
duyan en başta siyasi partilerimiz, meslek kuruluşlarımız dahil olmak üzere 
hangi yöntemle bu Anayasa değişikliğinin yapılması gerektiği konusunda; 
bir, herkes kendisi çalışma yapsın, iki, yeni bir Anayasa yapılacaksa bunun 
içeriğiyle ilgili çalışmayı herkes yaparsa seçimden sonra bunları oturacağız 
uzlaşmayla diye… Sayın Başbakanımızın müteaddit defalar açıklamaları var. 
Demek ki uzlaşmayla yapılacak. Bu uzlaşma nasıl yapılacaksa bunun yol ve 
yöntemini bu Parlamento bulacak, bu bir.

İkincisi: Anayasa değişikliği konusu… Hâlen anlaşamadığımız nokta 
şurası: Anayasa’nın nasıl yapılacağı, nasıl değiştirileceği 175’inci maddede 
yazılı. İktidarın işidir, Parlamentonun işidir Anayasa yapmak, hükûmetin işi 
değil, hatta zaman zaman geriye dönüp tutanaklara baktığınızda, Hükûmet 
üyesi burada niye oturuyor oturmuyor diye… Yeri gelmiş oturduğu zaman 
olmuş, yeri geldiğinde bu oturuşa itiraz edilmiş ve hükûmet adına burada 
kimse oturmamış. Demek ki anayasa yapma meselesi iktidarın meselesi 
değil, Parlamentonun meselesidir. Parlamentoda bulunan partilerimiz, 
milletvekillerimiz bir araya gelecek, bunun yol ve yöntemini ya İç Tüzük 
hükümlerine göre bulacak veya birlikte başka bir yol veya birlikte başka bir 
yöntem bulacak.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bunun dışında daha başka eğer sizin gündeme getireceğiniz 
bir başka yol, yöntem varsa onu da söyleyin. Yani siz de bu sorunun 
cevabını iktidardan beklemeyin. Bu sorunun cevabını siz verirseniz, sizin ne 
düşündüğünüzü biz de biliriz.
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 82 
Tarih : 24 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Benim, tabii, Bakanlıkla ilgim yok. Bilseydim bu konuda bilgi alırdım 
ama buradaki bürokrat arkadaşlarımız adliyelerin kapatılmasıyla ilgili bugün 
bir çalışmanın olmadığını ifade ediyorlar. Ben aldığım bilgiyi söylüyorum, 
eksik olabilir ama size yarın gayri resmî söyleyebilirim veya yazılı da bu 
konuya cevap verebilirim ama şu an burada bulunan arkadaşlarımız, Müsteşar 
Muavini “Böyle bir çalışma yok.” diyor.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) — Cumhuriyet savcısı raporu 
göndermiş.

Yazılı cevap verirseniz memnun olurum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Peki.

Teşekkür ederim.
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 82 
Tarih : 24 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, bu emekli konusuyla ilgili olarak bir tavzihte 
bulunmak istiyoruz. Aslında alt komisyonda da bu konu gündeme gelmiş, 
gerekli rakamlar verilmiş. Şu an yürürlükteki yasaya göre Anayasa Mahkemesi 
Başkanının aldığı emekli aylığı 4.345 lira.

M. AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) — Şu anda ama.

İSA GÖK (Mersin) — Şu anda. Çünkü şu anki maaşı da…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şu anda, şu anda.

Eğer bu yasa yürürlüğe girerse yeni emekli aylığı 4.737 lira olacak.

İSA GÖK (Mersin) — Hayır! Nasıl? Maaş 3 milyar artıyor…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) — Hayır efendim!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Başkan Vekili ve üyelerinki 3.540; bu yasa yürürlüğe girdiği 
takdirde 4.480 lira emekli aylığı almış olacaklar.

İSA GÖK (Mersin) — Sayın Bakanım, bu bilgiler yanlış çünkü maaşı 3 
milyar, 4 milyar artıyor, emekli maaşı artmaz mı?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bu bir hesap meselesidir, eğer bu kadar farklı hesaplar yapılıyorsa 
onu bilemem ama neticede…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) — Efendim, milletvekilleri maaşlarının 
yüzde 40’ını emekli maaşı olarak alıyorlar, bürokratlar yüzde 65’ini alıyor.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar



218

23. Dönem

İSA GÖK (Mersin) — Maaşı 3-4 milyar artacak ama emekli maaşı 
artmayacak…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — …arkadaşlarımızın bana verdiği rakamlar bunlar, ben onları size 
ifade ediyorum. Dolayısıyla bu ölçüde bu konunun değerlendirilmesi gerekir.
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 82 
Tarih : 24 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu üzerinde konuşulan konu, sadece Anayasa Mahkemesi teşkilat 
yasasıyla ilgili bir husus değil, başka yasalarda da benzer hüküm var. Yargıtay’ın 
12/3/1985 tarih 3164 sayılı Yasa’da da aynen böyle bir hüküm var. Şimdi, 17 
tane birim 8’e düşünce, tabii olarak, bazı kadrolarda çalışanların durumunun 
netliğe kavuşması lazım. Onun için Yargıtay Kanunu’nda aynen şöyle deniyor: 
“Bürolarda ve diğer idari görevlerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi personel, Yönetim Kurulunun kararı ve Birinci Başkanın 
teklifi üzerine, Adalet Bakanlığınca iktisap ettikleri kadro ve aylığa uygun, 
Adalet Bakanlığı teşkilatındaki görevlere atanabilirler.“ Dolayısıyla, benzer bir 
düzenlemedir. Bunu arkadaşlarımızın bilgilerine sunmak istedim.
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 83 
Tarih : 29 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir önemli yasa tasarısının 
sonuna geldik. Aslında yeni bir tartışma başlatmak istemiyorum, sadece bir 
iki hususu tavzih etmekte zaruret gördüğümü ifade etmek istiyorum. Evvela, 
Komisyona çekilen bu 71’inci maddenin yukarıdaki müzakeresi sırasında da 
ifade edildi. Orada biz de sarf edilen sözler karşısında düşüncemizi ifade etmiş 
idik. Şimdi, İç Tüzük’ün 67’nci maddesine göre, konuşmalarımızın yaralayıcı 
olmaması lazım, hele hele lisanımızın, üslubumuzun temiz bir dille olması 
gerektiği İç Tüzük’te yazılı.

Şimdi, yapılan buradaki konuşmaya bakarsak, Hükûmet bu tasarıyla bir 
siyasi rüşvet veriyor, Yüksek Mahkeme de bu kanunlaşırsa rüşvet alan durumda 
oluyor, siyasi rüşvet. Rüşvetin önüne ne koyarsanız koyun, bir insanın hayatta 
yapabileceği en kötü şeydir. Şimdi, bugün orada görev yapan insanların 
kişiliklerini, rüşvet karşılığı, siyasi rüşvet karşılığı, yarın, bu Hükûmetin 
çıkardığı yasalarla ilgili düşüncesini, vicdanını, hukukunu bir tarafa koyarak, 
alacağı kırmızı pasaport sebebiyle, sizin hissiyatınıza uygun olarak da 
getirdiğimiz 71’inci maddedeki sağlık harcamaları sebebiyle veya buna benzer, 
bir kısım, burada dile getirilen işlerden dolayı, sağlanan faydalardan dolayı 
hukuku ikinci tarafa itip, arkalayıp, bunun karşılığı, Hükûmetten gidecek 
her tasarıya “evet” diyecek gibi, onların kişiliklerini rencide edecek bir tarzda  
tavsif etmek bence çok doğru değil. Bunu yukarıda da ifade etmeye çalıştık 
çünkü rüşvet, adına ne derseniz deyin, kanunen yapması gereken bir şeyi 
yapmaması için ya da yapmaması gereken bir şeyi yapması için temin edilen 
menfaattir. Eğer, en yüksek mevkide bulunan yüksek yargı mensuplarını bu 
türlü fiilleri yapabilecek tıynette, kabiliyette, kişilikte, karakterde insanlar 
olarak nitelersek, bunu yumuşatmak adına da bunun önüne “siyasi” lafını 
getirip koymaya çalışırsak bu çok doğru olmaz, bu çok yaralayıcı olur. Bunu 
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açıkça ifade etmek isterim. O arkadaşlarımızı da buradan tenzih ediyorum. 
Kararlarını tartıştığımız zamanlar oldu, sert tartıştık, katılmadık vesaire ama 
her birisi ayrı dönemlerde orada görev yapmaya çalışan bu arkadaşlarımızı 
bu şekliyle tavsif etmek, nitelemek veya böyle bir zan altında tutmak bence 
kendilerine haksızlık olur diye düşünüyorum. Bunu tavzih etmek istedim.

İkinci husus: Elbette, biz teorik olarak yüksek yargı organları arasında 
eşitliğin olduğunu kabul ediyoruz, ancak bir de hukuki realite var, onu da 
bilginize sunmak istiyorum. Şimdi, Anayasa’nın 153’üncü maddesi “Anayasa 
Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” diyor. 
Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi tarafından verilen her karar bizim teorik 
düşüncemiz, kabulümüz ne olursa olsun herkesi bağlayıcı niteliktedir. Şimdi, 
bu açıdan baktığımızda, Anayasa Mahkemesinin, bugün orada görev yapan 
arkadaşlarımızdan hiçbirisi yokken 1992/37 esas 1993/18 sayılı bir kararı 
var 27/4/1993’te, karar metninden okuyorum: Yukarıda analizleri yaptıktan 
sonra, “Anayasa’da öngörülen görev ve yetkilerinin değişikliğiyle statüsünün 
özelliği Anayasa Mahkemesini diğer yüksek yargı organlarından ayırmaktadır. 
Anayasa Mahkemesinin kaynağı diğer yüksek mahkemeler ile Sayıştay ve 
Yükseköğretim Kuruludur. Cumhurbaşkanı tarafından üst düzey yöneticiler 
ile avukatlar arasından doğrudan üye seçimiyle kararlarının yasama, yürütme 
ve yargı organlarını da bağlaması da (Anayasa, madde 153) oluşumunun 
ayrılığını vurgulamaktadır. Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi ve Sayıştayın başkan, başsavcı ve üyeleri Anayasa’nın 146’ncı 
maddesi gereğince Anayasa Mahkemesinin üye adayı konumundadırlar. Bu 
karar karşısında, bu söylenen yüksek yargı organları ve kurumlar Anayasa 
Mahkemesi açısından üye adayı belirleyen konumdadır.” diyor. Doğrudur, 
yanlıştır, katılırız, katılmayız ama bağlayıcı bir karar vardır, bunu da bilginize 
sunmak istiyorum.

71’inci maddeyle ilgili olarak da demin ifade ettim, sizlerin o günkü 
tepkisini de dikkate alarak Komisyon yeni bir düzenleme yaptı. Ümit ediyorum, 
sizin de oylarınızla bu madde geçtiği takdirde bu sıkıntı da ortadan kalmış 
olacaktır.

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 84 
Tarih : 30 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bir kısmı hesaplama 
meselesi, yani ne kadar yük getiriyor,  eğer çıkarabilirlerse bu cevabı şimdi 
veririz, değilse, başka şekliyle Sayın Işık size ulaştırayım.

Dünyanın hiçbir yerinde kamuda çalışanların ücret durumu eşit 
değil, yaptıkları işlere göre farklı maaşlar alıyorlar. Geçtiğimiz dönemde de 
başkalarına yaptığımız zam ile yargı mensuplarına yaptığımız zam arasında 
farklı yüzdeler oldu. Nitekim ben Adalet Bakanı iken diğer kamu görevlilerine 
daha düşük ama yargı mensuplarına yaptıkları işin gereği olarak biz farklı bir 
maaş imkânı getirdik. O gün de, bizden evvel de yargı mensupları arasında, 
yani yüksek yargının, Danıştay, Yargıtay’la miktarı az dahi olsa, Anayasa 
Mahkemesi Başkan ve üyeleri arasında bir farklılık var. Bugün de netice 
itibarıyla bir önemli yasa geldi, doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesiyle 
ilgili. Onun için gönlümüzden geçen tabiatıyla tüm yargı mensuplarına bunun 
verilmesidir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bunu da 
yaparız. Bu iyi niyetimizin göstergesi olarak zaten 2006’da bu katkıyı yapmıştık.

Şimdi bir arkadaşımız “Ne alınıyor?” dedi. Bu tasarı kanunlaşırsa Başkan 
9.542 TL, Başkan Vekili 8.765 TL, üye de 8.552 TL almış olacaktır. Bir yanlış 
anlamaya meydan vermemek adına, geçen sefer de oldu, emekli maaşı olarak 
ne alacak? Başkan 4.437 lira alıyor, yasalaşırsa 4.813 liraya çıkmış olacak. 
Bu rakam geçen sefer biraz mübalağalı söylendi, doğru bilgi vermek adına 
ifade ediyorum. Mahkeme üyeleri de 3.837 lira alıyor şu an, 4.566 lira almış 
olacaktır. Eğer arkadaşlarımız yanlış hesaplamadıysa yıllık 505.920 TL olarak 
bir mali yük getirmiş olmaktadır.

Pasaport Kanunu ile ilgili olarak da şunu ifade etmeye çalışayım: Tabii, 
Pasaport Kanunu’nda da milletvekilleriyle ilgili sıkıntı aslında oradan buradan 
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kaynaklanmıyor değerli milletvekilleri, bu bizim kendimizden kaynaklanıyor. 
Bu süreci geçmişte de yaşamış insanlar olarak, ben hatırlıyorum, 
milletvekillerinin maaşlarıyla, özlük haklarıyla ilgili rahmetli Özal döneminde 
bir düzenleme yaptık. Düzenlediğimize düzenlediğimize, düzenleyeceğimize 
bin pişman olduk. İstifade edenler bile, kamuoyundan tepki gelince bütün yükü 
bu yasayı çıkaranlara verdi. “İşte efendim, işçiler, şunlar almıyor, memurlar, 
bunlar almıyorken siz milletvekilleri gece yarısı yasa çıkardınız…” Sonra kendi 
kendimizi bugün sıkıntılı bir duruma soktuk. Herkesin maaşını düzenliyoruz, 
kendi maaşlarımızı düzenlemiyoruz kamuoyundan çekindiğimiz için. 
Hakikaten zor durumda olan… Gelin bu işi yapacaksak, hep birlikte yapalım. 
Yani, Anayasa Mahkemesinin arkasına sığınarak, başkasının şeyine olarak 
değil… Yani, siyasette ben hatırlıyorum, hem maaşları aldık hem de bu 
maaşları çıkaranlarla ilgili söylemedik laf bırakmadık. Ondan sonra da… 
Yani demiri çürüten kendi pasıdır. Biz, kendi kendimizi, toplum önünde, onu 
bunu düşünmeden, sadece kendisini düşünen ve hatta bir gün milletvekilliği 
yapsa yirmi beş yıl üzerinden emekli oluyormuş gibi hiç de doğru olmayan, 
gerçekçi olmayan, asılsız, esassız ithamlarla hem siyaset kurumunu hem de 
milletvekillerini yıprattık. Onun için, eğer hakikaten bir şey yapacaksak, 
doğrusunu isterseniz, gelinen noktada, oturup birlikte bu konuyu düşünmemiz 
lazım.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Bakan, bunlar doğru da kırmızı 
pasaport sorusu var. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Tamam, onu söyleyeceğim. Şimdi, pasaport konusunda da bu 
sıkıntıları yaşıyoruz zaman zaman. Eğer milletvekilleri için bir kırmızı pasaport 
verilmesi gerekiyorsa bunu da yaparız yani. Milletvekillerimiz bir kamu 
görevli-sinden daha az imkânı hak etmiyor. Hakikaten dünyanın en zor işini 
yapıyoruz, sabahlara kadar çalışıyoruz ama birlikte… Bakınız, Parlamenterler 
Birliği bir çalışma yapıyor, pasaportundan tutun, sağlık hizmetlerine varıncaya 
kadar. Varsak bu taslağın arkasında, hiç “Oraya niye veriyoruz, buraya niye 
veriyoruz” demeyelim, gelin şu işi birlikte göğüsleyelim. Değilse…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) — Hükûmet olarak getirin siz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Geçen sefer de oldu, Sayın Ali Topuz burada olsaydı bilecekti, 
Sayın Kapusuz olsa burada bilecekti. Bir kısım çalışmalar oldu, bu çalışmaların 
hepsi, işte “Kamuoyu ne der, ne demez” tarzındaki düşüncelerle olmadı. Onun 
için, bu kırmızı pasaport konusunda da farklı uygulamalar oluyor.
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Kırmızı pasaportu çıkarttık Sayın Bakan. 
12 Eylül’den evvel çıktı Parlamentodan kırmızı pasaport, Anayasa Mahkemesi 
iptal etti.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, bir defa daha getirelim. Anayasa Mahkemesi de zaman 
zaman karar değiştiriyor, herhâlde kendileriyle ilgili böyle bir karar çıktıktan 
sonra, milletvekilleriyle ilgili konuda da o içtihadından, o kararından 
vazgeçecektir, vazgeçmelidir.

ALİM IŞIK (Kütahya) — Beraber gönderelim Sayın Bakan. Oraya ilave 
edelim, milletvekilleri de olsun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Buna hep birlikte çaba gösterirsek olacaktır. Buradan da bu çağrıyı 
yapıyoruz.

ALİM IŞIK (Kütahya) — Beraber gönderelim Sayın Bakanım, oraya ilave 
edelim, milletvekilleri de olsun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Onun için meseleyi böyle mütalaa etmekte fayda var.

Kırmızı pasaport konusuna Türkiye’de nereden baktığımıza bağlı. Mesela, 
yargı açısından baktığımızda deniliyor ki, merkez valisi kırmızı pasaport 
alıyor, hadi görevdeki valiyi anladık ama merkez valisi bile kırmızı pasaport 
alıyor, biz niye almıyoruz? Bu açıdan baktığında oraya da vermek lazım, başka 
tarafa da vermek lazım. Bu taraftan baktığınızda vali devleti, hükûmeti temsil 
ediyor, yargının ise böyle bir temsil durumu yok. Onun için, onlara kırmızı 
pasaport alınıyor, bu tarafa alınmıyor diye yani bu konularda milletvekillerine 
bu işler verilmesin ya da o tarafa… Bunları çok makul bir ortamda oturarak, 
konuşarak ve kamuoyuna da doğru izah ederek…

Ha, yeri gelmişken bir şeyi de ifade edeyim. Parlamentoda bu türlü 
yasalar çıktığında o zamanki Meclis başkanlarımız, -tenzih ederim, içimizde 
olan sayın başkanları kastederek- bu yasalar çıktığında Meclisin hukuku 
yeteri kadar savunulmadı. Çünkü basından, oradan, buradan yaylım ateşi 
başladığında herkes bir tarafa çekildi, hâlbuki Meclisin hukukunu korumak 
Meclis başkanlarının göreviydi. Açıkça, doğruca bunları teker, teker izah 
edebilirdi, hepimiz de bunun karşısında birlikte olabilirdik. Bunlar olmadı, 
sonuçta ciddi olarak milletvekilleri mağdur oldu. Bakınız şimdi seçimlere 
gidiyoruz, burada tekrar gelecekler olabilir, gelmeyecekler olabilir, bunun 
getirdiği sıkıntıları o arkadaşlarımız geçen dönemde, evvelki dönemde yaşadı, 
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şimdi de yaşıyor. Eğer bu meseleye bakabiliyorsak Sayın Meclis Başkanımız 
da öncülük edebilir, gruplarımız da bakar, halkın da tepkisini çekmeyecek 
ama doğru düzenlemeleri, pasaportundan tutun, sağlık harcamalarına, başka 
alanlara varıncaya kadar yaparız diye düşünüyorum.

Eğer diğer konular kaldıysa onlara da başka şekliyle cevap vermek isterim.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Konu : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 84 
Tarih : 30 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, katılıyoruz. Yalnız, önergemizde, benim verdiğim 
önergede “müsadere edilen” tabirini ilave etmiştik, 2 defa yazıldığı için aynı 
anlama geliyor. Bu şekliyle katılıyoruz. Kendi verdiğim önergedir.
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Konu : Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 85 
Tarih : 31 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, prensipte katılıyoruz. Yalnız önergeyi veren değerli 
arkadaşlarımızın bilgisine sunmak isterim, daha evvelki mevzuatta bu “yol 
süresi” olarak geçmişti, şimdi yeni bir kavram koyuyoruz ve “yolculuk süresi” 
diyoruz. Eğer kendileri yönünden bir mahzuru yoksa, ilave bir düzenleme 
gelmiş oluyor. Prensipte katılıyoruz, aynı anlama geliyor. İnfaz Kanunu’nda 
“yol süresi” denmiş, burada “yolculuk” deniliyor.

SUAT KILIÇ (Samsun) — “Yol süresi” olarak düzeltin kabul edelim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hep “yol” ifadesini kullanmışız, “yolculuk” ifadesi ilk defa girmiş 
olacak. Yani prensipte katılıyoruz, aynı anlama geliyor ama dil birliği bozulmuş 
oluyor hukuk mevzuatımızda.

Takdir sizin.
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Konu : Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde 
Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin 
Konularda Yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 86 
Tarih : 05 Nisan 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

23’üncü Yasama Döneminin son müzakerelerini yapıyoruz. Bu dönem 
zarfında burada görüştüğümüz konularda, kanun tasarılarında ve sair 
müzakerelerde hem parti gruplarımıza hem de teker teker hepinize yaptığınız 
katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Tabiatıyla bu kürsüden Türkiye’nin her 
sorununu konuşacağız. Burada konuşacağız, demokrasinin bir özelliği. 12 
Haziranda seçimlere gidiyoruz. Burada konuştuklarımızı, konuşmadıklarımızı 
millet önünde de elbette tartışacağız, sonuçta milletimiz bir karar verecek, 
hepimiz o karara saygı duyarak 24’üncü Döneme de o karar çerçevesinde 
başlamış olacağız.

Bugün burada müzakeresini yaptığımız konu, amacı, kapsamı, ilkeleri 
belli, o konularla sınırlı olmak üzere Hükûmete  kanun kuvvetinde kararname 
çıkarma yetkisi veren bir yetki tasarısını görüşüyoruz.

Hiç şüphesiz, değerli arkadaşlarımızın bu kürsüden ifade ettiği hususları 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da geçtiğimiz cumartesi günü dokuz saati 
aşkın, hatta on saate yakın bir süre içerisinde enine boyuna tartıştık. Evvela 
usul yönünden tartıştık. Komisyonun usulüne uygun toplanıp toplanmadığı 
dâhil, Anayasa’ya uygunluk konuları da dâhil, bunların hepsini orada tartıştık. 
Hatta bu dokuz on saatlik sürenin belki de üç dört saati -çok önemli bir kısmı- 
bu tartışmalarla başladı, sürdürüldü ve sonuçta Komisyon işin esasından 
görüşülmesine karar verdi ve neticede bugün, burada, Genel Kurulda bu işin 
müzakeresini yapıyoruz.
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Evvela şunu ifade edeyim kamuoyunun bilgilenmesi açısından: Bu yetki 
tasarıları sık sık Meclis gündemine gelen konular değil. Onun için, zaman 
zaman basında, sanki Hükûmet bu yetki tasarısıyla Anayasa’da olmayan, 
anayasal dayanağı olmayan bir konuyu Türkiye’nin gündemine, Meclisin 
gündemine getiriyor gibi bir tartışma oldu, bir algılama oldu. Bu doğru değil. 
Evvela, Anayasa’mızın 87’nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
91’inci maddedeki şartlar muvacehesinde kanun hükmünde kararname 
çıkarmak üzere yetki verebileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu tasarının 
anayasal dayanağı evvela 87’nci maddedir. Sonra, buna dayalı olarak da 91’inci 
maddedeki ve 163’üncü maddedeki kısıtlamalar hariç, sadece ekonomik 
konularda değil, onun dışındaki her alanda kanun kuvvetinde kararname 
çıkarabilir yetki verildiği takdirde. Dolayısıyla hem Anayasa’nın 87’nci 
hem 91’inci maddesinde ifadesini bulan, dayanağını bulan bir düzenlemeyi 
huzurunuza getirmiş oluyoruz o sınırlamalar çerçevesinde.

İkincisi: Gerek burada gerek yukarıda gerekse kamuoyunda, sanki bu 
yetki kanunuyla beraber Meclis iradesinin iptal edildiği, Meclisin yok sayıldığı 
gibi ya da o anlama gelebilecek, öyle algılanabilecek değerlendirmeler yapıldı. 
Bu hiç doğru değil çünkü eninde sonunda bu yapılan düzenlemelerin hepsinin 
yeni baştan değerlendirileceği, yasalaştırılacağı mekân, çatı yine burasıdır. 
Dolayısıyla Meclis iradesinin ötelenmesi, dışlanması, askıya alınması da asla 
söz konusu değil.

Bir üçüncü husus: Bu düzenlemeler sadece bize mahsus da değildir. 
Biraz evvel Sayın Kuzu’nun ifade ettiği gibi kanun hükmünde kararnamelerin 
parlamenter sistemde ki hatta parlamenter olmayan başkanlık sistemi dâhil 
Anglosakson hukukunda da yerinin olduğunu, geniş ölçüde uygulama alanı 
bulduğunu da ifade etmek isterim. Dolayısıyla kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi ve buna dayalı  düzenlemeler bize mahsus, bize özgü bir 
düzenleme değil, tüm Batı hukukunda, gelişmiş, kökleşmiş demokrasilerde 
de tartışılmasına rağmen -yeri neresidir değildir, buna gerek var mıdır yok 
mudur- hâlen uygulama alanı bulan bir anayasal imkândır. Demek ki ortada 
bütün bu tartışmalara rağmen bir ihtiyaç da var.

Bir başka husus: Şimdi, bu tartışmalar ilk defa bu tasarıyla gündeme 
gelmiyor. Biraz evvel de ifade edildi. 29 tane yetki yasası çıkmış. Bu yasalara 
dayalı olarak 7 defa uzatılmış, 1 defa da kapsamı değiştirilmek suretiyle 36 
tane yasaya, yetki yasasına dayalı olarak 522… Bunun 55-56 tanesi sayın 
cumhurbaşkanları tarafından iade edilmiş. Şu an devlet hayatımızda, toplum 
hayatımızda önemli alanları düzenleyen bir model olarak, bir imkân olarak, 
anayasal imkân olarak hukukumuzda, devlet hayatımızda var ve üstelik 
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1971’den sonra da Anayasa hukukumuza ve parlamenter sistem içerisinde 
bir imkân olarak karşımıza çıkan bu hususu, bu imkânı kullanmayan hemen 
hemen hiçbir başbakan da hiçbir hükûmet de yoktur. Yani bu 522 tane kanun 
hükmünde kararname, ona dayanak teşkil eden yetki yasaları tek başına 
iktidarlar döneminde de kullanılmış, koalisyon hükûmetleri döneminde de 
kullanılmıştır. Bu, iktidarların gücüyle alakalı bir konu da değildir. Tek başına, 
bizimki gibi Anavatan Partisi Hükûmetlerinde olduğu gibi Meclis çoğunluğuna 
sahip olduğu dönemlerde de kullanılmış, 91’de olduğu gibi –91-95 arası veya 
daha önce– çok güçlü koalisyon hükûmetleri döneminde de bu kararname 
yöntemine başvurulmuş. Neden başvurulmuş bütün bu tartışmalara rağmen? 
Çünkü Türkiye’de bu yolla belli alanları düzenlemeye ihtiyaç hasıl olmuş. Bunu 
kimsenin göz ardı etmemesi gerekir. Konuyu…

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Kaç tanesi seçime giderken olmuş?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Efendim?

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Kaç tanesi seçime giderken, iki ay kala 
olmuş?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi onu da söyleyeceğim.

Şimdi, bu sorduklarınızın hepsine yukarıda belli ölçüde cevap verdim ama 
orası kapalı oturumdu, tutanaklarda var. Şimdi, burada herkesin huzurunda 
ifade edeceğim.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Bir de kaç tanesi iptal edilmiş?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, zamanlamalarına baktığımızda, değerli milletvekilleri, 
Meclisin açık olduğu zaman yetki talep eden düzenlemeler var. Meclis açık. 
Denilebilir ki “Niye kanun kuvvetinde kararname çıkaracaksınız? Bak, 
Meclis açık -sizlerin aynen söylediği gibi- getirin neyi yapmak istiyorsanız 
burada kanun olarak düzenleyelim. Niye kanun hükmünde kararname 
çıkarıyorsunuz? Meclis açık.” Demek ki bir kısım yetki yasaları Meclisin 
açık olduğu dönemlerde çıkmış, bir kısım yetki yasası Meclis tatile giderken 
çıkmış. Onu da görmek lazım. Meclis tatile giderken… Bir kısım yetki yasaları 
ise seçime giderken çıkmış. Yani yetki yasası çıkmış, birkaç gün sonra seçim 
kararı alınmış ve seçime gidilmiş. Bununla ilgili tarihleri de seçim dönemleriyle 
ilgili de bilgileri geçtiğimiz yukarıdaki komisyonda verdim. Tekrar gerekiyorsa 
bunları sizlerle paylaşabiliriz.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Mesela, bir misal vermek gerekirse 3755 sayılı Yetki Yasası, 6/6/1991’de 
çıkarılmış, 9/6/1991’de Resmî Gazete’de yayımlanmış, Meclis tatile girmiş 
arkasından ve 20 Ekimde de Meclis seçime gitmiş. Dolayısıyla 87’de de böyle 
bir durum var, 95’te de -aradaki mesafe biraz uzak olmakla birlikte tatilden 
sonraki süreyi hesaba kattığınızda- Meclis seçim kararını verdiği dönemde de 
bunlar çıkarılmış. Dolayısıyla bizim hukukumuzda geriye dönüp baktığımızda 
her üç ayrı dönemle ilgili olarak da yetki yasaları çıkarılmış, buna uygun 
kararnameler de çıkarılmıştır.

Şimdi, bu Hükûmet açısından baktığımızda: Bakınız, şu kadar zamandır 
söylüyorsunuz. 2002’den bu tarafa biz böyle bir yetki talebiyle karşınıza 
gelmedik. Aynen sizin söylediğiniz gibi, mümkün olduğu kadar her türlü 
düzenlemeyi bu çatı altında tartışarak yapmaya çalıştık. Bugün bir ihtiyaç 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu ihtiyacı değerlendirmek adına da Anayasa’daki 
bir imkânı değerlendiriyoruz. İyi niyetimizin göstergesi olarak geriye dönüp 
baktığımızda -itirazen söylendi- evet üç aylık, altı aylık var, bir yılık, iki yıllık 
var, beş yıllık yetki yasası var. Dört yıl sekiz aylık, dört buçuk yıllık, dört 
yılın üzerinde yetki alan imkânla da karşıya gelinmiş. Demek ki biz burada 
altı aylık Meclisin bu seçim dönemini de hesaba katmak suretiyle bir an 
evvel yapacağımız düzenlemeleri sizin huzurunuza getirebilmek adına iyi 
niyetle diyoruz ki: Bize bu konularda amacı, kapsamı, ilkesi belli konularda 
altı aylığına yetki vereceksiniz ve biz bu düzenlediğimiz hususları kamuoyu 
önünde sizinle buraya getireceğiz. Şöyle bir suçlama yaparsanız haksızlık olur: 
“Bakınız, durup durup sekiz buçuk yıl sonra şimdi mi bunu…”

Değerli arkadaşlar, bu Parlamentoya kimse haksızlık etmemelidir. En evvel 
kendimiz etmemeliyiz. Sizlerle beraber, sizlerin de katkısıyla gece sabahlara 
kadar çalıştık, boş kalmadı bu Meclis. Bu ülkenin çok sorunu var, çok sıkıntısı 
var, çok hızlı değişen bir yapımız var, toplumsal yapımız var. Bölgede, dünyadaki 
olan gelişmeleri en evvel algılayan, yorumlayan bunun karşılığı olarak da hem 
mevzuatında hem de devlet yapısında süratli değişikliklere ihtiyaç duyan 
bir ülkeyiz. Dolayısıyla, biz, aradan geçen, 18 Kasım 2002’den bu tarafa, bir 
taraftan Avrupa Birliğiyle ilgili anayasal ve yasal düzenlemeler yaptık, alan 
düzenlemeleri yaptık, yapısal düzenlemeleri yaptık. Sabahlara kadar -hepinize 
teşekkür ediyoruz- bu Meclis sabahlara kadar çalıştı. Dolayısıyla, Meclis sanki 
altı ay, bir sene hiç çalışmadı, hiçbir şey yapmadı; durup dururken bir yetki 
yasasıyla aradan geçen zamanı kapatmak adına böyle bir yola başvurdu. Bu 
doğru değil. Meclis, Türkiye’de, devlet kurumları içerisinde geçmişte de bugün 
de iddia ediyorum en çok çalışan, en çok çabalayan, milletimize de bu manada 
en çok hizmet veren ve Türkiye’nin her meselesinin enine boyuna konuşulduğu 
ve konuşulacağı yegâne de kurumdur. Bunda hepimizin de ittifak etmesi lazım. 
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Bu sekiz buçuk yılda Türkiye çok şey kazandı, çok şey değişti, çok önemli 
noktalara da geldik. Bunları toplum önünde de tartışmaya devam edeceğiz. 
İnanıyorum ki milletimiz, benim burada söylediğimi de 12 Haziranda teyit 
edecektir.

Gelin, meseleye böyle baktığımız takdirde… Bu düzenlemelerle 
getirdiğimiz husus Anayasa’ya aykırı değil. Aslında, bizim Anayasa’mız kanun 
kuvvetinde kararnameyle düzenlenebilecek alanı çok geniş tutmuş, bunu 
sınırlandıran Anayasa Mahkemesi kararlarıdır. Bunu şikâyet anlamında 
söylemiyorum, bir tespit olarak söylüyorum. Değilse üç konu hariç, temel 
haklar, kişisel haklar, siyasi haklar dışında, 163’üncü maddedeki bütçe 
kanununda değişiklik anlamındaki husus bir tarafa, her alanda kanun 
kuvvetinde kararname düzenleme yetkisi var. Anayasa bize, böylesine bir 
çoğunluğa bu kadar geniş imkân vermiş olmasına rağmen, bakınız, sekiz buçuk 
yıldır ilk defa sizin karşınıza bir yetki talebiyle geliyoruz. Hatta bu konuyla ilgili 
bir kısım makalelerde “Bu altı aylık süre azdır.” dediler. Siz bu düzenlemeleri 
yapacaksanız bunu daha uzun yapmanız tarzında yol gösteren, tenkit eden, 
telkin eden yazılar da çıktı ama biz altı aylık sürenin yeteceği kanaatindeyiz 
Meclise olan saygımızın, inancımızın gereği. Çünkü altı ay içerisinde biz 
yapacağımız düzenlemeleri yapar, onu da Meclis huzuruna getirir ve böylece 
yapılması gereken hususlar ne ise bunları gerçekleştirmiş oluruz.

Kaldı ki bir başka şeyi daha ifade etmek isterim değerli milletvekilleri: 
Kanun hükmünde kararname konusu -demin söyledim- sadece ekonomik 
konularla ilgili değil ya da olağanüstü durumların söz konusu olduğu 
zamanlarda başvurulacak bir yol değil. O türlü kanun hükmünde kararnameler 
zaten Anayasa’da var, “sıkıyönetim ve olağanüstü hâller hariç” diyor. Olağan 
dönemde de bir sorun çözme yöntemidir, ülkenin sorunlarına bir yasal zemin 
oluşturabilme ve ülkenin sorunlarını çözebilme noktasında bir anayasal 
fırsattır.

Şunu kabul etmemiz gerekir değerli milletvekilleri: Devlet hayatı, kamu 
hayatı son derece dinamik bir hayat. Toplum devamlı değişiyor, ne sekiz sene 
evvelin ne on sene evvelin Türkiye’si var. Bazen bir sene içerisinde çok şey 
değişiyor. Teknolojideki gelişme, dünyada olup bitenler devlet hayatında da 
süratli değişikliklere ihtiyaç gösteriyor. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi, bu 
düzenlemelerin yapılabilmesi için kanun hükmünde kararname meselesi zaten 
bu neviden zaruri ihtiyaçlar sebebiyle anayasa hukukumuza, devlet hayatımıza 
girmiş, Batı’daki varlık sebebi de budur.

Kaldı ki zaten geriye dönüp baktığımızda çıkarılan bu 522 kararnameden, 
değerli milletvekilleri, 250’ye yakını…

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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HARUN ÖZTÜRK (İzmir) — 631.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — 631’se daha fazlası, ama bizdeki kayıtlar, arkadaşlarımız, 522 
olarak ifade ediyor.

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) — Hayır, 631.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Zararı yok. Benim dediğimi de kabul etseniz, sizinkini de kabul 
etseniz 250’ye yakını kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesiyle 
alakalı. O zaman sormazlar mı -eğer soruyu bize soruyorsanız- bizden 
evvelki hükûmetlere -ki bu yola başvurmamış hiçbir hükûmet yok, hiçbirisi 
de zaafından, zafiyetinden dolayı buraya başvurmadı- 250’ye yakın kanun 
hükmünde kararname devlet organlarının yeniden teşkiliyle ilgiliyse, o zaman 
sormazlar mı “Siz niye düzeltemediniz? Siz niye o yollara başvurdunuz? Siz niye 
o yol ve yöntemlerle sorunları aşmaya gittiniz de Parlamentoya getirmediniz, 
buraya getirmediniz?” diye.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — O zaman niye dava açtınız?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hâlbuki “Parlamentoya getirilmedi.” tabiri de hoş değil, eninde 
sonunda her şeyin geleceği nokta burasıdır.

MUHARREM İNCE (Yalova) — Sayın Çiçek, bu imza sizin değil mi?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bir dakika şimdi… Bir dakika…

MUHARREM İNCE (Yalova) — Siz dava açtınız. İmzanız var, imzanız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın İnce, bakın, şimdi bir şey rica edeceğim ben sizden: Siz 
Grup Başkan Vekilisiniz. Bak, hakkımı yiyorsunuz.

MUHARREM İNCE (Yalova) — Hayır, imzanızı sordum. Bu imza kimin?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Grup başkan vekilleri ağır oturur, batman götürür. Biraz 
sorumlu davranın, sorunlu davranmayın.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Rica edeceğim, bak, şunun şurasında bir hafta zaman kalmış, yapmayın.

MUHARREM İNCE (Yalova) — Bence Başbakan Yardımcısı da eski attığı 
imzanın hesabını vermelidir. Bu imza kimin?
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Benim üslubum incedir, sizin soyadınız İnce. Bu doğru değil. 
Gelin, üslubumuzu da inceltelim, tutumumuzu da.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar)

MUHARREM İNCE (Yalova) — Bu imza kimin?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, onun izahını yaparım, onun izahını yaparım.

Şimdi, o altına imza koyduğumuz konuyu Anayasa Mahkemesi iptal etti.

MUHARREM İNCE (Yalova) — Evet.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Neden dolayı iptal etti? Demek ki biz yanlış söylememişiz, 
doğru söylemişiz.

MUHARREM İNCE (Yalova) — Sayın Çiçek, aynısını yapıyorsunuz 
şimdi. Bu imza kimin?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bizim doğru söylediğimizi Anayasa Mahkemesi de kabul etmiş. 
Neden dolayı? Kapsamı olmadığından dolayı.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Hayır, hiç alakası yok, hatta 
şimdikinin kapsamı daha geniş.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Onun için, dikkat ederseniz getirdiğimiz bu yetki tasarısında en 
fazla hacim işin kapsam kısmındadır.

O iptal edilen tasarıda amaçla kapsam birleşmiş gözüküyor, kapsamı 
olmadığı için iptal edildi. Biz doğru bir şey söylemişiz, Anayasa Mahkemesi 
de bizi teyit etmiş.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Sayın Bakan, “Pozisyonum değişti, 
görüşüm de değişti.” deyip kurtulun.

MUHARREM İNCE (Yalova) — Pozisyonunuza göre görüş...

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Müsaade ederseniz, siz eğitimden ben de biraz hukuktan 
anlarım. Herkes kendi alanında konuşsun, birbirimizi üzmeyelim, demin, 
Sayın Hocamın da tavsiyesine uygun olarak.

MUHARREM İNCE (Yalova) — İsterseniz imza konusunda konuşalım, 
ortak alan olsun.

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Dolayısıyla, o imza benim, o imza bizim, o yaptığımız itirazın 
doğru olduğunu da Anayasa Mahkemesi teyit ettiyse bunu ikide bir ismimi 
telaffuz ederek gündeme getirmeniz sanki büyük bir kabahat işlemişiz, yanlış 
işlemişiz gibi, böyle bir şey var.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Büyük bir çelişki, tutarsızlık.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, biz bu tasarıyı hazırlarken elbette 
Anayasa’yı, uluslararası hukuktaki uygulamaları ve hiç şüphesiz Anayasa 
Mahkemesinin geçmişte on konuyla ilgili olarak... On tanesi Anayasa 
Mahkemesine gitmiş.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — On iki tanesi Anayasa Mahkemesince 
iptal.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) —  On iki tanesi… İki tanesi kısmen iptal, iki tanesi. Orada dile 
getirdiği hususları, öne çıkardığı hususları dikkate alarak getirdiğimiz bir 
düzenlemedir.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Hiç dikkate almamış, hiç ilgisi yok.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi siz diyeceksiniz ki: Anayasa’ya aykırı.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Aykırı.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Biz de diyoruz ki: Anayasa’ya uygun. Neticede demokraside 
tartışmanın yolu bir yerde kesmektir. Aykırıdır, uygundur… İşte bunu bir 
usul çerçevesinde tartışıyoruz. Eğer sonunda siz hâlen kanaatinizde ısrar 
ediyorsanız Anayasa Mahkemesine gidecektir.

Yalnız, burada yeri gelmişken bir şey ifade edeyim: Şimdi, Anayasa 
Mahkemesinin Teşkilat, Kuruluş Yasası’nı geçtiğimiz günlerde burada 
konuştuk.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Anayasa Mahkemesi üyelerine 
kırmızı pasaportları verdiniz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Onunla ilgili her şey söylendi. Şimdi, hâlen, bu işe bir noktayı 
koymak lazım. Orayı “iktidarın arka bahçesi” vesaire tarzındaki ifadeler 
yakışık almaz, doğru olmaz.
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MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Arka bahçeniz, aynen öyle!

MUHARREM İNCE (Yalova) — Aynen öyle!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Orada görev yapan tüm yargıçları zan altında tutacak, onları 
töhmet altına sokacak ifadeler doğru değildir.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Geçmişte hep siz söylüyordunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bunları reddederim, onlar adına da reddederim çünkü burada 
kendilerini savunma imkânları yoktur. Oradaki insanları sırf bir teşkilat yasası 
çıkarıldı diye vicdanlarını bir tarafa bırakacak, askıya alacak, hukuku bir 
tarafa alacak, biz böyle dedik diye bize göre karar verecek. O zaman mefhumu 
muhalifinden şöyle bir şey çıkar: Eskiler de sizin dediğiniz gibi…

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Hayır, eskiden hukuk vardı, şimdi 
siz varsınız!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — “Eskiler de sizin arka bahçenizdir” diye oradaki insanları 
suçlamak gibi bir durumla karşı karşıya kalırız.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Yapmayın yani bu kürsü bir suçlama aracı değildir. Burada her türlü 
değerlendirmeyi yaparız ama burada olmayanları suçlamak bence bu kürsü 
açısından da doğru olmadığı gibi İç Tüzük açısından da çok uygun bir üslup 
olmadığı kanaatini taşıyorum.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) — Sekiz buçuk senedir çıkarmadığınız 
kararnameyi şimdi niye çıkarıyorsunuz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu tasarının milletimize, ülkemize hayırlı olması dileğiyle 
hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar
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Konu : Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde 
Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin 
Konularda Yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 86 
Tarih : 05 Nisan 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Evvela şunu ifade etmek istiyorum: Çıkarılan bu 522 adet kanun 
hükmünde kararnamenin 250 kadarı kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden 
yapılanmasıyla ilgili, önemli bir kısmı da personel rejimiyle ilgilidir. Doğal 
afet gibi vesaire, bu konularda da çıkarılmış olan kararnameler var. Yani genel 
tasnif olarak baktığımızda, önemli bir kısmı kamu kuruluşlarının yeniden 
yapılanması, ikincisi de personel rejimiyle ilgili düzenlemelerdir. Dolayısıyla 
ilk defa…

KAMER GENÇ (Tunceli) — Personelin durumunu iyileştirmek için 
alıyorsunuz bunu, görevine son vermek için değil.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — “İyileştirme” dediğinizde, tabiatıyla… Biz de başka maksatla alıyor 
değiliz. Onları kanun hükmünde kararnameler çıktığında zaten göreceksiniz. 
Demek ki personel rejimiyle ilgili kanun hükmünde kararname çıkarmak 
mümkün. Bunun sınırları da zaten burada belirtilmiş oluyor. Nitekim, misal 
vermek gerekirse, önümdeki listede, 2171, 2999, 3268, 3990, 4214, 4615, en 
son personelle ilgili olarak 2001’de çıkmış olan 4639. Yani 1978’den bugüne 
kadar personel rejiminin düzenlenmesiyle ilgili kanun hükmünde kararname 
çıkmış, aşağı yukarı genel yazılım tarzı da bizim burada ifade ettiğimiz gibi.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Burada görevine son verme yok.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Anayasa Mahkemesiyle ilgili olarak değerli milletvekilleri, 
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anlaşılıyor ki bu kanun konuşulurken müteaddit defalar gündeme gelecek. 
O kanun tasarısı görüşülürken ifade ettik, Anayasa Mahkemesinin teşkilat, 
kuruluş ve yargılama usulleriyle ilgili kanun düzenleniyor. Düzenlenirken 
orada personel rejimiyle ilgili, personelin özlük hakları, kadro durumuyla ilgili 
de bir kısım düzenlemeler var. Mesela, orada, aklımda kaldığı kadarıyla -bir 
iki eksik ya da fazla olabilir, ondan özür dilerim- on sekiz tane müdürlük varsa 
yediye, sekize düşüyor. Şimdi geri kalanların durumu ne olacak? Bunların 
taşra teşkilatı da olmadığı için…

KAMER GENÇ (Tunceli) — Anayasa Mahkemesi Başkanına yetki 
vereceksiniz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Genç, müsaade ederseniz ben bir şey söyleyeyim.

Şimdi, on sekiz tane müdürlük var da sekize düşüyorsa on tanesinin 
durumu ne olacak?

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye düşürdünüz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Daha evvel Yargıtay Kanunu’nda ek bir madde var. Yargıtay 
Kanunu’ndaki o ek düzenleme de bu dönemde çıkmış değil. Oradakine paralel 
olarak deniliyor ki: “Eğer bu türlü düzenlemeler sebebiyle bir kısım insanların 
mağduriyetine imkân vermemek adına, bunlar Adalet Bakanlığındaki 
kadrolara aktarılmak suretiyle özlük haklarının korunmasına imkân sağlanır.” 
Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesindeki o düzenleme bugüne mahsus, bu defaya 
mahsus ve bu mahkemeye mahsus bir düzenleme değil. Aynı şey Yargıtay 
Kanunu’nda var bildiğim kadarıyla. O gün Adalet Bakanlığı bürokratları şunu 
söyledi: “Aynı şeyi Danıştay da bizden istiyor bir düzenleme gerektiğinde.” 
Çünkü bir ihtiyaç var, ihtiyaç 8 kişiyse 10 tane insanın özlük hakları nasıl 
olacak, bunun düzenlenmesi gerekiyor, o nedenle.

İkinci olarak: Geriye dönük olarak çıkarılmış olan… Sayın Yalçın’ın 
sorduğu soru, deniliyor ki “Türk Silahlı kuvvetleriyle ilgili düzenleme…” Belli 
ki bu soruyla ilgili olarak bir tereddüt var, onu ifade etmek için söylüyorum. 
Şimdi, daha evvel çıkarılmış olan yetki veren kanunlarda, 26/9/1978 tarihli 
2171 sayılı, 24/4/1984 tarihli 2999 sayılı, 12/3/1986 tarihli 3268 sayılı, 
18/5/1994 tarihli 3990 sayılı, 28/11/1996 tarihli 4214 sayılı, 21/12/2000 tarihli 
4615 sayılı, 10/4/2001 tarihli 4639 sayılı yetki kanunlarında da diğer kanunlar 
zikredildiği için personel rejimiyle ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili de 
düzenlemeler var. Çünkü bir kısım özlük haklarıyla ilgili düzenleme olacaksa, 
bir kısım imkânlar sağlanacaksa, düzenleme yapılacaksa bu kanunlar bu 
düzenlemelerde de var.
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MEHMET GÜNAL (Antalya) — Özlük hakları var mı bunun içinde?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hangisi?

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Mali yetkiyle ilgili bir şey var mı?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Ha, personel rejimi şimdi, bir kadro değişti, ihdaslar olacak, 
iptaller olacak vesaire, bununla ilgili düzenlemeler geldiğinde tabiatıyla bu 
kanunlarda da konulmuş.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) — Mali yetki yok!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — O günkü kanunların yazılım tarzına bakarsanız bunun bu 
maksatla konulduğu görülecektir.

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Bugünkünde yok Sayın Bakan!

RIDVAN YALÇIN (Ordu) — Sayın Bakan, mali yetki yok efendim!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hangi konularda  şey çıkmış, Sayın Günal’ın sorusu, yanlış şey 
yapmıyorsam, çıkarılmış olan kanunlar da, hemen söyledim, kategorik olarak 
ya kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkiliyle ilgilidir ya personel 
rejimiyle, özlük haklarıyla ilgilidir ya da…

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Bunun hepsini birden içeren var mı hiç?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Efendim?

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Bütün diğer kanunları, ne bileyim, 
personel rejimini, bakanlıkları…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Birçok kanunda var, özellikle 1984’te falan çıkan, Rahmetli Özal 
döneminde çıkan yetki kanunlarına bakarsanız bunları göreceksiniz.

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Sayın Bakan, spesifik, biz baktık, 
bulamadık da ondan soruyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Alim Işık’ın “Hangi bakanlıklar, ne olacak?” diye bir sorusu 
var.
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Bununla ilgili çalışmalarımız oldu, alternatifli olarak çalışmalarımız var. 
En evvel, konu gündeme geldiğinde kamuoyu açısından daha iyi anlaşılabilmesi 
bakımından, devlet bakanlıklarıyla ilgili düzenlemeyi öne çıkarmak istedik 
çünkü başlangıçta iki tane devlet bakanlığı vardı, bugün yirmi devlet bakanlığı 
var. Dolayısıyla, esas itibarıyla, çok sayıda devlet bakanlığı kurulması gibi 
geçmişte Türkiye’nin çok değişik sebeplerden dolayı başvurduğu bir yol olmuş. 
Bazen bir genel müdürlük için bir tane bakanlığın konulduğu dönemleri 
biliyoruz. Ben kendi hayatımdan da biliyorum, devlet bakanı olarak görev 
yaptığım dönemde sonradan, ben ayrıldıktan sonra aynı görevler beş ayrı 
bakanlık tarafından yürütüldü. Dolayısıyla, bu devlet bakanlıklarına artık bir 
son verelim, devletin diğer icracı bakanlıkları gibi tüzel kişiliği olan, normal 
işleme imkânı olan icrai bakanlıklara dönüştürecek bir sisteme götürmek 
istiyoruz. Bütçesi yok, Başbakanlıkla ilintili, bunun getirdiği sıkıntılar var; 
tüzel kişiliği yok, bununla ilgili sıkıntılar var. Bir de, ayrıca, devlet bakanlığının 
Batı’da bizdeki gibi bir denkliği yok, orada daha çok bakan yardımcısı ya da 
siyasi müsteşar gibi bir algılanması var, bunun getirdiği de bir sıkıntı var. 
Onun için, artık, bu tecrübelerden sonra istiyoruz ki bu devlet bakanlıklarını 
kaldıralım, büyük ölçüde icrai bakanlıklara dönüştürelim.

Ayrıca diğer bakanlıklarda -belki sanayi bilim teknoloji bakanlığı, çünkü 
bunları söylediğimiz zaman doğrusunu isterseniz bir kısım beklentilere, 
tereddütlere de sebebiyet verir, onu ifade etmemek için söylüyorum- belki 
bazı bakanlıklarda ya kaldırarak veya başka ad altında yeni bir kompozisyonla 
yeni bir bakanlık düzenlemesine gitme imkânı da vardır. Bu konularla ilgili 
alternatif çalışmaları yaptık, zaten kararname çıktığında bu açık olarak 
gözükecektir. Bununla ilgili düzenleme de çok büyük bir ihtimalle seçimleri 
takiben yapılacak, aynı işi, hükûmet kurma işini iki defa yapmamak adına, onu 
ifade etmek istiyorum.

Sayın Şandır, hepimiz siyasetin içinden geliyoruz. Sorduğunuz soru 
önemli. Bu ülkede kim seçmene baskı yapıyorsa kaybediyor. Bunu kerratla 
gördük. Geriye dönük… Bakınız, 24’üncü defa sandık başına gideceğiz genel 
seçim için. İster normal zamanlarda ister olağanüstü dönemlerin akabinde 
yapılan seçimlerde seçmene baskı anlamına gelecek ki kamu görevlileri de 
seçmendir, epey de etki alanları vardır- aklını peynir ekmekle yememiş hiçbir 
hükûmet baskı yol ve yöntemiyle vatandaştan oy alma yolunu tercih etmez, 
ederse kaybeder geçmişte yapıldığı gibi. Onun için bizim bu düzenlemeyi 
getirirken hiçbir kamu görevlisine, hiçbir vatandaşa bir baskı yoluyla bir 
netice elde etmek gibi ne düşüncemiz var ne de buna ihtiyacımız var; bunun 
bilinmesinde fayda var ama sizin bunu “Baskı aracı olarak getirildi.” tarzında 
değerlendirmemenizi de rica ediyorum.
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Bu kadar çok geniş memur kitlesini 
ilgilendiren…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, işte “Bu kadar çok geniş memuru ilgilendiriyor.” diyorsanız 
o zaman Hükûmet bu tip kararnameleri çıkarırken ince eleyip sık dokuyacak, 
9 defa düşünecek, 19 defa düşünecek böyle bir algılamaya imkân vermemek 
adına. Onun için konuyu bu şekliyle ifade etmek istiyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Korku yaratacaksınız!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yargı kararıyla iade edilen ne kadar kamu görevlisi var? Sayın 
Paksoy, doğrusunu isterseniz, yanlış bir bilgi vermiş olurum, istiyorsanız 
yarın sorayım -illa da bu formatta bunun cevaplanması gerekmiyor- size bilgi 
vereyim yani yanlış bir bilgi verirsem size de saygısızlık olur.

Emekli edileceklerle ilgili de bizim bir önyargımız yok, vesaire yok, bu 
düzenlemelerin sonucunda çıkacak tabloya bakarız. “Zoraki emeklilik” diye 
bir şey olmadı, olsa olsa teşvik edersiniz geçmiş dönemdeki bazı uygulamalar 
sebebiyle, belki ikramiye miktarını artırırsınız, teşvik edici düzenlemeler 
olabilir. Emekli olur ya da olmaz emekli olacak kişi hesabını kitabını yapar, 
kendi arzusuna bağlı bir konudur.

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Öyle bir şey yok Sayın Bakanım, 
değişiklik yapın bari.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yok, yok.

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Yani mali haklarla ilgili bir şey yok, bari 
bir önerge verin de değiştirin.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Çelik, yanlış anlamadıysam siz tabii idarecilikten 
geliyorsunuz- şöyle bir şey var: Bir konu “Anayasa’da kanunla düzenlenir.” 
denildiğinde kanun hükmünde kararnameyle düzenlenebilir mi? Anayasa 
Mahkemesinin 89/4 esas, 89/23 sayılı Kararı var. Demin konuşmamda ifade 
ettiğim 91’inci maddedeki istisnalar, yani temel haklar, siyasi haklar ve kişisel 
haklarla 163’üncü maddedeki istisna dışında düzenleme yapabileceği yolunda 
mahkeme kararı var. Doğrudur…

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Sayın Arınç, öyle dememiş, “Memurlarla 
ilgili hususlar 128’de kanunla düzenlenir.” demiş.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Efendim, şimdi kişisel görüşleri tartışmak değil de artık yargı 
kararları… Siz de yukarıda bana onu söylediniz. Yargı kararları…

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Bunları diyor, ben bir şey demiyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bak şimdi, yargı kararları, sizin de ifade ettiğiniz 153’üncü maddeye 
göre katılsak da katılmasak da yargı kararları bağlıyor bizi. Katılmadığımız 
noktalar oluyor, nitekim birçok anayasa hukukçusu Anayasa Mahkemesinin 
bu kanun hükmünde kararnamelerle ilgili görüşüne katılmıyor. Anayasa’daki 
var olan bir yetkiyi işlemez hâle getiriyor diye Sayın Kemal Gözler’in ki o gün 
orada bir değerli arkadaşımız o kitaptan bahisle herhâlde… Sayın Günal sizde 
miydi?

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Var hepsi, var.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sizdeydi.

Orada diyor ki, “Anayasa’daki bir imkânı ortadan kaldırıyor Anayasa 
Mahkemesi” diye çok ağır bir şekilde de Anayasa Mahkemesini eleştiriyor. 
Şimdi eleştirmek ayrıdır, kanuna uymak ayrıdır.

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Eleştirebilir ama kaldırmış yani.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Diyor ki Anayasa Mahkemesi “Bu istisnalar dışında kanunla 
düzenlenir konusunda da düzenlemeler yapılabilir.” Doğrudur, yanlıştır 
ama neticede hepimizin bir düzenleme yapılırken dikkat etmemiz gereken 
hususlardır diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.



247

Konu : Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde 
Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin 
Konularda Yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 86 
Tarih : 05 Nisan  2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Süre yettiği nispette ifade etmeye çalışayım. Sayın İçli’nin Plan Bütçe 
Komisyonunda gündeme getirdiği bir konu vardı. Tabiatıyla demin 
konuşmamda da ifade ettim, aslında bizim Anayasa’mız, 91’inci maddedeki 
istisnalar ve 163’teki istisna dışında her alanda kanun kuvvetinde kararname 
çıkarma yetkisi veriyor.

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) — Bütçeye de…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — 163’üncü maddedeki…

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) — Ayrı…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bütçe kanununda değişiklik yapmaya imkân vermiyor.

Şimdi, Anayasa Mahkemesine konu götürülmüş. Bakınız, demin onu 
söyledim, Anayasa Mahkemesi konuyu açıklığa kavuşturmuş. Ne zaman? 
1989/4 Esas (16 Mayıs 1989) 1989/23 sayılı Karar. Oradan okuyayım: 
“Anayasa’nın bir konunun kanunla düzenleneceğini öngördüğü durumlarda 
o konu kanun hükmünde kararnameyle ilgili özel hüküm olan 91’inci 
maddenin sınırlaması dışında kalmadıkça ya da 163’üncü maddede olduğu 
gibi kanun hükmünde kararname çıkarılamayacağı açıkça belirtilmedikçe 
kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yapılabilir. Anayasa’nın kanunla 
düzenleme yapılacağını öngören her maddesini, mutlak ve yalnız kanun 
çıkarılmasını gerektiren bir zorunluluk sayıp kanun hükmünde kararnameyi 
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sakıncalı bulmak olanaksızdır.” Doğru, yanlış ama bugüne kadar sizin 
söylediğiniz uç noktalarla ilgili düzenlemelere gidilmemiş. Demin söyledim, 
çıkarılan 522 tane… Sayın Öztürk’le orada şey yapamıyoruz, fırsat bulursam 
onu da…

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) — Arada atlama yoksa 631.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Var, arada atlama var.

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) — Atlama varsa bilemem, en son kararnameyi 
söylüyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bir kısmını, 56 tanesini sayın cumhurbaşkanları geri göndermiş, 
bir kısmı da yayınlanmamış, söylediğiniz doğru, numara almamış. Onun için 
522 yürürlükte olan, onun üzerinden bakıyoruz.

Dolayısıyla, genellikle çıkarılan kararnamelerin çok önemli bir kısmı 
kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili, bir kısmı da 
personel rejimiyle ilgili -mali, özlük hakları filan- bazen de doğal gaz konusuyla 
ilgili veya depremle ilgili -o gün yukarıda belirttiğiniz gibi- alanlarda. Yani bu 
alanlarla ilgili düzenleme bugüne kadar yapılmamış.

Dolayısıyla, bu türlü bir imkân olsa bile, belli ki hükûmetler bu alanlarda 
düzenleme yapmış. Onun için, bizim, düzenlememiz içerisinde söylenilen o 
konularla ilgili ne bir düşüncemiz var ne de böyle bir uygulamayı sekiz buçuk 
yıldır yaptık.

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) — Hâkimler Kanunu var.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, o başka sebeple… Eskilerinde de var, yani baktık.

Değerli milletvekilleri, ben müteaddit defalar ifade etmeye çalıştım ki, bu 
düzenlemeleri yaparken… Hatta biz, kendi sevk ettiğimiz Hükûmet metninde 
-bakarsanız önünüzde- “2802 sayılı Hâkimler Kanunu” filan dememişiz. Ama 
yukarıda bu konuyla ilgili şey yapılırken eski kanunlarda da olduğu için buna 
benzer bir düzenleme gelmiş. Ama bizim düzenlememiz içerisinde hâkimlerle, 
savcılarla, bu alanlarla ilgili bir düzenleme söz konusu değil.

Sayın Şandır’ın hem konuşmasında hem de burada soru olarak ifade 
ettiği “Diğer şeylerde var mı benzer böyle ifade?” diye… Şimdi önümüzde 
olanlara bakalım. Diyor ki: “Kanun numarası 3268.” Bunun kapsam maddesi 
-2’nci madde- (m) bendinde yazmış işte yukarıda: “1600 sayılı Askerî Kanun, 
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Yargıtay Kanunu, askerî kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, mülki idare 
amirliği…” filan filan dedikten sonra (m)’ye kadar gelmiş (a)’dan itibaren. 
“Diğer kanun ve kanun hükmündeki kararnameler” diye başlıyor. Orada var.

Ondan sonra geçiyoruz, 3378… Yine “Kapsam” maddesinde Belediye 
Kanunu, Büyükşehir Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu” demiş, ondan sonra 
“Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler” diye (g) bendinde yazmış.

Geliyoruz 1996 tarihinde çıkarılmış 4214 sayılı Kanun’a. “Kapsam” 
maddesinin (2’nci madde) onuncu bendinde “Diğer kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelerin…”

Geliyoruz 4639…

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Devamında ne diyor Sayın Bakanım, 
devamında?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, şimdi geliyoruz, işte diğer kanunda…

MEHMET GÜNAL (Antalya) — “Diğer kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerin” devamında ne diyor o cümle?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, şöyle: 4639. 2001’de.(f) fıkrasında “Diğer kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelerin memurlar ile -çünkü bu memurlarla ilgili çıkarılan 
şey- diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin…”, “Diğer 
kanunlarda” demek suretiyle atıflar yapılmış.

Sürem bitti herhâlde. Geri kalanlara da sözlü cevap verme imkânım yok, 
yazılı cevap vereyim.
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Konu : Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde 
Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin 
Konularda Yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 86 
Tarih : 05 Nisan  2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bir kısım reform niteliğindeki konularla ilgili olarak geçmişten beri 
yapılmış Başbakanlıkta, bakanlıklarda çok sayıda çalışma var yani bakarsanız, 
devlet yapısının yeniden düzenlenmesiyle ilgili hemen hemen her hükûmette, 
her kalkınma planında bu konularla ilgili yapılmış çalışmalar var, özel 
ihtisas komisyonları kurulmuş vesaire. Dolayısıyla, bu getirilen yetki tasarısı 
bu görüşlerin ışığındadır. Tabii, kanun hükmünde kararnameler çıkarken 
hangi alanı düzenliyorsanız onunla ilgili de ilgili kuruluşların özel olarak 
bilgisine, görüşüne başvuracaksınız, ona göre de çıkaracaksınız. Bununla ilgili 
olarak zaten Başbakanlığın bilgisinde, tecrübesinde, arşivinde, yeteri kadar, 
bakanlıklardan, ilgili kuruluşlardan alınmış görüş var.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Yani bu kuruluşların görüşlerine 
müracaat etmeyeceksiniz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Biz yetki kanunu için böyle bir şeye gerek görmüyoruz ama 
ona dayalı olarak çıkarılacak kararnameler özel bir alanı düzenleyeceği 
için o alanda… Esas uygulanacak olan orasıdır yani kanun yerine geçecek 
olan orasıdır, orayla ilgili olarak da tabiatıyla ilgili bakanlıkların, kurum ve 
kuruluşların görüşü alınacaktır.

İkincisi -demin konuşmamda da ifade ettim, tekrar soruldu, buna da 
memnun oldum- kanun hükmünde kararname çıkarmaya imkân veren yetki 
yasaları Meclisi baypas etmek değildir değerli arkadaşlarım yani bundan sonra 
bu Meclisi kimse devre dışı bırakamaz. Geçmişte zaman zaman sıkıntılar 
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oldu, bundan hepimiz, en fazla da demokratik düzen zarar gördü. Artık, 
iki de bir “Meclis baypas ediliyor.” vesaire tarzındaki konuları gündeme 
getirmek bence doğru değil çünkü önünde sonunda, kanun hükmünde 
kararname de çıkarsanız -şimdi yetki vereceksiniz eğer uygun görüyorsanız- 
o kararnameler buraya gelecek. Herkesin, her şeyin burada konuşulacağı bir 
düzene girdik artık, bir döneme girdik. Dolayısıyla “Meclis baypas ediliyor.” 
filan… O zaman, otuz altı tane yasa bu Meclisten çıktı. Bu ülkede demokrasiye 
inanmış, bunun mücadelesini vermiş, yeri gelmiş hapis yatmış, yeri gelmiş 
sıkıyönetimlerde sıkıntıya girmiş olan başbakanlar döneminde de kanun 
hükmünde kararnameler çıktı, yetki yasaları çıktı. Yani böyle bir yetki yasasını 
illa da Meclise şu oluyor, bu oluyor tarzında nitelemek bence doğru değil; o 
insanlara da haksızlık olur, bizim de sekiz buçuk yıllık bir geçmişimiz var. Yani 
bu Meclisin hukukunu korumak adına kim ne söylediğinde nasıl durduğumuz, 
nasıl tavır aldığımız da ortadadır. Onun için, bu türlü şeyler ne Meclisi ipotek 
altına almadır ne Meclisi devre dışı bırakmaktır; tam tersi, bir ihtiyaçtan 
kaynaklanan husustur.

Sayın Günal sordu, demin vakit gelmedi, ben bir cevap vermek 
istemediğimden değil, işte oradaki saat işliyor, o süre zarfında cevap veriyoruz. 
Bu soruyu aslında siz yukarıda da sorduğunuz için ben orada cevap verdim, 
tutanaklarda var. Yeni ordu mu kuracaksınız…

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Var var, tutanak var!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, hayır, o tutanaklara bakın. Siz sordunuz, ben cevabı orada 
verdim ama bir defa daha vereyim çünkü orası dar kapsamlı bir grup arkadaşın 
duyduğu konu, tutanaklar, şimdi burada üçüncü kanaldan herkes de dinliyor.

İnşallah bu ülke yeni bir ordu kurma ihtiyacını duymaz, Türkiye o 
sıkıntılara girmez. Bizim ne ordu kurma işimiz var ne böyle bir düşüncemiz 
var ne özel bir uygulama ihtiyacımız var. Kaldı ki…

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Yeni değil, özel ordu vardı ya Sayın 
Bakanım.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bir şey daha sordunuz -onu sormadınız- sınır birlikleriyle ilgili, 
entegre sınır yönetimiyle ilgili. Bu, ulusal programda olan bir husustur. 
Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama “Bunu bu yetkiyle düzenleyeceğiz.” 
diye bir husus yok. Hiç aklımızdan geçmeyen de bir konudur. “Bu kanunla 
her şeyi alıyorsunuz, neleri yapmayacaksınız?” İşte, şimdi siz sordunuz. Böyle 
bir sınır birlikleri filan getirme yok, yeni bir ordu kurma tarzında bir şey yok, 
silahlı kuvvetlerin yeniden teşkili, reorganizasyonuyla ilgili bir düzenlemeyi 
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bizim bu kanunla yapma niyetimiz de yok, aklımızın köşesinden geçmedi. 
Yerel yönetimlerle ilgili herhangi bir düzenleme bu kanun kapsamında 
yapılmayacak. Bunlar hiç düşündüğümüz şeyler değil.

Onun için, o türlü genelleme yapmak yanlış olur. Niyetimizin ne olduğunu 
daha somut anlamak istiyorsanız tabii kanun kuvvetinde kararname çıktıkça 
daha net göreceksiniz ama sordunuz, bakınız en azından üç tane sorulan 
somut soruya cevap verme imkânımız oldu.

MEHMET GÜNAL (Antalya) — Göremeyeceğiz, ara vermiş olacağız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Şimdi, Sayın Yalçın’ın sorduğu soru: Samimi olarak ben ilk defa 
şimdi sizden duydum, yani o şeyi dinlemedim. Yani burada Mecliste temsil 
edilen bir partiyle ilgili o türlü bir düşünceyi, o türlü bir uygulamayı ben 
şahsen bilmiyorum, bir bilgim yok. Bilgimin olmadığı konuda…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Sayın Bakan, akşamdan beri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır, Sayın Bakan şimdi burada olsaydı, onu da sorabilirdim.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Sordurun efendim, telefonla sordurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Hayır hayır, sordururuz, onu da sordururuz ama şimdi…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Yani Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir 
muameleye muhatap oluyor, siz rahatsız olmuyorsunuz, bu nasıl bir şeydir?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Şandır…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Akşamdan beri konuşuyoruz şurada!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Bir dakika yani şimdi Sayın Şandır, beni en iyi tanıyanlardan birisi 
sensin. Yani sen şunu bilirsin ki, yani bilmediğim bir konuda cevap vererek 
size saygısızlık mı edeyim ya? Yani siyaset adamı bildiği konuda konuşursa 
doğru dürüst, adam gibi siyaset adamı olur, bilmediği konuda konuşursa olur 
mu?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Sayın Bakanım, bilin ama bilin.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Benim size saygım var, partinize de saygım var. Burada temsil 
edilen partilere saygım var, insanlara saygım var, bu konuyu bilmiyorum 
diyorsam, sen de anlayışla karşıla. Yani kalkıp da böyle suçlama ya…
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Konuştuklarımızı birine sorun o zaman!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL 
ÇİÇEK (Ankara) — Anlıyoruz yani, tamam seçim yaklaşıyor, burada son 
konuşmalarınızı da yapacaksınız ama yani bilmeden bir şey mi diyeyim?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Hayır efendim, bilmeden söylemeyin 
ama öğrenin, öğrenme imkânınız var.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Canım öğreniriz onu da, bir şey demedim ki. Demin de bakınız, 
bir arkadaşım sordu, “Bilmiyorum, öğreneyim size yarın cevap vereyim” 
dedim.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Akşamdan beri konuşuyoruz ama 
burada.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yahu elini vicdanına koy, akşamdan bu tarafa iki dakika dışarıya 
çıktım, ben buradayım, bu kanunu da baştan beri ben takip ediyorum. Yani 
istiyorsanız bunu sabaha kadar tartışalım canım. Yani bu böyle bir şey değil ki. 
Yapma bunu Sayın Şandır, en evvel sen yapma. Yani doğru bir şey değil.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Sayın Bakanım, Türkiye’de…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yetkiyi ne zaman kullanacağız? Bizim düşüncemiz, bu yetki 
tasarısını getirirken düşündüğümüz konu, seçimleri takiben yeni bir hükûmet 
teşkil edildiğinde aynı işi iki defa yapıp zaman kaybına sebebiyet vermeyelim.

ERKAN AKÇAY (Manisa) — Sayın Bakan, siz Hükûmette kalacağınızı 
garanti mi görüyorsunuz? Yeni Hükûmetin…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Yasama ekonomisi açısından bunu önemsiyoruz. Bir saatlik 
buradaki çalışmanın neye mal olduğu ortada. Dolayısıyla, biz başlangıçta 
da onu ifade ettik. Bu konuşmalarım üzerine de atıf yapıldı. Onun için, bu 
kanunla ilgili bir yetki söz konusu olacaksa, bunu büyük ölçüde seçimleri 
takiben kullanmayı düşünüyoruz.

RIDVAN YALÇIN (Ordu) — Sayın Bakan, hiç olmadı şu anki konuşmanız. 
Meclisin bunu takdir etmesi gerekmez mi Allah aşkına? Nasıl böyle bir şey 
yaparsınız?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Genel düşüncemiz, genel şeyimiz budur.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Konu  : Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 12 
Haziran 2011 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergeler 
(4/258, 259) ve Anayasa Komisyonu Raporu görüşmeleri 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 73 
Tarih : 03 Mart 2011

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

24’üncü Dönem milletvekili genel seçimleriyle ilgili bir karar almak üzere 
böyle bir oturumu gerçekleştiriyoruz. Alacağımız bu kararın ülkemiz için, 
milletimiz için, teker teker hepiniz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ediyorum.

23’üncü Dönemin başlangıcından bugüne kadar -bugün karar aldıktan 
sonra da belki bir süre daha çalışmış olacağız- Meclisin son birleşimi 
gerçekleşinceye kadar yaptığınız ve yapacağınız çalışmalardan dolayı, 
katkılardan dolayı Hükûmetim adına hepinize teşekkür ediyorum.

Hiç şüphesiz 23’üncü Dönemde bu kürsüden ülke meselelerini birlikte 
konuştuk, birlikte tartıştık, çok heyecanlandığımız günler oldu, çok iyi şeyleri 
konuştuk. Bazen birbirimizi de belki incittik, kırdık. Bunların geride kalmasını 
temenni ediyorum. Eninde sonunda yaptığımız iş süreli bir iştir. Bu görevi 
bir şekilde bıraktığımızda ümit ederim ki birbirimizi hep güzel yönlerimizle 
hatırlayalım, acı hatıralar olarak konuştuğumuz, yaptığımız hususlar varsa, 
fiiller varsa onları da geride bırakmış olalım diye düşünüyorum.

Seçimler demokrasilerde önemlidir çünkü hücre yenilenmesi böyle 
oluyor. Seçimler aynı zamanda milletimize hizmet yolunda bir heyecan 
yenilenmesidir. O heyecanı duymak, demokrasinin hücrelerini yenilemek 
adına 24’üncü defa 12 Haziranda milletimizin huzuruna çıkmış olacağız 
ve milletimizden bundan sonraki yapacağımız çalışmalarla ilgili siyaset 
kurumu olarak talimat alacağız çünkü hepimiz biliyoruz ve inanıyoruz ki 
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demokrasilerde gücün kaynağı millettir, rejimin ve demokrasinin de teminatı 
millettir. Milletimiz 24’üncü defa 12 Haziran’da sandık başına gidecek. Ümit 
ve temenni ediyoruz ki huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde sandık başına 
gidecek ve kendi hür iradesiyle kimi tercih edecekse buraya gönderecek ve bu 
Parlamentodan da 61’inci Cumhuriyet Hükûmeti çıkmış olacaktır.

O nedenle yapılan her seçim demokrasinin kökleşmesi, demokrasinin 
kurumsallaşması adına önemli bir dönemeçtir, önemli bir noktadır.

Muhtemelen, seçimlere 20 civarında partinin katılma imkânı var. 
Bunlardan kaç tanesi katılır bilemem ama Yüksek Seçim Kurulunun son 
verdiği bir kararda 20 partinin seçimlere katılma hakkı gözüküyor. Bu partiler, 
şunu kabul etmemiz lazım ki değerli milletvekilleri, birbirinin hasmı değildir. 
İktidar oluruz, muhalefet oluruz, Parlamento içinde oluruz, Parlamento 
dışında oluruz ama şunu hepimiz kabul etmeliyiz ki biz birbirimizin hasmı 
değiliz, aramızda bir husumet olmaz, olmamalıdır; bizler olsa olsa milletimize 
hizmet yolunda rekabet içerisinde olan hizmet kurumları oluruz. Meseleye 
böyle bakarsak demokrasi daha anlamlı olur, daha da vatandaşımızın hayrına 
bir yol ve yöntemi benimsemiş oluruz. Onun için, rekabet içerisinde bir 
seçime gireceğiz, bu seçimde mümkün olduğu kadar çıtayı yukarıda tutmak, 
birbirimizi kırmadan, incitmeden bu seçimleri sağlıklı, huzurlu bir ortamda 
gerçekleştirmek, gerçekten herkesin yararınadır, milletimizin demokrasiye 
olan bağlılığı artacaktır; milletimizin bu müesseseye, bu çatıya olan, bu yüce 
çatıya olan ilgisi, alakası ve bağlılığı daha da artmış olacaktır.

Değerli milletvekilleri, her seçim, aynı zamanda siyasi partilerimiz için, 
siyaset kurumu için ve teker teker milletvekilleri için bir karne dönemidir. 
Millet bize bir karne verecek, neyi ne kadar yaptık ya da yapamadık. O nedenle, 
görevimizi iyi yaptık mı, yapmadık mı bunun hesabını millete hep birlikte verip 
sonuçta önümüze bir karne konulmuş olacaktır, bu da seçim sonuçlarıdır. Zaten 
demokrasinin bir özelliği de budur. Belki bugün birçok ülkede yaşanan kargaşa 
bu hesabın verilememesindendir, halkın iradesine itibar edilmemesindendir, 
halka bu manada güven verilmemesinden kaynaklanıyor. O nedenledir ki, 
ümit ediyorum, hepimiz milletimizin karşısına çıktığımızda hesabı iyi vermiş 
partiler oluruz, şahıslar oluruz.

Değerli milletvekilleri, ayrıca, seçim döneminde elbette ülke meselelerini 
konuşacağız, yapılanları konuşacağız, yapılamayanları konuşacağız, 
milletimizin geleceğiyle ilgili tasavvurlarımız, düşüncelerimiz varsa onları 
seçim beyannameleriyle, yaptığımız açık oturumlarla, başka türlü faaliyetlerle 
ortaya koyacağız ve böylece milletimizle bütünleşme adına bir önemli fırsatı da 
yakalamış olacağız. Dolayısıyla, bugün burada dile getirilen, tenkit niteliğinde 
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olan, teklif olarak ileri sürülen, yapılmadı denilen veya yapıldı denilen ne 
kadar tartışma varsa, yaptıysak bunu da millete götürmüş olacağız. Millet de 
bu tartışmalara bir son noktayı koyacaktır.

Değerli milletvekilleri, bize düşen, belki seçimle ilgili bu son oturumda, son 
birleşimde hepimizin ittifak etmesi gereken bir husus var, hepimiz bu noktada 
birleşmeliyiz. Elbette tartışıyoruz, tartışacağız, burada gündeme getirilen, 
getirilmeyen her konuyu millete götüreceğiz, milletin kararını alacağız ama 
esas mesele milletin kararını aldıktan sonra o karara uymaktır, milletten hiza, 
mesafe almaktır. Belki bizim demokrasimizde bugüne kadar yaşadığımız en 
temel eksikliklerden bir tanesi, seçime giderken tartıştığımız konuları, millet 
karar verdikten sonra, sanki millet böyle bir karar vermemişçesine, ilk defa bu 
konu Türkiye’nin gündemine geliyormuşçasına tekrar sıfırdan başlayıp bir dört 
yıl daha, bir dört buçuk yıl daha aynı şiddetle, aynı dehşetle, aynı gerekçelerle, 
aynı usul ve üslupla o konuları tartışmaktır. Eğer meseleye böyle bakacaksak 
12 Haziran seçimleri bu manada biraz eksik seçimler olur.

Onun için, kim ne söyleyecekse, kim birbirleriyle ilgili nezaket 
çerçevesinde, saygı çerçevesinde ne söyleyecekse 11 Haziran akşamına kadar 
söyleyecek, söylemeli, bunun imkânlarını hep birlikte bulmalıyız ama 12 
Haziran akşamı millet bir karar verdikten sonra, 13 Haziran sabahı Türkiye’de 
yeni bir sayfa açılmalıdır. Demokrasi adına yepyeni, bembeyaz bir sayfanın 
daha açılması gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, demokrasi, bir ölçüde sandığa gitme mücadelesinin 
tarihidir, demokrasinin tarihi budur. Sandığa gitmek önemli ama sandığın 
sonucunu kabullenmek sandığa gitmekten daha önemlidir. Türkiye’nin 
zaman zaman yaşadığı yol kazaları, zaman zaman yaşadığı antidemokratik 
müdahaleler, demokrasi dışı salvolar, zaman zaman iktidarlar karşısında 
demokratik olmayan yol ve yöntemlerle, çoğu zaman da ahlaki olmayan 
yol ve yöntemlerle iktidarları iktidardan etme dönemi artık, bundan sonra 
son bulmalıdır. Şuna hepimiz inanmalıyız ki: Bundan sonra, hükûmetlerin 
kurulacağı yer de bu çatının altıdır, hükûmetlerin düşürüleceği yer de bu 
çatının altıdır. Dolayısıyla, neyi yapacaksak burada yapacağız, ülkenin her 
sorununu burada çözeceğiz, çözmeliyiz. Bunun dışındaki yol ve yöntemler, 
bunun dışındaki arayışlar çağ dışılıktır, ilkelliktir. 2010 Türkiye’sinde artık bu 
çağ dışılığa, bu ilkelliğe de son vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü 
böylesine bir kararı 28 Şubat gibi demokrasimiz açısından son derece kara bir 
leke olan bir tarihin hemen akabinde alıyoruz. Neler yaşandı bunu hep beraber 
biliyoruz. O dönemin mağdurları ki bunlardan bir tanesi, ülkesine hizmet 
noktasında gece gündüz çalışmış, şahsen hüsnü şahâdette bulunacağım ve 
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kendisinden de tecrübelerinden de şahsen inanıyorum ki, hepimizin büyük 
istifade ettiği, edeceği merhum Erbakan’ın vefatının sonrasında televizyonlarda 
çok güzel şeyler söylendi. Keşke o vefatından sonra söylenenlerin onda 
1’i yaşarken söylenmiş olsaydı. O zaman siyaset daha anlamlı olurdu, 
demokrasimiz bir başka lezzetli olurdu, tadı daha farklı olurdu. Acımasızca 
demokrasi dışı yol ve yöntemlerle Türkiye’nin bir dönemi heba edildi. Bunun 
bedelini de Türkiye, çok ağır ödedi, ödüyor. Onun için diyoruz ki, artık, 12 
Haziran tarihi, bu ve benzeri tarihler için son bir dönem olmalı, bu ve benzeri 
yol ve yöntemler için son tarih olmalı. Türkiye artık, demokrasi noktasında, 
kendi yolunda ilerlemeli diye düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, bir şeyi daha ifade etmem lazım. Tabiatıyla, 
bizimki gibi, birçok kronik sorunları olan, geçmişten birçok sorunu devralan 
ve yaşadığı coğrafya itibarıyla da ilave, kendisinden kaynaklanmayan 
sebeplerle binbir türlü sıkıntıyla karşı karşıya olan bir coğrafyada milletimizin, 
onun fertlerinin, ister birey olarak ister toplum kesimleri olarak devletinden 
talepleri olabilir, şikâyetleri olabilir. Biz de zaten bu şikâyetleri çözmek, bu 
sıkıntıları ortadan kaldırmak, imkân ölçüsünde, gücümüz yettiği nispette 
bunları çözüme kavuşturmak üzerine siyaset yapıyoruz ama ister devletinden 
ister iktidarlardan istersek birbirimizden talebi olanlar varsa, şikâyeti olanlar 
varsa, hatta yapılan bir kısım yanlışlıklar var da bunları protesto etmek 
gerekiyorsa bile, artık kullanılabilecek yegâne yol, doğru olan yol, çağdaş 
olan yol, demokratik yoldur, demokratik kanallardan bu taleplerin siyasete 
yansımasıdır, siyaset kurumunun demokratik yol ve yöntemlerle bunları 
gündeme getirmesidir.

BENGİ YILDIZ (Batman) — Hepsini kapatmışsınız Sayın Başbakan 
Yardımcısı, bütün demokratik kanalları kapatmışsınız!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Demokrasi dışında, özellikle cebir ve şiddet yoluyla sorun 
çözmeye kalkışırsak bu ülkeye yeni bedeller ödetir, bu ülkeye yeni sıkıntılar 
çıkarır, yeni üzüntüleri ortaya koyarız, üzüntülü tabloları ortaya koyarız.

HASİP KAPLAN (Şırnak) — Sanki gazetecileri içeri alan siz değilsiniz, 
muhalefet partilerini içeri tıkan siz değilsiniz! Allah Allah! Ayda mı 
yaşıyorsunuz? 3 bin tane partilimiz içeride…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Onun için, sebebi ne olursa olsun, demokrasiyi götürüp 
C4 paketine bağlayamayız. Ne olursa olsun, plastik bir kısım patlayıcıları 
demokrasinin bir yerine bağlayıp “Şunlar olursa olur, bunlar olmazsa kan 
dökerim, kin kusarım, insan öldürürüm.” demek olmaz.
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Onun için, bakınız, 12 Haziran, bu manada, ülkemiz açısından tarihî bir 
fırsattır. Hepimiz biliyoruz ki, geçmişte belki konuşamadığımız, belki yeteri 
kadar konuşamadığımız, geçmişte çözmediğimiz, çözemediğimiz, belki yeteri 
kadar çözüm getiremediğimiz birçok sorunumuz var. Bunları yavaş yavaş 
isimlendirerek de konuşuyoruz, bu önemlidir. Bu kürsüden, ben inanıyorum 
ki şu üç buçuk dört seneye yakın süre içerisinde, konuşulmadık hemen hemen 
hiçbir mesele kalmadı, varsa diğerlerini de konuşuruz, konuşmaya devam 
ederiz; çözümü konuşa konuşa buluruz, vuruşa vuruşa bulamayız. Bunun 
altını çiziyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) — Sustura sustura gidiyorsunuz ama sustura 
sustura gidiyorsunuz!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kim ki bunun dışında bir tercih yaparsa en evvel kendisine ve 
bu millete kötülük yapar, iyilik de başkalarına olur, milletimiz lehine olmaz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) — Bir açıklamaya on sene ceza!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Onun için, içimden gelen samimi bir duyguyu burada ifade etmek 
istiyorum ki demokrasi dışı arayışlar, demokrasi dışı çözüm arayışları, cebir 
ve şiddet üzerinden çözüm aramak günümüz dünyasında artık kabul edilen 
bir husus değildir. Bunun için -demin burada da Bekir Bey Kardeşim ifade 
etti- bir hususu artık milletimize topluca buradan, bu kürsüden vadetmenin 
zamanı çoktan geldi ve geçti. Şunu biliyoruz: Uzun zamandır Anayasa 
pratiği ve uygulamalarını içeriden bilen bir insan olarak ifade ediyorum ki 
sorunlarımızın çözülememiş olmasının -bir kısım sorunlarımızın temelinde 
iktidarlara düşen kusurları ayıralım ama- önemli bir sebebi yürürlükteki bu 
Anayasa’dan kaynaklanıyor, bunda hepimizin ittifak ettiğini düşünüyorum. Bu 
kanaate varışımın sebebi de geçmişte siyasi partilerimizin bu Anayasa’yla ilgili 
söyledikleri sözler, ortaya koyduğu metinlerden ifade ederek diyorum ki: En 
önemli meselemiz, belki zaman zaman hepimizin canını sıkan, üzüntüye sevk 
eden birçok sorunun temelinde bugünkü Anayasa yatıyor. Öncelikleri farklı, 
felsefesi farklı, dengeleri farklı, vesayeti demokratik kurum hâline getirmiş böyle 
bir Anayasa’yla Türkiye yoluna devam edemez, millet yoluna devam edemez, 
demokratik standartları düşük bir ülkenin de gelişmiş dünya içerisindeki 
skalası da epey aşağılarda olur. Onun için, bu dönem belki bunu yeteri kadar 
gerçekleştiremedik, bundan dolayı da milletimizden özür diliyorum ama 
hiç olmazsa 12 Haziran tarihinden itibaren Türkiye’nin en önemli gündem 
maddesi olarak uygunsa, siyasi partilerimiz bunu böyle kabul ediyorsa bunu 
öncelikli bir mesele hâline getirip milletimize bu Parlamento olarak yepyeni 
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bir anayasayı armağan etmek zannediyorum siyaset kurumunun omzundaki 
en büyük yüktür, en büyük sorumluluktur. Bunu da buradan ifade etmek 
istiyorum. Çünkü bu Anayasa kaldığı sürece sıkıntılardan, gerilimlerden 
Türkiye’yi kurtarmak da mümkün olmuyor. Maalesef bu Anayasa’nın dengesi 
bozuk, rot balansı bozuk, kullanım tarihi çoktan geçmiş. Böyle bir Anayasa’yla 
Türkiye’nin çağdaşlaşma ve uygarlaşma yolunda çok fazla mesafe alması 
mümkün olmuyor, hızını artırması mümkün olmuyor.

Değerli milletvekilleri, tabiatıyla, bir şeyi daha ifade etmek istiyorum: 
Seçim zamanları zaman zaman söylemlerimiz olur, düşünerek söylediklerimiz 
var, heyecanlanarak dile getirdiğimiz hususlar oluyor. Zararı yok birbirimizi 
incitelim, sonra tutar barışırız, helalleşiriz -şimdi de helalleşmeliyiz, ben 
hakkımı herkese helal ederim- ama bir şey var, siyasi söylemleri yaparken 
milletimizi incitecek laflardan zinhar kaçınmamız lazım. Yani mesela “Milletin 
iradesini satın almak.” Efendim “Hediye paketleri dağıtıyorsunuz...” Bu bahsi 
açmak istemiyorum ama zaman zaman yapılıyor. Efendim, işte, hediye paketi 
dağıtıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz… Farkında olmadan 
bu ülkenin aziz insanlarını, şerefli insanlarını, onurlu insanlarını… Bir paket 
ki, değeri 3 liradır, 5 liradır, 50 liradır, 100 liradır, neyse, ne kadar olursa 
olsun, oy bir insanın şerefidir, onurudur; bir kefesine onurunu bir kefesine 
hediye paketini koyuyor gibi onu aşağılamak milletimizi yaralar. Milletimiz 
onurludur ve yapılan hiçbir iş de millete lütuf değildir, ihsan da değildir. Sosyal 
devlet olmanın gereği olarak elbette yoksulu varsa, imkânı olmayan insanlar 
varsa devletin onu kollaması, gözetmesi onun boynunun borcudur.

BENGİ YILDIZ (Batman) — Sosyal devlet değil, sadaka devleti oldu.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Meseleye böyle bakmak ve vatandaşın iradesinin satın 
alınabileceği gibi bir imajı, bu millet gibi aziz bir milleti, yüce bir milleti dış 
dünyada iradesi satın alınabilecek bir millet gibi göstermek bence çok doğru 
değildir. O nedenle, seçimi başarırız ya da başaramayız. Eğer bir başarısızlık 
varsa onu kendimizde aramamız lazım; milletle gönül bağını yeterince 
niye kuramadık diye ona bakmak lazım, milletin talimatlarını niye yerine 
getirmedik ona bakmamız lazım, biz nerede yanlış yapıyoruz diye ona bakmak 
lazım. Yoksa, millet neden oraya rey verdi, neden buraya rey verdi deyip 
bahane aramanın hiçbir anlamı yoktur. Eğer böyle yaparsak, o zaman emin 
olun, siyaset kurumunun millet nezdindeki itibarı daha da yukarıda olur ve 
daha da yukarıda olması lazım gelir. Onun için, zannediyorum ki, buradaki 
söylemlerden, önümüzdeki seçim döneminin biraz propagandanın omurgası 
da, iskeleti de burada çıkmış oluyor, eğer bir zanda bulunmuyorsam. Onun 
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için, zararı yok, birbirimizi eleştirelim ama millet iradesi üzerinde gölge 
düşürecek, millet iradesini hafife alacak ya da kendi başarısızlığımızı milletin 
şu veya bu şekildeki kandırılmışlığı gibi, ona da hiç yakışmayan bir gerekçeyle 
ortaya koymak bence doğru değildir.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Yüzde 42 oy verenlere de darbeci 
demeyin o zaman!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Artık 24’üncü defa milletimiz bu yüce çatı altında görev yapacak 
insanları belirlemek üzere sandığa gidecek. Elbette bu seçim kampanyamız, 
23’üncüsünden, 22’ncisinden, 21’incisinden daha kaliteli olmalıdır, daha 
düzeyli olmalıdır.

Bir de şundan hiç gocunmamamız lazım, bu noktada hiçbir sıkıntıya 
girmeyelim: Bizim kültürümüzde bir söz var; “Bilgi müminin yitiğidir.” 
İnanıyoruz ki, kim doğruyu söylüyorsa ondan o doğru bilgiyi almak, kim 
millet hayrına bir iş yapıyorsa onun bir tarafından tutmak bizim şiarımız 
olmalıdır. İşin doğrusunu yapmakta, işin millet hayrına olanını yapmakta 
ortak olamazsak, zarara ortak oluruz, milletimizin karşısına çıkacak sıkıntılara 
ortak olmuş oluruz, onun sorumluluğuna ortak olmuş oluruz. Onun için, 
bu seçimler, inşallah huzur içerisinde, barış içerisinde geçsin, bunu temenni 
ediyorum, bunu önemsiyoruz. Bu seçimler sadece milletimizi ilgilendirmiyor, 
emin olun, tüm Avrasya coğrafyası dediğimiz coğrafyayı… Türkiye çünkü 
parlayan yıldız, bu bizim ifademiz de değil, bu başarı hepimizin başarısı, 
burada bir bencillik etmek gibi bir gayretin içerisinde olamayız. Mevcut olan 
gücümüz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkanım bitiriyorum.

BAŞKAN — Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Mevcut olan başarı Türkiye Cumhuriyeti devletinin başarısıdır, 
hepimizin başarısıdır. Bu başarıyla da iftihar etmeniz lazım. Dolayısıyla, 12 
Haziran seçimleri sadece milletimizi ilgilendirmiyor, Türkiye’ye ümit bağlamış, 
Türkiye’den destek bekleyen, Türkiye’den imkân bekleyen, Türkiye’den ilgi ve 
alaka bekleyen herkesi ilgilendiriyor.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.
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Konu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; Devlet Personel Başkanlığı; 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; Tütün, Tütün 
Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu; 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesabı münasebetiyle

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 32 
Tarih : 07 Aralık 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Sözlerimin başında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü ve Yüksek Denetleme Kuruluyla ilgili görüş serdeden arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.

TODAİE, 1955’ten bu tarafa, yarım asrı aşan bir süreden beri önemli bir 
görevi ifa etmektedir. Fakat, arkadaşlarımızın da bir ölçüde dile getirdiği gibi, 
yaptığı görevin ifasıyla mütenasip bir tanınmışlığı da söz konusu değildir.

Şunu hepimiz biliyoruz ki, etkin, verimli, süratli ve kaliteli bir kamu 
hizmeti, aslında kaliteli bir kamu yönetiminden geçmektedir. En modern 
yasaları da çıkarsanız, en modern sistemleri de getirip uygulamaya koysanız, 
yasal olarak, bunları uygulayacak kamu yöneticilerini bu maksada matuf 
iyi yetiştiremediyseniz, bu reformlardan, bu yasal düzenlemelerden gerekli 
fayda sağlanamıyor. Ancak, şunu görmek gerekir ki, 1955’ten bu tarafa, başta 
belediyelerimiz olmak üzere, pek çok kamu kuruluşundan insanlarımız o 
kurumda görev yaptılar, hizmet aldılar. Kuruluşundan bugüne emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.

Bu dönemde inanıyorum ki bütün bu tenkitler de dikkate alınmak 
suretiyle daha ileri bir noktaya gelebilecek, etkin ve verimli bir eğitim ve 
akademik hizmeti sunabilecektir. Bizim de kendilerinden beklentimiz budur. 
Şahsen bu görev bana verildikten sonra kendileriyle yaptığım iki görüşmede 
bu talebimizi ilettik. Neyi nasıl yapacakları siyasetçinin işi değildir. Biz, ancak 
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siyasi kararlılığımızı, desteğimizi veririz. Bunu yüce Meclisin huzurunda bir 
defa daha ifade ediyorum.

Neden bunu yaptınızdan ziyade, neden bunları yapmadınız noktasında 
olsa olsa taleplerimiz olabilir. Özellikle reform açısından önemli adımların 
atıldığı ve atılacağı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde, inanıyorum ki, bu 
kurumumuza daha fazla iş düşecektir, biz de kendilerine yardımcı olacağız. 
Bunu kısaca ifade etmek istiyorum.

İkinci olarak, Yüksek Denetleme Kuruluyla ilgili birkaç şey söylemek 
istiyorum. Yüksek Denetleme Kurulu, Atatürk’ün direktifiyle kurulmuş olan 
ve o günden bugüne de imkânlar ölçüsünde başarıyla hizmet vermiş olan 
bir denetleme kurulumuzdur. O günden bugüne hizmet verenlere de yine 
huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Bu kuruluş bir taraftan KİT’lerin yasalara uygun faaliyette bulunup 
bulunmadığını, öbür taraftan da verimlilik açısından olmak üzere birçok 
yönden bu kurumların denetimini yapmaktadır. Bu, aynı zamanda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin, yani sizlerin bu KİT’lerle ilgili yapılan 
faaliyetler ne ölçüde yasalara uygundur ya da değildir, ne ölçüde verimlidir 
ya da değildir, büyük ölçüde müzakerelere esas teşkil eden raporları 
hazırlıyorlar. Ancak, bir süreden beri bir tereddüt var. Bu burada da dile 
getirildi. Bunun kısa süre içerisinde ortadan kaldırılması gerektiğini ben de 
şahsen düşünüyorum. Şimdi, maalesef, ayrı ayrı zamanlarda çıkan kanunlar 
sebebiyle devlet hayatımız içerisinde aynı görevi yapan birden çok kuruluş 
vardır. Bildiğim kadarıyla, mesela devlette halıcılık işiyle uğraşan sekiz tane 
kuruluş var, üç tane ayrı emeklilik kuruluşu var. Denetim alanında pek çok 
mekanizmalar var. Bir taraftan kaynak israfı, bir taraftan insan israfı, öbür 
tarafta, özlük hakları bakımından da aynı görevi yaptıkları hâlde farklı statüde 
olmaktadırlar. Bu da beraberinde bir kısım adaletsizlikleri getirmektedir. 
Dolayısıyla, Yüksek Denetleme Kurulunun da bu dönemde hiç olmazsa bu 
tereddüdü ortadan kaldıracak bir yapıya kavuşması gerekir. Bir arkadaşımız 
tarafından “Bunu tartışmaya açalım, katılım” denildi. Ben de bu vesileyle 
tartışmaya açıyorum. Komisyonda da ifade etmeye çalıştım. Şimdi bir 
görüş, Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin Sayıştay mensubu olarak kabul 
edilmesi, buranın kaldırılarak Sayıştay bünyesi içerisinde faaliyetlerini 
sürdürmesidir. Sayıştay da denetim yapıyor Meclisimiz adına, onlar da rapor 
hazırlıyor, buralarda görüşüyoruz. Bir görüş budur. Bir görüş ise, özerk bir 
yapıya kavuşmasıdır. Başbakanlığa bağlı olabilir veya ayrı, özerk bir yapıya  
kavuşabilir. Bu da bir tartışma konusu olan fikirdir. Bunun ortalaması başka 
bir fikir de olabilir. Yüksek Denetleme Kurulu kalsın, ama Meclise bağlı 
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olsun denilmektedir. Demek ki ortada üç tane görüş var, ama arzu edilen şey 
şudur burada: Siyasi etki olacaktı olmayacaktı tartışmasından ziyade, bugün 
bulunduğundan çok daha iyi hizmeti hangi yapıda, hangi statüde verecektir, 
ona bakmak lazım. Biz bu tartışmaya açığız. Ümit ediyorum ki önümüzdeki 
günlerde, yani 2008’le beraber, demin söylediğim, aynı alanda görev yapan 
birden fazla kuruluşun tek çatı altında birleştirilmesiyle ilgili çalışmalara hız 
vereceğiz. Bunun ilk ayağı sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Arkasından, bir afet 
olduğunda ki geçmiş olsun diyorum buradan Antalyalı vatandaşlarımıza, 
hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum. Bir afet söz konusu olduğunda, 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü müdahale ediyor; Acil Durum Yönetimi, o başka 
bir taraftan müdahale ediyor: Bayındırlık Bakanlığının kuruluşu da var, Sosyal 
Yardımlaşma var. Bakıyorsunuz birçok başlılık, dağınıklılık oluyor. Bunların 
hepsini tek çatı altında birleştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Bu 
meyanda da denetleme görevi yapan Yüksek Denetleme Kuruluyla ilgili de bir 
karara varmış olmamız gerekir diye düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, denetim deyince, bir iki hususa da bu bütçe 
vesilesiyle temas edildiği için ben de temas etmek lüzumunu, hatta mecburiyetini 
duyuyorum. Şimdi, Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, sadece bir 
slogan değil, sadece Anayasa’da yazılı olduğu için değil, gerçekten önemli bir 
sıfattır Türkiye Cumhuriyeti devletinin. Bu ne demektir? Başta idare olmak 
üzere, devleti yönetenler olmak üzere, kişilerin ve kurumların yaptığı her işi 
hukuk kuralları içerisinde, kanuni usuller içerisinde, hukuki usuller içerisinde 
yapmasıdır. Bunlara aykırı bir durum söz konusu olduğunda da bunun yine 
hukukta ve yasalarda belirtilen usullerle soruşturulması esastır. Dolayısıyla, 
bir konuyu gündeme getirdiğimizde eğer bir hukuk ihlali varsa, bir yasa ihlali 
varsa, bunu Türkiye’de soruşturacak yeteri kadar makam vardır, hatta çoktur. 
Demin söyledim, birden fazla makam vardır. Dolayısıyla, burada öyle iddialar 
gündeme getirildi ki, bunlara cevap vermediğiniz takdirde… Biz burada 
birbirimizi tanıyoruz, birbirimizin ne demek istediğini anlarız, ama siyaset, 
biraz, konuşulandan ziyade dışarıda algılama meselesidir. Konuştuğumuzdan 
ziyade, buradaki konuşmalarımız dışarıda nasıl algılanıyor, ona bakmak lazım.

Şimdi, böyle bakıldığında hepimizi de bir ölçüde zan altında, töhmet 
altında bırakan bir kısım ifadeler oldu, evvela Silahlı Kuvvetleri, yargıyı ve 
denetim mekanizmalarını ve milleti zan altında bırakan.

Şimdi, bazılarımızın çocuklarının Türkiye’nin sıkıntılı bölgelerinde görev 
yapmadığı tarzında ifadeler var. Bu, farkında olmadan bir kısım bu meyandaki 
düşünceleri de tetikleyebilir, tahrik edebilir. Şunu görmek lazım: Silah altına 
alınması gereken gençlerimizin nerede, hangi sınıfta, ne kadar süreyle görev 
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yapacaklarını Türk Silahlı Kuvvetleri kendisi tayin ediyor. Herhangi bir siyasi 
müdahale burada söz konusu değildir. Şırnak’a mı gidecek, Kars’a mı gidecek, 
Edirne’de mi görev yapacak, ne kadar süreyle görev yapacak, buna karar veren 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimidir, Askeralma Dairesi, onunla irtibatlı 
birimlerdir. Dolayısıyla, objektif bir sisteme göre, burada bu tertipler, bu 
düzenlemeler yapılıyor. Kaldı ki Türkiye’de siyasetçileri, hep kötü yapar, her 
işi kendinden yana yontar tarzındaki oluşmuş bir kanaate de, maalesef, yeni 
deliller eklemiş oluyoruz.

Ben çok açık olarak söylüyorum, cevabını ben verdiğim için ben 
söylüyorum. Benim bir oğlum var. Çekti kurayı, gitti, Siverek’te sekiz ay 
görevini yaptı, geldi. Bir lütuf değildir, bir vatan görevidir. Kız yeğenim, 
kardeşimin kızı. Çekti kurayı öğretmen- iki buçuk sene Şırnak Cizre’de, iki 
buçuk sene de Batman’da görev yaptı. Bunlar sorulabilir. Amcası bakandır, 
amcası milletvekilidir ama bu hiçbir şey ifade etmedi. Ben gine Kabine 
arkadaşlarımdan biliyorum. Jandarma Genel Komutanlığı kendisine bağlıydı. 
Kardeşinin çocuğu, öz çocuğu gitti, Çukurca’da, hudut taburunda, tam sınır 
çizgisi üzerinde görevini yaptı, geldi.

Şimdi bunlar ortadayken, hepimiz âdeta çocuklarımızı belli bölgelerden 
kaçırıyoruz, garibin gurebanın çocuğu oralara gidiyor, siyasetçinin çocuğu… 
Geri kalanının cevabını burada ben vermeyeceğim.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) — Sayın Bakan, bunlar bireysel, sizin… 
Oluyor mu, olmuyor mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Çünkü, neticede bu cevabı verecek olan Türk Silahlı Kuvvetleridir. 
Gidecek, görevini yaptı, yapıyor. Dolayısıyla, ortada somut bir delil olmadan bu 
türlü şeyleri söylemek, bence, en azından dışarıda yanlış anlamalara sebebiyet 
verir, bu doğru değildir.

İkincisi, bir kısım insanlarla ilgili burada iddialarda bulunuldu. Şimdi, 
bir taraftan “Yargı bağımsızdır.” diyoruz, “Her işi yargıya bırakalım” diyoruz. 
Şimdi, eğer burada iddia edilen hususlar doğru idiyse, hangi savcı görev 
yapmak istedi de buna engel olunmuştur? Bakın, biz buradayız. Ben, dört 
buçuk sene Adalet Bakanlığı görevini yaptım, şimdi de bir başka arkadaşımız 
yapıyor. Birisi bana desin ki “Burada zikredilen kişilerle ilgili savcı soruşturma 
açacaktı, soruşturmaya Adalet Bakanı engel oldu; filanca yerde bir işlem 
yapacaktı, devletin ilgili kişisi şuna mani oldu.” tarzında, gelip burada bir 
beyanda bulunsun. Eğer bu yoksa, o bir siyasi söylem meselesidir. Ama, bunun 
kimseye faydası yok. Bu vatandaş söyleyenleri de bilir, söylenenleri de bilir, 
hakkında konuşulanları da bilir.
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Bakınız, bir hukuk devletinde, dedik ki, evvela bu iddiaları yargılayacak 
olan, değerlendirecek olan, sonuçlandıracak olan yargıdır. Ben, şimdi, 
buradan bir defa daha ifade etmek istiyorum: Bu bahsedilen kişilerin önemli 
bir kısmının dokunulmazlıkları yoktur. Dokunulmazlık olmadığına göre, kim, 
ne yapmak istiyor da hangi anayasal hüküm ya da yasal mevzuat buna engel 
teşkil etti? Şimdi, burada yargıyı töhmet altında bırakıyoruz, savcılarımızı 
zan altında bırakıyoruz. Bu savcılar, eğer ortada bir delil var idiyse, iddia var 
idiyse takipsizlik kararı mı verdi, bunların üstünü mü örtbas etti ki bunları 
konuşuyoruz?

İkincisi: Bakınız, burada dile getirilen hususların hiçbirisi seçimden sonra 
dile getirilen hususlar değil. Seçim öncesi bunların hepsini millete götürdük 
biz, herkes götürdü. Kimin eteğinde, heybesinde ne taş varsa, meydan meydan 
dolaştı, televizyon televizyon konuştu, bunların hepsini dile getirdi. Şimdi, 
en büyük hakem millet olduğuna göre, milletin vicdani bir kanaate sahip 
olabilmesi için ne usul hükümlerine ihtiyacı var ne dokunulmazlık engelleri 
var ne İç Tüzük mâniası var. Bunların hiçbirisi yok. Bunların hepsini götürdük 
millete. Millet dedi ki “Biz bunlara inanmıyoruz.”

O hâlde, aslında, bugün, burada yapılması gereken bunlar değil de şu 22 
Temmuz seçim sonuçlarını bir değerlendirsek. Değerlendirsek acaba, siyasetin 
neresinde bulunuyoruz biz? Parlamento olarak neresindeyiz? Parti olarak 
neresindeyiz? (AK Parti sıralarından alkışlar) Yani, herkes birilerine ders 
vermeye çalışıyor da milletin verdiği dersten kimse nasibini almak istemiyor, 
hâlen, 22 Temmuz öncesinin bayatlamış konularını buraya getirmeye devam 
ediyoruz. Bundan bir fayda olmaz, bu, siyasete kalite de katmaz, siyaseti 
bir yere de getirmez. Getirmedi, elli senedir getirmedi, ama bir şeyi getirdi, 
siyaseti itibarsız hâle getirdi bakınız. Karşılıklı birbirimizi çürüteceğiz diye, 
siyasetçi dediğin, vurguncu, soyguncu, hırsız, yakınlarına menfaat sağlayan 
insanlardan müteşekkil bir faaliyet alanı hâline geldi. Bu doğru değil, ama 
bu kadar kesimin içerisinde yanlış yapanlar varsa bunun da hukuk düzeni 
içerisinde gereğinin yapılması lazım gelir. Gereğinin yapılmasına engel teşkil 
eden, mevzuatımızda da herhangi bir husus yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Soyguncunun…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Burada, ikide bir, bir konu gündeme getiriliyor bakınız. 
Şimdi, bir kısım, zaman zaman, burada, dokunulmazlıklar konuşuldu. Ben 
dedim ki: “En çok, dokunulmazlıklarla ilgili münakaşaların yapıldığı dönem 
1999-2002 dönemidir.” 2002 seçimleriyle birlikte, bu iddiaların hepsi, artık, 
dokunulmazlık engeline de takılmadı, çünkü 2002’de o dönem Parlamentoda 
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görev yapan arkadaşlarımızın hiçbirisi Meclis içinde değildi, dokunulmazlığı 
yoktu. Ee ne oldu? Hani bu kadar iddia vardı yoktu filan dedik de yerli yersiz, 
var olanlar yargıya gitti. Ne karar verildiyse başımız üstüne.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi bakanlara soruşturma açtınız?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Olmayanların ise tümünü suçlamaya devam ettik. Dolayısıyla 
şimdi, bunlardan… Şimdi, böyle bir…

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakanlar hakkında, hangisine soruşturma 
açtınız?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, bakınız, Sayın Genç, benim ne söyleyeceğime sen karar 
verecek değilsin. Evvela, sen karar verecek değilsin.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi bakanlar hakkında soruşturma 
önergesi verdiniz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Dolayısıyla, sözümü kesme. Eğer bir sıkıntın varsa bunu usulü 
dairesinde her yerde konuşuruz, tartışırız. Evvela usule riayet et.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Zaten, belki de en büyük yanlışlık, işte bu türlü usulsüzlüklerdir. 
Konuşma tarzını bilmeyen, konuşma usulünü bilmeyen…

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …neyi, nerede, nasıl konuşacağını (AK Parti sıralarından 
alkışlar) bilmediğimiz takdirde, bu sisteme de demokrasiye de zarar veriyoruz.

SIRRI SAKIK (Muş) — Siz, çok mu biliyorsunuz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hepinize saygılar sunuyorum.
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Konu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; Devlet Personel Başkanlığı; 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; Tütün, Tütün 
Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu; 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesabı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 32 
Tarih : 07 Aralık 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir iki hususu ben de cevaben 
açıklamak istiyorum.

Biraz evvel Kamer Genç’in açıklamalarından sonra, kendisine 
konuşmamda “sayın” demiştim, “sayın” kelimesi fazladan olmuş, onu geri 
alıyorum. Evvela onu bir belirtmek istiyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)

İkincisi, kaçakçılık konusu Türkiye’de Hükûmetin yakinen takip ettiği 
bir konudur. Çünkü birçok yasa dışı örgütün de kaçakçılık yoluyla örgüte 
finansman temin ettiği bilinmektedir. Aynı  zamanda kaçakçılık sınır aşan 
suçlar niteliğindedir. Bu nedenle, geçtiğimiz yasama döneminde MASAK, 
yani Mali Suçları Araştırma Kuruluyla ilgili olarak bir önemli yasa çıkardık. En 
başta petrol kaçakçılığı olmak üzere her türlü kaçakçılık bu birim yoluyla zaten 
takip edilmektedir. Aynı zamanda, emniyetin, jandarmanın ve devletin diğer 
birimlerinin koordinesi çerçevesinde biz bu faaliyetleri yakinen takip ediyoruz. 
Aynı zamanda, belli aralıklarla toplanan hem Millî Güvenlik Kurulunda hem 
de Terörle Mücadele Yüksek Kurulunda da kaçakçılık konusu bizim öncelikle 
üzerinde durduğumuz bir konudur. Sadece sigara, alkol kaçakçılığıyla ilgili 
değil, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti de dâhil hepsi Türkiye’nin ve 
emniyet birimlerimizin, güvenlik birimlerimizin, zaten kamuoyuna yansıyan 
faaliyetlerinden de görülmektedir ki, çok ciddi ölçüde bunların üzerinde 
duruluyor, durulmaktadır. Hatta bu yönden Türkiye takdir de almaktadır, 
uluslararası kuruluşlar nezdinde. Bu konuyla ilgili eğer yasal bir eksiklik varsa, 
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önümüzdeki dönemde bunları da tamamlamaya çalışırız, ama şu an etkin bir 
iş birliği ve koordinasyon içerisinde bu faaliyetleri sürdürüyor, sürdürmeye 
de devam edeceğiz. Sair konularla ilgili hususlar varsa onu da zaman içinde 
açıklarız.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Konu : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2006 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 39 
Tarih : 14 Aralık 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 2008 yılı bütçesi ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

Bütçe müzakereleri sırasında eleştirileriyle, uyarılarıyla katkıda bulunan 
muhalefet partilerimizin değerli temsilcilerine ve tüm milletvekili arkadaşlarıma 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Keza, bu bütçenin hazırlanması sırasında 
emeği geçen tüm kamu bürokrasisine, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine de 
ayrıca hassaten teşekkür etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, Parlamento çalışmalarımızda bütçe müzakereleri-
nin özel bir önemi ve anlamı vardır ve şunu da biliyoruz ki, kamuoyu tarafın-
dan da en çok izlenen Parlamento çalışmaları bütçe müzakereleri ve hükûmet 
programlarıdır. Çünkü, bütçe dediğimiz şey, sadece rakamların konuşulduğu 
bir metin değildir, aynı zamanda, ekonomik bir metin olduğu kadar siyasi bir 
metindir. Dolayısıyla, bu kürsüye gelen değerli sözcüler, mensup oldukları 
partilerin hem bütçeyle ilgili hem de Türkiye’nin genel sorunlarıyla ilgili yak-
laşımlarını ortaya koyar, varsa, çözümlerini ortaya koyar. Bir manada, siyasi 
partilerin millet huzurunda değerlendirilmesi, milletimizin ileride yapacağı 
tercihlere imkân vermesi açısından da önemlidir. Dolayısıyla, bu müzakereler 
vesilesiyle, sadece bütçeyi değil, Türkiye’nin güncel sorunlarını da konuşaca-
ğız. Değerli partilerimizin ve sözcülerinin dile getirdiği, hem bütçeyle ilgili 
hem de genel siyasetle ilgili, ister bugün ister Meclisin dışında isterse bundan 
evvelki bütçeler sırasında dile getirilmiş hususlarla ilgili de Hükûmetimizin 
görüşlerini ifade etmek istiyoruz.

Evvela, yaptığımız iş, siyasettir. Biz siyaseti nasıl anlıyoruz, siyasetteki 
felsefemiz ne, siyasetin özü ne, olaylara biz nasıl bakıyoruz ve nasıl yaklaşıyoruz, 
onunla ilgili bir kısa değerlendirme yaptıktan sonra…
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BAŞKAN — Sayın Bakanım, birkaç saniyenizi rica edebilir miyim?

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanımız eleştirilere cevap 
veriyor; lütfen aralarda gezinmeyelim, yerlerimize oturalım efendim.

Buyurun Sayın Bakanım.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Evvela, siyasetten ne anladığımızı, siyaset deyince milletimize hangi 
anlayışla, hangi felsefeyle yaklaştığımızı, onları kısaca ifade etmek istiyorum. 
Ondan sonra da güncel bazı konular var -başta terör olayları, Avrupa Birliği 
konusu ve benzeri konular- onlara kısaca temas edeceğim. Daha sonra da 
değerli parti sözcülerimizin dile getirdiği, biraz evvel de birlikte dinlediğimiz 
bu görüşlerle ilgili olarak Hükûmetimizin görüşlerini ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, Hükûmetimizin tesis ettiği siyasi güven, ekonomik 
istikrar sayesinde Türkiye, artık, belirsizlikleri geride bırakarak kaynaklarını 
yerinde kullanıyor, imkânlarını yeni kazanımlarla zenginleştiriyor. 
Türkiye’nin kazanımlarından ve zenginleşmesinden söz ederken, yalnızca 
maddi kalkınmamızdan, yalnızca refahımızın artmasından söz etmiyoruz; 
milletimizin ve devletimizin topyekûn kalkınmasından, itibarımızın 
yükselmesinden, adaletin ve eşitliğin her alanda topluma yayılmasından söz 
ediyoruz. Toplumun talep ve beklentilerini karşılayacak, sorunlarına çözüm 
üretecek tek mecra siyasettir ve demokrasidir.

Türkiye’yi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gösterdiği muasır medeniyet ideallerine kavuşturacak en önemli enstrüman, 
en önemli güç de siyasettir. Zira, siyasi irade, Türkiye’de, herkesin kaderiyle, 
geleceğiyle doğrudan ilgilidir. Siyaseti ve demokrasiyi güçlendirmek demek, 
millî iradeyi güçlendirmek, hâkim kılmak demektir. Demokrasimizin 
saygınlığı da, cumhuriyetimizin yükselişi de, hukuk devletimizin işleyişi de, 
70 milyon vatandaşımızın mutluluğu da siyasi irademizin ne kadar sağlam 
olduğuna bağlıdır. Türkiye bugün, alnının akıyla, cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılına hazırlanıyorsa, itibarlı bir demokratik düzen kökleşmeye başlamışsa, 
ekonomimiz dünyanın en istikrarlı büyüyen ekonomileri arasındaysa, 
belirsizlikler geride kalmış, gelecek vizyonumuz netleşmişse, gelişme ve 
büyüme için uygun ortam hazırlanmışsa, adalet ve kalkınma çıtası yükselmişse, 
bu başarının motoru, ana dinamiği, hiç şüphesiz, millet adına, milletimizle 
birlikte ortaya koyduğumuz siyasettir.

Tesis ettiğimiz güven, inşa ettiğimiz istikrar, büyük gayretlerle elde 
ettiğimiz demokratik itibar, Türkiye’nin tüm meselelerini cesaretle çözme 
iradesini gösteren siyasetimizin eseridir. Buradan geriye dönüş de asla 
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olmayacaktır. Kalan sorunlarımız er geç çözülecek, toplumun yeni ihtiyaçları 
da muhakkak karşılanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü, 
bizim siyasetimiz, çözümleri erteleme, sorunları halının altına süpürme 
siyaseti değildir. Bugüne kadar sorunlarla yüzleşmekten korkmadık, bundan 
sonra da korkmayacağız. Halkın değişim taleplerinden doğduk, bu taleplere 
cevap verdik. Toplumu yok sayan, siyah beyaz bir Türkiye tasarlayan, dünyaya 
sırt çeviren anlayışların diline, felsefesine teslim olmadık ve olmayacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün rakamlardan çok, bütçemize 
şekil veren, ruh veren siyasi perspektiften söz etmek istiyorduk, konuşmamızı 
da esas itibarıyla bu çerçevede yapmayı düşünmüştük. Ancak, biraz evvel 
dinlediğimiz konuşmalardan öyle gördük ki, bir rakamlar resmî geçidi 
geçti buradan. Ama, bu geçen rakamların bir kısmı düz, düztabandı, topal 
rakamlardı. Bunları yerli yerine oturtmazsanız, “Eyvah, Türkiye batmış!” 
noktasına gelir. Onun için, maalesef, biz de işin bundan sonraki kısmında yeri 
geldiğinde bazı rakamları vereceğiz. Çünkü, vatandaşımız Türkiye’de ne olup 
bittiğini bütün yönleriyle görmelidir, madalyonun iki yüzünü de görmelidir. 
Çünkü, iki türlü terazi var. Bir tanesi mazeret terazisi, bir tanesi de insaf 
terazisidir. İnsaf terazisi milletin elindedir, mazeret terazisi de ortaya hiçbir 
şey koyamayanların elindedir. Bunu iyi anlamak lazım.(AK Parti sıralarından 
alkışlar)

Değerli milletvekilleri, ne yazık ki bazı siyasi meseleler Türkiye’de 
kördüğüm hâline getirilmiş, nesiller boyu aynı temalar aynı şablonlarla 
tartışılmış, bu tartışmalardan bir sonuca da varılamamıştır.

Hamdolsun ki, güven ve istikrar sayesinde Türkiye’yi frenleyen zorlukları 
birer birer geride bırakıyoruz. Bizim dönemimizde Türkiye yerinde saymaktan 
kurtulmuştur. Kaybettiğimiz öz güveni yeniden kazanıyoruz. Halkımız da 
nutuk atanlarla iş yapanları ayırıyor, emeği, alın terini ve hizmeti ödüllendiriyor. 
Milletimiz 3 Kasım 2002’de ortaya güçlü bir değişim iradesi koydu. 22 Temmuz 
seçimlerinde de bütün tartışmaları bertaraf edecek şekilde daha güçlü bir irade 
ortaya koydu. Milletimiz, hür iradesiyle, 22 Temmuzda bunun için yola devam 
dedi, hizmete devam, çalışmaya ve üretmeye devam dedi.

Biz, milletimizin önüne bir gelecek vizyonu koyduk. Kamu kurumlarıyla 
milletimiz arasında, yeniden, pozitif bir etkileşim başlattık, bir sinerji meydana 
getirdik. Küçük hesaplar peşinde koşmadık, hizip siyaseti yapmadık, zümre 
siyaseti yapmadık, bölge siyaseti yapmadık. Biz vatanın evlatları arasında 
ayrımcılık yapmadık, kayırım ve kabile siyaseti yapmadık; biz, bu ülkeyi, 70 
milyon insanımızı ve seksen bir şehrimizi bir bütün olarak kucakladık. Sonuçta 
ne aldatan olduk ne aldanan olduk! (AK Parti sıralarından alkışlar)
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AK Parti İktidarının tecrübesinde Türk siyaseti için önemli dersler 
olduğuna inanıyoruz anlamak isteyenler için, görmek isteyenler için. Çünkü, 
bu tecrübe göstermiştir ki, Türkiye’nin sinir uçlarına dokunmadan siyaset 
yapılamayacağını düşünenler yanılıyorlar. Siyasi rekabeti siyasi çatışma 
zannedenler yanılıyorlar. Türkiye’de demokratik düzenin normalleşmesinden 
tedirgin olanlar yanılıyorlar. Halkın değerlerini, halkın yaşama üslubunu, 
devletin değerleriyle karşı karşıya getirmek isteyenler kesinlikle yanılıyorlar.
(AK Parti sıralarından alkışlar) Milletimizin bekasıyla, devletimizin bekasını 
birlikte düşünemeyenler de yanılıyorlar. Artık, bu kalıplardan, bu şablonlardan 
vazgeçmeliyiz. Devletin selameti ile milletin selameti birliğimizdedir, 
beraberliğimizdedir.

Türkiye’nin siyaset erbabı da, aydını da, bilim adamı da bu yorucu, bu 
yıpratıcı, bu tüketici sinir harbini bırakmak zorundadır. Sinir harbinin, 
kavganın, gerilimin kimseye, ama kimseye zerre kadar faydası yoktur. Yıllarca 
ithal senaryolarla bu milletin çocuklarının kalplerine kin ve nefret tohumları 
atıldı. Mayası sağlam olan bu aziz millet bütün senaryoları bertaraf etti. 
Ayrıştırıcı siyasetleri, çatışmacı siyasetleri, marjinal siyasetleri, aşırılıkları 
besleyen siyaset yöntemlerini bu millet tasfiye etti.

Bütün bunlardan ders çıkarmak zorundayız. Gök kubbe altında hoş 
bir seda bırakmak için, yarın hayırla yâd edilmek için, milletin rotasına, 
milletin istikametine girmek zorundayız. Gelin, daha medeni, daha adil, daha 
müreffeh bir Türkiye için, daha çok kenetlenmiş bir toplum için yüreklerimizi 
birleştirelim.

Biliyorum, ezberleri bozmak zordur; biliyorum, alışkanlıkları terk etmek 
de zordur; biliyorum, kırk yıldır aynı kalmakla iftihar edenler için gelişerek 
değişmek de zordur.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Masal anlatma, buraya masal dinlemeye 
gelmedik.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Dar bir zümrenin keyfine göre konuşmanın kolaycılığını 
bırakmak da zordur. İnanın, ezberler bozulmadan, kabuk bağlamış ideolojik 
kabuller değişmeden, çocuklarımızın da milletimizin de geleceği teminat 
altına alınamaz.

Onun için, gelin, hep birlikte aynı hedefe odaklanalım. Bu milletin 
değerlerini, bu ülkenin insanlarını karşı karşıya getirmekten vazgeçelim. 
Artık küçük düşünmekten, dar ideolojik gözlüklerle dünyaya bakmaktan 
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vazgeçelim. Öfkeyle, husumetle birbirimizi ötekileştirmekten, birbirimizi 
yabancılaştırmaktan vazgeçelim, aramızdaki siyasi rekabet, birimizin “ak” 
dediğine ötekinin “kara” demesini gerektirmiyor. Demokratik çoğulculuk, bütün 
farklılıkların birbirini yok etmeden yaşaması, herkesin birbirinin hukukunu 
korumasıdır. Unutmayalım, birbirimizi sevmeden, birbirimizi anlamadan 
bu ülkeyi, bu vatanı sevemeyiz. Birbirimize merhamet etmeden, bu ülkeye 
hizmet etmeden, taş üstüne taş koymadan milliyetperver olamayız. Slogan 
siyaseti bir değer üretmiyor. Bu tarz siyaset, gerginliği artırmaktan, önyargıları 
kemikleştirmekten başka bir fayda sağlamıyor. Bu yanlışlara geçmişte, ne 
yazık ki, hepimiz düştük ve dersler çıkardık. Farklı yaklaşımlarımızın olması, 
farklı önceliklerimizin olması, farklı siyasi geleneklerden gelmemiz birbirimizi 
anlamamıza mâni olmamalıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 
sorunlarını bir bir çözmesinden, demokratik istikrar ve güvenin pekişmesinden 
rahatsız olan birçok çevre vardır. Bunların başında terör örgütleri gelmektedir. 
Bunların en başında da bölücü terör örgütü gelmektedir. Bunlar, zemin 
kaybetme korkusuyla paniğe kapılmışlardır.

Türkiye, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütünü toplumdan 
tecrit etme mücadelesinde yeni bir safhaya girmiştir. Terör örgütünü içeride ve 
dışarıda tam olarak izole etmeyi, sosyal, lojistik, finansal ve psikolojik bütün 
desteklerini kesmeyi başarmak için yoğun bir gayretin içerisindeyiz.

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük bir çoğunlukla 
kabul ettiği tezkere çerçevesinde çok yönlü teknik çalışmalar yapıldıktan 
sonra 28 Kasım itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Hükûmetimiz tarafından 
yetkilendirilmiştir. Sınır ötesi operasyonun ne zaman, ne şekilde ve hangi 
kapsamda yapılacağı askerî boyutuyla teknik bir konudur. Operasyonel hiçbir 
bilgiye sahip olmadan askerî harekâtla ilgili eleştiri ve polemikler üretmek bu 
sürecin ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Kimse merak etmesin, hem Hükûmetimiz 
hem Türk Silahlı Kuvvetleri ne zaman ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve 
bilecek kabiliyettedir.

Değerli milletvekilleri, dış dünyada terörle mücadeleyle ilgili olarak yoğun 
bir diplomasi trafiği yürüttük. Terörü toplumdan tecrit etme politikamızın 
başarıya ulaşması için çok uygun bir vasat elde ettik. Bugüne kadar ne yazık 
ki dost ve müttefikleri tarafından dahi yalnız bırakılan Türkiye, terörle 
mücadelesinde ilk kez dünyadan bu kadar güçlü bir destek bulmayı başarmıştır. 
Bu destek şu an devam ediyor. Ancak, beklentimiz daha yukarı noktalardadır. 
Komşularımız, Orta Doğu ülkeleri, ABD ve Avrupa Birliği, haklı mücadelesinde 
Türkiye’nin yanında yer almaya belli ölçüde başlamıştır. Ancak, daha yapılacak 
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çok iş var, alınacak epey mesafe var. Nitekim, bazı muhalefet sözcüleri, terörle 
mücadelede Türkiye’nin haklılığının anlaşılmaya başlandığını memnuniyet 
duyarak ifade etmişlerdir. Peki, bu diplomatik noktaya Türkiye nasıl geldi? Bu 
işler kendi kendine mi oldu? Eğer kendi kendine oluyor idiyse geçmişte niye 
olmadı? Hükûmetimiz etkin bir diplomasi yürütmese, Türkiye’nin haklılığını, 
kararlılığını ve meşru konumunu gidip bu ülkelere bizzat anlatmasa bu noktaya 
gelinebilir miydi? Daha düne kadar terör örgütünün menfi propagandasının 
tesirinde kalanların bile artık gerçeği görerek söylem değişikliğine gittiklerini 
biz de görüyoruz. Özellikle bugünlerde bazı Avrupa kurumlarında terör 
örgütünün yeniden propaganda arayışlarına tanık oluyoruz. Panik içindeki 
bu nafile çırpınışlar fayda getirmeyecektir. Ancak, terör örgütüne dışarıdan 
yardım ve yataklık yapanlar, zemin ve fırsat hazırlayanlar da, Hükûmet olarak 
bu süreci kararlılıkla takip ettiğimizi bilmelidir. Terör konusunda çifte standartlı 
ve samimiyetsiz davranışların, bunun utancını yaşamaları için ne gerekiyorsa 
yapmaya, ne söylenmesi gerekiyorsa söylemeye de devam edeceğiz. Bu süreçte 
siyasi, askerî, diplomatik, ekonomik ve sosyal araçları bundan sonra da doğru 
ve etkin kullanmayı sürdüreceğiz. Şunu biliyoruz, şiddet ve terörün düşmanı 
özgürlük ortamıdır. Bu yüzden demokrasimizi, temel hak ve özgürlüklerimizi 
geliştirmemiz, güçlendirmemiz birinci önceliğimizdir. Terör, baskı ortamını, 
mahrumiyeti ve yoksulluğu sever. Gelişme, kalkınma, özgürlükler olmasın 
diye elinden geleni yapar. Demokratik özgürlük ortamını, ekonomik ve sosyal 
gelişme ortamını sabote etmek, bunun önünü tıkamak terörün vazgeçilmez 
taktiğidir. Bu oyuna bugüne kadar gelmedik, bundan sonra da gelmeyeceğiz.

Türkiye, 780 bin kilometrekare toprağıyla, bütün bölgeleriyle, 70 milyon 
insanıyla bir bütün olarak gelişecek, kalkınacak ve özgürleşecektir. Hamaset 
edebiyatıyla Türkiye’yi bir baskı ortamına sürüklemeye çok hevesli görünenler 
bunun sonuçlarını iyi düşünmelidir. Zaman, akıl ve sağduyuyla hareket etme 
zamanıdır. Bölücü terör örgütünün hedefi, birlik ve beraberliğimizi bozmaktır. 
Teröre verilecek en güzel cevap da birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek 
yekvücut olmaktır. Bunu bozacak, hamasiyi dışlayıcı, ayrıştırıcı söylemlerden 
kaçınmak tüm siyasetçilerin boynunun borcudur. Milletimizin hiçbir ferdini 
dışarıda bırakmadan bir ve bütün olarak kucaklamak, vatan sevgisiyle hareket 
etmek, 70 milyon memleket evladına hizmet etmek en büyük milliyetçiliktir. 
Atatürk’ün en büyük başarılarından biri, etnik kökeni, dini, inancı, mezhebi ne 
olursa olsun milletimizin bütün fertlerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında 
birleştirmiş olmasıdır.

Bizi tek bir millet yapan ortak değerlerimizi hep birlikte yüceltmeliyiz. 
Millet kavramını biz, ırk, kan ve kabile bağlarının üzerinde bir yüksek ideal 
ve hedef birliği, bir ortak yaşama iradesi olarak görüyoruz. Anayasa’mızdaki 
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millet tanımı da ırk yada kan esasına göre değil, vatandaşlık temelinde 
bizi birbirimize bağlamaktadır. Bu ülkenin bütün vatandaşları, tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet ortak paydasında birleşmiştir.(AK Parti 
sıralarından alkışlar) Millet kavramının içini, bizim, tarihte yüzlerce yıllık 
derinliği olan kader birliğimiz doldurmuştur. Onun için, kimse bugün 
milletimizi yeniden tanımlama gayretine girmesin. Bu bağı, muhakkak ve 
özenle korumak zorundayız. Bizim insanımız en zor şartlarda bile milletine, 
devletine, ülkesine, cumhuriyet değerlerine sadakatini ortaya koymuştur. 
Bizim dilimiz düşmanlık dili değil kardeşlik dilidir. Bizim felsefemiz yaratılanı 
Yaradan’dan ötürü sevme anlayışıdır. Eğer, terör belasından kurtulacaksak, bu 
demokratik siyaseti, çare kapısı olarak, hak arama kapısı olarak açık tutmakla 
mümkün olacaktır. Herkes kendini, özgürce, anayasal düzen içinde meşru 
yollarla, demokratik zeminlerde ifade edebilmelidir. Bununla birlikte, terör 
ve şiddete aralarına mesafe koyamayanlar demokrasiden yana olduklarını 
söyleyemezler. Demokrasimiz, her türlü farklılığı, hukuki zeminde kalmak 
kaydıyla, her türlü siyasi görüşü içinde tutabilecek olgunluğa erişmiştir. 
Kaldı ki, terörden en büyük zararı, yine istismar etmeye çalıştığı Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizde yaşayan insanlarımız görmüştür. Şehirlerimizin mamur 
hâle gelmesi, yatırımların ve teşviklerin bölgeye gitmesi, üretim ve istihdam 
kapılarının açılması yıllarca engellenmiştir. Bir kez daha söylüyorum, terör 
örgütü hiçbir vatandaşımızın temsilcisi olmamıştır ve olamaz. Herkes 
bilmelidir ki terör ve şiddet demokrasiyle bağdaşmaz. Anayasal ve yasal 
düzene uygun olmayan davranışlar hukuk devleti anlayışıyla telif edilemez. 
Demokrasi ve hukukun gereklerini yapmayanların ve yapamayanların 
mağduriyet maskesine sığınmalarını, buradan prim devşirmeye çalışmalarını 
da, kusura bakmasınlar, kabul etmemiz mümkün değildir. Biz, millet olarak 
bu beladan yeterince çektik. Millet olarak aramızdaki bağların, tarihî, kültürel 
ve insani derinliği var. Zaman, ortak değerlerimizi, aramızdaki bağları 
güçlendirme, cumhuriyetimizin değer ve kazanımları etrafında birlik olma 
zamanıdır. Bu süreçte, herkesin, sorumlu ve duyarlı hareket etmesi kadar, 
cesaret ve kararlılıkla demokratik duruşunu da göstermesi gerekmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terör örgütü üyelerinin silah 
bırakmalarını, ailelerinin, anne ve babalarının yanına dönmelerini ya da 
dağa yeni katılımların önlenmesini sağlamak amacıyla, baştan beri bir proje 
yürütüyoruz. Bu proje, bizim kardeşlik projemizdir. Bu projeleri yürütürken 
de devletin tüm birimleriyle, senelerden beri bu işlerle uğraşan, büyük bilgi 
ve deneyime sahip, tecrübeye sahip devletin birikimlerini yan yana getirerek 
ortaya bir proje koymaya çalıştık, bunu uygulamaya çalışıyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nedir o proje?
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Zaman zaman, muhalefet partileri ya da muhalif çevreler, bu 
konuyu hemen istismara başlıyorlar. Geldiğimiz noktada, ne ihtiyacımız var, 
hangi adımları atmamız lazım, sonuca varmak için neler yapmamız gerekir, 
bunları, başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere, tüm kurumlarımızla 
defaatle görüştük, görüşüyoruz ve görüşmeye devam ediyoruz; çok ciddi, 
titiz bir çalışma yapıyoruz. Terörle mücadele konusunda netice almamızı 
sağlayacak hangi adımların atılması gerekiyorsa bunları atacağız ve terör 
meselesini Türkiye’nin gündeminden çıkarmak için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz.(AK Parti sıralarından alkışlar) Ancak, bu mücadelenin sadece 
askerî yöntemlerle kazanılamayacağını herkes biliyor ve herkes söylüyor. Her 
fırsatta herkesin söylediği bu askerî yöntemlerin dışında başka yöntemlerin de 
kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla, biz, şimdi geldiğimiz noktada, bir taraftan 
terör örgütü ve terör örgütleriyle mücadele ederken öbür taraftan da terörizmle 
mücadele etmenin altyapısını, hukuki altyapısını oluşturduk, eksiğimiz varsa 
gidermeye çalışıyoruz; ekonomik, sosyal, kültürel altyapılarını oluşturduk, 
eksiğimiz varsa bunları gidermeye çalışıyoruz. Biz, bunun için çalışıyoruz, 
teröre son vermek için, siyasi, askerî, diplomatik, sosyal ve ekonomik bütün 
araçları harekete geçiriyoruz.

Şimdi, her şeye itiraz eden Türkiye’de bir muhalefet anlayışı var ister Meclis 
içinde ister Meclis dışında, her şeye “istemezük” üslubu içerisinde bir yaklaşım 
bu. Peki, bizim yaptığımız yanlışsa, bizim yaptığımız eksikse, yapılan ne? Siz 
olsanız nasıl yapardınız? Doğrusu, bu sualin cevabını hep sorduk; samimiyetle 
de biz bunu istiyoruz, ne kimseyi itham etmek için ne kimseyi köşeye 
sıkıştırmak için ne de kendimize mazeret aramak için. Yapmak istediğimiz şey, 
bu belayı ülkenin gündeminden çıkarmaktır. Bu noktada, kimin ne birikimi 
varsa, ne tecrübesi varsa, bundan istifade etmeye çalışıyoruz. Ama ortaya 
müspet bir sonuç koymadan, ortaya müspet bir teklif getirmeden, sadece “Bu 
yanlış, bu olmaz, bu doğru değil.” demekle Türkiye bir yere varamadı. Çünkü, 
terör belası dediğimiz bela, eğer PKK teröründen bahsediyorsak, 1984’ten bu 
tarafa var. Ondan evvelki terörden bahsediyorsak, Türkiye otuz beş yıldır, kırk 
yıldır terörle yatıyor terörle kalkıyor. Bazen gazete manşetlerine çıkmasa bile, 
Türkiye’nin birinci öncelikli meselesi olmaya devam etti. Bütün cumhuriyet 
hükûmetleri, devletin ilgili birimleri, yaptıkları güvenlik toplantılarında, her 
zaman, terör meselesini, asayiş ve güvenlik meselesini birinci gündem maddesi 
olarak aldı ve onunla ilgili tedbirler geliştirmeye çalıştı.

Aynı geleneğin devamı olarak, biz, yepyeni bir anlayışla, hem teröristlerle 
hem de terörle mücadele noktasında yeni bir konsept geliştirdik, bunu 
uygulamaya koyduk. Söylediğim gibi, bunu ilgili birimlerimizle oturarak 
konuşarak… Eğer bunlar beğenilmiyorsa, o zaman denilmesi lazım ki, biz, 
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şunu yaparsanız uygun olur, şöyle bir tedbir alırsanız sonuca varmak daha 
mümkün olur tarzındaki yapıcı eleştirileri bekledik, bekliyoruz. Ancak, 
görebildiğimiz şey… Sadece terör konusunda da değil, bütçenin diğer 
kısımlarında da gördük ki… Hatta bir arkadaşımız konuşmasını kategorize 
etti: “Birinci bölümde şu, ikinci bölümde, üçüncü bölümde bu, dördüncü 
bölümde de çareleri söyleyeceğim.” dedi, çare kısmına gelince vakit bitti. Ben 
şöyle anladım o konuşmayı -yeri gelmişken bir parantez arası- “Çare benim.” 
diyor, “Çare benim.” Yani, sıralamak yerine “Çare benim.” diyor.(AK Parti 
sıralarından alkışlar)

Şimdi, bakın, bu üslup geçerli bir üslup değil, siyasette bir dönem geçerliydi, 
soğuk savaş döneminin yansımalarıydı siyasete. Bunlar geride kaldı. Şimdi, 
yeni bir çağa girdiğimize göre siyaset üslubumuzu da biraz değiştirmemiz 
lazım. “Çare, bir, şudur; iki, şudur; üç, şudur; dört, şudur…” diye sıralamanız 
lazım.

Şimdi, meseleyi buraya neden getirdim, kısaca onu ifade etmek istiyorum. 
Son günlerde kamuoyunun “pişmanlık yasası” diye algıladığı bir konu 
üzerinden olabildiğince siyaset yapılmaya çalışıldı; olabildiğince, terör gibi bir 
millî mesele… Ki, bunda mutabık kaldık terörle ilgili yaptığımız Genel Kurul 
toplantısında. Bu, bir millî meseledir, hükûmetler üstü bir meseledir, devletin 
meselesidir. İktidarda benim partim veya bir başka partinin olup olmaması 
değişmiyor, terör örgütleri hedefine ulaşıncaya kadar bunlar devam ediyor, 
edecek. Çünkü, bu bir siyasetin parçası. Dolayısıyla, o zaman konuştuk ki, 
bu nitelikleri olan bir olayla, Türkiye, karşı karşıyadır ve uzun zamandan beri 
karşı karşıyadır.

Geçmişte iş başında bulunan siyasi iktidarlar, bu belayı Türkiye’nin 
gündeminden çıkarmak, dağa çıkışları önlemek, Türkiye’de huzuru, asayişi, 
barışı, kardeşliği tesis etmek adına bir kısım yasaları çıkarmak durumunda 
olmuştur. Bunların adına kamuoyu “pişmanlık yasası” diyor, “Eve dönüş 
yasası” da denilebilir, ama, Resmî Gazete’deki ismiyle Bazı Suç Failleri 
Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun adıyla… Bu ilk defa 1985’te 
çıktı değerli arkadaşlarım. Kamuoyunun bilmesi lazım. Artık, bu noktada belli 
mutabakatlara varıp dikkatimizi, enerjimizi başka alanlara teksif etmemiz 
gerekiyor. Bunun üzerinden siyaset yapıldığı takdirde kimsenin kimseye 
söyleyeceği çok fazla bir şey yok. Benim söyleyeceklerim de kimseyi suçlamak 
için değildir, aklımdan hiç böyle bir şey geçmez. Sadece bir tespit yapalım, 
vatandaşımız olup bitenleri -nedir, ne değildir- görsün.

Şimdi, ilk defa adını “pişmanlık yasası” diye halkın isimlendirdiği bu yasa 
1985’te çıkmış. Arkasından 1988’de, ondan sonra 1990’da, 1992’de, 1995’te, 
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1999’da, 2002’de, 2003’te, sonra da 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren Ceza 
Kanunu’nda 221’inci madde olarak bizim hukuk literatürümüze bu yasa ve 
düzenlemeler girdi.

Şimdi, 1985’ten günümüze kadar getirdiğinizde, bu türlü yasaların altında 
imzası olmayan veya arkadaşlarının imzası olmayan hemen hemen hiçbir 
siyasi parti yok. Evvela bunu bir görelim. Tabiatıyla, bir kısım insanlarımızdan, 
bak, bu kanun tasarısının altında şu şu imzalar var, filanca tarihte çıkanın 
altında şunlar vardır demek gerekiyorsa bunları demek mümkün. Bunların 
hepsi elimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de arşivlerinde.

Şimdi, bu ihtiyaç nereden doğmuş? Tabiatıyla ülkeyi yönetenler terör 
belasıyla uğraşırken devletin güvenlik birimleri, güvenlik kurulu toplantıları 
ve yapılan sayısız toplantılarda, bu tip yasaların çıkmasının terör örgütünü 
dağıtmak, terör örgütünü zayıflatmak, terör örgütünü güçsüz kılmak adına 
faydalı olacağı düşünülmüş. Şimdi, faydalı olacağı düşünülmüş, eğer faydasız 
olsaydı bir defa çıkar, ondan sonra bu yolla bir yere varmak mümkün değil 
denilir, sonraki yedi tane düzenleme yapılmazdı. Demek ki, belli ölçüde bir 
faydası kabul edilmiş olmalı ki 85’ten bu tarafa belli aralıklarla bu tip yasalar 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmiştir.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Son yasaya karşı çıktık biz, oy vermedik 
Sayın Bakanım.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Efendim?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Eve dönüş yasası denen yasaya biz CHP 
olarak rey vermedik.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, Sayın Anadol…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Rey vermedik Sayın Bakanım.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Müsaade ederseniz, size o konuyu izah edeyim çünkü 
Grubumuzun önemli bir kısmı da yeni, bundan haberdar olmayabilir.

Şimdi, Ceza Kanunu 221’inci maddesi var. Açıp bakarsanız, çıkan 
pişmanlık yasalarından hiç farkı yok. Nedir bu yasanın esası? Bakınız, şimdi, 
bakalım: Herhangi birisini alıyorum, mesela, 26/8/1999, elimin altında. 
Diğerleri de aynı, hatta gerekçeleri de aynı gerekçelerine bakarsanız. Mesela, 
diyor ki: “Kamuoyunda pişmanlık yasası olarak bilinen 3419 sayılı Bazı Suç 
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Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun’un -yani, bir önceki 
Kanun’un, 99’dan evvel- uygulamasından hem ülke hem güvenlik kuruluşları 
olarak azami fayda sağlanmış, itirafta bulunan şahısların verdiği bilgiler 
doğrultusunda yasa dışı örgütler hakkında bilinmeyen hususlar öğrenilmiş, 
faili meçhul kalmış çeşitli olaylar aydınlatılmış, çok sayıda silah, cephane, 
patlayıcı madde, örgütsel belge, malzeme, doküman…” Tamamını okuyup 
vaktimi doldurmak istemem. Dolayısıyla, yeni bir yasanın daha çıkarılmasında 
fayda mülahaza edilmiş. Hükûmetlerin önüne gelmiş bunlar. Hükûmetler de 
bu mülahazalara katıldığı için, bu değerlendirmelere katıldığı için, işte sekiz 
defa geldi.

Şimdi, evet, ben hatırlıyorum, son 2003’te çıkan yasaya karşı çıktınız. 
Doğru.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Evet, onu söyledik.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ama, şimdi sizinle beraber, 221’inci madde düzenlemesini 
beraber yaptık Ceza Kanunu’nda. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili 
dostlarımın iyi anlaması için söylüyorum. 2003’te buna böyle dediniz ama 
221’le ilgili Meclis tutanaklarında dediğiniz bir şey var mı? Ona bir bakalım 
evvela. Yani, bunları böyle konuşurken, belli bir zemine oturtmamız lazım. 
220’nci madde, örgüt maddesidir.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Temel kanunlarda milletvekilinin konuşma 
hakkı yok ki neyi konuşacağız?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu korsan neşriyatı kesecek misiniz? Ara sıra 
korsan neşriyat yapıyor.(AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen müdahale etmeyelim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Korsan yayın yapıyor, onu kesin. Yani, ciddi bir meseleyi, 
gayriciddi bir üslupla konuşturmasın.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye rahatsız oldunuz? Milletvekilinin 
konuşma hakkı yok ki!

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen… Müdahale etmeyelim hatibe.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, bakınız, 220’nci madde örgütle ilgili maddedir. 221’inci 
madde ise etkin pişmanlıktır. Eski Ceza Kanunu’ndaki bazı suçlar bakımından 
ifade edilen faal nedametin yeni ismidir.
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Örgüt suçlarında, örgüt üyesi olmuş ama başkaca herhangi bir suça 
karışmamış olanların daha ileri noktaya gidip bazılarının canını yakmaması, 
kendi hayatını da sıkıntıya sokmaması, ailesini üzmemesi, yanlış işlerin bir 
parçası hâline gelmemesi, elli tane daha sebepten dolayı diyoruz ki: “Bak, 
yanıldın, yenildin; inandın, inandırıldın; kandırıldın veya kandın; sebebi ne 
olursa olsun. Bak, annen, baban, ailen senin bu yolda devam etmeni istemiyor. 
Yolun yarısından dön. Zararın neresinden dönersen kârdır çünkü bu gittiğin 
yol zararlı bir yol. Kendin için de zararlı, ailen için de zararlı, millet için de 
zararlı. Gel bu yoldan dön. Devletin adaletine teslim ol. Biz de sana ceza 
vermeyelim.” Pişmanlık yasalarının esası bu değil mi? Sekiz tane yasanın 
esası bu değil mi? Bu. 221 neyi düzenliyor? Tam, aynen, kelime kelime bunu 
düzenliyor.

Şimdi, bunu birimizin kusuru olarak söylersek, kimsenin kimseye diyeceği 
bir şey yok. Ama ben şunu görüyorum, diyorum ki, bu yasaları çıkaranların 
tamamı iyi niyetlerle, bu belayı defetmek, bu örgütleri çözebilmek noktasında, 
yukarıda sayılan gerekçelerle bir düzenleme yapmış. Her defasında bu yasa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geldiği zaman gerilimler 
oluyor, acılar depreşiyor, bir kısım kanayan yaraları tekrar tekrar kanatmaya 
başlıyoruz. Siyaset, maalesef -bazen de- her zaman  iyi yüzüyle yapılmıyor. 
Biz bunları gördük. Onun için 221’inci madde bu manada düzenlenmiştir, 
beraber düzenledik. Yanlış bir şey de yapmadık bakın. Hiç alınmanıza gerek 
yok, doğru bir şey yaptık 221 ve başkaca etkin pişmanlık hükümleriyle. 221’in 
tutanaklarına bakın, burada dediğiniz bir tek kelime yok. İtiraz etmediniz, 
neden böyle bir madde koyuyorsunuz demediniz.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Niye eve dönüş yasası çıktı 2003’te?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Dolayısıyla, şimdi yanlış yapmadığımız bir işten dolayı niye 
polemiğe gereceğiz ki? Niye polemiğe gireceğiz? Dolayısıyla, sekiz tane özel 
yasa ve şimdi de 221. Bu Mecliste temsil edilen partilerimizin önemli bir 
kısmı, işte, terör örgütünü zayıflatmak, güçsüz kılmak, yaptığı faaliyetlerden 
haberdar olmak, silah, mühimmat, cephane, irtibatları, iltisakları; bunları 
ortaya çıkarmak adına zaman zaman bu yasaları çıkarmıştır. 221’inci madde 
var.

Bakınız arkadaşlar, göz ardı etmememiz gereken husus şu: Bu ülkede kamu 
düzeninin gerekleri neyi gerektiriyorsa onu bir uzlaşma anlayışı içerisinde, bir 
iç polemik mevzusu yapmadan oturup konuşmamız gerekiyor. Birbirimizin 
vatanseverliğini sınayacağı bir alan değildir. Bu, bir bilek güreşinin yapılacağı 
bir alan da değildir. Eğer meseleyi böyle kabul edersek en ciddi meseleyi 
sulandırmış oluruz.
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O nedenle, bütün cumhuriyet hükûmetleri gibi biz de sorumluluğumuzun 
farkındayız ve bu belayı Türkiye’den defedebilmek, Türkiye’de barışı, kardeşliği 
bir daha bozulmamak üzere tesis etmek adına çalışmaları yapıyoruz.

Bu, bir af değildir onu söyleyeyim. Bakınız, bunun üzerinden herkes 
yine bazı kavramları kullanıyor. Eğer bu kavramları kullanırsanız, emin olun 
sonradan pişman olacağımız bir noktaya gelir toplum. Biz genel aftan hiç 
bahsetmedik. Genel affın doğru olmadığını da söylüyoruz ama 221 bu manada 
bir düzenlemedir. Gerekiyorsa, ihtiyaç duyuluyorsa, aynı anlayışla, aynı 
felsefeyle, bizden evvelki  hükûmetlerin… Başkalarının altında benim de imzam 
var onu da söyleyeyim, alınmıyorum. Ben doğru yaptım. Ülkemi sevdiğim için 
yaptım, memleketi sevdiğimiz için yaptım… (AK Parti sıralarından alkışlar)  
…bu ülkenin insanları karşı karşıya gelmesin diye yaptık.

Biliyoruz ki, terör örgütleri, başkalarının payandasıdır, başkalarının 
taşeronudur. Bunların müstakil hareket kabiliyeti yok. Türkiye’ye ne kadar 
zarar verdiklerini hep beraber biliyoruz. Bu zararlarla Türkiye karşı karşıya 
kalmasın düşüncesiyle, bir düzenleme gerekiyorsa dün yapıldı, bugün yapıldı, 
yarın gerekiyorsa bu da yapılır. Bunun da yapılacağı yer, bana göre özel bir yasa 
değil, bize göre özel bir yasa değil, 221 çerçevesinde çözülecektir, çözülmelidir.

Şimdi, burada üzüldüğümüz bir nokta var: Hakikaten böylesine önemli 
bir konuyla ilgili olarak, bakınız, sanki geçmişte bu yasalar çıkmamış 
gibi… Söyledim bakın teker teker, emin olun gerekçeler aynı, hatta 
bazılarının virgülüne varıncaya kadar aynıdır. Bunları hepinize, istiyorsanız, 
konuşmamdan sonra verme imkânım var.

Şimdi, ne oldu? Bir muhalefet diliyle bu türlü çabalar için söylenen ne? 
Ateşle mi oynadı? Terör örgütünün önünde diz mi çöktü? İhanet mi etti? 
Aymazlık mı yaptı? Kendini bilmezlik mi etti?

Şimdi, böyleyse, o zaman bu yasaları çıkaran bütün cumhuriyet 
hükûmetlerini bu sıfatlarla tavsif etmek gerekir. Bütün cumhuriyet 
hükûmetlerini bu sıfatlardan tenzih ederim ben. Kim söylüyorsa, doğru bir 
şey söylememiştir, yanlış şeyler söylemiştir. Yanlış bir noktaya Türkiye’yi 
getirmeye de kimsenin cüret etmemesi lazım, kimsenin böyle bir sorumluluğa 
ortak olmaması lazım.

Değerli milletvekilleri, terörle mücadele konusunda biz çok şeyler yapmaya 
çalıştık. Evvela, demokratik usuller ve yöntemlerle bugün Türkiye belli bir 
noktaya gelmiştir. Terör örgütünün ve yandaşlarının telaşı da bundandır. 
Altlarındaki demokratik zemin kayıyor. Eskiden “Biz şurayı temsil ediyoruz, 
bu kesimi temsil ediyoruz.” diyorlardı, böyle bir temsil imkânları yoktur. Terör 
örgütü, hiç kimseyi temsil etmez, olsa olsa yabancıların menfaatine su taşır, 
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yabancıların politikasının bir parçası olur.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Terör örgütü hiç kimseyi, ister bu taraftan ister o taraftan, hiçbir terör örgütü 
hiç kimseyi temsil edemez. Bir ülkeyi kim temsil edecek? Onun temsilcileri 
burada. Bir halkı kim temsil edecekse, onun, anayasada, yasalarda usulü, 
esasları bellidir.

Ama, şimdi, bakınız, teröristle mücadele konusunda Türkiye, yirmi beş-
otuz yıldan beri uğraşıyor ama terörle mücadele noktasında maalesef zemin 
kurutma operasyonu doğru dürüst yapılamadı. Siyaset, bu noktada büyük 
bir aymazlık içerisinde oldu ya da gerekli sorumluluğu taşımadı, taşıyamadı. 
Onun içindir ki Türkiye’nin belli bir bölgesi, belli bir dönem PKK’nın insafına, 
inisiyatifine terk edildi. Oraya kimlerin gittiği belli. 1999’dan bu tarafa oraya 
çoğu zaman devletin en yetkilileri bile gitmedi. Hatta açık olarak ifade 
ediyorum, bir kısım en yetkili devlet büyüklerimizden daha fazla Claudia Roth 
gitti, yabancı ülkelerin temsilcileri gitti.

Şimdi, siz gidemediğiniz yeri kendinizden nasıl kabul edeceksiniz ve bu 
ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Onun için, demokrasinin imkânlarıyla o bölgeye 
biz Hükûmet olarak gittik ve gidiyoruz. Biz, terörle mücadeleyi sadece burada 
konuşmuyoruz, Meclis çatısı altında konuşmuyoruz, teröre karşı olduğumuzu 
burada söylemiyoruz. Halkla bütünleşerek, halkın gönlünü kazanarak, halkla 
kardeşlik duygularımızı pekiştirerek işi belli bir noktaya getirdik. İşte, bundan 
telaşlanan terör örgütü ve yandaşları silaha sarılmakta gördü tekrar, toplumu 
kilitlemek, toplumda kardeş kavgasını, sürtüşmeyi tekrar başlatabilmek 
adına. Ama bu işler geride kaldı. Alttan zemin kayıyor, kayacaktır ve inşallah, 
el birliğiyle bu işleri biz belli bir noktaya, sizlerin de desteğiyle, gayretiyle 
getireceğiz. Yasal düzenleme gerekiyorsa yasal düzenleme yapacağız. Askerî 
operasyon gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Eğitimdir, 
sağlıktır, başka türlü kültür hizmetleridir, ekonomik çabalardır, gayretlerdir, 
bunlar için ne gerekiyorsa, teşvikler başta olmak üzere, bunları yaptık, 
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Sadece, bakınız, değerli milletvekilleri, son beş yıl içerisinde, 2003’ten 
bugüne kadar 8,5 katrilyona yakın biz güneydoğuya yatırım yaptık, 8,5 
katrilyona yakın. Bu az bir rakam değildir. Neredeyse Türkiye’nin yatırım 
bütçesinin üçte 2’sidir; üçte 2’sidir bu, bu dönem yatırım bütçemizin. Bu açıdan 
baktığımızda, biz, Türkiye’nin her tarafını birbiriyle kucaklaşmış, kardeş olmuş, 
bir ve beraber, üzerinde yabancıların oyun oynamadığı, oynayamayacağı, terör 
örgütlerinin de at oynatamayacağı bir ülke hâline getirmenin kararlılığını 
taşıyoruz, taşımaya devam ediyoruz, bununla ilgili her türlü adımları da 
atacağız.
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Şimdi, değerli milletvekilleri, üzerinde durmak istediğim bir konu Avrupa 
Birliği konusudur. Avrupa Birliği konusu, Türkiye’nin… Sabahleyin de söylendi 
birkaç husus, bunu da yeri gelmişken ifade edeyim: “Bu bütçenin vizyonu 
yok” denildi, “Bu Hükûmetin vizyonu yok.” denildi. Bunlar, herhâlde “vizyon” 
kavramına farklı bir yüklemde bulunuyoruz, içini farklı farklı dolduruyoruz, 
ondan kaynaklanıyor. Yani, bir şeyi ölçeceksek, ya metreyle ölçelim ya arşınla; 
birimiz metreyle, birimiz arşınla ölçersek varacağımız sonuç da kesinlikle 
farklı olur.

Şimdi, Türkiye’nin vizyonu… Avrupa Birliği Türkiye’nin bir vizyonudur 
1963’ten bu tarafa, hatta 1959’dan bu tarafa. Hatta, biraz daha geriye 
götürürseniz, bir cumhuriyet projesidir. Çünkü, biz Avrupa Birliğini bir 
modernleşme, çağdaşlaşma projesi olarak anlıyoruz. Dolayısıyla, Türkiye’nin, 
özellikle Ankara Antlaşması’ndan bu tarafa sürdürdüğü bir mücadelesi var. 
Bu mücadelenin içerisinde de hemen hemen bütün partilerimiz var. Şimdi 
önemli bir noktaya geldik. AK Parti İktidarında Türkiye, Avrupa Birliği 
sürecinde ikinci ligden birinci lige çıktı. Bunu herkesin iyi anlaması lazım.(AK 
Parti sıralarından alkışlar) Biz şimdi birinci lig ülkesiyiz. Başa baş, dişe diş 
müzakere yapan bir ülkeyiz. Tabiatıyla, sıkıntılarımız var, bizi istemeyenler var, 
ayak oyunu yapanlar var, çifte standardı olanlar var, Türkiye’nin üyeliğinden 
rahatsız olan bazı ülkeler var. Bunları biliyoruz. Söyleyeceğimizi söyleyeceğiz, 
görüşeceğimizi görüşeceğiz. Bu işten caymak yok, bu işten geriye dönmek yok.

Biz, şuna inanıyoruz Hükûmet olarak ve bir devlet projesi olarak da 
yürüdüğüne göre Türkiye olarak şuna inanıyoruz: Türkiye’nin onurlu bir 
Avrupa Birliği üyeliği ülkemizin yararınadır, ülkemizin menfaatinedir. Şunun 
da herkesin farkında olması lazım: Biz Avrupa Birliğine gireceksek, kimsenin 
lütfuyla, kimsenin ihsanıyla, kimsenin tavassutuyla da girecek değiliz. Alnımız 
açık, başımız dik olarak gireceğiz ve gireceğiz.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Gireceğiz ve gireceğiz. Bunu herkes görecektir. Bugün bize zorluk çıkaranlar 
Türkiye’nin millî geliri, 2023’e geldiğimizde, işte o “vizyon” dediğimiz rakamları 
yakaladığımızda, onlar, heyetler hâlinde “Gelin bu Avrupa Birliğine girin.” 
diye bizden isteyecekler. Geçmişte istediler. Ama, şunu da görmek gerekir: 
Bugün, Avrupa Birliği bir ekonomik güçtür, bir siyasi güçtür ama bir stratejik 
güç değildir. Türkiye’yi içine almayan bir Avrupa Birliği bir stratejik güç 
olmaz, sorun çözen bir güç olmaz. Bunu da Avrupalıların iyi bilmesi lazım.
(AK Parti sıralarından alkışlar) Biz, bunu, sadece burada söylüyor değiliz; her 
müzakerede, her vesileyle bunu söyledik. Avrupa Birliğiyle müzakerelerimizi 
de bu anlamda, bu anlayışla, bu felsefeyle yürüttük ve yürütüyoruz. Dört buçuk 
sene Adalet Bakanlığı yaptık. Önemli bir kısmına ben katıldım Hükûmetimiz 
adına. Sayın Başbakanımız, ilgili bakanlarımız, yaptığımız müzakereleri her 
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defasında bu çerçevede yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Dediğim gibi, biz, 
Avrupa’ya yük olan değil, karşılıklı menfaat esasına dayalı bir birlikteliği arzu 
ediyoruz. O manada, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinden rahatsız olan bir 
kısım politikacılarımız var, bunları iç politikada malzeme olarak kullananlar 
da var, bunları biliyoruz. Ama bunlar, bizatihi kendileri Avrupa Birliğinin 
vizyonuna ters düşüyorlar.

Şimdi, bizim kararlılığımız bu iken, maalesef, bizim çalışmalarımızı 
yakından yeteri kadar takip etmiyorlar. Hâlbuki, biz, bu türlü konuşmaları 
yapan sivil toplum kuruluşlarımıza, başkalarına her defasında şunu söyledik, 
dedik ki: Ya böyle bir konuşma yapıyorsunuz, zaman zaman açıklamalar 
yapıyorsunuz, sizin bu açıklamalarınızı da başkaları gerçek buymuş gibi 
algılıyor, bunları delil olarak tekrar Türkiye’nin önüne getiriyor, bunları 
yapmayın. Bakınız, geçtiğimiz Hükûmet döneminde ilk çıkardığımız yasa 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’dur. Eğer bir sorununuz varsa, bir sıkıntınız 
varsa, bir konuda bilgi almak istiyorsanız davet edin bizi. Biz, gelir, size ne 
yaptığımızı, ister bu konularda ister Avrupa Birliği isterse başka konularda 
-konuştuğumuz terör konusu da dâhil, başka konular da dâhil- gelir bilgiyi 
veririz. Değerlendirmenizi buna göre yapın. Biz, bu kadar uğraşırken, bu kadar 
kararlılık içerisinde bu müzakereyi yürütmeye çalışırken, sanki Hükûmet bu 
konuyu ikinci plana itmiş, sanki bu konuda hiçbir çaba sarf etmiyor, kurumları 
çalışmıyor, gayreti yok tarzında, moral bozucu -bizim moralimiz bozulmaz, 
biz buna inanıyoruz- başkalarının yanlış anlamalarına imkân verecek bir 
kısım değerlendirmeler yapılıyor. Bunu da buradan doğru bulmadığımı ifade 
etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, üzerinde son olarak durmak istediğim konu 
Kıbrıs konusudur. Bütçe müzakerelerinde her zaman Kıbrıs konusu gündeme 
gelir. Sadece Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili değil, geneli üzerinde de, her 
defasında Kıbrıs konusu konuşulmuştur. Kıbrıs konusu Türkiye’nin, yani “millî 
dava” dediğimizi bütün unsurlarıyla taşıyan bir davadır. Bütün cumhuriyet 
hükûmetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin millî 
davasıdır. Dolayısıyla, biz bunu iktidara geldiğimiz günden beri bu anlayış 
içerisinde, bu perspektiften yola çıkarak değerlendirmeye, elimizden geldiği 
kadar da oradaki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve Türkiye’nin hukukunu 
en iyi şekilde koruyacak tarzda yürütmeye, sürdürmeye çalışıyoruz ama 
maalesef, zaman zaman terör konusunda olduğu gibi, bu Kıbrıs konusu da iç 
politika malzemesi yapılıyor. İşte “Kıbrıs satıldı, satılıyor” işte, “bu Hükûmet 
şöyle yaptı, böyle yaptı” tarzında. Bunların hepsi afaki sözlerdir. Delili yok, 
mesnedi yok, gerekçesi yok, hatta biraz da kıskançlık vardır diyebilirim.
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Çok net söylüyorum: Şimdi, Kıbrıs’ın neresi satılmış? Askerimizse 
orada duruyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletiyse bayrağıyla, 
Parlamentosuyla, Hükûmetiyle, Cumhurbaşkanıyla orada duruyor, işleyen 
bir demokrasisi var, sınırları aynen  duruyor. Peki, ne olmuş da, kim nereden 
ne almış da, neyi satmış, neyi vermiş? Halbuki, aradan geçen süreye bir 
bakalım. Yani, belki ben hayatında, siyasi hayatında parti mitinginden daha 
çok Kıbrıs mitinglerine katılmış birisiyim. Organizasyonlarında bulunduk, 
işte “Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır”, “Ya taksim, ya ölüm.” Söylemediğimiz 
slogan kalmadı, yapmadığımız miting kalmadı ama bunların Kıbrıs davasının 
çözümüne ne kadar katkısı oldu diye bakarsak, ben şunu gördüm, samimi bir 
itiraf: Hamasetle bu işler yürümüyor. Öyle, birbirimize gaz vererek, birbirimizi 
ikna etmeye yönelen laflarla bu işler çözülmüyor. Sağduyulu, akıllı, gerçekçi ve 
cesur kararların alınması lazım.

Şimdi, bakınız değerli milletvekilleri, biz geldikten bu tarafa, acaba Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle ilgili olarak neler yapmışız? Evvela ekonomik 
yardım olarak, şunu net olarak söylüyorum; bakınız, herkesin iyi bilmesi lazım: 
Şimdi, bizim bütçemiz yaklaşık -kişi başına millî gelir bütçemiz diyorum, 
yaklaşık 6.000 – 6.500 dolar. Kıbrıs’ın millî geliri şu an 12 bin doları geçti. 4 bin 
dolardan 12 bin doları geçti. Bu Hükûmet döneminde, AK Partinin sağladığı 
destekler, teşvikler, bizim iktidarımızın sağladığı kolaylıklar sayesinde bugün 
12 bin doları geçti. Geriye dönük, Kıbrıs olayları gündeme geldiğinden bu 
tarafa, ortalama, Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden yapılan yardım 80 milyon 
dolar. Bizim dönemimizde, şu an 400 milyon doları buldu, yıllık 400 milyon 
dolar yardım yapıyoruz biz.(AK Parti sıralarından alkışlar) Yapıyoruz, helal 
olsun. Ne yapılması gerekiyorsa da biz bunları yapıyoruz ve yapacağız. Ama, 
şimdi “Kıbrıs satıldı. Kıbrıs davası şu oldu, bu oldu.” diyenlerin evvela bu 
rakamlara bir bakması lazım.

İkincisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bu Hükûmet işbaşına 
gelinceye kadar bizden başka tanıyan yok. İki ay kadar evvel, Strazburg’a 
gittiğimizde, oradaki bizim misyon temsilcilerimiz şunu söyledi, iftiharla 
söyledi, dedi ki: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temsilcileri geldikleri 
zaman -Avrupa Konseyi üyesi olan arkadaşlarımız bu sözlerimin şahididir, 
istiyorlarsa kendileri de gidip sorabilirler- şu kafeden içeriye giremezlerdi, 
koridora giremezlerdi; birilerine bir şey söylemek için kapı aralıklarında 
“Acaba iki laf edebilir miyiz?” diye bir fırsat kollamaya çalışırlardı. Bu Hükûmet 
döneminde, bu Hükûmetin doğru siyaseti döneminde, bugün, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden 2 temsilci Avrupa Konseyi sıralarında oturuyor, soru 
soruyor, konuşma yapıyor.(AK Parti sıralarından alkışlar) Gittik, ofislerini 
ziyaret ettik, bakınız, ofislerini. Eskiden kafede oturan, kahvede oturan, kapı 
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aralığında “İki dakika beni dinler misiniz?” diye rica etmek durumunda kalan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temsilcileri bugün, hemen kapı komşusu 
olarak Fransa, Yunanistan ve diğer Avrupa Konseyinin iri kıyım üyelerinin 
oturduğu bölgede oturuyor, kendilerine ofis tahsis edildi.

İki: 15-17 Mayıs 2007 tarihleri arasında, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 
gerçekleştirilen İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı’nda, Kıbrıs’a 
ilişkin olarak alınan kararda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İslam 
Konferansı Örgütü toplantılarına “Kıbrıs Türk Devleti” adı altında katılması 
teyit edildi. Bakınız, bu çok önemli bir başarıdır, “Kıbrıs Türk Devleti…” 
Eskiden gözlemci statüsünde balkondan seyrediyordu, şimdi Kıbrıs Türk 
Devleti olarak İslam Konferansı Örgütü toplantılarına katılıyor. Eğer Kıbrıs’ı 
satmak buysa, biz sattık vallahi! (AK Partisi sıralarından alkışlar)

Şimdi, Kıbrıs Türk üniversiteleriyle iş birliği çağrısında bulundu İslam 
Konferansı Örgütü. O üniversitelerde okuyan, şimdi birçok İslam ülkesinden 
öğrenciler var.

Kıbrıs Türk halkının, İslam Konferansı üyesi ülkelere serbestçe seyahat 
etme arzuları burada kayda geçirildi. Kıbrıs Türk tarafının, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde bir İslam dünyası turizm fuarı yapılması yönündeki önerisine 
yer verildi, böyle bir fuar düzenlenecek.

Almanya Federal Cumhuriyet Meclisi, 24 Mayıs tarihli birleşiminde 
“Kıbrıs” konulu bir karar tasarısını kabul ediyor ve Kıbrıslı Türklere uygulanan 
izolasyonların kaldırılması kararını alıyor. Avrupa Birliğinden ve uluslararası 
camiadan beklentimiz, bu haksızlığa son vermeleridir. Eğer Avrupa Birliği 
normları içerisinde, temel felsefesi içerisinde adalet diye, insaf diye bir kavram 
varsa, Avrupa Birliği adaletsizlik yapıyor bu noktada.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazi Magosa Limanı ile Suriye’nin 
Lazkiye Limanı arasında başlatılan feribot seferlerinin yasal olduğu yönünde, 
Avrupa Komisyonu tarafından bir görüş açıklanıyor ve bugün, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportuyla 
Suriye’ye gidebilmekte, bir seyahat belgesi düzenlenmektedir ve yine bugün, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportuyla on beş ülke tarafından seyahat 
edilebileceği kabul edilmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’den başka temsilciliği yok 
iken, bugün, en son Katar’ın ilavesiyle on dörde çıkmıştır, önümüzdeki zaman 
içerisinde bunların sayısı daha da artacaktır. Yabancı temsilciliklerin sayısı ise, 
bu İktidar döneminde Kuzey Kıbrıs’ta yediye ulaşmıştır.
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İlk defa bu Hükûmet döneminde, ABD, İngiltere, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Umman, Pakistan gibi ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne ilk kez resmî ziyaretler düzenlendi. Sayın Talat, ilk defa bu 
Hükûmet döneminde Cumhurbaşkanı sıfatıyla Pakistan’da ağırlandı ve başka 
ülkelerde de en üst düzeyde görüşmeler yapma imkânı buldu.

Turizmi canlandı. Yatak kapasitesi yüzde 30 arttı. Ekonomisi yüzde 50 
büyüdü. Millî geliri -demin söyledim- 4.409 dolardan 12 bin dolara çıktı.

Şimdi, bütün bunları söyleyişimin sebebi şudur: Bu türlü millî meseleleri 
iç politika konusu yapacaksak, o zaman vatandaşımıza doğru bilgileri verelim; 
kim Kıbrıs davasına hizmet etmiş, kim Kıbrıs davasına hizmet noktasında 
yarışta geri kalmış, bunları vatandaşımız değerlendirsin. Çünkü, başta da ifade 
ettim, vatandaşımızın elinde insaf terazisi var; o bunları bizlerden daha iyi 
tartıyor, daha iyi neticeye bağlıyor.

Değerli milletvekilleri, sürem bitmek üzere, onun için, biraz evvel 
muhalefet partilerimizin dile getirdiği birkaç husus var, onlara da bazı 
konularda cevap vermek istiyorum.

Tabiatıyla, biz siyaset yapıyoruz. Bugünün ne anlam ifade ettiğini iyi 
anlayabilmek için dün nerede bulunduğumuzu tespit etmemizde fayda vardır. 
Bu, suçlama için değildir, tespit içindir. Bilimlerde de mukayese yapılır. 
Mukayese, illa da birini itmek kakmak veya ona başka bir tavır ortaya koymak 
için değil; bugünün kıymetini, aldığımız sonuçları, elde ettiğimiz değerleri iyi 
anlamak ve geleceğe güvenle bakmak adına söylüyorum. Kabul etmek gerekir 
ki biz, 2002’de iyi bir Türkiye devralmadık. Bunu rakamlar söylüyor.

Bir arkadaşımız, burada, o dönemle ilgili bir kısım mazeretler söylemeye 
çalıştı. Ama, şunu da bilmek lazım: Mazeret terazisinin tartamayacağı hiçbir 
günah da yoktur.(AK Parti sıralarından alkışlar) Mazeret terazisinin… Neyi 
yapamadıysanız, onu tartacak bir mazeret terazisi de bulursunuz.

Şimdi, deniliyor ki: Efendim, deprem oldu, şu oldu, bu oldu. Keşke, 
o olumsuzlukları söylerken şunu da söylemiş olsaydı, derdim ki objektif 
davrandı: İyi de bu sene bir kuraklık oldu. Bu kuraklığın tarıma hiçbir olumsuz 
etkisi olmadı mı? Yani “Büyüme aşağıya doğru gidiyor.” derken, insaf et de 
bir “kuraklık” lafı da geçiversin. Yani, bu kadar zihinsel kuraklık içerisinde de 
olmamak lazım gelir diye düşünüyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Bakanlarınız tersini söylüyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakınız, iki… Bakınız değerli milletvekilleri, evet filanca yerde 
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deprem oldu ama bir de Irak savaşı diye bir bela var başımızda. Petrol fiyatları 
kaça çıktı? Biz 18 Kasım 2002’deHükûmet olduğumuzda 22-23 dolardı varili, 
şimdi kaç dolar?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) — 90 dolar.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ne 90’ı, 95 dolar; 100 dolara çıkacak diye neredeyse açık 
artırmaya çıktı. Türkiye petrol ithal eden bir ülke. Cari açık, cari açık, ben çok 
fazla ekonomist değilim ama bu kadarını en azından biliyoruz.

Şimdi, Türkiye’nin ihtiyacı için 25 dolardan petrol almak var, 95 dolardan 
petrol almak var. Şimdi, bunu hiç olmazsa diyebilseydi ki, evet büyümede 
şu oldu, bu oldu… Orada da rakamlarda bir illüzyon var onu da peşinen 
söyleyeyim. Yani rakam illüzyonu siyasette bazen, zaman zaman gündeme 
gelir.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Bakanlarınıza sorun, bakanlarınıza…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Dolayısıyla, şimdi, bakınız…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sizinkiler çok iyi biliyor!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) —  Şimdi, yani Türkiye’nin 2002’den bu tarafa yaşadığı bazı 
olumsuzluklar var. Körfez savaşı, Irak savaşı başladığında turizm bundan 
önemli ölçüde zarar gördü. Hatırlıyorsunuz, gazete başlıklarına baksanız bile 
bu görülecektir. Türkiye’nin en önemli döviz kaynaklarından bir tanesi turizm.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) — Mazeret terazisi…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ama Türkiye bütün bunlara rağmen büyümesini sürdürdü, 
sürdürmeye devam ediyor.

AKİF AKKUŞ (Mersin) — Mazeret üretme!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, bu anlatılanlara, bu konuşulanlara bakarsanız, şunu 
sormamazlık da edemiyoruz: Ya Türkiye bu kadar battıysa, bu kadar kötü 
yönetiliyorsa, bu kadar her şey kötü ise, aslında biz bunların hepsini daha 
dört buçuk ay evvel konuşmadık mı? 22 Temmuz seçimlerinden sonraki ilk 
bütçemiz, ilk bütçemiz. Şimdi 22 Temmuz seçimleri sizi rahatsız ediyor olabilir.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) — ANAP’ta iken de öyle diyordunuz.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) —  Bak, ama söyleyeceğiz.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) — ANAP’ta iken de öyle diyordunuz 
Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) —  Bakınız, dedim ya, birilerinin elinde mazeret terazisi, milletin 
elinde insaf terazisi. Biz bunların hepsini konuştuk. Heybemizde, torbamızda 
ne varsa meydan, meydan, meydan hepimiz konuştuk. Öyle dediniz, böyle 
dediniz. İşte, “Kıbrıs satıldı, öteki şöyle oldu, beriki böyle oldu…” Demokratik, 
antidemokratik bütün yollara başvurularak 22 Temmuz seçimlerine gittik biz. 
Kimin heybesinde ne taş varsa döktü. Millet dedi ki: “Ben size inanıyorum, bu 
tarafa değil.” (AK Parti sıralarından alkışlar)

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) —  Para döktünüz, taş değil.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, değerli milletvekilleri, şimdi bir arkadaşımız talihsiz bir 
beyanda bulundu. Onu kastı aşan bir beyan olarak en azından değerlendiriyorum 
çünkü sevdiğim, saydığım insanlar. Denildi ki: “Bu yüzde 47 kahren verilmiş 
oydur.” Ya bu millet bazılarından lütfunu da esirgiyor, kahrını da esirgiyor. O 
duruma da gelmemek lazım yani.(AK Parti sıralarından alkışlar) Bir de işin bu 
kısmı var. Eşit şartlarda mücadele yapıyoruz, artık, milletin karara bağladığı 
konuları tekrar burada tartışma konusu yapmaya gerek yok.

Birçok rakamlar var burada. Bu rakamları her zaman konuşuruz, daha 
da konuşacağız, ama şunu söylemek istiyorum: Biz konuşuyoruz, vatandaş 
hayatı yaşıyor. Biz de halkın içinde olan insanlarız. Samimi olarak söylüyorum, 
bakınız, benim, cumhuriyet hükûmetleri içerisinde bu görev aldığım Hükûmet 
altıncı hükûmettir. Bu hükûmetler kadar, halkla bu kadar iç içe… 58, 59, 
60, daha evvelde de bulundum, yanlışsa yanlış, hataysa hata. Biz halkı hiç o 
rakamlardan falan değil, halkın gözünden okuyoruz bizi. Halk bizi bağrına 
basıyor. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Kim ne söylerse söylesin, rakamlar 
ne söylerse söylesin; halkın söylediği bizim için rakamlardan daha önemlidir.
(AK Parti sıralarından alkışlar)

Rakamları da dikkatle inceliyoruz, bakınız, sadece işin bir tarafından 
bakarak, madalyonun bir tarafını göstermek doğru bir şey değil. Şu gün, 
2002’den bu tarafa Türkiye büyüyor. Türkiye’nin millî geliri artıyor. İhracatı 
artıyor. 100 milyar doları geçmişiz, 106 milyar dolar. Şimdi, bundan daha dün 
denebilecek kadar kısa bir süre evvel bir yılda yapacağımız ihracatı, yaptığımız 
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ihracatı AK Parti İktidarı döneminde, Allah’a şükür, on günde yapar hâle 
geldik.(AK Parti sıralarından alkışlar) On günde yapıyoruz biz, geçmişte bir 
yılda yapıyorduk. On günde yapıyoruz. Allah’ın izniyle bir seçim döneminde 
tekrar buraya geldiğimizde beş günde yapar hâle geleceğiz, 200 milyar dolar… 
(AK Parti sıralarından alkışlar)  Bunlar vizyondur.

Dolayısıyla, Türkiye iyi bir yoldadır. Bu bütçe, bu manada Türkiye’nin iyi 
yolda olduğunun önemli bir adımıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Sayın Bakanım, buyurun, konuşmanızı tamamlayınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — İnşallah, biz hem… Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planına -ki 
işte, Türkiye’nin vizyonudur, bizim Hükûmetimizin vizyonudur- bakarsanız, 
orada, önümüzdeki beş yılda, bu planın sonuna geldiğimizde Türkiye neleri 
yakalamak istiyorsa nereye varmak istiyorsa o, Türkiye’nin vizyonudur, 
Hükûmetin vizyonudur. Bütçeler de bunun araçlarıdır.

2008 bütçesinin bu manada çok iyi bir araç olduğu kanaatindeyiz, ama 
arada bir fark var. Geçmişte yatırımları yapan hükûmetti, devletti, ama 
1991’den bu tarafa, oraya iyi bir bakmak lazım, yani Türkiye bugün bazı 
sıkıntıları çekiyorsa, 1991’e kadar götürmek lazım.

Şimdi, niye sosyal güvenlik açığından hiç kimse bahsetmedi? Kimin 
açığıdır, kimin kaçığıdır bu sosyal güvenlik açığı? (AK Parti sıralarından 
alkışlar) Bir bakmak lazım. Otuz sekiz yaşında insanları emekli ettiniz. 
Özal’ın karşısına da çıktınız, “mezarda emeklilik” diye adamı perişan ettiniz, 
Allah rahmet eylesin. Bugün, bak, şimdi, 2008’de sosyal güvenlik açığı olarak 
ne ödeyeceğiz hazineden? 37 katrilyon. Şimdi, geldiğimiz günden beri borç 
ödüyoruz, 140 milyar doların ötesinde, üstesinde borç ödemişiz. Vallahi billahi 
ya, şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya vakit kalmıyor, borç ödemekten milletin 
canı çıkıyor.(AK Parti sıralarından alkışlar) Bu borcu kim yaptı? Geriye dönüp 
bir bakalım. Bütçe açıkları, bütçe kaçıkları, sosyal güvenlik kaçıkları, o çok 
bilinen popüler ifadesiyle, bu kara delikler, 1991’den bu tarafa büyüdü, büyüdü, 
büyüdü, sonra işin içinden çıkılmaz hâle geldi.

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) — Sosyal devlet…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Allah’a şükür ki, halkın iktidarı var, halkın iktidarı var. Halk 
bizim ne yaptığımızı biliyor, ne yapmak istediğimizi biliyor ve bize inanıyor, 
bize güveniyor, çünkü biz, yatay geçişle iktidar olanlardan değiliz.(AK Parti 
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sıralarından alkışlar) Antidemokratik gelişmelerden medet uman bir iktidar 
değiliz. Allah’a inanıyoruz, milletimizin desteğine güveniyoruz. Bu ikisine 
güvendiğimiz sürece, bu ikisini gücendirecek de iş yapmadığımız sürece, hem 
Türkiye’nin hem ülkemizin hem de bizim geleceğimiz aydınlık olacaktır.

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sizlerin ve milletimizin Kurban 
Bayramı’nı tebrik ediyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)
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Konu : Başbakanlık, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü, Gümrük Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 2009 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2007 Yılı Merkezi Yönetim 
Kesin Hesabı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 29 
Tarih : 17 Aralık 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Müzakeresini yaptığımız bütçelerle ilgili olarak görüş serdeden 
arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum.

TODAİ ve Yüksek Denetleme Kuruluyla ilgili doğrudan bir eleştiri 
gelmediği için, bir iki konuya, müsaade ederseniz temas etmek istiyorum. 
Hepimizin iftihar etmesi, gurur duyması ve farkında olması gerekir ki bu 
ülkenin bir Meclisi var, açık  bir Parlamentosu var ve her zaman da açık 
olmalıdır. Bu ülkenin hangi meselesini konuşacaksak, hangi sorununa çözüm 
getireceksek, bunun en evvel konuşulacağı, görüşüleceği platform burasıdır. 
Bazen yüksek sesle, bazen heyecanlı, bazen soğukkanlı, ne konuşacaksak burada 
konuşacağız ve konuşurken de hem bir taraftan konuların anlaşılmasına hem 
de birbirimizi iyi anlamamıza karşılıklı olarak yardımcı olmamız gerektiğini 
düşünüyorum; çünkü bu böyle yapılmadığı takdirde, buradan yayılan 
kamplaşmalar, kutuplaşmalar vatandaşımızı da rahatsız ediyor ve Türkiye’nin 
huzuru açısından da olumsuz tesirler icra ediyor.

Hepimizin görevi -hangi partiye mensup olursak olalım- ettiğimiz yemine 
sadık kalarak ülkemizin huzuru, milletimizin birliği ve dirliği için çaba sarf 
etmektir. Bu, hepimizin ahlaki, siyasi, hukuki, vicdani sorumluluğudur. Kim 
bu noktada çaba sarf ediyorsa milletimize bir lütufta bulunuyor değil, tam tersi, 
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görevini yapıyor demektir. Birimizin yanlışı, bir başkamızın yanlış yapmasının 
gerekçesi olmamalıdır, politikayı bu şekilde sürdürmememiz gerekir diye 
düşünüyorum.

Hepimiz biliyoruz ve inanıyoruz ki bu ülkenin vatandaşları eşittir. Hangi 
partiye rey verirse versin, hangi görüşü benimsiyor olursa olsun, hangi siyasi 
kanaati taşırsa taşısın Anayasa karşısında eşittir, Allah huzurunda da eşittir. 
Bizim inancımız budur, bu olmalıdır. Bu noktada eksikliklerimiz varsa bunları 
da karşılıklı konuşarak gidereceğiz. Hiçbirimiz bu noktada diğerinden “Şu 
noktada ileriyiz, bu noktada geriyiz.” tarzında biri diğerimizin bu noktadaki 
samimiyetini test etmenin çabası ve gayreti içerisine girmemelidir. Eğer bu 
yola girersek çıkmaz bir yola girmiş oluruz, ömrümüzün bundan sonraki 
kısmını da böyle geçirmiş oluruz.

O nedenle eğer meseleye böyle bakacaksak o zaman konuları daha 
objektif konuşabiliriz. Çünkü ben inanıyorum ki dün sorun olan, bugün sorun 
olan ve bugüne kadar da çözüme kavuşturulamamış birçok konuda acaba 
siyaset kurumunun hiç günahı yok mu? Hepimiz, gelin bu Meclis kapandıktan 
sonra, bu gece bunun bir vicdan muhasebesini yapalım. Göreceğiz ki siyaset 
kurumunun sorunların çözümsüz hâle gelmesinde zaman zaman olumsuz 
katkıları olmuştur. Bırakalım bir partiden diğerine, hâlen aynı partinin 
içerisinde bile, şimdi önümüzde bir seçim var, mahallî seçimler var, adaylar 
belirleyeceğiz, o partinin içerisinde bile şu kökenden gelen bu kökenden gelen, 
dağın öbür tarafından dağın bu tarafından, merkez ilçeden olan taşradan olan, 
şu taraftan olan bu taraftan olan gibi aklen ve mantıken kabul edilemeyecek 
bir kısım tahriklerin, tespitlerin, ilkelerin siyaset kurumunda olumsuz bir 
kısım tortular bıraktığını hep beraber görüyoruz, ondan sonra da hep beraber 
çıkıyoruz diyoruz ki: “Bu milletin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var.” Her 
şeyi kırıp dağıttıktan sonra “birlik ve beraberlik” lafı yeteri kadar yapıştırıcı 
olamıyor, yeteri kadar birleştirici olamıyor. Bu söylediklerimin hepsinin 
içerisine, konuşan kişi olarak kendimi de koyarak ifade ediyorum. Lütfen siz 
de kendi yönünüzde böyle bir değerlendirme yapın, bir şey kaybetmezsiniz. 
Yarın sabah geldiğinizde deyin ki: “Evet, benim burada hiçbir günahım yok, 
hiçbir eksiğim yok.” Vicdanen müsterihseniz hiçbir mesele yok zaten.

Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum: Bakınız, bu 
kürsüden bir kısım görüşler serdediliyor. Ben şuna inanıyorum, biz şuna 
inanıyoruz ve inanmalıyız: Bu ülkede doğan her çocuk bu ülkenin kazancıdır, 
kaybettiklerimiz de bu ülkenin kayıplarıdır. Biz 68 kuşağından geliyoruz, 
benimle beraber siyaset yapanlar var. Geçmişte neleri yaptık? Şimdi karşı 
karşıya geldiğimizde “Biz bu yanlışları neden yaptık?” diye oturup konuşuyoruz, 
kullanıldığımızı şimdi çok daha iyi anlıyoruz.
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O nedenle eğer ülke adına bir kısım olumsuzlukların fotoğrafını 
koyacaksak, bu fotoğraflar iki yanlı, iki yanını da koymamız lazım. Mesela, 
sekiz yaşındaki bir çocuğun boynu büküp fotoğraflarının şurada burada 
asılması, gencecik yavruların şu veya bu sebeple hayatını kaybetmesi ne kadar 
üzücüyse…

Bakınız, şuradan 1 kilometre öbür tarafta bir rehabilitasyon merkezi var. 
Allah’ınızı severseniz bir gün oraya gidin, belki gidenleriniz de vardır. Yirmi 
yaşında kolunu kaybetmiş, bacağını kaybetmiş, iki bacağını kaybetmiş, hayatını 
kaybetmiş insanlar var. Onların da hakları var. Bunu da konuşalım, onu da 
konuşalım. Sadece madalyonun bir yerini konuşur, öbürünü konuşmadığımız 
takdirde, o zaman inandırıcı olamıyoruz, birbirimizi anlamakta gerçekten 
zorlanıyoruz.

Evet, filanca yerde hayatını kaybeden sekiz yaşındaki, on iki yaşındaki, on 
beş yaşındaki çocuk bizim yüreğimizi yaralar ve yaralamalıdır, insan olarak 
yaralamalıdır. Ama Güngören’de, orada bir pazar yerinde, yukarıdan, balkondan 
seyrederken bir insafsız elin çektiği fitilin sonucu hayatını kaybetmiş olan 
insanları görmezlikten gelirsek, o takdirde, insan hakları adına, özgürlükler 
adına konuştuğumuz lafların hiçbir inandırıcılığı kalmaz. Söylemek istediğim 
mesele bu. Yoksa, eğer birbirimiz lehine, aleyhine bir şeyler söyleyeceksek, 
emin olun, herkes, karşılığında muhakkak bir şeyler bulur. Onun için, belki 
siyaset kurumu olarak hiç yapmadığımız bir yerden başlayalım; gelin, bu 
bütçe müzakerelerini daha anlamlı kılalım. çünkü hepimiz “Halep’te kırk arşın 
atlarız.” diye geldik bu ülkede iktidarız, iktidar olmayan hemen hemen parti de 
yok, özellikle grubu olan partiler bakımından söylüyorum. Cumhuriyet Halk 
Partisi de SHP olarak veya başka şekilde, koalisyon oldu, tek başına iktidar 
olduğu dönemler oldu, Milliyetçi Hareket Partisi oldu, biz iktidarız.

Netice itibarıyla şuraya baktığımızda, hakikaten enerjimizi, gücümüzü, 
böyle kavgalarla geçirmek yerine, daha pozitif değerler uğruna ortaya 
koyabilseydik Türkiye bugün farklı olurdu. Bakınız 1950-1960 arası rahmetli 
İnönü-rahmetli Bayar kavgasıyla geçti, sonu askerî müdahaleyle bitti. Ne 
kazandık bu ülkede? Başbakanlar asıldı, bakanlar asıldı. Ondan sonraki yıllar, 
Demirel-rahmetli Ecevit kavgası yine bir askerî müdahaleyle son buldu. 
Bu işe başkaca katılanlar oldu. 5 bin insan hayatını kaybetti, 70 bin insan 
hapishanelerde ömür çürüttü. Daha sonraki dönemler: Sayın Çiller-Sayın 
Yılmaz kavgası. Şimdi başka kavgalar. Giderek siyasetin de dışına taşarak, 
kamplaşmaya, kutuplaşmaya giden kavgalar. Bunlar Türkiye’nin yararına 
olmuyor.
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Birbirimizi iyi anlayalım, söylediğimiz sözlerin mefhumu muhalifinden 
anlam çıkarmaya kalkışırsak o zaman bu ülkede hiçbir konuşma da yapılamaz. 
Eğer siyasette bu kadar kısırlaştıysak yani bu topluma söylenecek sözümüz 
yok, fikrimiz yok, ortaya koyacak projemiz yok da, birinin söylediği sözün 
tersinden çıkarak siyaset yapmaya, söylem çıkarmaya çalıştığımız takdirde bu 
ülkeye yazık olur, siyasetin bir anlamı da kalmaz, bu parlamentoların da bir 
anlamı kalmaz. Milletin ümidi buradadır, burada olmalıdır. Eğer bu Parlamento 
sorun çözemiyorsa, sorunu çözecek olgunlukta bir tartışma yapamıyorsa, 
o zaman Parlamento dışı arayışların gerekçesini biz kendi elimizle vermiş 
oluruz. O nedenle demeye getiriyorum ki gelin, bu gece bir vicdan muhasebesi 
hepimiz yapalım, acaba biz nerede yanlış yaptık, nerede yanlış bir söylemde 
bulunduk? Ben kendi hesabıma… Bu milletten özür dilemek gerekiyorsa özür 
dileriz. Bu millet büyük bir millettir. Böyle bir millete mensup olmaktan dolayı 
da hepimiz gurur duyuyoruz ve gurur duymalıyız. Böyle anlarsak siyaset çok 
faziletli bir iş olur; hakikaten bu siyasetin ülkeye de faydası olur, hepimize 
de faydası olur. Eğer bunu yapamadığımız takdirde emin olun bu ülkenin 
düşmanlarını sevindiririz. Bu ülkenin geri kalmışlığının temelinde bu siyaset 
kavgaları yatıyor. Birbirimizi anlamaya çalışalım, birbirimize bu noktada “Sen 
gelsin, ben gelsin.” demek yerine, icap ediyorsa bir olumlu adım atmak adına 
elimizden gelen gayreti gösterelim.

Biliyoruz ki bu ülkede bir demokrasi sorunu var ama demokrasi adına 
epey kat edilmiş mesafe de var. Bunu az bulanlar olabilir, yetersiz bulanlar 
olabilir ama Türkiye bir altı sene evvelki Türkiye değildir. Bunu görelim 
demokrasi adına. Ha, bunu yaparken kendi ihtiyaçlarımızdan doğan bir talep 
olarak bunun üzerinde durmalıyız. İkide bir Avrupa Birliğine referans yaparak 
yaptığımız işlere oradan gerekçe aramaya çalışıyorsak Avrupa’nın demokrasi 
konusunda söyleyecek çok fazla sözü de yok. Çünkü yaşadığımız birçok 
sıkıntının arkasında, dökülen birçok kanın arkasında demokrasi adına söz 
söyleyen birçok ülkenin olduğunu biz biliyoruz; bilgi olarak da biliyoruz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu konuda çok samimi kanaatim odur ki yapacağımız işler için 
Avrupa Birliğine hiç atıfta bulunmaya gerek yok. Avrupa Birliğinin en temel 
insan haklarını ihlal eden terör örgütlerine ne ölçüde destek verdiğini daha… 
Bakın, “ilerleme raporu” diyoruz, herkes oraya atıfta bulunuyor ama şu kriz 
komitesinin yayınladığı rapora bakın: “Terör örgütleri konusunda yeteri kadar 
iş birliği yapmadı…” Ben de zaten altı senedir bunu söylemeye çalışıyorum.
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Onun için, bu müzakerelerin bu atmosfer içinde sürdürülmesini, 
yanlış da söylesek, doğru da söylesek ülke yararına söylenmiş sözler olarak 
üzerinde düşünülerek mesafe kat etmemiz gerektiğini düşünüyor, böyle bir 
Parlamentonun, böyle bir müzakerenin milletimize, vatandaşlarımıza ümit 
vereceğine inanıyor, bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar.)

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar





305

Konu : Başbakanlık, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü, Gümrük Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 2009 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2007 Yılı Merkezi Yönetim 
Kesin Hesabı münasebetiyle 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 29
Tarih : 17 Aralık 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; evvela TOKİ konusuyla ilgili bir 
hususu ifade etmek istiyorum. 23’üncü Dönem içerisinde TOKİ ile ilgili olarak 
zannediyorum 50’den fazla arkadaşımız Başbakanlıktan yazılı soru önergesiyle 
bilgi istedi. Biz de bu gelen soru önergelerini TOKİ’ye gönderdik, hiçbir 
tasarrufta bulunmaksızın oradan gelen bilgileri de değerli arkadaşlarımıza 
cevaben gönderdik. Takdir edersiniz ki, buradaki bana şu an getirilen metin 
bir özel incelemeyi gerektiriyor, daha evvel size verdiğimiz cevabı ve bunu 
karşılaştırıp size yazılı cevap verelim. Eksik bilgi vermektense yazılı cevap 
vermeyi tercih ederim; bundan emin olabilirsiniz

İkinci olarak Yüksek Denetleme Kuruluyla ilgili bir hususu ifade etmek 
istiyorum. Yüksek Denetleme Kurulu, görevi, esas itibarıyla yolsuzluk denetimi 
yapan bir kuruluş değil. KİT’lerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına KİT 
Komisyonu denetimlerini yapıyor. Bunların kuruluş kanunlarına ve kuruluş 
amaçlarına uygun olarak yasalar çerçevesinde bir taraftan faaliyetlerini 
inceliyor, denetliyor, öbür taraftan verimlilik açısından da bu kuruluşlar ne 
ölçüde verimlidir, değildir; bu incelemeleri yapıyor, bir rapora bağlıyor, 
bunların hepsi de KİT Komisyonuna geliyor, bu raporlar tarafınızdan, değerli 
milletvekillerimiz tarafından değerlendirildikten sonra o kurum ibra ediliyor 
ya da edilmiyor. Dolayısıyla hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine 
sunulmuş olan raporlar.
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Şimdi, 2006 yılında 135 kuruluş, 2007 yılında 100 kuruluş, 2008 yılında 
da 104 kuruluş denetlenmiş ve raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT 
Komisyonuna gönderiliyor usul gereğince. 2006 yılında 7 özel inceleme 
raporu ve 2 adet ivedi durum raporu Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmış. 
2007 yılında 5 adet özel inceleme raporu tanzim edilerek Başbakanlığa 
gönderilmiştir.

Diğer hususlar ayrıca kurum kurum üzerinde durularak cevaplandırılması 
gereken hususlardır. Eğer özel bir ilgi gerektiriyorsa yazılı soru olarak bize 
bildirilirse daha ayrıntılı cevabı burada sizlere aksettirme imkânı bulabiliriz.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Konu : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2007 Yılı 

Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı münasebetiyle 
Yasama Yılı : 3
Birleşim : 39 
Tarih :27 Aralık 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri ve sizlerin şahsında 
aziz milletimi saygıyla selamlıyor, bütçenin hayırlı olmasını ve 2009 yılının 
hepimiz için sağlık, huzur, barış ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Yine sözlerimin başında, bugün vefat yıl dönümünü andığımız millî 
şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’u ve doksan dört yıl önce Aralık 1914’te Sarıkamış 
dağlarında kaybettiğimiz bütün şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum.

Üçüncü olarak, yine sözlerimin başında, bugün müzakeresini 
nihayetlendireceğimiz 2009 bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen 
bürokratlarımızı, Plan ve Bütçe Komisyonunun çok değerli Başkan ve üyelerini, 
teker teker bütün milletvekillerimizi ve söz alan değerli arkadaşlarımızı, 
ülkemizin kalkınması için, milletimizin başarısı için emek vermiş, eser vermiş, 
çaba sarf etmiş büyüklerimizi de saygıyla, şükranla anıyorum.

Değerli milletvekilleri, on iki gündür 2009 yılı bütçesini konuşuyoruz ve 
bu bütçe vesilesiyle, dünyada, bölgemizde, ülkemizde olup biten gelişmeleri 
değerlendiriyoruz. Esasen, bütçe müzakerelerinin, demokratik hayatımızda, 
siyasi kültürümüzün ve geleneğimizin oluşmasında, gelişmesinde önemli bir 
yeri vardır. Tabiatıyla, bu çatı altında yapılan her müzakere önemlidir ama 
özellikle vatandaşlarımızın, siyasete ilgi duyan kesimlerin en çok ilgiyle takip 
ettiği iki müzakere var: Bunlardan bir tanesi bütçe müzakereleri, bir tanesi de 
hükûmet programlarıdır. 

Bütçe müzakereleri, burada ifade edildiği gibi, sadece rakamların, 
yüzdelerin, teknik açıklamaların konuşulduğu bir süreç değildir. Bütçeler, bu 
teknik niteliklerinin, özelliklerinin yanında aynı zamanda bir siyasi metindir. 
Dolayısıyla burada söz alan her arkadaşımız, bunu vesile kılarak Türkiye için, 
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Türkiye’nin sorunları için, dünyada olup biten gelişmelerle ilgili söyleyeceği 
sözü varsa, ortaya koyacağı fikri varsa, sorunlara bir çözüm getirebiliyorsa 
bunu da bu vesileyle dile getirmiş olur. Dolayısıyla bu müzakereler aynı 
zamanda bir siyaset değerlendirmesidir ve öyle yapılmaktadır. Bir ülkenin 
siyasi standardının ve siyaset kurumunun kalitesinin açıkça belirlenebilmesi 
bakımından da bu müzakereler önem arz etmektedir. 

Bir başka yönüyle baktığımızda, bütçe müzakereleri hem muhalefet için 
hem de iktidarlar için çok önemlidir. Ama esas itibarıyla bütçe müzakereleri 
iktidardan daha çok muhalefet için önem arz eder çünkü muhalefet bu 
müzakerelerde görücüye çıkar, milletin huzuruna çıkar. Esas itibarıyla merak 
edilen, hükûmetin ne diyeceği, hükûmetin neleri yaptığı değildir. Zaten 
onu hükûmet programından biliyor, Meclise sevk ettiği yasa tasarılarından, 
çıkardığı yasalardan biliyor, hükûmet tasarruflarından biliyor, hükûmetle aynı 
görüşü paylaşan mahallî idarelerin icraatlarından biliyor. Dolayısıyla hükûmet 
icraatları bakımından çok fazla merak edilecek hususun olmaması gerekir. 
Esasen açık bir toplumda ve bu kadar çok kanalın, görsel ve yazılı medyanın 
olduğu bir toplumda zaten hükûmet icraatları her gün haber ve tartışma 
programlarında gündeme geliyor. O hâlde, bu müzakerelerin esas objesi, bu 
müzakerelerde esas olarak merak edilen, muhalefetin ne yaptığı, ne yapacağı, 
yaşanan sorunlar karşısında nasıl bir çözüm ve tutum takındığıdır. 

Bu denli değerli konuşmacıların eleştirilerine şüphesiz ayrıntısına kadar 
vakit yettiği nispette cevap vereceğim ama buraya geçmeden evvel bir genel 
değerlendirme ve tespit yapmak istiyorum. On iki gündür esas itibarıyla hep 
bizi konuştunuz; bu, işin doğru yanıdır, doğrunun bir bölümü bu. Çünkü, 
bir Hükûmet var, onun getirdiği bir bütçe tasarısı var, onun uygulamalarını 
burada konuşmamız kadar tabii bir husus yok. Ama izin verirseniz bugün ben 
hem beni hem de sizi konuşacağım. Birlikte konuşacağız çünkü “Bir siyaset 
değerlendirmesi yapıyoruz.” dedik. Meselenin bir yönünü konuşup öbür 
yönünü konuşmadığımızda milletimize karşı doğru bir fotoğraf ortaya koymuş 
olmayız. Bunun için evvela muhalefetle ilgili birkaç tespitimi -muhalefet 
kurumuyla ilgili- belirtmek istiyorum.

Muhalefet kurumunun demokrasideki yeri ve konumu nedir? Siyaset 
bilimi kitaplarında bu konuda şahsen de katıldığım çok değerli tespitler var. 
Deniliyor ki: “Muhalefet demokrasinin sigortasıdır. Muhalefet demokrasinin 
oksijenidir.” Gerçekten de çağdaş bir muhalefet bu türlü nitelikleri taşır 
ve önemlidir. İktidar icraatlarını yeterli bulmayan, doğru bulmayan, eksik 
bulan, yanlış bulan toplum kesimi, millet çoğunluğu, millet, bir başka partiyi 
iktidara getirmek suretiyle bu mecrayı kendi akışı içerisinde sürdürerek yeni 
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bir partiyi, yeni bir anlayışı iktidara getirir. Böylece, istikrarlı bir demokratik 
hayat bu şekilde sürdürülür. Ve yine denilir ki: “İktidar her yerde var, 
muhalefet sadece demokrasilerde var.” Bu da doğrudur. O hâlde bir ülkenin 
demokratik standardı ve kalitesi muhalefetin standardıyla doğrudan alakalıdır. 
Demokrasiyi kalıcı kılan ve kılacak olan iktidarın gayretinden çok muhalefetin 
pozitif katkılarıdır. Onun için, daha evvelki konuşmalarımda da dedim ki: “Bir 
insanın iki eli var, sağ el iktidarsa sol el de muhalefettir ve iki el de bir baş 
içindir.” Dolayısıyla iktidarıyla muhalefetiyle burada dile getirdiğimiz hususlar, 
ortaya koyduğumuz, varsa koyacağımız çözümler ülkemizin huzuru, barışı ve 
geleceği bakımından önem arz ediyor. 

İşte bütün bu sebeplerden dolayı muhalefet demokrasilerde vazgeçilmezdir, 
vazgeçilemezdir. Bütün bu nedenlerden dolayı çağdaş demokrasilerde 
muhalefet, sorunun değil, çözümün parçasıdır. Sorunun bir parçası olan 
muhalefet, ülkenin de demokrasinin de başına gelebilecek en büyük felakettir 
ve yine onun için, çözümü olmayan, gelecek tasavvuru olmayan bir muhalefet 
demokrasi için yüktür. 

Bu özellikleri taşıyan, işlevsiz, çözümsüz, alternatif oluşturmayan bir 
muhalefet, demokrasi karşıtı, demokrasi dışı, modern-postmodern arayışların 
baş müsebbibidir. Sadece yanlışı göstermeye odaklanmış, bütün çabası ve 
gayreti bundan ibaret, dar ve sığ bir siyaset ve muhalefet anlayışı ülke ve 
demokrasi için büyük bir talihsizlik olur. Böyle bir muhalefetin var olduğu bir 
ülkede muhalefet görevini muhalefet kurumunun kendisi değil, Anayasa ve 
hukuk kuralları gereği görevi siyaset olmayan bürokrasi ve kurumlar üstlenmiş 
olur.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne biçim laf söylüyorsun! Ne laflar 
söylüyorsun!

BAŞKAN — Sayın Genç…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Demokrasi, partiler arası bir yarışın sonunda hür ve serbest 
bir seçimle iktidarın belirlenmesi yöntemi ise o zaman iktidar, muhalefetle 
yarışmaz, onunla seçime girmez, kayıt dışı muhalefetle yarışır. Onun için 
değerli arkadaşlarım, bunlar genel tespitlerdir. 

MUHARREM İNCE (Yalova) — Biz ana muhalefetiz, biz üstümüze 
alınmıyoruz, muhalefet onlar.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ya, böyle laf söylenir mi?

BAŞKAN — Sayın Genç…

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Genel tespitler olarak söylüyorum, okuduklarımdan yola çıkarak 
söylüyorum. Onun için, Türkiye, burada zikredilen bir kısım eksikliklerin, 
hataların bedelini çok ağır ödemiştir. Nitekim postmodern ve antidemokratik 
arayışların olduğu dönemde, adına kitaplar da yazıldı “Bizim Çete” diye. 
Kitabın ismi “Bizim Çete”. Dolayısıyla alternatif muhalefet oluşamadığı için 
bu türlü, kendilerinin de ifade ettiği tarzıyla, bizim çeteler demokrasilerde 
alternatif olmaya çalışmıştır, bu da ülkeye çok ağır bedeller ödetmiştir. Onun 
için, bir demokratik ülkede, çağdaş bir demokraside muhalefetin ne kadar 
önemli olduğunu ifade etmeye çalışıyorum muhalefete saygımdan. Baştan beri 
söylediğim muhalefetin önemiyle ilgilidir, demokrasi için ne kadar vazgeçilmez 
olduğuyla ilgilidir. Kimse bunun dışında başka bir anlam çıkarmamalıdır. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, muhalefetin demek ki birinci görevi 
elbette iktidarın yanlışları varsa, yapmadıkları varsa bunu söyleyecektir, 
söylemelidir, bundan daha tabii bir şey yok. Ama “Bizim işimiz sadece bundan 
ibarettir, bu kadardır.” deniliyorsa, bu doğru değil. Nitekim geçtiğimiz günlerde 
burada yapılan bir konuşmada “Bizim görevimiz, Hükûmetin yanlışlarını 
söylemekten ibarettir.” diye en kolay, en kestirme bir muhalefet anlayışı ve 
görevi tarifi burada yapıldı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen iktidarı bize devret de…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hâlbuki çağdaş demokrasilerde muhalefetin rolüyle ilgili, bakınız, 
Meclisimizde çok sayıda kitap var. Şimdi oradan bir metni size okuyacağım: 
“Muhalefetin bir fonksiyonu da -demek ki bir fonksiyonu hükûmetin 
yanlışını göstermek- iktidarı eleştirirken kendi görüş ve politikasını, alternatif 
önerilerini ortaya koyup, kamuoyuna var olan hükûmet karşısında gelecek için 
alternatif bir yönetici kadro sunmasıdır. Kamuoyunu yeterince tatmin etmek 
için alternatif sunarken, o anda iktidarda olsaydı ne şekilde davranacağını 
ve nasıl bir karar alacağını belirtecektir. Yalnız, bu fikir verme, seçmenlerin 
çeşitli öneriler ve politikalar arasındaki farkları görmesini sağlayacak şekilde 
olmalıdır. Muhalefet kendisini alternatif hükûmet olarak ortaya koymalı 
ki, iktidarı ele almaya ve ülkeyi yönetmeye her an hazır olduğu izlenimini 
vermelidir.” Bizim belki uzunca bir zamandan beri hasretini çektiğimiz kısım 
burasıdır. 

Elbette on iki günden beri tutanaklara baktığımızda, bugün sabahtan 
beri dile getirilen değerli konuşmacıların fikirlerine baktığımızda hep tenkit 
doludur, hep yanlışı gösterme çabası vardır, gayreti vardır. Tabiatıyla işin bir 
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yönü budur, buna bir itirazımız yok. Ama buna karşılık dile getirilen, her 
partinin kendi üslubunca dile getirdiği bu sorunlar karşısında bir çözüm var 
mı diye baktığımızda, ben başlangıçtaki konuşmalara baktım, bugünkülerini 
de dinledim. Pertavsızla bakarak iki tane cümle buldum çözüm olarak, eğer bu 
çözüm sizi tatmin ediyorsa; bu kadar sorunlar vardır denilip de bu sorunlar 
karşısında eğer bunlar bir çözümse. Bakınız ne diyor bir değerli konuşmacı: 
“Şimdi, sosyal sorumluluk duygusunu ön plana çıkararak, devlete daha yüksek 
sorumluluklar yükleyerek yeni bir ekonomi anlayışına ihtiyaç var.” Şimdi siz 
bundan ne anlıyorsunuz? Hangi sorunun başına bu cümleyi getirirseniz ya da 
sonuna getirirseniz bundan bir netice çıkar? Bu, çok soyut bir kavram. Bunun 
altını doldurabilirseniz ve diyebilirseniz ki “Evet, işte sosyal sorumluluk 
anlayışıyla yapılması gerekenler bunlardır. Bir, iki, üç, beş…” sıralarsınız. 
Vatandaş dinler, kamuoyu dinler. “Evet, devlete daha yüksek sorumluluk 
yükleyecek programlar bunlardır:” derseniz o takdirde bunun altını 
doldurursunuz. O zaman bizi dinleyen vatandaşlarımız iktidarla muhalefet 
arasındaki yaklaşım farkını görür ve tercihini yapmak zamanı geldiğinde der 
ki: “Evet, bu parti, bu çözümleri getirenler öbürüne nazaran daha doğru şeyler 
söylüyor, daha doğru tespitler yapıyor.”

Bir başka konu, mesela bir cümle var yine, orada deniliyor ki: “Karşımıza 
çıkacak sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik sorunların çözümünde takip 
edilecek ilkeler.” Peki, nedir bu ilkeler? Biz bunu bileceğiz ki ona göre evet, 
doğru söylüyor, yanlış söylüyor… Şimdi, bu türlü soyut cümleleri problemlerin 
bir yerinde söylediğiniz takdirde…

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kim söylediyse ismini söyle!

BAŞKAN — Sayın Genç… Sayın Genç…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkanım, bakınız bir atasözümüz var, yeri geldi 
söyleyeyim: “Kilim altından davul çalınmaz.” diye. Ya kilimi kaldırın ya davulu 
durdurun.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Böyle bir usul yok. Arkadaşımız sabahtan beri yok. Sadece kendisini 
gösterebilmek adına bu türlü müdahalelerde bulunursa bu çok doğru bir 
yaklaşım olmaz.

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika… 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben hep buradayım, sen neredesin?

BAŞKAN — Sayın Genç… Sayın Genç… 

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Herkesi dinlemişiz, burada fikirlerimizi söylemeye çalışıyoruz. 
Dolayısıyla…

BAŞKAN — Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir laf söylüyor…

BAŞKAN- Sayın Genç, şimdi bakınız…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkanım…

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir dakika…

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir laf söylüyor, çok muğlak bir laf söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan nasıl konuşacağını size mi soracak? İstediği gibi 
konuşur. Sabahtan beri değerli hatipler konuştular, görüşlerini anlattılar, siz 
yoktunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Her gün buradayım.

BAŞKAN — Şimdi de cevap veriyor Sayın Bakan. Lütfen oturun yerinize.

KAMER GENÇ (Tunceli) — İlk defa, tv programına gittim, ben her gün 
buradayım.

BAŞKAN — Hayır, lütfen oturun yerinize.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben her gün buradayım.

BAŞKAN — Oturun lütfen yerinize.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye oturayım canım!

BAŞKAN — Ayakta mı kalacaksınız canım? Öyle bir şey mi var yani? O 
zaman çıkın dolaşın biraz, ondan sonra gelin.

Lütfen oturun… Lütfen oturun…

KAMER GENÇ (Tunceli) — Burada Hükûmeti de ikaz edin, doğru dürüst 
konuşsun.

BAŞKAN — Sayın Bakanım, buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Söylemek istediğim şey şu: Çözümüyle beraber sorunların konuşulmuş 
olması demokrasiye güveni artırır, bu yüce kuruma olan güveni artırır, 
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siyaset kurumuna olan güveni artırır ve neticede vatandaşlarımız da zamanı 
gelip bir tercih yapmakla karşı karşıya kaldığında, çözümle sorunu birlikte 
değerlendirmek suretiyle, daha isabetli bir karar verir. 

Eğer çözümsüz, sadece sorunları söylemeye mütemayil, sadece bununla 
kendisini görevli hisseden bir muhalefet söz konusu olduğunda, işte maalesef 
bunların bir alternatif oluşturması söz konusu olmadığı için, kayıt dışı muhalefet 
devreye girer. Bunun da demokrasimizde, devlet hayatımızda ne büyük yaralar 
açtığını açıkça geçmişte de gördük, bugün de gördük. Devlet ile milletin arasını 
açan, devlete güveni sarsan maalesef bir kısım gelişmeleri yaşadık. Bugün 
bu vesileyle ifade etmek istiyorum, herkes görevini Anayasa’nın, yasanın ve 
hukukun verdiği görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yapmalıdır. Kimse 
bunun dışına çıkmamalı. 

Zannediyorum hepimizin, anayasal kuruluşların âdeta günlük gazete 
çıkarır gibi her gün yeni bildirileriyle, falanca anayasal kuruluş bugün ne 
dedi, öğleden sonra ne diyor, o ona ne dedi, bu bana ne dedi tarzındaki bildiri 
yarışına girmiş olmasının ortaya koyduğu tablodan rahatsız olması gerekir.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) — Sayenizde!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bir şey denecekse bunun denileceği yer burasıdır. Biz burada 
her şeyi konuşuruz.

Değerli arkadaşlarım, bugün, birkaç gün evvel yaptığım bir konuşmaya 
atıfla bir değerli milletvekilli arkadaşımız, grup sözcümüz bir değerlendirme 
yaptı. Doğrusu, ilk paragrafı dinlerken ümitlenmiştim. Tabiatıyla, biz siyaset 
yapıyoruz, hepimiz, millet adına yetki kullanıyoruz, milletin zamanını 
kullanıyoruz, milletin makamlarını kullanıyoruz. Hepimizin mümkünse 
her saat, her dakika, mümkünse her gün belli zaman aralıklarıyla bir vicdan 
muhasebesi yapmasında sayısız faydalar var, bunda yanlış olan bir şey yok. 
Ama burada dikkat edilmesi gereken şey, bu cümleyi söyledikten sonra, ben 
zannettim ki evvela vicdan muhasebesine kendimizden başlayacağız teker 
teker, sonra başkalarından. Doğrusu ümitlenmiştim. Yani dedim ki herhâlde 
biz geçmişte… Çünkü iktidara doğruyu göstermenin yolu: Biz geçmişte 
iktidarken, sorumluluk taşırken şu yanlışları yaptık, bundan devlet bu zararları 
gördü, toplum bu zararları gördü ama lütfen siz yapmayın, bizim düştüğümüz 
hataya siz düşmeyin…

İnsan istiyor ki, siyaset yapan insanlar olarak, yaptığımız hataları 
yaşarken öğrenelim, yaşarken düzeltme fırsatı bulalım. Yapılan hataları ille de 
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tarihçilere bırakıp, bizden yirmi sene, otuz sene, yüz sene sonra yaşayacaklara 
bırakacaksak elbette bu önemlidir ama bugün kaybettiklerimizi geri getirme 
şansı yoktur. Onun için, keşke böyle bir değerlendirme yapılırken…

Biz iktidarı devralmazdan evvel Türkiye birçok sıkıntı yaşadı. Geriye 
dönüp bir bahis açmak gibi bir niyetimiz de yok. Bizde bir atasözü var: “Müflis 
tüccar eski defter karıştırır.” Allah’a şükür biz müflis tüccar falan değiliz, 
eserlerimiz var, eserlerimiz, iktidar olarak. İnsafla olaylara bakanlar, 2002’den 
bu tarafa Türkiye ne noktaya geldi; 2002’de Türkiye neredeydi, bugün hangi 
noktadadır, bunların hepsini görme imkânına sahiptir.

Dolayısıyla bunlar yapılırken, değerlendirmeler yapılırken tabiatıyla bir 
noktayı baz alıp, oradan bir mukayese yapacağız. Yoksa kimseyi ilzam etmek, 
kimseyi aşağılamak gibi, böyle bir niyetimiz yok, herkese saygı duyarız. Ama 
nedense bir önceki dönemle mukayese başladığında, bir alınganlık başlıyor. 
Enkaz edebiyatı, bunu hiç yapmadık. Ama bizi dinleyen vatandaşlarımızın 
2002’den bu tarafa, yani 58’inci AK PARTİ Hükûmeti kurulduğundan beri 
2008’in 27 Aralığına kadar dünyada, Türkiye’de, bölgede olup biten gelişmeleri 
mukayeseli bir şekilde ortaya koymamız lazım ki kendi tercihlerini ona göre 
yapsın. Bir doğrusu vicdan muhasebesine… En azından, 1999-2002’nin 
değerlendirmesini yaparak “Biz bu yanlışları yaptık ama siz yapmayın.” 
tarzındaki bir söylemle götürebilseydi işi hakikaten çok faydalı bir müzakereye 
hiç olmazsa bir başlangıç teşkil ederdi. 

İkincisi, dedi ki: “Biz bütçe müzakerelerinde dünü konuşacağız, bugünü 
konuşacağız, yarını konuşacağız.” Tutanaklar ortada. Dün tamam, dünle ilgili 
bir şeyler söylendi; bugün, değil akşamı öğleden evvel bile konuşulmadı; yarın 
zaten hiç konuşulmadı. Geçen sene de burada bu müzakereler yapılırken 
“Önce tespitler yapacağız, sonra da çözümleri konuşacağız.” dedi.

Şimdi, konuşma saatlerimiz belli. Siz elli sekiz dakika, elli dokuz dakika 
hep öbür işleri konuşur da “E, çözümü de konuşacaktım ama zaman yetmedi.” 
tarzındaki bilinen klasik bir mazeretin arkasına sığınırsanız Türkiye’nin siyaset 
tecrübeleri artık bunları kabul etmiyor. Eğer çözümünüz varsa sorunla beraber, 
paralel söyleyeceksiniz. Doğru analiz de budur.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar)

Peki, yarın için ne söylendi, bugün için ne söylendi; bunlara baktığımızda 
aslında söylenen çok fazla bir şey yok, çözüm adına bir şey yok. 

Kaldı ki bir başka şey daha yapıldı -onu tutanaklara geçmesi açısından 
ifade ediyorum, çok da doğru bulmuyorum- bu arkadaşımızın konuşacak çok 



315

şeyi de vardır, müktesebatını da yakinen bilenlerdenim: “On yedi aylık bebeğe 
sizin döneminizde tecavüz edildi.” tarzındaki bir husus. Bakınız, değerli 
arkadaşlarım, Batı toplumlarında bu türlü olaylar olduğu zaman toplumdaki 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için bu konuların üzeri kapatılır, bu 
konuların üzerinde durulmaz. Durması gereken makamlar durur, hesap 
sorması gerekenler sorar, alınması gereken tedbirler varsa bunları alırlar. Şimdi, 
böyle bir mantıkla götürürseniz işi -her toplumun sapığı vardır, meczubu 
vardır, suç işlemeye temayülü olan insanları vardır, ahlaksızı vardır, vicdansızı 
vardır; her toplumda da bu ve benzeri, az veya çok fiiller işleniyor olabilir- bir 
önemli müzakerenin mevzusu bu olabilirse, bu en iyimser değerlendirmeyle 
maksadı aşan bir durum olur. Yoksa bunu bir siyaset söylemi hâline getirirsek, 
ee, küresel ısınmadan da Hükûmeti sorgulamak gibi bir sonuca götürürüz işi, 
yani dünyada küresel ısınma var, bunun da sorumlusu Hükûmettir, depremler 
oluyor, bunun da sorumlusu Hükûmettir; böyle bir mantığı siyaset kabul 
etmez, bunu çok doğru bulmuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İktidar değil, sebebi muhalefet! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Maalesef, bu türlü sıkıntıları zaman zaman Türkiye yaşıyor, ama 
devletin ilgili birimleri, kurumları alınması gereken tedbirler neyse bunları 
alıyor, almaya da devam edecek. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir şeyin kendi vicdanımızda yine 
muhasebesini yapmamız lazım. Tabii, siyaset kürsüsünde her şey konuşulabilir, 
özellikle bu müzakerelerde; fıkra da anlatılır, atışma da yapılır, atasözleri de 
söylenir, şiirli olur, nesirli olur, aruz vezninde olur, serbest vezinde olur, bu 
konuşan kişinin tercihine bağlı. Herkes istediğini söyler, ama bir sözümüz 
var, atasözü, o da atasözü: “İstediğini söyleyen istemediğini de işitir.” Eğer biz 
istediğimizi söyleyeceğiz de “Ee, iktidar tahammül eder, tahammül etmesi 
lazım, iktidara düşen görev bu.” deniliyorsa, yanlışlarımıza tahammül ederiz, 
eksik yaptıklarımız varsa bunlara da tahammül ederiz, ama doğru değilse, 
gerçekçi değilse, hatta ve hatta iktidarı büyük ölçüde yaralayan ifadeler 
oluyorsa, bunun mutlaka cevabının verilmesi gerekir, aksi takdirde bu yanlışa 
tahammül etmek gibi bir anlayış iktidarların da kabul edebileceği bir husus 
değil. Onun için, müsaade ederseniz biraz sonraki konuşmalarımda bazı 
hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, acaba Türkiye’de biz iktidar olmazdan evvel her şey 
iyiye gidiyordu da altı senedir biz mi berbat ettik? Altı senedir bu Hükûmet 
doğru olan hiçbir şey yapmadı mı? Ülke yararına olan hiçbir şey yapmadı 
mı? Yani bu kadar geniş bir çoğunluk, siz değerli iktidar mensubu milletvekili 
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arkadaşlarımız hep beraber ülkenin aleyhine, milletin aleyhine, devletin 
aleyhine olan işleri yapmak üzere mi bir arada bulunuyoruz? Hiç doğru iş 
yapmadık mı altı senedir? 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) — Vallahi de yok, billahi de yok.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Böyle bir şey, böyle bir mantık nasıl kabul edilebilir? Objektif 
değerlendirme, bunları yaptınız, bunları yapmadınızdır. Bunları eksik 
yaptınız, doğrusu budur tarzındaki bir değerlendirme siyasette daha anlamlı 
olur. Hâlbuki buraya gelen her arkadaşımız diyor ki “Altı senedir Türkiye battı, 
Türkiye kötüye gitti. Türkiye şöyle oldu, Türkiye böyle oldu.”

Bakınız, size birkaç misali vereyim, vatandaşlarımız da dinliyor. Mecburen 
bir önceki dönemle biz bu işin mukayesesini yapacağız. İstiyorsanız bunu 
otuz yıl, kırk yıl, elli yıl geriye de götürebiliriz ama her dönemi kendi şartları 
içerisinde değerlendirdiğimiz için bize en yakın olan ve devraldığımız iktidarla 
bu mukayeseleri yaparız. 

Bazı ekonomik karşılaştırmalar: 2002’de Türkiye, dünyanın en büyük 
25’inci ekonomisi idi -bunlar bizim tespitlerimiz değil, uluslararası 
kaynaklardan- bugün dünyanın 17’nci ekonomisi. Acaba 8 basamak birden 
nasıl atladı? Yani biz yapmadıysak kim yaptı, birileri mi girdi, görünmez başka 
güçler mi var, bu ülkeyi yöneten başkaları mı var? Şimdi, olumsuz işler olduğu 
zaman beni sorumlu tutacaksın, hatta sorumluluğum olmayan işlerden bile 
“Sen iktidarsın, sen bunlardan sorumlusun.” diyeceksin, Anayasa’nın, yasaların 
yetki vermediği konularda bile “Sen iktidarsın, bunlardan niye haberin yok? 
Bunu niye düzeltmiyorsun?” diyeceksin. Tamam, genel söylem içerisinde 
kabul, ama olumlu bir şeyler olduğu zaman, o zaman onun sahibi de biziz. 
Bak, bu ülke, bu devlet, bu millet dünyanın en büyük 25’inci ekonomisi iken, 
bugün 17’nci ekonomisi hâline gelmiştir.

2002’de Türkiye, kişi başına yurt içi hasıla sıralamasında dünyada 67’nci 
sıradaydı, bugün 55’inci sıraya gelmiştir. Türkiye, 2002’de satın alma gücü 
paritesine göre 17’nci sıradaydı, bugün 15’inci sırada. İş yapma kolaylığı 
bakımından Türkiye, dünyada 92’nci sıradaydı, bugün 59’uncu sırada. Yurt 
dışı müteahhitlik hizmetlerimizin hacmi 2002’de 1,7 milyar dolar, bugün 
19,5 milyar dolar (AK PARTİ sıralarından alkışlar) En yüksek enflasyon 
sıralamasında, Türkiye 2002’de 10’uncu sıradaydı, bugün 62’nci sırada.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yolsuzlukta!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — 2002’de Türkiye 36 milyar dolar ihracat yapıyor iken bugün 129 



317

milyar dolar ihracat yapabiliyor ve 2003’e kadar Türkiye’nin çektiği uluslararası 
yatırım miktarı 1 milyar dolar iken bugün 22 milyar dolar.

ENGİN ALTAY (Sinop) — İşsizlik rakamlarını versene Sayın Bakan!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu işler kendiliğinden mi oluyor? Eğer kendiliğinden oluyorsa 
bizden evvelki iktidarlar döneminde de yıl üç yüz altmış beş gün, gün yirmi 
dört saatti, değişen hiçbir şey yok, (AK PARTİ sıralarından alkışlar) o zaman 
da öyleydi, değişen hiçbir şey yoktu; eğer kendiliğinden bu işler oluyor idiyse 
o zaman da bunların olması lazımdı.

Bakınız, en çok IMF konusuna vurgu yapıldı. Bu IMF konusu Türkiye’nin 
en çok konuştuğu konuların başındadır. Tabloyu vatandaşımızın önüne doğru 
koymamız lazım. Devlet, menfaati gerekiyorsa borç da alır borç da verir. Biz 
biliyoruz ki bir taraftan devlet borç almıştır ama dış politikasının gereği başka 
tarafa da karşılıksız yardım da yapmıştır. Devlet olmanın gereği budur. Burada 
göz ardı etmeyeceğiniz husus ne ülkemizin, milletimizin menfaatinedir, ne 
değildir; bu çizgiyi doğru koymak lazım, bu ayarı doğru yapmak lazım.

Şimdi, birkaç misal verelim çünkü bundan sonra bu IMF işi çok 
konuşulacağına göre herkesin şu rakamları kafasında tutmasında bir fayda 
var: 1992-2002 yani bir koalisyon dönemi DSP-MHP-ANAP dönemi Türkiye 
IMF’den 32 milyar dolar kaynak kullanmış 1992’den 2002’ye kadar; buna 
karşılık 10 milyar dolarlık ödeme yapmış, yani 58’inci Hükûmete bıraktığı 
rakam 22 milyar dolar. 2002 sonunda AK PARTİ iktidarı devraldığında 
Türkiye’nin IMF’ye borcu 23,5 milyar dolar.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) — Sayın Başbakan “26,5“ 
demişti!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Peki, 2003-2008 arasında Türkiye IMF’den 13 milyar 300 milyon 
dolar kaynak kullanmış, 34 milyar 492 milyon dolar geriye ödeme yapmış. 
2008 sonu itibarıyla Türkiye’nin IMF’ye borcu 8,5 milyar dolar.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu rakamları niye söyledim? Tabii, bütçede 
faizler için ayrılan kaynak belli. Deniliyor ki: Hepimiz siyaset yapıyoruz. Seçim 
bölgelerimiz var, seçim bölgelerimize gidiyoruz. Biz gidiyoruz, ümit ediyorum 
sizler de gidiyorsunuz. Dolayısıyla vatandaşın bizden talepleri var. Ne talebi? 
Yatırım talebi. Her siyaset adamı yatırım açlığı içerisindedir, ister ki seçim 
bölgesine daha çok yatırım yapılsın, daha çok hizmet yapılsın; bunu hepimiz 
isteriz. İsteriz ki hepimiz, artık sıradan, ortalama bir zekâ bile bilir, memura 
daha fazla verilsin, işçiye daha fazla verilsin, emekliye daha fazla verilsin; bunlar 
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hepimizin arzusudur ama devletin imkân ve kabiliyeti nedir, ona da bir bakmak 
lazım. Geçen sefer söyledim, dedim ki: “2002’den bu tarafa, şeytan taşlamaktan 
tavaf yapmaya vakit kalmıyor. Borç ödemekten canımız çıkıyor.” Ödüyoruz, 
ödüyoruz, ödüyoruz... İşte görüyorsunuz, IMF’ye olan borç 23,5 milyardan 
8’e düşürmüşüz. Devletin faiz giderlerini ne kadar azaltırsak azaltalım biraz 
sonra o rakamlara da döneriz- yine de uzun süre bu işlerin devlete getirdiği 
bir fatura var, milletin önüne, hükûmetlerin önüne koyduğu bir fatura var. 
Bunları yok farz ederek gelip burada yatırım bütçesini tartışmaya açacaksak, o 
zaman demek lazım ki: “Biz ağzına kadar hazinesinde para dolu bir iktidar mı 
devraldık? Devletin kasası, devletin hazinesi ağzına kadar doluydu da biz mi 
yatırımdan vazgeçiyoruz?” Çok net söylüyorum, hatta ben bu lafı söylediğim 
zaman bir arkadaş, bundan dolayı dedi ki: “Ya, bunu keşke söylemeseydin.” 
Emin olun, biz geldiğimiz zaman devlet hazinesinde fareler bile acından 
ölüyordu.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Evet, borç taksitleri geldiğinde 
acaba nasıl borçlanacağız diye… Bir gün borçlanmaya çıktık, ödememiz 
gereken borç miktarının onda 1’i kadar parayı zor bulduk. Daha birkaç gün 
daha vardı. İkinci bir hazine ihalesinin daha yapılması lazımdı. Eğer o zaman 
da Türkiye parayı bulamasaydı, İktidarımızın ilk günlerinde, Türkiye iflas 
bayrağını çoktan çekmiş olacaktı. Dolayısıyla, Türkiye bu sıkıntıları yaşayarak 
geliyor, Türkiye bu sıkıntıları yaşayarak geliyor. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Aydın) — Cumhuriyetin bütün 
kazanımlarını satmadınız mı?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Dolayısıyla, bunları görmezlikten gelerek bir bütçe müzakeresi 
yapılamaz. Vatandaşa doğru bilgiyi vermemiz gerekir. 

Bakınız, başka bir şey daha ifade edeyim: İşte “Bütçeyi konuşuyoruz.” 
dedik, biraz sonra oylayacağız ve Resmî Gazete’de yayınlanacak bu. Sosyal 
güvenlik açıklarına 2009’da ne kadar para ödeyeceğiz hazineden? 46 katrilyon, 
46! Bu açıklar ne zaman meydana geldi? Herhâlde 2002’den bu tarafa değil. 
Biz, hiç popülist politika takip etmedik, seçimler gelmiş olmasına rağmen 
“Filancanın fiyatına 5 bin daha fazla verelim.” diyenlerden olmadık, popülizm 
yapma adına milletin kaynaklarını çarçur etmedik. Biz, milletimize inandık ve 
milletimize güvendik. Hâlen de en büyük gücümüz bizim milletimizdir (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) ve ona inanıyoruz, o bizi anlıyor, o bizi görüyor, 
o bizi biliyor. 

Şunu da çok açık ifade edeyim: Bu millet, çok büyük bir millet. Hepimiz 
böyle bir millete mensup olmaktan dolayı gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz ve 
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iftihar etmeliyiz. Biz milletin çok gerisindeyiz siyaset adamları olarak. Milletin 
öyle bir feraseti, öyle bir basireti, öyle bir sağduyusu, öyle bir soğukkanlılığı 
var ki bizim berbat ettiğimiz ne varsa onu her seçimde bu millet, bu aziz millet 
düzeltiyor. Buna şapka çıkarmak lazım.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Şimdi 
bu lafı niye söyledim, onu da söyleyeceğim. 

Bakınız, sosyal güvenlik açıkları için 46 katrilyon para ödeyeceğiz. Ne 
zaman bu açıklar meydana geldi? Türkiye’nin kötü yönetildiği dönemler, işte 
popülist politikaların olduğu dönemler, “Ben 5 bin fazla veririm.” denildiği 
dönemler.

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) — 92, 92!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Evet, 92’den sonrasına bir bakın. Erken emeklilik dâhil olmak 
üzere… Biz, bakınız bu türlü reformları seçime giderken yaptık. 

MUHARREM İNCE (Yalova) — Siz o dönemde bakanlık yapmadınız mı 
ya? Ben mi bakandım o zaman?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Çünkü biz ülkemiz için siyaset yapıyoruz, ülkemiz için. İktidarda 
bir yıl, beş yıl, on yıl kalmak önemli değil, kaldığınız sürece lafın doğrusunu 
söylersiniz, işin doğrusunu yaparsınız. 

MUHARREM İNCE (Yalova) — Her seçimde başka partiden milletvekili 
oldunuz!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Biz, işte bu kürsüden lafın doğrusunu söylemeye, işin doğrusunu 
yapmaya çalışıyoruz ki milletimiz bu defa, bundan sonra bu sıkıntılara 
düşmesin. 

46 katrilyon ne demek değerli milletvekilleri? 46 katrilyon, 2009 yatırım 
bütçesinin 3 katı. Eğer Türkiye, yanlış politikalarla imkânlarını çarçur 
etmeseydi, pazar günkü seçimi kurtarmak adına yanlışa “Evet.” demeseydi, 
yanlışlara imza atmasaydı, bugün Türkiye 15 katrilyonluk bir yatırım değil 
60 katrilyonluk yatırım yapan bir ülke hâline gelirdi. O zaman Türkiye’de, 
bahsettiğiniz -işsizlik dâhil, istihdam dâhil, altyapı yatırımları dâhil ve millî 
gelir dâhil- bu rakamların hepsi daha iyi bir noktada olabilirdi.

Peki, şimdi, bu Hükûmetle ilgili söylenen sözlerin… Elbette, her 
söylenen sözün, biz, değerlendirmesini yapıyoruz ve yaparız, yapmalıyız da. 
Muhalefetten gelen her söz yanlıştır, mutlaka, söyledikleri yanlıştır, iktidarı 
kötülemek mülahazasıyla yapılıyor tarzındaki bir ön yargıyla hareket etmedik, 
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etmiyoruz. Samimi olarak kanaatimiz budur. Bu lafların hepsini biz ciddiye 
alıyoruz; şüphesiz, istifade edeceğimiz noktalar vardır, olacaktır; bunların 
gereğini yapacağız. 

Ama bu bütçe müzakerelerini dinledikten sonra -ki elli yıldan beri de bu 
tip müzakereler yapılıyor istisnai birkaç dönem dışında- iktidar hep kötü, en 
iyi biziz; iktidar hep kötü yapıyor, en iyi biz yaparız… Ya peki, biz, bu iddiaları 
millete götürmüyor muyuz? Bak, temmuz sıcağında götürdük bu iddiaları, bu 
sıcak konuları, temmuz sıcağında, 35 derecede, 40 derecede. E şimdi önümüzde 
bir seçim daha var, yine millete götüreceğiz. 2002’de de konuşuldu. Acaba, bu 
iddialar doğru ise millet mi doğru ile yanlışı fark etmiyor, yoksa doğru ile yanlış 
yer mi değiştirdi Türkçede, yani yanlış olan doğru algılanıyor, doğru olan yanlış 
mı? Bir anlam kayması mı var? Yani Türkiye’de parsel kaymasını anlıyorum da 
bir anlam kayması mı var? Millet iyi ile kötüyü birbirinden fark etmiyor mu ki 
her defasında yanlış diyenleri sandıkta bırakıyor, doğru yaptığına inandıklarını 
iktidara getiriyor? Eğer bir değerlendirme yapacaksak değerli kardeşlerim, 
değerli milletvekillerimiz, yapmamız gereken şey, iddialarımızın tutarlı, 
çözümlerimizin gerçekçi ve vatandaşımızın da bizi yirmi dört saat gözlediği ve 
en doğru kararı vereceği inancı içerisinde bu konuşmaları yaparsak, gerçekten 
siyaset kurumunu daha farklı bir noktaya taşımış oluruz.

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında bir şeyi ifade etmeye çalıştım: 
Aslında bütçe müzakereleri, bir anlamda Mecliste temsil edilen imkân varsa 
bütün partilerin kendi vizyonunu, kendi gelecek tasavvurunu toplumun 
önüne derli toplu koyabilmesi bakımından önemli bir fırsat. “Vizyon” diyorlar 
moda tabirle, gelecek tasavvuru. Haydi diyelim ki, biz asla kabul etmiyoruz, 
eksiğimiz var şüphesiz, yanlışlarımız da vardır, bunu kabul ederiz, ediyoruz, 
ama diyelim ki bizimkiler yanlış. Peki, siz, bugün bu müzakereleri dinleyen 
vatandaşlarımız bir süre sonra sandığa gittiğinde şöyle düşünmeyecek mi: 
Benim için muhalefet partileri ne vadediyor, ne düşünüyor, muhalefetin 
gelecek tasavvuru ne, vizyonu ne? Moda tabirle entel bir ifade, “vizyon” diyorlar. 
Gelecek tasavvuru ne? Hakikaten ben burada merak ettim, öğrenmek istedim. 
Öğreneceğiz ki kendimizinkiyle mukayese yapacağız. On iki gün, haydi birinci 
gün fırsat bulamadınız, ikinci gün bulamadınız, üçüncü gün bulamadınız…

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) — Hepsini anlattık.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …yani on iki gün içerisinde sözcüleriniz kendi vizyonunu, bu 
ülke için layık gördüklerini ortaya koyabilme adına zaman mı bulamadı, fırsat 
mı bulamadı? 
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Bakınız, eski tip siyasette hep böyle yapılır, yeni siyasette bu işlere biraz 
kafa yormak lazım. 

MUHARREM İNCE (Yalova) — Senin vizyonun da bu kadar, bir saattir 
aynı şeyleri söylüyorsun.

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim arkadaşlar.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kafa yormamız lazım ki birlikte ülkemizin geleceğine katkımız 
olsun. O nedenledir ki, benim kanaatim budur, bu yalnız benim de değil, artık 
yazılmaya, çizilmeye başladı, Türkiye’de bir muhalefet krizi var. Bir muhalefet 
problemi var Türkiye’de. Bir muhalefet problemi var, bunu görmek lazım.(AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü, alternatifsiz bir demokrasi, gerçekten 
geleceği bakımından riskler taşıyor. Bir alternatif muhalefetin olmasını en çok 
isteyenlerdeniz, gerçekten. Dış görünüşüne baktığımızda, muhalefetin zayıf 
olması, vizyonsuz olması, çözüm getirememesi, bir anlamda iktidarın işine 
geliyor gibi gözükebilir. Düz siyaset bakımından, siyasette yeterli tecrübesi 
olmayanlar bakımından, ne rahat bir memleket, muhalefetiniz yok… 
Muhalefetten kasıt, sıralara vurmak filan anlamında söylemiyorum, boykotlar 
filan anlamında da söylemiyorum, demin söylediğim çerçevede çözüm 
getirebilen, yani kendince “Bunlar ülkenin sorunlarıdır.” denilen konularda 
“Ben bu işi böyle çözeceğim.” anlamındaki alternatif oluşturan bir muhalefet 
işte demokrasinin sigortasıdır, demokrasinin oksijenidir. 

Şimdi, dinledik on iki gündür, hakikaten gelecek tasavvuru adına burada 
ne dile getirildi? Ortada hiçbir şey yok. Varsa biz bunlara tekrar bir defa daha 
bakarız. Varsa bu görüşmelerde, ben çıkar özür de dilerim. Herkes kimlerden 
özür dilemiyor ki.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Yeri gelmişken onu da ifade edeyim, kimlerden özür dilemiyor ki. 
Maalesef tavaya kulpu, baltaya sapı takanlar kendi evimizden oluyor. Onun 
için şeytan iş bulamayınca biraz da kül karıştırırmış. Şeytanı içeride dışarıda 
bol bir ülkenin vatandaşlarıyız. 

Dolayısıyla bir şey söylemek istiyorum, söylemek istediğim şey şu: 
Bakın Türkiye’de, samimi olarak ifade etmek gerekirse, vatandaş belki bunu 
bir gelecek tasavvuru filan olarak bilmiyor ama kendi algılamasıyla diyor ki: 
“Beni yönetecek olan parti AK PARTİ’ dir ve onun iktidarıdır. Çünkü bir 
şeyler söylüyor, gelecek için bir tasavvur var, bir hedefi var, ortaya koyduğu 
bir düşüncesi var, bir programı var.” İşte biz bunları Dokuzuncu Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’mızda açıkladık. Biz önümüzdeki beş yıl için, hatta biraz 
daha ileri götürürsek 2023, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl 
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dönümüyle ilgili birtakım hedefler koymuşuz, o hedefleri gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. İstiyoruz ki istikrar içerisinde büyüyen bir Türkiye olsun, gelirini 
daha adil paylaşan bir Türkiye olsun. Küresel ölçekte… Artık tek başımıza 
bir bölgede yaşamıyoruz. Bir tartışmaya meydan vermemek için, çok güzel 
bilimsel tespitler var ama atmosfer belki buna müsait değil. Biz Amazon yerlisi 
değiliz. Bir küresel dünyada yaşıyoruz, onun için de yaptığınız işin başkaları 
tarafından da yapıldığını bilerek ve hesaba katarak küresel ölçekte rekabet 
gücüne sahip olmanız lazım. Bilgi toplumuna dönüşen… 

HASİP KAPLAN (Şırnak) — Amazonlar İzmir’de imparatorluk kurdu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — O tabir bana ait değil, bilimsel bir araştırma, Fransız antropoloğun 
yaptığı bir araştırmadır. Ben de bilimsel bir tartışmadaki tutanaktan okudum. 
Orada öyle dendiği için… İstiyorsanız Profesör Bostancı’nın mütalaasından 
bakabilirsiniz. Ben oradan alıntı yaparak bu cümleyi söyledim. 

Dolayısıyla, bilgi toplumuna dönüşen, Avrupa Birliği üyelik süreci 
bakımından bu süreci tamamlamış ve Avrupa Birliğine tam üye olmuş bir 
ülke, daha güçlü bir devlet, daha güçlü, daha mutlu bir millet. Bunu nasıl 
yapacağız? Rekabet gücümüzü artıracağız, istihdamı artıracağız, beşerî gelişme 
ve sosyal dayanışmayı güçlendireceğiz, bölgesel gelişmeyi sağlayacağız, kamu 
hizmetlerinde kalite ve etkinliği artıracağız.

Peki, bunun sonucunda ne olacak bakınız 2013’te? 2013’te gayrisafi yurt 
içi hasılamız 797 milyar dolara çıkacak. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılamız 
10 bin doları aşmış olacak, daha yukarılarda olacak. Evet, bugün bile 10 bin 
dolara dayanmıştır, bu hedefi biraz daha erken yakaladık. Dış ticaretimiz 
485 milyar dolara, ihracatımız da 210 milyar dolara yükselmiş olacak. 15 bin 
kilometre duble yol yapmış olacağız. Ülkemize gelen turist sayısı 38 milyona, 
turizm gelirimiz 36,4 milyar dolara… Bakın, götürü usulden söylemiyoruz, 
küsuratıyla, bunların hepsinin hesabını yaparak konuşuyoruz, götürü usulden 
siyaset yapan bir parti değiliz. Biz 1/1.000 ölçeğinde bir siyasetin hesabını, 
planlamasını yapıyoruz, sizler 1/1.000.000 ölçeğinde siyaset yapıyorsunuz, 
aradaki fark bu işte.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Dolayısıyla ülkemize 
gelen turist sayısı 38 milyona çıkacak. Bugün 24 milyona, 25 milyona, hatta 
bir rivayete göre de 26 milyona yaklaşıyor. Demek ki bu beş sene içerisinde bu 
rakamı yakalayacağız.

Bunlara, aynen burada olduğu gibi, hayaldir diyenler olabilir, itiraz 
edilebilir rakamlar diyebilir, bunları yanlış bulabilirsiniz. Peki, sizin bir beş yıl 
sonrasıyla ilgili bu maksada matuf, bu hedeflerle ilgili bir rakamınız var mı? 
Ne diyorsunuz? 
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RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) — Var, hesabımız var.

OKTAY VURAL (İzmir) — Gel anlatayım.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Yani, 2005’te siz iktidar olursanız, -bu mümkün değil ya, muhal 
olan bir şeyi konuşuyoruz biz, ara sıra siyasette bir farzımuhal olur- farzımuhal 
siz iktidar olursanız -demin okudum bakın, dendi ki o, siyasetle ilgili, siyasette 
muhalefetin rolüyle ilgili kitapta- siz iktidar olsaydınız, mademki bu iktidar 
öyle, bu iktidar yanlış, siz geldiniz, iktidara ne ölçüde hazırsınız? Bununla ilgili 
rakamlarınız var mı? (CHP ve MHP sıralarından “Var” sesleri.) Bununla ilgili 
rakamlarınız yok bak. Bununla ilgili rakamlarınız yok.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) — Var, hepsi hazır.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bununla ilgili rakamlarınız olsaydı… Konuyu başka türlü 
konuşacaktım, ama yeri gelmişken ifade edeyim, başka bir bölümde, o da 
şudur: Hakikaten, sizin bu gelecek tasavvurunuz, varsa bu rakamlarınız, söz 
konusu olsaydı toplumda ilgi görürdü değerli milletvekilleri, toplumda ilgi 
görürdü. Toplum bunları merak ederdi, konuşurdu. 

Bakınız, Almanya’da Yeşiller Partisi bir kongre yaptı, bir ay kadar evvel. 
Almanya’nın üçüncü ya da dördüncü partisi. Bir aydan fazla -ana muhalefet 
partisi de değil, üçüncü, dördüncü sıradaki bir partinin- kongre gündemi, 
kongrede aldığı kararlar, ortaya koyduğu tablo hem Almanya’da tartışıldı hem 
Avrupa’da hem Türkiye’de tartışıldı. 

MUHARREM İNCE (Yalova) — Yirmi senedir Bakansın, bu memleketi 
batıranların başında… Siz daha konuşuyorsunuz ya! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Türkiye’de en anlı şanlı partilerimiz kongre yapıyor, toplantı 
yapıyor, bir gün yer almıyor, vatandaş merak etmiyorsa… 

MUHARREM İNCE (Yalova) — Yirmi senedir Bakansın. Hangi parti 
iktidardaysa oradasın.

BAŞKAN — Sayın İnce, lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Değerli kardeşlerim, bu tenkit anlamında değil. 

MUHARREM İNCE (Yalova) — Yirmi senedir Bakansın, her dönemin 
Bakanısın.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Gerçekten, muhalefetin hukukuna saygı duyan, bunu 
önemseyen… Bunu da baştan söyledim ki, bu sözlerden kimse alınmasın diye. 
Tam tersini söylüyorum, bu ülkede muhalefet yapılacaksa burada yapılmalı. 
Muhalefet burada ne söyleyecekse söylemeli. Eğer bir iktidar değişikliği 
olacaksa bu çatının altında olmalı, burada olmalı. Bunlara inanarak, istiyoruz 
ki siyaset bu manada sağlam zemine otursun. Siyaset kurumları sağlam zemine 
otursun ki, Türkiye antidemokratik gelişmelere, belden aşağıya vurmalara 
muhatap olmasın. Türkiye, artık, elli sekiz yıllık bir çok partili demokrasi 
tecrübesinden sonra çözümü bu çatının dışındaki gelişmelerde aramamalıdır. 
Bunlara inanarak bunları söylüyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Toplantı yapılıyor da, eğer, bir tek gün, bu parti de topluma, gelişmeler 
karşısında, dünyadaki ve bölgedeki, içimizdeki gelişmeler karşısında şu türlü 
bir açılımlar yaptı, bunlar üzerinde düşünmeye değerdir deniliyorsa, işte o 
zaman Türkiye için bir umut ışığı görülmüştür. Bakınız, yapılan toplantılardan 
sonraki gazetelere, acaba kaç tane makale çıktı, kaç tane, evet bu değişim 
iyi oldu, bu karar doğru oldu, bu açılım doğru oldu tarzında bir yazı çıktı, 
bir değerlendirme yapıldı? Bunların hepsi biraz zor da olsa… Başta da 
söyledim, istediğinizi söylerseniz, istemediğiniz, hoşunuza gitmese de bazı 
lafları dinlemek mecburiyetinde kalırsınız ama ben bunları bir siyasi nezaket 
içerisinde söylemeye gayret ediyorum. 

Türkiye yakalayacak bu hedefleri çünkü bu hedefleri gerçekçi bulmayan, 
inandırıcı bulmayanlar bizim altı yıllık gerçekleştirdiğimiz birçok başarının 
izahını da yapamazlar. Yani Türkiye 36 milyar dolardan 129 milyar dolara altı 
senede ihracatını çıkarıyorsa niye önümüzdeki dönemde bunu 210 milyar 
dolara çıkarmasın? Bunda ne mahzur var, ne engel var? 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) — İthalatı da söyle, ithalatı!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — 24-25 milyon turisti cezbedebilmiş, buna imkân vermiş, buna 
imkân sunabilmiş, bütçesinin en önemli gelir kaynaklarından biri hâline 
getirmiş de önümüzdeki beş sene içerisinde niye bunu 36 milyon kişiye 
çıkarmasın, 38’e çıkarmasın? Niye bugünkünden daha fazla gelir elde edemesin, 
buna ne var? Ha, eğer, bu hedefler asgariden, bunları az buluyorsanız, daha 
fazlasını söylerseniz vallahi teşekkür ederiz. 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) — Eliyorsunuz Sayın Bakanım… 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hep beraber, hep beraber. 
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Ama bakın, şunu söyleyelim: Bunları söylüyoruz da tabiatıyla bir ülkeye 
güven duyulması meselesi sadece iktidarın çabasıyla olacak bir şey değil.

BAŞKAN — Sayın Bakan, on dakikanız kaldı efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şunu milletimizin huzurunda açık yüreklilikle söylemek 
istiyorum ki, geceyi gündüze katarak, aklımız neye eriyorsa, gücümüz 
neye yetiyorsa bunu milletimizin hayrına kullanmaya, milletimiz lehine 
değerlendirmeye gayret ediyoruz. Ama bu tek başına yetmiyor, bir ülkeye 
güven duyulması biraz da iktidarın dışındaki kesimlerin ülke için ortaya 
koyacağı tabloya veya güven verici değerlendirmelere ihtiyaç var. Eğer siz, 
her gün, sadece bu Hükûmete muhalefet olmak adına -sizleri kastederek 
söylemiyorum, tabiatıyla bu konuşmayı başkaları da dinliyor, eğer bu kapsam 
içerisine siz de giriyorsanız siz de bu değerlendirmenin içinde olacaksınız- 
“Bu ülke batıyor, bu ülke kötüye gidiyor, bu ülkede yatırım yapılamaz, bu 
devlet kötü, bu millet şöyle, öteki böyle.” dediğiniz takdirde yıkılacak duvarın 
altına hiçbir akıllı gelip oturmaz. E, siz, bu ülkeyi yıkılacak, yıkıldı ha bugün 
ha yarın, ömrüne vade biçen bir toplum olarak dış dünyaya takdim ettiğimiz 
takdirde bunun bedelini milletimiz öder. Bu millet büyük millet. Bugüne 
kadar en zor dönemlerde bile sağlıklı kararlarını verdi ve Türkiye’yi bu noktaya 
getirdi. Önümüzdeki dönemde de tabiatıyla bunları başaracak, bunları belli 
bir noktaya getirecektir. 

Değerli kardeşlerim, değerli milletvekilleri; tabiatıyla biz Hükûmetiz, 
sorumluluğumuzun idraki içerisindeyiz. Bir taraftan ülkemizin sorunlarını 
çözmeye çalışırken, buna çözümler üretmeye çalışırken, tabiatıyla bizim 
sorumluluğumuz Hükûmet olarak, devlet olarak, millet olarak sadece 70 
milyon vatandaşımıza değildir, bölgemize karşı sorumluluklarımız var. 
Yüreğimizi yakan gelişmeler var. Bunların başında bugün Filistin’de yaşanan 
üzücü olaylar var. Buna hiç kimse temas etmedi. Eğer katılıyorsanız sizin 
adınıza da bunları söyleme imkânını bulmuş olurum. 120’den fazla insan orada 
hayatını kaybetmiştir. Bunlar doğru gelişmeler değildir, iyi gelişmeler değildir. 
Orantısız güç kullanımı hiçbir zaman kabul edilebilecek bir husus değil. 
Mümkün olsa da aklıselim bir an evvel avdet etse. Tabiatıyla bu tip gelişmeler 
barış sürecini de sıkıntıya sokar, bu sorunun çözümünü daha da güçleştirir. 
Biz bunları doğru bulmuyoruz. Doğru bulmadığımızı da hiç olmazsa birkaç 
cümleyle burada ifade etmeye çalışıyoruz. 

Bölgede başkaca sıkıntılar var. Ama herkesin insafla kabul etmesi 
gereken bir husus var ki, belki cumhuriyet tarihimizin -belli dönemleri hariç 
olabilir, çünkü epey değişiklikler oldu idarede- komşularıyla ilişkilerinin en 
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çok düzeldiği dönem de bu dönemdir. Eğer komşularınızla kavgalıysanız 
bunun ekonominiz dâhil birçok alanda olumsuz faturaları olur. Biz hükûmete 
geldiğimiz günden beri bu sorumluluğun idraki içerisinde olarak bütün 
komşularımızla en başta ekonomik ve siyasi ilişkilerimiz olmak üzere, onun 
ötesinde tarihen, vicdanen sorumlu olduğumuz, siyaseten sorumluluk 
duyduğumuz, ilgi duyduğumuz Türk cumhuriyetleri dâhil, Balkanlar dâhil 
her alanda önemli bir mesafe katettiğimizi, sorunların çözümünde aktif bir rol 
aldığımızı ve bütün dünya nezdinde de bu bölgedeki sorunların çözümünde 
Türkiye’nin olumlu katkısı olmadan kalıcı bir çözümün, sürdürülebilir bir 
çözümün olmayacağı bütün dünyaca kabul edilmiş vaziyette.

Bakınız, bazı başarılarımız var, hiç olmazsa bunu söyleseydiniz, bu bile 
belki bir kısım konuşmaları söylememem bakımından yeterli olabilirdi. 
Türkiye kırk yedi yıldan sonra…

MUHARREM İNCE (Yalova) — Bir şeytan taşlamayla tavaftan başka bir 
şey duymadık!

BAŞKAN — Sayın İnce, lütfen… Lütfen, rica ediyorum…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine 
üye seçilebilmiştir. Ben biliyorum ki Kıbrıs davası gibi… (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Başkaları niye yapamadı, “kırk yedi yıldır” diye söylüyorum, yapılamadı. 

Bakınız, Kıbrıs davası bizim en haklı davamızdır, millî davamızdır. 
İnanıyorum ki buradaki bütün partilerin bu davaya bakışı millî bir politika 
çerçevesindedir, buna inanıyoruz. Kıbrıs davasının bile Birleşmiş Milletlerde 
oylamasında 6’dan fazla biz oy alamadık; en fazla oy aldığımız zaman 6 oy. Eğer 
bugün siz 151 oy alabildiyseniz herhâlde durduğunuz yerde, Ankara’ya size 
zarf içerisinde getirip bu neticeyi takdim etmediler.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar)

Bakınız, hiç olmazsa milletimize bu morali verin. Yani bunlar artık 
Türkiye’nin başarılarıdır, hepimizin bununla iftihar etmiş olması lazım. Ne var 
iki cümle bu çabayı gösterenlere teşekkür etmek... Tabiatıyla, marifet biraz da 
iltifata tabi. Ne olur yani, birbirimizden yeri geldiğinde bu türlü teşekkürleri 
esirgemesek, tebriklerimizi esirgemesek, başarıları birlikte paylaşsak, 
üzüntülerimizi birlikte paylaşsak, emin olun, siyaset bugün bulunduğu 
noktadan çok daha ileri bir noktada olur, çok daha güven verici bir konuma 
gelebiliriz diye düşünüyorum.
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Değerli milletvekilleri, biz konuşmalarımızda hiçbir zaman şunu 
söylemedik, söylemiyoruz: “Yapılacaklar ne varsa bunların hepsini yaptık, 
yapılacak başka bir şey kalmadı.” demiyoruz, daha yapılacak çok iş var. Bu 
bölge sorunlu bir bölge, bu coğrafyada yaşamak da kolay değil. Bu coğrafyada 
yaşamanın birinci şartı hepimizin bir ve beraber olmasıdır.

ABDULLAH ÖZER (Bursa) — Türkiye’yi batırmak için daha çok şey var 
yapacağınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Birbirimize bağırsak da çağırsak da saygıda, sevgide kusur 
etmeden bir arada yaşamanın şartlarını oluşturmamız lazım.

2009 yılının bu manada bir barış ve kardeşlik yılı olmasını diliyorum. Buna 
hepimizin katkı vermesi lazım. “Efendim, o onu dedi, bu bunu dedi.” dersek, elli 
yıl geriye gideriz. Bu çok partili hayat, 50’den bu tarafa siyasi kavgaların, kişisel 
kavgaların sürdürülme tarihidir, geriye dönük elli yıla bakarsanız. Geçende 
de ifade ettim. 50-60 arası rahmetli Bayar-rahmetli İnönü kavgasıdır. Ondan 
sonra rahmetli Ecevit-Sayın Demirel kavgasıdır. Ondan sonra rahmetli Özal-
Sayın Demirel ve başkaca siyasi parti liderlerinin arasındaki kavga. Bakınız, 
bu memleketin ihtiyacı olmadığı tek şey kavgadır.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Buna ihtiyacımız yok. Yeteri kadar kavga yaptık. Kavganın daniskasını 
yaptık. 

ABDULLAH ÖZER (Bursa) — Her dediğinize “Peki” mi diyeceğiz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİCEK 
(Devamla) — Kardeşliğimizi sürdürmemiz lazım. Hiçbirinin, hiçbirimizin 
etnik kökenine bakmadan, DNA’sını araştırmadan, kimliğini yok farz etmeden, 
birleştirici ve kaynaştırıcı bir siyaseti birlikte inşa ederiz ve etmeliyiz. Bu, 
milletimize olan borcumuzdur.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Vicdanımız 
varsa, aklımız varsa, beynimiz varsa, insafımız varsa bu millete yapabileceğimiz 
en büyük iş bu kardeşliği gerçekleştirmektir. 

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) — Sayenizde yargıyı dokunulur hâle 
getirdiniz. Yargıdaki kavgadan bahset. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİCEK 
(Devamla) — Bunun aksine davranış başkalarının değirmenine su taşımak 
olur. O değirmenden kimseye fayda gelmez. O değirmenden bizim milletimize 
geçmişte ekmek çıkmadı, bugün de ekmek çıkmaz. Hepimiz aklımızı başımıza 
alalım. 

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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ALİ KOÇAL (Zonguldak) — Önce siz… Önce siz…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİCEK 
(Devamla) — Gelin, kolayı zorlaştırmayalım, zoru kolaylaştıralım. Marifet 
buradadır, maharet buradadır. Bunun kültürel temelleri, inanç temelleri, 
tarihî temelleri bu toprağın üstünde var. Bu milletin geçmişinde var. Bugün 
de var, yaşıyor. Olmayan ayrılıkları siyaset adına kaşımayalım. Milletin dikiş 
noktalarına, milletin eklem noktalarına jilet atmayalım. Yapacaksak…

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) — Yargıda yaptığınız gibi mi?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL 
ÇİCEK (Devamla) — Bu çok farklı bir şey. Yargılayacaksa savcılarımızın, 
hâkimlerimizin eline biz vurmuyoruz. Onların görev, yetki ve sorumlulukları 
belli. Biz farklı bir şey söylemeye çalışıyoruz. Yargılamalar da oldu. Yapılıyorsa 
yapılır, yapılacaksa yapılacak. O benim bileceğim iş değil. Ama, herkes 
sorumluluğunun idraki içerisinde olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılabilir. 

Şunu bilmemiz lazım: Şiddetten, tehditten, terörden bugüne kadar bir 
netice elde edilmedi, bundan sonra da elde edilmez. Bu, ülkemize zaman 
kaybettirir. Enerjimizi, gücümüzü birbirimize harcamış oluruz. Gelin, bu 
enerjimiz ve gücümüzü ülkemizin birliği için, dirliği için, kalkınması için çaba 
sarf edelim, bu noktaya koyalım. 

Sizi temin ederek söylüyorum, gerçekten inanarak söylüyorum: Bu 
memleket, öyle çok uzun yıllar değil, bir beş yıl, on yıl huzur içerisinde, 
terörden, şiddetten, bombalamalardan, korkulardan, dehşetlerden uzak bir 
on yıl geçirse, Türkiye’nin geleceği nokta, demin söylediklerimden çok daha 
ileri noktadır. Dünyanın ilk on ülkesi arasında kesinlikle yerini alacaktır. Bu 
bir rica değil, bu bizim borcumuz milletimize. Hükûmet olarak biz bu işin 
neresinde olmamız gerekiyorsa oluruz, olmalıyız. 

Demin bir şey söylemem gerekiyordu: Bu bütçe müzakerelerinde şiir 
de okunur dedik. Gerçekten, bütçe müzakerelerimize baktığınızda, geriye 
dönük, burada çok güzel konuşmalar olmuş, çok güzel nükteler olmuş. Sayın 
ana muhalefet partisi  Genel Başkanımızın okuduğu bir şiir var, hoş bir şiir, 
rahmetli Orhan Veli’nin. Bakınız, Elâzığ’da Hazar Şiir Günleri yapılıyor her 
sene. Gönlüm arzu eder ki… Muhalefet serbest vezni seçmiş, bizim Genel 
Başkanımız, Başbakanımız daha çok aruz veznini ve hece veznini okuyor. 
Gelin, bu millete, bakınız, bu kürsüden… (CHP sıralarından gürültüler)

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) — O zaman Tevfik Fikret’ten başla: 
“Yiyin efendiler, yiyin…”



329

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bir şey söylüyorum arkadaşım ya, yüreğim yanarak bir şey 
söylüyorum.

BAŞKAN — Lütfen… Lütfen… Niye laf atıyorsunuz arkadaşlar?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ne olur böyle araya ikide bir girme ya. Ne olacak? Bir şey 
söylüyorum bak. Bir teklif… (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Farz et ki 
saçma bul bunu, farz et ki absürt bul bunu ama bir şey söylüyorum: Ne olur, 
gelin, bakınız, hepimiz bu kürsüden birlik ve beraberliğe vurgu yapıyoruz, bu 
vurgunun arkasına kalıcı fotoğraflar koyalım, kalıcı fotoğraflar. Dikkatinizi 
çekiyor mu, Türkiye’de geriye dönük olarak; Allah korusun, bir deprem olur, 
bir sel felaketi olur, her parti lideri ayrı gider. Niye beraber gitmeyiz ya? 
Oradaki idari amirler de gelen parti liderlerine ve makam sahiplerine brifing 
vermekten canı çıkar.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) — Doğru.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Niye bir felaket olduğunda, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, 
bütün parti liderleriyle…

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) — Bütçeye gel…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Söylüyorum, bir teklif getiriyorum. Niye…

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) — Sabahtan beri polemik yapıyorsun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkan…

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar.

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, yani bu temenninin…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Efendim, bir şey söylemeye çalışıyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakanım.

Bu temenninin nesine itiraz ediyorsunuz, onu anlamıyorum.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) — Bir saattir polemik yapıyor Sayın 
Bakan, bütçeyle ilgili tek laf etmedi.

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar



330

23. Dönem

BAŞKAN — Bir temenniyi dile getiriyor, nesine itiraz ediyorsunuz canım? 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Lütfen… Lütfen…

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) — Bir saattir dinliyoruz, bir saattir!

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ben bilmiyorum Sayın Başkan kürsüdeki hatibin konuşmasının 
bir yerden onaylanacağını. Belki diktatörlük rejimlerinde olabilir, bir yerden 
onay geçer ama ben burada konuşuyorum, kendi fikrimi... Burada yanlış olan 
ne var? Bir temennide bulunuyorum. 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) — Bütçeyi konuş, bütçeyi.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Mesela bir nevruz gününü -bu defa nevruz günü zannediyorum 
cumartesiye geliyor- cumartesi bir yerde, ülkemizin bir vilayetinde…

SIRRI SAKIK (Muş) — Diyarbakır’da, Diyarbakır’da.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …pazar günü bir başka yerde birlikte yapsak, birlikte yapsak 
bunda ne var. Hep beraber yapsak, bakınız, hep beraber yapsak.(AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bazı partilerimiz sadece belli bölgelere gidiyor, konuşmalarında 
da sadece sekiz on vilayet var. Mesela bu konuşmalarda Yozgat hiç gündeme 
gelmiyor, Kırşehir gelmiyor, Kayseri gelmiyor, Kastamonu gelmiyor, Niğde 
gelmiyor… Ne olur gelin hep beraber, biz oraya, siz buraya hep beraber 
gidebilsek. Gidemediğiniz için bazı yapılan şeyleri de göremiyorsunuz; yolları 
göremiyorsunuz, yapılmış hastaneler gözükmüyor, ulaştırma hizmetleri 
gözükmüyor, eğitim hizmetleri gözükmüyor, sağlık hizmetleri gözükmüyor. 
Belki bu vesileyle sorunları da yerinde tespit etme imkânı olur. 

Değerli kardeşlerim, bir şeyi söyleyerek sözlerimi bitiriyorum. Eğer bu 
ülkeyi yöneteceksek, birlikte veya ayrı ayrı her birimiz bu ülkeyi yöneteceksek: 

1) Hepimiz Türkiye partisi olacağız, hepimiz. Öyle bölgesel parti, belli 
kesimlerin, belli kısımların partisi olarak bu ülke yönetilemez. 

2) Artık Türkiye’nin meselesini sadece Ankara’da konuşan, Ankara’da 
söyleyen ve çözümünü buradan arayan partilerin ülke meselesine getirebileceği 
çok fazla bir şey yok. Artık bundan sonra Türkiye’nin meselesini Van’da da 
konuşacağız, Ankara’da da, Edirne’de de konuşacağız. Gelin bunu birlikte 
konuşalım. O zaman siyaset daha anlamlı olur, bu müzakerelerin pozitif katkısı 
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daha fazla olur ve inanın zaman zaman bizi dinleyen milletimiz diyecektir ki: 
Evet, ben rahat uyku uyuyabilirim, yastığa başımı huzur içerisinde koyabilirim 
çünkü sorunlara birlikte bakabilen, birlikte çözüm arayabilen Türkiye’de siyaset 
var, siyaset kurumu var, siyasi partiler var. 

Bu özlemle, bu temenniyle -anlayışınız için çok teşekkür ediyorum- 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2009 bütçesi hepinize hayırlı olsun, hepimize 
hayırlı olsun.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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Konu : Başbakanlık, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2008 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 32
Tarih : 15 Aralık 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2010 
yılı bütçesinin ülkemize, milletimize ve müzakeresini yaptığımız kuruluşlara 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese ve burada benden evvel 
görüşlerini serdeden değerli milletvekillerimize de katkılarından dolayı ayrıca 
teşekkür ediyorum.

Üzerinde duracağımız kuruluşlar: Bunların başında Başbakanlık merkez 
teşkilatı, ikincisi Başbakana doğrudan bağlı kuruluşlar, Yüksek Denetleme 
Kurulu ve TODAİE olmak üzere bu kuruluşlarla ilgili birkaç hususu sizlerin 
bilgisine sunmak istiyorum.

Devlet örgütü içerisinde Millî İstihbarat Teşkilatı ile Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlığa doğrudan bağlı kuruluşlardır, 
bunların Başbakana doğrudan bağlı olması önemleri itibarıyladır. Dolayısıyla, 
bu iki kuruluşun görev alanına giren hususlar, en üst düzeyde gözetilmesi, 
denetlenmesi, talimatlandırılması, varsa ihtiyaçlarının en üst düzeyde 
giderilmesi gereken kuruluşlar.

Hiç şüphesiz günümüz dünyasında istihbarat teşkilatlarının önemi her 
geçen gün artmaktadır. Ülkemize yönelik iç ve dış tehditlerin ve bununla ilgili 
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bilgilerin önceden bilinmesi, alacağınız kararların altyapısını oluşturmaktadır. 
Bu alanda ne kadar doğru bilgi elde edebilirseniz, bu bilgileri ne kadar önceden 
elde edebilirseniz, muhtemel tehditleri bertaraf etme imkânınız da o nispette 
ortadan kaldırılmış olacaktır. Onun için, istihbarat teşkilatları bir ülkenin, bir 
devletin gözüdür, kulağıdır, bu mesabede hayati görevler ifa etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti de baştan beri bu hizmeti “Millî İstihbarat 
Teşkilatı” olarak en son ismiyle, millî istihbarat teşkilatı olan bir millî 
kuruluşumuz vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Tabiatıyla, bunun dışında esas 
istihbaratın koordinasyonu, değerlendirilmesi, teşkilat yasasında Millî İstihbarat 
Teşkilatına verilmiştir, ancak bunun dışında jandarma teşkilatımızın, Emniyet 
Genel Müdürlüğümüzün ve Genelkurmay Başkanlığımızın da bu alanda 
faaliyet gösteren birimleri var. Bu birimlerin hiçbirisi diğerinin alternatifi ya 
da Millî İstihbarat Teşkilatının alternatifi değil, olsa olsa onu tamamlayan, ona 
destek veren ve birlikte ülkemizi iç ve dış tehditlere karşı koruma noktasında 
özverili çaba ve gayret gösteren kuruluşlar olarak değerlendirilmesinde fayda 
vardır.

Tabiatıyla, burada biraz evvel dile getirilen bir husus var. İstihbarat 
teşkilatlarının birden fazla olması, bir koordinasyonu ve uyumu da beraberinde 
getirmektedir. Memnuniyetle ifade ediyoruz ki, bugün, hangi kuruluşumuza 
bağlı olursa olsun, tam bir uyum içerisinde, karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunarak, değerlendirmeler yaparak, bunu da büyük bir vatanseverlik 
duygusu içerisinde gerçekleştirerek ülkemizi iç ve dış tehditlere karşı koruma 
noktasında uyarı görevini, bilgi toplama, değerlendirme ve ilgili kuruluşlara, 
kurumlara bildirme görevini yerine getirmektedir. Ancak, bu noktadaki 
başarının ucu açıktır. Bulunduğumuz noktayı hiçbir zaman yeterli göremeyiz. 
İstihbarat teşkilatları ne kadar çalışırsa çalışsın, bilgi toplayacağı başka türlü 
unsurlar da o nispette çalışmaktadır. Onun için, katkılarından dolayı bu 
kuruluşlarımıza, MİT teşkilatında çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, 
ama kendilerinden de beklentimizin o nispette yüksek olduğunu da burada 
sizler huzurunda ifade etmek istiyorum.

Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde bu teşkilatımızın görevlerini 
en iyi şekilde yapabilmesi bakımından ihtiyaç duyduğu ne varsa bunu 
karşılayacağımızı burada ifade etmek istedik. Eğer personel yetersizliği varsa 
personel alımı, bir maddi imkânsızlık söz konusuysa bunların her zaman 
karşılanacağını ifade ettik. Bu çerçevede, bu kurumun değerlendirilmesinde 
fayda olduğunu belirtmek istiyorum.

Yine, başında “millî” sıfatını taşıyan Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği teşkilatımız da Başbakana doğrudan bağlı, önemli hizmetler 
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yapan, millî güvenlik siyasetinin belirlenmesinde, tayininde, tespitinde ve 
gerektiğinde Hükûmete tavsiye kararlarının alınmasında sekreterlik görevini 
yapan bir anayasal kuruluştur. Dolayısıyla, o da, ifade etmeye çalıştığım 
hususlar açısından fevkalade önemli görevleri yapmakta, bu işin sekretaryasını 
kanunlar çerçevesinde sürdürmekte. İki ayda bir yaptığımız, gerektiğinde ise 
daha erken de toplanma imkânı olan Millî Güvenlik Kurulunda hazırlanan 
raporlar, ortaya çıkan görüşler değerlendirilmekte, böylece millî güvenliğin 
tesisi, sağlanması açısından bu teşkilatımız da gerçekten önemli bir görevi ifa 
etmektedir.

Tabiatıyla, esas üzerinde duracağımız bir başka konu Başbakanlık merkez 
teşkilatıdır. Türkiye, bir tercih olarak parlamenter sistemi tercih etmiştir, kıta 
Avrupası’na uygun olarak. Kıta Avrupası’ndaki yapılanmaya uygun olarak 
temel tercihi parlamenter sistemden yanadır.

Dolayısıyla, parlamenter sistem içerisinde de yürütmede en önemli 
görev başbakana ve başbakanlık teşkilatına düşmektedir. Bir taraftan, genel 
siyasetin sürdürülmesinde, öbür taraftan da, kurumlar arası iş birliğinin 
ve koordinasyonun sağlanmasında, devletin etkin ve verimli bir şekilde 
çalışmasını temin etmede başbakan ve başbakanlık teşkilatı gerçekten hayati 
bir rol oynamaktadır.

Bizim sistemimiz parlamenter sistem. Esas itibarıyla, bunu 61 
Anayasası’nda daha net olarak görmek mümkün. Cumhurbaşkanlığı makamı 
61 Anayasası’nda sembolik, ama bütün yetki ve sorumluluk büyük ölçüde 
başbakanın üzerinde. Aradan geçen süre içerisinde, yaşanan bir kısım olaylar 
sebebiyle, 82 Anayasası Başbakana ait bir kısım yetkileri Cumhurbaşkanına 
vermiştir.

104’üncü maddeye baktığımızda, en az 20’den fazla yetki Cumhurbaşkanına 
verilmiş oluyor. Bu hâliyle, parlamenter sistemden biraz daha kayarak yarı 
başkanlık sistemine geçmiş bir durumla bugün karşı karşıyayız. Özellikle, 
Cumhurbaşkanını halkın seçmesinden sonra, Fransa’daki başkanlık 
sisteminden bir eksiği var, o da Cumhurbaşkanının sorumlu veya sorumsuz 
olması.

Dolayısıyla, bugün Türkiye’de Başbakanlık, kıta Avrupa’sında daha çok 
Fransa’ya benzeyen bir sistemle, bir anlayışla yürütmedeki görevini ifa etmeye 
çalışmaktadır.

Arz ettiğim gibi, Başbakanın görevi, tabiatıyla, genel siyasetin 
sürdürülmesi, devlet kurumları arasındaki iş birliğinin ve koordinasyonun 
sağlanması, devletle vatandaş arasındaki iş birliğinin tesis edilmesi; ayrıca, 
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yürütmenin kendi siyasetini yürütürken bir yasal düzenlemeye ihtiyaç 
varsa bu düzenlemelerin Başbakanlıktan geçerek, orada gerekli inceleme ve 
değerlendirmeler yapıldıktan sonra, son şekli Bakanlar Kuruluna gelip, oradan 
alınan karar çerçevesinde yasama faaliyetinin bir anlamda başladığı yer de 
Başbakanlık olmaktadır, oradan gelen yasa tasarılarıyla genelde bu siyaset 
sürdürülmektedir. Onun için Türkiye’nin mevzuat düzenlemeleri açısından, 
ister birincil ister ikincil mevzuat düzenlemeleri açısından da Başbakanlık 
merkez teşkilatı önemli bir sorumluluk ve görev ifa etmektedir.

Böylesine önemli ve sorumlu bir görevi ifa ederken Başbakanlıkta çalışan 
kişilerin bu nitelikleri taşıyacak kişiler olması lazım. Son zamanlarda yaptığımız 
önemli düzenlemelerle, yönetmelik değişiklikleriyle gerçekten Başbakanlıkta 
kaliteye daha fazla önem vermeye çalışıyoruz; bir taraftan sayı azaltılırken 
öbür taraftan gerçekten, burada görev yapan kişilerin en üst düzeyde eğitim 
almış, yurt dışı tecrübesi de olan, dünyadaki gelişmeleri de yakinen takip 
ederek yaptığı işin görevi ve bilinci içerisinde, sorumluluğu içerisinde olan 
insanların olmasına azami gayret ediyoruz. 2002 yılında Başbakanlık merkez 
teşkilatlarında 1.700 kişi çalışıyor iken bugün çalışan 1.400 kişidir, demek ki 
300 kişi daha azaltılmış olmaktadır.

Başbakanlık merkez teşkilatı kendisine bağlı birimlerle beraber yirmi iki 
birimden oluşuyor, bu yirmi iki birimle kendisine yüklenen görevleri yerine 
getirmeye çalışıyor. Bunların içerisinde Resmî Gazete faaliyetleri var, millî arşiv 
hizmetleri var; “BİMER” dediğimiz Başbakanlık İletişim Merkezi, vatandaşın 
ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayan, bunları ilgili makamlara ileten, aldığı 
cevapları vatandaşa tekrar döndürmek suretiyle devlet-vatandaş arasında 
köprü görevini görmek gibi de bir önemli görevi burada ifa etmektedir. 
Diğer birimlerle ilgili zaten arkadaşlarımız yeri geldiğinde bu konulara kendi 
bütçeleri görüşülürken temas edecek. Bu teknik, kısa bilgileri verdikten sonra 
bir iki hususa daha temas etmek istiyorum.

Burada arkadaşlarımızın dile getirdiği, bazen Başbakana yönelik, 
Başbakanlığa yönelik, bazen de genel politikaya yönelik tenkitler oldu, 
değerlendirmeler oldu. Bunların hepsini saygıyla karşılıyoruz; bunlar bizim 
için önemlidir, üzerinde durulması gereken hususlardır. Ancak, bunların 
her birisine ayrı ayrı cevap verme -şurada dokuz dakikalık bir zaman kaldı- 
bu dokuz dakikalık süre içerisinde cevap verme imkânımız yok. Ancak, şu 
kadarını ifade edeyim: Bu kürsüde dile getirilen hususların bir kısmı yazılı ya 
da sözlü soru önergelerinde dile getirilmiştir ya da başka vesilelerle bu kürsüde 
konuşulmuş, imkân ölçüsünde de cevaplandırılmaya çalışılmıştır.
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Ama, bir hususu -gelin- birlikte bir karara bağlamamızda fayda var: 
Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anayasa’sı olan bir anayasal devlet. Bu 
Anayasa’nın ilk üç maddesi hepimizin ortak paydasıdır, hepimizin. Bu ülkede 
ne yapılacaksa, “reform” adına, “açılım” adına veya adına ne diyorsak, ne 
yapılıyorsa, ne yapılacaksa bu ilk üç madde çerçevesinde yapılacaktır, bu üç 
madde dikkate alınarak yapılacaktır. Bunu ilk defa söylüyor değiliz, müteaddit 
defalar söyledik, ben yüzlerce defa söyledim. Hepimiz beraber…

CANAN ARITMAN (İzmir) — Arkasından dolanma var mı Sayın Bakan? 
Arkasından dolanarak mı?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, ne var o üç maddede: Bu milletin ortak paydası. Belki 
programlarımız farklı, düşüncelerimiz farklı, dünya görüşlerimiz farklı, 
iktidara geldiğimizde uygulayacağımız politikalar farklı olsa bile, bu ilk üç 
maddede yazılan husus bu ülkenin ortak paydasıdır. Bunları tartışmayız, 
bunları tartışmaya da açmayız.

ŞENOL BAL (İzmir) — Başbakan 1920’de kalmış Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ben, Başbakan adına konuşuyorum burada. Neticede, Başbakan 
adına konuşuyoruz.

ŞENOL BAL (İzmir) — Başbakan 1920’den bahsediyor, 1920’de kalmış.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakınız, şimdi, bu polemiklere gerek yok. Ben burada Cemil 
Çiçek olarak değil Başbakan Yardımcısı ve Hükûmetim adına konuşuyorum, ilk 
defa da konuşmuyorum. En az yüzlerce defa, ben bu konuyu açık oturumlarda, 
basın toplantılarında, Hükûmet adına yaptığımız açıklamalarda hep ifade 
etmeye çalıştım. Bir defa daha ifade ediyoruz ki ikide bir bunu tartışma 
konusu yapmayalım çünkü bu ülkenin bir cumhuriyet olduğunda hiç tereddüt 
yok. Yaptığımız iş, cumhuriyeti daha kökleştirmek, daha derinleştirmek. Bu, 
milletin en önemli kazanımıdır. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz.

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) — Ama, yıkılıyor cumhuriyet, cumhuriyet 
yıkılıyor!

CANAN ARITMAN (İzmir) — Sizin grup başkan vekilleriniz söylüyor 
efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bu devletin, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu 
açıkça ifade ediyoruz.
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Hayır, şimdi, bu arkadaşlarım zamanında bir şey söylediyse, bir yanlış 
anlama varsa her gün başımıza… Siz de siyaset yapıyorsunuz, bir şey 
söylüyorsunuz, bazen eksik anlaşılıyor, bazen yanlış anlaşılıyor. Uzun süre 
siyaset yapıp da “Ben öyle demek istememiştim.” demeyen başka arkadaşımız 
yoktur.

CANAN ARITMAN (İzmir) — Demedi ama, öyle bir şey demedi, “Ben 
böyle demedim.” demedi.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sizler de yaparsınız. Bir yanlış anlaşılma varsa, bir eksik anlaşılma 
varsa bunlar ifade edilmiştir.

CANAN ARITMAN (İzmir) — “Ben öyle demedim.” demedi.

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen Sayın Hatibi dinleyelim efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Konuyu kişileştirirseniz bir yere varamayız.

ŞENOL BAL (İzmir) — Başbakanın dün konuşmasından yanlış 
anlamadığımızı öğrendik.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devletidir. Bu devletin dili Türkçedir, bu devletin bayrağı 
Anayasası’nda yazıldığı gibidir, İstiklal Marşı millî marşımızdır, Ankara da 
başkentidir bu devletin. Bunda tereddüdümüz yok. Gelin, bunları tartışma 
dışı bırakalım.

ŞENOL BAL (İzmir) — Hazmettire hazmettire Sayın Bakan.

BAŞKAN — Sayın Bal, lütfen efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Eğer ortaya atılan projelerde, ortaya atılan görüşlerde, ortaya 
atılan fikirlerde bunlara aykırı bir şey varsa, bunu şu veya bu şekilde 
değerlendirme konusu yapabiliriz. Ama “Biz bunlara inanıyoruz, iktidar 
partisi bunlara inanmıyor.” tarzında bir şey söylerseniz, bu çok doğru olmaz. 
Bu bühtan olur, bu suçlama olur. E, suçlamalarla da bir yere varamayız. Ben 
burada bir şey söylüyorum, Hükûmetim adına söylüyorum, siz hâlen bunun 
arkasında önünde bir şey arıyorsanız, o zaman bu güven nasıl tesis edilecek? O 
zaman ben sizden, siz benden eğer bu güveni esirgeyecek olursak o zaman bu 
konuşmaların da çok fazla bir anlamı kalmaz.
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ŞENOL BAL (İzmir) — Sizin sözlerinizi de sizin partinizin milletvekilleri 
bile…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bir şey daha söyleyeyim. Biz, hepimiz, bakınız, görüşlerimizin 
farklı olmasını değerlendirme konusu yapabiliriz. Ama hiçbirimiz, 
diğerimizden daha vatansever olduğunu tartışma konusu yapmayalım, bir 
vatanseverlik meselesine işi götürmeyelim.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Biz ülkemizi seviyoruz, devletimizi seviyoruz, buradaki değerleri seviyoruz. 
Böyle bir millete mensup olmaktan dolayı da bin defa, yüz bin defa, ebediyete 
kadar da gurur duyuyoruz; daha bunun ötesinde ne istiyorsunuz? (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)

CANAN ARITMAN (İzmir) — Başbakan “Türk milleti” bile demiyor 
Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kimin, kimsenin vatanseverliğinin kantarı olacak ki? Bunun bir 
kantarı mı var yani “Ben az seviyorum, siz fazla seviyorsunuz.” diye?

CANAN ARITMAN (İzmir) — Siz vatansever olabilirsiniz ama…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Geliniz, tartışmaları bu noktaya götürmeyelim, bunlar çok doğru 
şeyler değil. Bunun dışında her görüşü tartışabiliriz, her fikri tartışabiliriz.

CANAN ARITMAN (İzmir) — “Türk milleti” demiyor bu ülkenin 
Başbakanı.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bunları tartışacağız, sonra, vatandaş da dinliyor, vatandaş da 
bakacak sonuçta bir karar verecek. Söylemek istediğim bir konu budur. Kısa 
sürede buna ancak bu şekilde cevap verebilirim.

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) — Siz Türkiyelisiniz, biz Türk’üz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — İkinci arz edeceğim husus şudur: Burada dile getirilen hususların 
önemli bir kısmı -ben geçmiş AK PARTİ İktidarı döneminde demiyorum, 
Mecliste bulunduğum süre içerisinde- genellikle Başbakanlık bütçesinde 
ya da genel bütçede konuşulan hususlar olur. Şimdi, bir başbakanın uçak 
alması geçmişte de çok tenkit konusu oldu. Eğer bir başbakan bunu devlet 
hizmeti dışında kullanıyorsa, yasaların dışında kullanıyorsa, amacı dışında 
kullanıyorsa bu tenkit konusu olabilir. Bir başbakan geziyor. E, turistik geziye 
gitmiyor ki değerli arkadaşlarım.
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OKTAY VURAL (İzmir) — İlçe kongrelerine gidiyor Sayın Bakan.

ŞENOL BAL (İzmir) — Biraz da ülkede otursun da ülkeyi yönetsin!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — İşi niye böyle vulgarize ederek, avamileştirerek veya böyle bir 
mecraya sokarak konuyu değerlendirmeye çalışıyoruz?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Bakan, mitinge gitti, mitinge.

OKTAY VURAL (İzmir) — İlçe kongrelerine, mitinglere gidiyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bakınız, daha evvel de buradan ifade ettim, bir şey söyleyeceğim. 
Bizim dış politikadaki en haklı davalarımızın başında Kıbrıs davası gelir. Elli 
beşe yakın İslam ülkesi var, şu kadar ittifak içerisinde olduğumuz ülkeler var, 
işte, ortaklıklarımız var vesairlerimiz var. Ne zaman Birleşmiş Milletlere gitse 
Kıbrıs konusu altı oydan daha fazla alamadık, altı oy; en fazla aldığımız oy, 
en haklı davamızda altı oydu. Biz derdimizi hiçbir ülkeye, demek ki, o zaman 
anlatamamışız. Ama bakınız, geçtiğimiz sene yapılan Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi oylamasında biz yüz elli bir oy aldık. E, nasıl oldu? Yani, 
bir yere gitmezseniz, konuşmazsanız, kendinizi tanıtmazsanız, iyi ilişkiler 
kurmazsanız… (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bakınız, gezen tilki yatan 
aslandan kârlıdır.  Şimdi, yattığınız yerde size hiç kimse bir şey getirmez; 
gezeceksiniz, gideceksiniz, konuşacaksınız, tartışacaksınız. Mühim olan, 
ülkenizin bundan neler kazandığıdır. Eğer gitmezseniz… Bizim petrol gelirimiz 
yok, bizim böyle avantadan bütçemize aktaracağımız kaynaklar yok; iğneyle 
kuyu kazacaksınız, vatandaşınızın üretimini dış dünyada pazarlayacaksınız 
ki devletin çarkını döndürebilesiniz. E, siz Afrika’ya gitmezseniz, Güney 
Amerika’ya gitmezseniz…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Mitinge gitti, mitinge!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …hatta, yanı başımızdaki komşularımıza gitmezsek o zaman 
Türkiye’nin çarkını nasıl döndüreceğiz?

OKTAY VURAL (İzmir) — Mitinglere… Mitinglere…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Gelin, bunları böyle değil de spesifik bir geziyi ele alın…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Mitinge… Mitinge…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …yani, Başbakan niye gidiyor, Hükûmet niye gidiyor? Yahu, 
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hepiniz, sizler de değerli arkadaşlarım, yurt dışı seyahatler yapıyorsunuz; 
hava alanından alırlar, götürürler bir otele, alt katta toplantı, üst katta yatar, 
ertesi gün çıkar gelirsiniz. Yani, sizi, eli cebinizde o sokakta, bu sokakta 
dolaştırmazlar. Sizi dinleyen vatandaşlarımız da yanlış anlar. Yani, bu ziyaretler, 
bu görüşmelerin tamamı, devletin, ülkenin menfaati içindir. Hangi ülke bu 
ziyaretleri yapmıyor? Bazı ülkeler var ki, ayağının tozuyla bugün seçiliyor, 
ertesi gün bir başka ülkeye kendi ülkesinin menfaatini korumaya gidiyor. 
Bir başbakan kendi ülkesinin menfaatini korumayacak mı? Bunun için çaba 
göstermeyecek mi, gayret etmeyecek mi? Türkiye başka türlü nasıl tanıtılacak? 
Türkiye’ye bugün 25-26 milyon turist geliyorsa, tanıtmazsanız, gitmezseniz, 
kendinizi ifade etmezseniz, sizin imajınızı başkaları orta yere koyar, sizi 
başkaları tanımlar ya da sizin aleyhinize olup bitenleri tespit edemezsiniz. 
Onun için de, konuları, gelin biraz daha sağlıklı bir zeminde tartışalım, doğru 
bir zeminde tartışalım.

CANAN ARITMAN (İzmir) — Obama bile bizi Arap ülkesi sanıyor!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Boş kavramlar ya da içini yanlış doldurduğumuz kavramlarla 
ya da görüntülerle veya ifadelerle belli bir yere getirmeye çalışırsak, bundan 
ülkemiz de zarar görür, hepimiz de zarar görürüz, en fazla da siyaset kurumu 
zarar görür. Ben geçmişte de gördüm bunları. Bir Başbakanlık bütçesinde 
başbakana yönelik olarak benzer ifadeler söylendi, sonra kendileri iktidara 
geldiklerinde ondan 5 mislini daha fazla yaptılar. Yani, bunları bir şey konusu… 
İnşallah, gün olur, vatandaşla gönül bağını kurarsınız… Bunları söylemek 
istemiyorum, vatandaş bizi de getirdi, sizi de getirme ihtimali olabilir.

OKTAY VURAL (İzmir) — Bizi nereye getirdi vatandaş? Bizi buraya 
getirmedi mi?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — O zaman siz geldiğinizde göreceksiniz, bunları sizler de 
yapacaksınız.

OKTAY VURAL (İzmir) — Bizi millet buraya getirmedi mi? Niye aşağı 
görüyorsunuz bize verilen oyları?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hayır, iktidara diyorum ben.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (İzmir) — Yani, bu vatandaşın bize verdiği oy kutsal 
değil mi?
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Oktay Bey, size yakışmıyor.

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen…

Sayın Bakanım… Sayın Bakanım…

OKTAY VURAL (İzmir) — Bizi kim getirdi buraya?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — İktidara diyorum, iktidara.

OKTAY VURAL (İzmir) — Bizi kim getirdi buraya? Millet getirdi bizi 
buraya.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Meclisi konuşmuyoruz, iktidarı konuşuyoruz.

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — İktidara diyorum, iktidara.

OKTAY VURAL (İzmir) — Beni buraya da millet getirdi, sadece iktidara 
götürmez, buraya da getirir.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Meclisi konuşmuyoruz, iktidarı konuşuyoruz. Sen anlamak 
istemiyorsun, ben ne yapayım.

BAŞKAN — Sayın Bakanım…

OKTAY VURAL (İzmir) — Küçük mü görüyorsun? Bize oy verenleri 
küçük mü görüyorsunuz? Milleti küçük görmeyin, hakir görmeyin. Göbeğini 
kaşıyan adam mı olarak görüyorsunuz partimize verilen oyları.

BAŞKAN — Sayın Bakanım, lütfen konuşmanızı tamamlayınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hayır, hayır; bakın, ben, hiç kimseyi hakir görmek gibi bir şeyim 
yok.

OKTAY VURAL (İzmir) — Hakir görüyorsunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hiç, sümme haşa, benim böyle bir anlayışım da yok, böyle 
bir saygısızlığı hiç kimseye de yapmam. Beni tanıyan tanır, en evvel de sizin 
tanımış olmanız lazım, ama bir grup başkan vekili olarak sözün önünü 
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arkasını dinlemeden… “İktidar” diyorum, getirin tutanakları bakın, Meclisi 
kastetmiyoruz Konuştuğumuz iktidarın bütçesi ve Başbakanlığı konuşuyoruz. 
Bunun itiraz edilecek neresi var Sayın Vural yani?

OKTAY VURAL (İzmir) — Biz burada milleti temsil ediyoruz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Her defasında yanlış bir çıkışla olduğunuz yerden laf atıyorsunuz. 
Bu çok doğru bir şey de değil.

Hep beraber millete gideceğiz, millet kimi getirirse. Orada da olabiliriz, 
burada olabiliriz. Bunda yadırganacak bir şey yok. Demokrasinin özelliği de 
bu, güzelliği de bu.

Ama bugün tenkit ettiğimiz duruma hep beraber sonra düşersek burada 
siyaset kurumu kaybediyor, onu ifade etmeye çalışıyoruz.

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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Konu : Başbakanlık, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Millî 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2008 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle

Yasama Yılı : 4 
Birleşim : 32 
Tarih : 15 Aralık 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tespit edebildiğim kadarıyla 
sorulara cevap vermeye çalışacağım. Eğer eksik bir husus varsa özür dilerim, 
onları tekrar tutanaklardan çıkarır yazılı da cevaplandırabiliriz.

Evvela aklımda kalanlardan bir tanesi, Başbakanlık bütçesindeki artıştır. 
Bu artış doğrudur ancak bunun sebebi şudur: Bunlardan bir tanesi transfer 
yapılan yeni kuruluşlar var. Bunların başında Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü geliyor. Eskiden başka bir bakanlığa bağlıyken 
Başbakanlığa bağlandı, birincisi budur. Yine Atatürk Tarih Kültür Merkezi gibi 
kuruluşların bütçeleri -bunlar özel bütçe- gelirleri giderlerini karşılamadığı 
takdirde mecburen Başbakanlık bütçesinden bunlara aktarma yapılıyor.

İkincisi, Başbakanlığın kendi bütçesindeki artışın en önemli sebebi 
de İstanbul’da yapılan Millî Arşiv Binası’dır. Bu, son derece önemlidir. 
Zannediyorum bu konuda hepinizin desteği önem arz ediyor. Çünkü 
arşivlerimiz bizim hafızamızdır. Yani bu toplantılardaki varlığımızın en önemli 
belgeleri, kanıtları, tarihimiz burada. Ama çok dağınık yerlerde, eski vakıflara 
ait kimi medreselerde. Çok da doğru şartlarda bunlar muhafaza edilemiyor. 
Onun için günün şartlarına uygun, bunları gelecek nesillere de aktaracak tarzda 
bir arşiv binasının yapılmasına ihtiyaç var. Bu bina yapılacak, onun için de 
Başbakanlık bütçesine bir artış getirilmiştir. Bunun dışında barışı destekleme 
ve koruma harekâtları konsepti çerçevesinde bütçeye konulan bir ödenek var. 
O ödenek yetmediğinde de Başbakanlık bütçesinden artış yapılıyor.

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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İkincisi; “Başbakanlığa bağlı kaç tane uçak var?” diye bir arkadaşımızın 
sorusu var. Başbakanlıkta şu an 3 tane uçak var. Bu bir havuz sistemidir. 
Bunu Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ihtiyaç hâlinde de diğer bakanlar veya 
devletin diğer birimlerinde kullanılmaktadır ama Başbakanlığın havuzunda 
gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanının, yeri gelir Dışişleri Bakanının veya ilgili 
bakanların ihtiyaç hâlinde kullandığı uçak sayısı 3’tür.

Bir başka husus “Başbakanlık bütçesinden herhangi bir vakıf veya derneğe 
yardım yapılıyor mu?” diyor. Hayır. Başbakanlık bütçesinden bu manada 
yapılmış herhangi bir vakıf ya da derneğe yardım söz konusu değildir.

Devlet politikası olarak ifade edilen hususlarla ilgili şunu açıkça ifade 
edeyim: Millî Güvenlik Kuruluna katılmış içinizde arkadaşlarımız olabilir 
geçmişte. Millî Güvenlik Kurulu çalışmaları bir önceki aydan, bir önceki 
toplantıdan tespit ediliyor. Toplantının gündemini Sayın Cumhurbaşkanı 
belirliyor Genelkurmay Başkanımızın ve Başbakanımızın görüşleri alındıktan 
sonra. Bir taslak metin hazırlanır gündemdeki konularla ilgili olarak; tartışılır, 
konuşulur, karara varılan hususlar da Millî Güvenlik Kurulu bildirisiyle 
kamuoyunun dikkatine ve bilgisine sunulur. Bunlar da zaten toplantının 
hemen akabinde radyolarda, televizyonlarda, basında değerlendirme konusu 
olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla biz “Bir konu Millî Güvenlik Kurulunda 
konuşuldu.” diyor isek konuşulmuştur ve bununla ilgili de zaten açıklama bu 
bildirilerle yapılmış demektir.

Ayrıca, son zamanlarda yapıldığı iddia edilen doğal gaz, akaryakıt vesaire 
gibi hususlar. Değerli arkadaşlarım, bunların fiyatlarını Hükûmet belirlemiyor. 
Bunlar, dışarıdan aldığımız hususlar. Bunların bir fiyat belirleme mekanizması 
var. Sadece bizim dönemimizde değil, geçmişte de buna göre… Eskiden 
ekmeğin fiyatına varıncaya kadar Bakanlar Kurulu veya belli kuruluşlar 
belirliyordu. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil, uluslararası piyasalara 
göre… Dövizle aldığınız bir şeyin fiyatında artış varsa, ister istemez içeride de 
olacaktır. Bunu belli bir süre sübvanse edersiniz ama ilanihaye bunu devam 
ettirme imkânınız yok. Uluslararası piyasalardaki fiyatlar neye göre teşekkül 
ediyorsa ona göre teşekkül ediliyor. Vatandaşa da biz yeri geldi dört sene 
zam yapmadığımız zaman oldu, beş sene zam yapmadığımız zaman oldu. 
Vatandaşımız şunu çok iyi biliyor ve bilecektir: Biz, keyfî olarak zam yapan bir 
Hükûmet olmadık.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) — Allah, Allah!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — İhtiyaç yoksa, zaruret yoksa, malın fiyatı, dış piyasa böyle bir fiyat 
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ayarlamasını gerektirmiyorsa fiyat ayarlaması yapılmamıştır. Beş sene elektriğe 
zam yapılmadığı dönemler de oldu. Demek ki ihtiyaç yoktu. Sonra ihtiyaç 
hasıl oldu, zam yapıldı. Aynı şey diğer kuruluşlar için, diğer fiyat ayarlamaları 
içerisinde geçerli. Bunun böyle bilinmesinde fayda vardır diye düşünüyorum.

Onun dışında, bir kısım sorular var. Holdinglerle ilgili durum vesaire… 
Bunlar bir kısmı yargıya intikal etmiş konular, bir kısmı özel hukuk 
hükümlerine tabi konular yani. Özel hukuk hükümlerine göre insanlar alışveriş 
yapıyorlarsa, ortak oluyorlarsa, devletin daha evvel bu konuda bir kefaleti, bir 
taahhüdü de söz konusu değilse, herhangi bir ödeme yapmıyor. Bunun en açık 
örneği bankadaki mevduat garantileridir. Onun dışında, iki kişi ortak olmuş, 
bir ticari şirkete ortak olmuş. Buradan kâr da edebilir, zarar da edebilir. Zarar 
ederse devlet ödesin, kâr ederse… Bunlar çok doğru yaklaşımlar değil. Bu ilk 
defa olan bir husus da değil. Ben burada devletin taahhüdü olan bir husus 
varsa onu cevaplarım, yoksa kişiler arasındaki kâr-zarar ilişkilerinin faturasını 
devlete yüklemek de bence çok doğru olmaz diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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Konu : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2008 Yılı 

Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı : 4
Birleşim : 42
Tarih : 25 Aralık 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Bir süre sonra idrak edeceğimiz yeni yılın ve içinden geçtiğimiz muharrem 
ayının ve bütün vatandaşlarımızın bugünlerde idrak ettiği kutsal günlerin 
hepimiz için, milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını, barışa, esenliğe, 
kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum ve yine sözlerimin başında, 
bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese, özellikle Genel Kurulda söz 
alarak katkı veren, teklif getiren, tenkit getiren, bu konuda önemli katkılar 
sağlayan başta değerli genel başkanlarımız olmak üzere, emeği geçen her 
arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ediyorum ve yine sözlerimin başında, ülkenin 
birliği, dirliği, imarı, inşası ve kalkınması için can veren, baş koyan, taş üstüne 
taş koyan herkesi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ayrıca bugün, 
millî mücadelemizin önde gelen simalarından ve İkinci Cumhurbaşkanımız 
merhum İsmet İnönü’nün ölüm yıldönümüdür, kendisini bu kürsüden saygıyla 
anıyorum.

Değerli milletvekilleri, bütçe müzakerelerinin Parlamento kültüründe, 
demokrasi kültürümüzde çok önemli bir yerinin olduğunu hepimiz 
biliyoruz, bunu her vesileyle de vurguluyoruz. Bu bir parlamento klasiğidir 
ve bütçe müzakereleri aynı zamanda bu parlamentoların da varlık sebebidir, 
gerekçesidir çünkü parlamentoların ortaya çıkması bütçe hakkına sahip 
çıkmanın sonucudur. Dolayısıyla, bugün burada çok önemli bir müzakereyi 
yapıyoruz. Bunu sadece biz yapıyor değiliz. Parlamenter sistemi kabul etmiş 
hemen bütün ülkelerde bu ay, aralık ayı, genelde bu müzakerelerin yapıldığı 
ve netice itibarıyla geriye dönük bir yılın, önceki yılın, önceki yılların, 
önceki dönemlerin muhasebesinin de yapıldığı bir müzakere tarzıdır. Onun 
için, biraz evvel burada ifade edildiği şekliyle, sadece bütçe rakamlarının 
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konuşulmuş olmasına hasrolunan bir müzakere olarak kabul edip, “Neden 
başka konular buraya getiriliyor?” tarzındaki bir tenkidi de, bir eleştiriyi de 
doğru bulmadığımı burada ifade etmek isterim çünkü biz burada sadece 
rakamları ya da teknik açıklamaları konuşuyor değiliz; burada ülkenin dününü 
konuşuyoruz, bugününü değerlendiriyoruz, geleceğini de birlikte konuşacağız, 
birlikte karar vereceğiz. Çünkü kullandığımız zaman, burada konuştuğumuz 
kürsü milletindir, onun için milletimiz lehine olabilecek ne varsa her şey 
burada konuşulur ve konuşulmalıdır. Ülkenin her türlü meselesinin, her 
türlü sorununun, her türlü sıkıntısının en evvel konuşulacağı yer de zaten 
Parlamentodur, bu Meclistir. Onun için bütçe vesilesiyle, eğitimden sağlığa, dış 
politikaya, tarımdan sanayiye varıncaya kadar bütçenin bölümleri içerisinde 
ne varsa o vesileyle tüm politikaları konuşmak, görüşmek zaten bütçelerin 
genel yapısı icabıdır, tabiatında bu vardır. Onun için, burada, hem ekonomiyi 
konuşacağız hem de siyaseti konuşacağız.

Biz, burada, bu değerlendirmeleri yaparken bir başka şeyi daha 
konuşacağız. Konuşacağımız şey: Birbirimizi karalamak, birbirimizi suçlamak 
yerine vatandaşımızın doğru bilgi sahibi olması, doğruları birlikte ortaya 
koymak; “Dün neredeydik, bugün hangi noktadayız, yarın hangi istikamete 
gidiyoruz?” tarzında, tamamen objektif, tamamen samimi, tamamen ülke 
yararına olacağı düşüncesiyle dünü, bugünü, yarını konuşmak. Kimseyi 
suçlamak için değil, geriye dönüp defter karıştırmak için değil, tam tersine, 
milletimize güven vermek, Parlamentonun itibarını arttırmak… Çünkü her 
meseleyi burada konuşacağımıza göre “Benim milletvekillerim, benim seçtiğim 
insanlar, benim her meselemi dünüyle, bugünüyle, yarınıyla konuşuyor.” diye 
bir kanaatin, bir güvenin sağlanabilmesi bakımından da bunları konuşacağız.

Onun için bütçe müzakereleri, dünün konuşulduğu, bugünün 
değerlendirildiği, yarına dönük umutların, hedeflerin, beklentilerin, varsa 
tasavvurların, vizyonun ortaya konulduğu bir müzakere dönemidir ve öyle 
olduğu nispette daha çok faydalı olabilecektir. Elbette bu müzakereler sırasında 
eleştiri olur, ima olur, telmih de olur, tenkit de olur; bunların hepsi saygıya 
değerdir. Biz Hükûmet olarak burada katılmasak da doğru bulmasak da eksik 
bulsak, fazla bulsak da bu kürsüde dile getirilen her şeyi ülkemizin yararına 
olduğu inancıyla, hüsnüzannıyla dinledik, dinlemeye çalışıyoruz. Bunlardan 
da azami istifadeyi sağlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Bu müzakerelerin bir başka açıdan önemi var. Bu müzakereyi Parlamento 
zemininde yapıyoruz ama 3’üncü kanal vesilesiyle milletimizin gözü önünde 
yapıyoruz. Bunun getirisi şudur, faydası şudur ya da önemi şudur: Çünkü siyasi 
partiler neticede ülkeye hizmet etmek için kurulmuş siyasi organizasyonlardır, 
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ülkeye hizmet edecek. Neyiyle? Planıyla, programıyla, fikriyle, projesiyle. 
Dolayısıyla, bu müzakerelerde partiler görücüye çıkar, milletimiz dinler; 
bizi dinler, konuşan diğer partilerimizi dinler, sonuçta değerlendirmesini 
de yeri geldiği zaman yapar. O nedenle, bütçe müzakereleri aynı zamanda 
vatandaşımızın doğru tercih yapabilmesi bakımından çok önemli, çok faydalı, 
çok belirleyici müzakerelerdir. Bunun böyle bilinmesi gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, bir şey daha ifade etmek istiyorum: Bugün biz 
burada AK PARTİ hükûmetlerinin hazırladığı 8’inci bütçeyi tartışıyoruz, 8’inci 
bütçeyi konuşuyoruz. Bu konuşmalardan sonra, eğer vaktiniz olabilirse geriye 
dönük sekiz bütçede acaba biz ne söyledik, değerli muhalefet partilerimiz 
ne söyledi, bunlara bir baktığımızda ortak bir noktayı görürüz, o da şudur: 
“Hükûmetler hep kötüdür. Biz, yedi yıldır her şeyi kötü yaptık, her şeyi berbat 
ettik, bu ülkede yaptığımız hiç iyi bir şey yok.” Noktayı koydukları anda da 
altmışıncı dakika dolmuş oluyor.

Şimdi, bu doğru mudur? Demin bir değerli arkadaşımız hep insaftan 
bahsetti, “İnsaflı olun.” dedi. Ben de inanırım, “İnsaf dinin yarısıdır.” öyle 
derler bir atasözümüzde. Biz bu yedi senede hiç doğru bir şey yapmadık mı, 
hiç ülke yararına bir şey yapmadık mı, hiç ülkenin menfaatine, ileri gitmesine, 
milletimize hizmet yolunda taş üstüne hiçbir taş koymadık mı? Hadi sizin 
nitelemenize göre bırakın büyük taşı koymayı, teşekkürü hak edecek bir küçük 
iş de mi yapmadık?

Şimdi, eğer siyaseti ve muhalefeti yapılan her şeyi inkâr anlamına gelen bir 
kültür oluşturursak, siyaset kültürünü inkâr esasına dayandırdığımız takdirde 
o zaman siyasete güven de azalıyor. Doğruyla yanlışı söylesek… Tabiatıyla biz 
her yaptığımızı doğru yaptık diyemeyiz ama doğru niyetiyle yaptık, doğru 
olsun diye yaptık, ülkemizin yararına diye yaptık. Muhalefetin zaten var oluş 
sebebi de iktidarın yanlışlarını söyleyecek ama buna karşılık kendi doğrularını 
da söyleyecek. Bir önceki bütçe konuşmasında da ifade etmiştim; hani az 
gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, geriye dönüp baktığımızda, bu müzakere 
modelinde, müzakere sitilinde bir arpa boyu yol gittik mi diye baktığımızda 
değişen hiçbir şey olmadı yani iktidar hep kötü, konuşmaların tamamı 
iktidarın kötülenmesine, iktidarın yanlışlarının söylenmesine… Bunları 
saygıyla karşılıyorum, bunlardan en ufak bir rahatsızlığımız yok ama çağdaş 
muhalefet, çağdaş demokrasilerde partilerin yarışı bir taraftan yanlışı söyler 
öbür taraftan da kendi doğrularını ortaya koyar.

Şimdi, değerli milletvekilleri, sizin şahsınızda bizi dinleyen aziz milletimize 
soruyorum: Bugünkü bu müzakerelerin sonucunda “Ben iktidar olsaydım 
ülkeye şu hizmetleri yapardım, ben iktidar olsaydım şu yanlışları yapmazdım.” 
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tarzında bir proje demetine şahit olan birisi var mı? (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Bakınız, bu olmadığı zaman siyaset bir kötüleme, bir karalama… 
Kim yapıyorsa, ben de yapıyorsam başkası da yapıyorsa bu geleneği belli bir 
süre sonra artık terk etmiş olmamız lazım gelir çünkü bu bizi tembelliğe 
sevk ediyor, zihinsel tembelliğe sevk ediyor. İktidarın olumlu gördüğündeki 
cümleyi tersine çevirdiğiniz zaman bir saatlik, iki saatlik konuşma yapmak çok 
da zor olmuyor. Onun için, gönül arzu ediyordu ki 2010 bütçesini görüşürken 
-tabiatıyla 2010 önemli bir yıl; 2009, içinde epey sıkıntıları yaşadığımız bir yıl- 
2010’a girerken partilerimizin, bir taraftan vatandaşa doğru bilgi vermek adına 
bazı hususları dile getirmesi, öbür taraftan da kendi vizyonunu, kendi gelecek 
tasavvurunu ortaya koyması gerekirdi. Ama maalesef bunlardan hiçbirisini 
görme şansımız olmadı.

O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor: Şimdi, iktidarı tenkit edeceğiz. İktidarın 
ne yaptığı zaten belli, iktidarın meçhul olan bir yanı olmaz; hiçbir parlamenter 
sistemde, demokratik sistemde iktidarın ne yaptığı, ne yapacağı meçhul 
değildir. Neden? Hükûmet programı var, ona bakar, ne yapacağı orada belli; 
getirdiği yasalar var, orada belli. Şimdi bütçeyi tartışıyoruz. Bütçesinden 
bellidir, neye önem veriyor, neye öncelik veriyor; devletin, milletin imkânları 
içerisinde neye, ne kadar para ayırıyor; neyi, nasıl çözecek; neyi, ne zaman 
ve hangi sürede çözecek, bu zaten hükûmetin yasa tasarılarında bellidir, idari 
tasarruflarında bellidir, hükûmet programında bellidir. Dolayısıyla, vatandaş 
açısından meçhul olan bir yan yok. Meçhul olan ne? Meçhul olan muhalefet. O 
diyecek ki bak, iktidar bunları yanlış yaptı, ben olsaydım bunları şöyle, şöyle, 
şöyle, şöyle yapardım. Eğer bunlar söylenemiyorsa o zaman bu çok klasik 
bir muhalefet oluyor. Artık, çağdaş muhalefet, bu türlü değerlendirmelerden 
çoktan uzak kaldı Batı sistemlerinde.

Şimdi, yeri gelmişken bir şeyi ifade edeceğim: Demin söyledim ki “İnsaf 
dinin yarısıdır.” Biz yedi senede her şeyi kötü mü yaptık? Her şey iyiye 
gidiyordu da vatandaş yanıldı da bizi mi seçti? Şimdi, öyle şeyler ortaya 
konuldu ki bu millet akşama zor çıkar, sabahı etmesi de kesinlikle mümkün 
değil; birilerimiz manifaturacıya gidiyoruz kefen almaya, öbürümüz de kazma 
kürek aldı mezar kazmaya, yarın sabaha milletin cenazesini kaldıracağız.(AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) Böyle bir atmosfer acaba Türkiye’ye yakışıyor 
mu, doğru mudur bu? Gerçekten Türkiye bu noktada mıdır? Eğer bu böyle 
ise… Ben demin söyledim, sekiz bütçede de aşağı yukarı hep aynı üslup var. 
Sekiz bütçe yapılırken de arada milletin hakemliğine müracaat ettik, milletin 
değerlendirmesine müracaat ettik. Şimdi, “Ayranım ekşi.” diyen siyasetçi 
olmaz. Ben de “tatlı” diyorum, siz de “tatlı” diyorsunuz ama tadan millet; 
millet tadacak, ona göre de tercihini yapacak. Biz ilk bütçemizde karşınızda 
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olmuş olsaydık, o zaman derdik ki: “Hele bir yürüyüşünüzü görelim.” Bizim 
yedi senedir yürüyüşümüz belli, nereye, ne kadar mesafede gideceğimiz belli 
de bu sözleri söyleyenlerin, bizi tenkit edenlerin menzili maksuda ne kadar 
sürede gidecekleri, gidip gidemeyecekleri belli değil.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Bunun ortaya konulması lazım. Bunun ortaya konulmasının yegâne 
yolu şu: Herkes bu kürsüye projesiyle beraber gelecek, doğrularıyla beraber 
gelecek, kendi vizyonuyla beraber gelecek. Böyle olduğu takdirde gerçekten bu 
müzakereler çok daha anlamlı olur.

Değerli milletvekilleri, demin bir şey söyledim, dedim ki: “Biz yedi senede 
her şeyi gerçekten kötüye mi götürdük, yani çok iyi bir noktadan aldık, çok 
kötü bir noktaya mı getirdik?” Bunları söylerken sadece tespit maksadıyla 
söylüyorum. Hiç kimseyi incitmek gibi bir düşüncem olamaz. Hepimizin 
bu ülke için çalıştığına, çalışacağına inanıyorum. Yanlış da yapsak, hepimiz 
Türkiye’yiz, birlikte Türkiye’yiz, Türkiye için çalışıyoruz. Bu anlayışla bu 
rakamlara bakalım.

Şimdi, mesela, 2002 yılında Türkiye’nin en önemli meselesi eğitim, en 
önemli meselesi eğitim. Karşılaştığımız her problemin temelinde eğitimsizlik 
yatıyor, yeterli eğitimin olmaması yatıyor. Onun için, hangi cumhuriyet 
hükûmeti eğitimi birinci sıraya alıyorsa en doğru işi yapıyor. Bu, bugün için 
de doğrudur, gelecekte de doğrudur. En gelişmiş ülkelerin bile en ön sırada 
değerlendirmeye aldığı konu eğitim konusudur. Onun için biz, geldiğimiz 
günden beri çok doğru bir iş yapıyoruz. Devletin imkânları içerisinde birinci 
sıraya hep eğitimi çıkardık. “Eğitimde mesafe alalım, eğitimi belli bir noktaya 
getirelim…” Başka yollarla çözmeye çalıştığımız, ceza hukuku tedbirleriyle, 
yasaklarla, yasalarla çözmeye çalıştığımız birçok şeyi yeteri kadar çözemedik; 
temelinde eğitimsizlik yatıyor. Onun için “Şu eğitim meselesini belli bir 
noktaya getirelim.” dedik.

2002 yılında eğitime ayrılan kaynak 7,5 milyar TL. 2010 bütçesinde bizim 
koyduğumuz kaynak ne? 28,74 milyar. Şimdi, hangisi doğru? Hangisi ülke 
yararına? Biz hiçbir şey yapmamış mı olduk şimdi eğitimde? Bu kadar parayı 
biz nereye harcayacağız? Ülkemizin insanlarının eğitimine. 2002’ye göre tam 
yüzde 278’lik bir artış var. Hiç olmazsa bunun söylenmesi lazım.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) — Sayın Bakan, ödeneklerin yeri 
değişti.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hiç olmazsa “Ben olsaydım bunu 28 milyar değil, 35 milyar 
yapardım, 40 milyar yapardım, bunu da şöyle yapardım.” dersek bu daha 
anlamlı olur.

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) — Ödeneklerin yeri değişti Sayın 
Bakan, niçin doğruyu söylemiyorsunuz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi gelelim, 2002 yılında: Yükseköğretim hepimiz için 
önemli, hepimizin çocuğu var; üniversiteyi okutmak için, çocukları için bu 
milletin çekmediği fedakârlık kalmıyor annelerin babaların. Yükseköğrenim 
çok önemli, çocuklarımızı ne kadar eğitebilirsek, ne kadar iyi eğitebilirsek bu 
acımasız rekabet dünyasında ayağımızı daha sağlam yere basarız.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — Bir sene sonra muhalefete geçeceksiniz, 
o zaman böyle yaparsınız Sayın Bakan. Bir sene kaldı…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bunun da ön şartlarından bir tanesi yükseköğretimdir.

Şimdi, yükseköğretim bütçesi 2002 yılında 2,5 milyar, 2010 geldiğimizde 
9,4 milyar dolar, yüzde 275 artmış.

Bugüne kadar değişik kademelerde 5.478 eğitim kurumunu hizmete 
açmışız, 132-133 bin derslik yapmışız, birçok yere kütüphane kurmuşuz, ilk 
defa Türkiye’de 29.428 bilişim teknolojisi sınıfını açmışız.

Bunlar bizim de ilk defa karşı karşıya olduğumuz kavramlar. Ben talebelik 
hayatımda, üniversite yıllarımda bu kavramları bile duymadım ama ne güzel, 
şimdi Türkiye’nin her tarafında, Hakkâri’den Edirne’ye bu kadar bilişim 
teknolojisi sınıfı açılabiliyorsa bu bir teşekkürü hak eder yani, nezaketen 
dahi olsa.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) E, bilgisayar göndermişiz 1 
milyona yakın, nakit transferleriyle dünya kadar kaynak, ücretsiz kitap, her 
ile bir üniversite kurmuşuz, her ile bir üniversite. Nitekim, bu üniversiteler 
kurulurken değerli milletvekili arkadaşlarımız, iktidardan muhalefetten, kendi 
iline üniversite kurulmuş olmasının sevincini şahsi sözleri olarak burada ifade 
ettiler. Yani, en azından her ilimize bir üniversite kuruldu diye bu Hükûmet 
teşekkürü hak etmedi mi? Bu kadar birbirimize karşı iltifatta, teşekkür etmede 
niye cimri davranıyoruz, niye hasis davranıyoruz? (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar, CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

ERKAN AKÇAY (Manisa) — Hepimiz destek verdik!

AKİF AKKUŞ (Mersin) — O kadar para harcıyorsunuz!

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — Sözlerine bir teşekkürle başladın mı ki, 
biz de…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Evet, şimdi, değerli milletvekilleri, bir başka şeye geçelim, 
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vaktimin tamamını bunlarla kullanmak niyetinde değilim. Türkiye sağlıkta 
önemli devrimler yaptı, önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bunu söylemek lazım, 
bunu vatandaşımız biliyor, başkaları kabul etmek istemese de vatandaşımız 
biliyor ve şunu net olarak ifade ediyorum: AK PARTİ İktidarının bu derece 
yüksek oy almasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi eğitim ve sağlıktaki 
başarımızdır, sağlık hizmetlerinde vatandaşa getirdiğimiz kalitedir. Bugün, 
on sekiz yaşın altındaki her çocuk, ücretsiz muayene edilebiliyorsa, sağlık 
sigortasından yararlanabiliyorsa, büyükleri teşekkür etmese bile bu çocuklar 
teşekkür edecektir.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) En azından bundan 
dolayı bir teşekkürü bu Hükûmet hak etti. 245 hastane yapmışız, 220’si ek 
olmak üzere, sağlık ocaklarıyla beraber…

CANAN ARITMAN (İzmir) — Geriye götürdünüz Sayın Bakan, 
yapmayın! Geriye gidiş oldu!

BAŞKAN — Sayın Arıtman, lütfen… Sayın Arıtman…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — …1.503 sağlık tesisini hizmete açmışız.

Şimdi, başka bir şey, artık KÖYDES, BELDES AK PARTİ’nin klasiği oldu, 
bunun hiç üzerinde durmaya gerek yok. Aradan geçen bunca yıl içerisinde 
2009’a, 2010’a geldiğimizde daha hâlen susuz köylerimiz vardı geçmişte. 
Bunlar ilk defa suyla yolla karşılaştı.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) — Hâlâ var! Hâlâ var!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Eksiklikleri varsa gideririz, var ama önemli kaynak ayırdık. 
Bunu bir öncelik kabul ettik. Bu bir siyaset felsefesi. Neye öncelik verdiğiniz 
önemli. Biz köye köylümüze, orada yaşayan insanlara, insan haklarının gereği 
olarak bu türlü hizmetleri götürdük, götürmeye devam ediyoruz.

Değerli milletvekilleri, bir başka şey daha ifade edeceğim: Nüfusumuzun 
hâlen üçte 1’i tarımda çalışıyor, tarımdan geçimini temin ediyor. Hükûmetlerin 
bütçeleri içerisinde de tarımın özel bir yeri var, hatta siyasi neticelerin lehte ya 
da aleyhte tecelli etmesinde hükûmetlerin tarım politikaları birinci derecede 
belirleyicidir. Onun içindir ki bütün seçim beyannameleri dâhil, konuşmalar 
dâhil, önemli bir kısmı tarımla ilgilidir. Acaba -geriye dönüp bir bakalım- bu 
yedi sene içerisinde Hükûmet tarımda ne yaptı, hiçbir şey yapmadı mı?

RIDVAN YALÇIN (Ordu) — Çiftçiye sorun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Soracağız, hep beraber soruyoruz.

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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Evvela, tarımda yapısal reformlara ihtiyaç vardı. İlk defa bu dönemde, 
on iki tane çok önemli yasa, tarımın altyapısını oluşturacak, tarımı dışarıya 
rekabete açacak, geliri artıracak ve böylece de insanlarımızın şahsi bütçelerine 
önemli ölçüde katkı sağlayacak tarımda bu altyapı reformunu düzenleyen on 
iki tane yasayı beraber çıkardık. Hepinize teşekkür ediyoruz, sizlerin de katkısı 
oldu, sizlerin de bu kürsüden “Şöyle yaparsanız daha iyi.”dediğiniz hususlar 
oldu. Bunları hep beraber yapıyoruz ama neticede hükûmet biziz.

Şimdi, destekleme: Bütün dünyada tarım destekleniyor, az veya çok, 
herkes gücüne göre, imkânına göre. 2002 yılında tarım destekleme tutarı 1 
milyar 868 milyon, bu kadar, demek ki o zaman bu kadar imkân vardı ama 
2010 bütçesine geldiğimizde 5,6 milyar TL’lik... Geçen sene de yaptık, bu sene 
de yapıyoruz, imkân elverdikçe her sene bu destekleri giderek artırmaya ama 
doğru tercihler yaparak, öncelikleri doğru koyarak, dünyayla rekabet edecek 
bir tarım politikasını geliştirmek adına bu destekleri vermeye çalışıyoruz. 
Bunlar da bu bütçenin rakamları. Bakınız, yedi yıllık iktidarımız döneminde 
çiftçiye bu manada verdiğimiz desteğin tutarı yaklaşık 31 milyar TL’dir, 31 
katrilyon biz destek vermişiz.

ABDULLAH ÖZER (Bursa) — Onun için çiftçi borç batağında.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ayrıca, bakınız, bir başka destek daha. Hep unutuluyor. Bu 
rakamlar söylendiği zaman biraz garip karşılayanlar da oluyor, onu ifade edelim 
ama doğru budur: Şimdi, 2002’ye geldiğimizde, çiftçi Ziraat Bankasından 
kredi alacak, tarım kredi kooperatiflerinden kredi alacak. 100 lira paraya 
ihtiyaç var, 100 lira krediye. Ne faiz ödemesi gerekiyor? 59 lira. Yani 100 lira 
alacak, 59 lirası faiz. Daha gelirken yolda paranın yarıdan fazlası gitti; mazot 
için de gitti, gübre için de, her şey için gitti. Daha yolda gitti, kaynakta tevkif 
edildi. Şimdi, şunu kabul etmek lazım: Bugün faizler kaça indi? Bu aradaki 
fark, ihtiyaç sahibi çiftçinin cebine kaldı yani 100 liraya 59 lira faiz ödemek var. 
Bazı alanlarda yüzde sıfır, bazı alanlarda yüzde 5, yüzde 8, yüzde 11 -ödediği 
faiz bu- geri kalan yüzde 44 o çiftçinin cebine kaldı. Çiftçi edebiyatı yapalım 
edelim de şu gerçeklerin de bir görülmesi lazım. Bu faizler inmeseydi… Aynı 
şey esnaf için geçerli, o da yüzde 59’dan borçlanıyordu. Esnaf için ne yapıldı 
ne edildi? Esnafın cebinde en az bu krediler sebebiyle yüzde 40 ila 45, yüzde 
50 arasında para kaldı; aksi takdirde, bunları bankalara veya kredi veren 
kuruluşlara ödeyecekti. Bunlar da Türkiye’nin gerçeği yani 2002’den bu tarafa 
bizim insanımızın, çiftçimizin, esnafımızın geldiği noktadır, bu Hükûmetin 
sağladığı en büyük kolaylıklardan, avantajlardan bir tanesidir.
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Bir başka şey: Tabiatıyla Türkiye öyle avanta geliri olan bir ülke değil; ne 
Suudi Arabistan’ın petrolü var ne falanca ülkenin doğal gazı var, ince iğneyle 
kuyu kazar. İnce iğneyle kuyu kazacak, oradan bir değer orta yere çıkacak; 
bunu da satacağız, pazarlayacağız, ihracat yapacağız, böylece Türkiye’nin, 
devletin çarkını döndüreceğiz. “Bütçe” dediğimiz işte buralardan gelen 
gelirlerle oluşuyor, başka türlü imkânı yok.

Şimdi, bakınız, 2002 yılında tarımın gayrisafi yurt içi hasılaya katkısı 23,7 
milyar, yuvarlak 24 milyar. 2008’de ne kadar bu? Yaklaşık 57 milyar. Şimdi, 
23’ten, 24’ten 57’ye eğer bu kendiliğinden geliyor ise, hiçbir katkı olmadıysa 
politikalarımızda, önceliklerimizde, desteklemelerimizde, yaptığımız 
reformlarda, bu iş kendiliğinden oluyor idiyse, bu ülkede 1950’den bu tarafa 
çiftçi üzerinde durulur, çiftçiyle ilgili laflar edilir, vaatlerde bulunulur, sözler 
verilir, kendiliğinden oluyor idiyse bu rakamların geçmişte de, bir beş sene 
evvel, bir on sene evvel de gerçekleşmiş olması gerekirdi.

Şimdi, buradan bir başka şeye geliyorum: Yani “Türkiye battı.” filan 
diyoruz da, “Türkiye’de üretim yok, vesaire yok.” bu türlü lafları söylüyoruz, 
önüne arkasına da fiyakalı bir kısım cümleler kuruyoruz. İyi de, hiçbir şey 
üretmediysek neyi satıyoruz biz?

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) — Çin malı satıyorsunuz, Çin malı.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — “Yok”u satma becerisini ben gösteremem, biz gösteremeyiz. Bize 
ait olmayan bir şeyi satan bir Sülün Osman vardı. Siyaset Sülün Osmanlığa 
açık bir alan değildir.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Her şey çok açık, net, toplumun gözü önünde cereyan ediyor. 24’ten 
57’ye gelebildiyse belli ki bu Hükûmet bu noktada çok önemli çabayı, gayreti 
göstermiş ve bugün bu noktaya getirmiştir.

Şimdi, Türkiye, hakikaten ihracatta çok önemli mesafeler aldı. Her 
Hükûmet ihracatı teşvik etmek istedi. Başka çaresi de yoktur, onu söyleyeyim. 
Türkiye, ihracata dayalı bir büyüme gösteriyor, çarkını böyle döndürecek. 
Hepimiz, her hükûmet, her cumhuriyet hükûmeti bir şey satmak istedi imkân 
bulduysa, fırsat bulduysa ama insaf edin ki bu Hükûmetin en başarılı olduğu 
alanlardan bir tanesi ihracattadır, dış ticarettedir; çok önemli mesafeler aldı, 
30 milyar dolarlardan 132’ye kadar çıkardı daha geçen sene. Bu sene sıkıntı 
var ama bu bizim moralimizi bozmaz, yine de 100 milyar doların ötesinde, 
üstündedir.

Şunu ifade ediyorum: Yedi yıllık iktidar dönemimizin en kötü dönemini 
alın, son on yılın, on beş yılın en iyi döneminden daha iyidir.(AK PARTİ 
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sıralarından alkışlar) Bunda iddiaya varım. En kötü dönemini, en kötü 
rakamlarını alın, filanca dönem, son on beş yılın “iyi” dediğiniz rakamlarından 
kat be kat daha fazla.

Şimdi, bakalım, tarım ürünleri ihracatımız: Eskiden “Türkiye” denildiği 
zaman sadece incir, üzüm, fındık ihraç eden bir ülke. Çok şükür, Türkiye 
bunları epey geride bıraktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, özel 
teşebbüsünden devlette bu hususa katkı verenlere, katkı sağlayanlara. Şimdi, 4 
milyar dolardan 2008 yılında 11,5 milyar dolara çıktıysa belli ki hem tarımın 
kalitesinde hem üretim artışında hem de planlamasında hem de teşviklerinde 
ve önceliklerinde bu Hükûmet son derece başarılı.

CANAN ARITMAN (İzmir) — Sayın Bakan, ihraç ettiklerimizi ithal eder 
olduk.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, burada sık sık Türkiye’nin bu dönemde 
çok borçlandığı konusu geldi, vakit kalırsa ona girerim, vakit kalırsa ama bir 
şeyi söyleyeceğim: Borçlanmayan ülke olmaz. Dünyanın her ülkesi borçludur 
şu veya bu şekilde. Mühim olan “Aldığınız borcu ne yaptınız?” esas mesele 
oradadır, birinci mesele. Borç alıyorsunuz, insanlar da borçlanıyor. Belki 
hepimizin borcu var, gider bankadan alırsınız. Bunu gidip eğlencede yemek 
var, bunu gidip akıllı kullanarak aldığınız paradan çok daha fazla katma 
değer getirecek alanlara yatırım yapmakta fayda var. Bu Hükûmet döneminde 
elbette belli bir borçlanma var, geçmişle kıyas etmeyecek derece düşük bir 
borçlanmadır, düşük bir borçlanma. Bunun rakamlarını biraz sonra gerekirse 
veririm ama şunu görelim, borcun yapısına bir bakalım: Şimdi evvela bu 
borcun üçte 2’den fazlası özel sektör borcu, özel sektör borcu. Yüzde 28’i-yüzde 
29’u devlete ait bir borç. Bu önemli bir meseledir, buradan bir yere geleceğim, 
o da şudur …

AKİF AKKUŞ (Mersin) — İhracatı devlet mi yaptı?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi bakınız, hiçbir kredi kuruluşu devlette gördüğü garantiyi 
özel sektörde görmez. Durup dururken bir özel sektöre, bir firmaya, bir 
holdinge, bir şirkete; onun 3 misli, 5 misli teminat almadan, yapacağı işe 
güvenmeden, geriye dönüş yapacağını garanti altına almadan, değil kredisini 
vermek, vallahi günahını bile vermez.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Şimdi, 
günahını vermez günahını, hele de bu kredi dışarıdan geliyorsa, dışarıdan 
geliyorsa. Biz, zaman oldu, peşin parasını verdiğimiz silahı bile alamadık. 
Şimdi, elin oğlu, elin yabancısı gelecek, (A) Türk şirketine, (B) Türk şirketine; 
ne yapacağı belli değil, getirisi belli değil, dönüp dönmeyeceği belli değil, bu 
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kadar milyar dolar krediyi verecek. Niye verdi peki? Verişinin bir tek sebebi 
var çünkü bu ülkede güven var ve istikrar var.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Güven ve istikrar varsa orada kalkınma var. Bir ülkede güven ve istikrar varsa 
o ülkenin geleceği müemmendir, geleceği garantidir. Eğer güven ve istikrar 
yoksa, geçen sefer de söyledim, yıkılacak duvarın altına hiçbir akıllı oturmaz. 
Yıkılacak duvarın altında oturan adama da hiç kimse değil para vermek, 
vallahi selam bile vermez çünkü “bu ahmak mıdır, deli midir” der.(AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)

MUHARREM İNCE (Yalova) — Hele bir de oğulları yönetim kurulu 
üyesi olursa tadından yenmez bu iş!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, yabancı banka, şirket, kredi kuruluşları, Türkiye’nin özel 
sektörüne bu kadar kaynak ayırdıysa, bu kadar para verebiliyorsa, Türkiye’de 
güven var, istikrar var, geleceği görüyor ve kredi talep edenin projesine de 
itimat ediyor. Peki, özel sektör bu krediyi aldı ne yaptı? Özel sektör, aldığı bu 
krediyle… Bu dönem burada dinlemedim, belki ara bütçelerde konuşulurken 
oldu mu, ikide bir geçen sefer başımıza vurduğunuz bir cari açık vardı. Bu 
cari açık, cari kaçık işi burada hiç gündeme gelmedi. Niye? Niye? Yani, geçen 
sene en öncelik verdiğiniz, ikide bir önümüze “Ne diyorsunuz bu cari açığa, 
ne diyorsunuz bu cari açığa?” İşte, cari açığın iki tane önemli sebebi var: Bir 
tanesi, yüksek miktarda dolar fiyatlarıdır, 146-150 dolara kadar çıktı. Türkiye, 
enerjinin büyük bir kısmını dışarıdan alıyor. Doların varilini 70 dolardan 
almak var, 145-150 dolardan almak var. İkincisi: Özel sektör krediyi aldı ne 
yaptı? Makine getirdi, ara malı getirdi, kendisini yeniledi, teknolojisini yeniledi. 
Başka türlü nasıl rekabet edecek? Çin’le nasıl rekabet edecek, Hindistan’la nasıl 
rekabet edecek? Ancak, yüksek teknolojiyi transfer ederse, kendisini yenilerse, 
kendisini çağa uydurabilirse rekabet edebilir. İşte, öyle olduğu içindir ki 
o Türkiye’nin hesabında borç gibi gözüken şey, aslında ihracatın en önemli 
etkenidir, en önemli belirleyicisidir.

Şimdi, bir fotoğraf ortaya koyacaksak doğrusuyla yanlışıyla, her 
yönüyle ortaya koymamız lazım. İşin bir kısmını gösterip öbür türlüsünü 
göstermediğimizde sıkıntı olur.

Bakınız, şimdi, devlet borç aldığında ne yaptı? Biz biliriz devletin borç 
aldığında ne yaptığını: Seçim yaklaştığı zaman taban fiyatlar artar. Hatta 
rekabete, açık artırmaya çıkar. “Ne veriyor (x) partisi? Ben ona kilo başına 
5 bin lira daha fazla veririm.” Vallahi kendi kesesinden olsa 5 kuruş vermez.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hiç cebine ağalık yaptığını görmedim bunu 
diyenlerin, hep devlet kesesine ağalık yapıldı. Bu hataları siyasetçiler olarak 
yaptık.

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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Şimdi, değerli dostum, kardeşim Mehmet Şandır “Birlikte düşünelim 
bazı konuları.” dedi. Bunların başında bir de bunu düşünelim. Siyaset kurumu 
olarak nerede yanlış yapıyoruz? Pazar gününü kurtaralım, pazartesi Allah 
kerim. Allah her zaman kerim, pazar günü de kerim, pazartesi günü de kerim, 
ebedî kerimdir de Allah ama hesabınızı da bileceksiniz, hesabınızı. Nedir o? 
Biz borçlandıysak…

Bak, şimdi, pazar günü Sayın Başbakanımız, değerli bakan arkadaşlarımız 
bazı tesisleri hizmete açacak merkezden.

OKTAY VURAL (İzmir) — Seçilen işçi göndererek, toplama işçilerle. 
Talimatla işçi topluyorsunuz.

 DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, 2003-2009 yılları arasında Devlet Su İşleri tarafından beş 
yüz seksen sekiz adet baraj, gölet ve benzeri tesisler yapılmış, beş yüz seksen 
sekiz adet, beş yüz seksen sekiz! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İçme suyu tesisleri, taşkın koruma, dere ıslahları yapılmış. E borç almış, 
ne yapmış Hükûmet? 2002 yılında, takriben…

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) — İstanbul’da adam öldü Sayın 
Bakanım, dere ıslahı yaptınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — E siz bunları söylediniz ama yine bizim arkadaşımız tercih oldu 
Sayın Kılıçdaroğlu. 

Evet, şimdi, 2002 yılında DSİ kanalıyla enerji sektöründe ne üretiyoruz? 
28 milyar kilovatsaat. Şimdi, 2009’da kaç? Bu 2’ye katlanmış, 49,7; 50 
milyarkilovatsaat. Şimdi, “Aldığınız borç parayı ne yaptınız?” diyorsanız, 
Laila’da yemedik biz, onu iyi bilin.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Şimdi, 
biraz sonra oraya geleceğim ben, Laila’da yemedik.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — ATV ile Sabahı aldınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Öyle kravat filan hesabını yapacaksak biraz sonra da bir simit 
hesabını yapacağız. Bir simit hesabını da yapacağız ama yeri gelmişken 
söyleyeyim: Simidi Altındağ’da alıyor, oradaki hesabı yapıyor, çaya gelince 
Çankaya’nın en lüks kafesinde yapıyor değerli dostum İlhan Bey.(AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)

İlhan Bey’ciğim, bak, bu hesabı yaptım. Şimdi yeri geldi, unuturum sonra 
söylemeden. Eğer her hesabı, böyle, simit hesabı gibi yapıyorsak vallahi yandık. 
Yüzde 100 fark etti.
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Şimdi, ben sordum arkadaşlarımızdan ola ki yanılıyor muyuz diye. Biz 
halkın içindeyiz, halkla beraberiz, görüyoruz.

Şimdi, Türkiye’de birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf 
olmak üzere dört tane kahve var. E, şimdi, sorduğumuz kişiyi de söyleyelim. 
Türkiye Kahveciler Federasyonu Genel Başkanı arkadaşımızdan sorduk: 
“Nedir?” Birinci, ikinci sınıf kahvede 75 kuruş, üçüncü, dördüncü sınıf 
kahvede 50 kuruş. Şimdi, 1 lira nereden çıktı? O dediğim yerlerde olabilir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) — Hilton’da içiyor.

MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) — Hilton’da içiyor, onun hesabını söylüyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Evet, evet.

Şimdi, başka bir şey söyleyeyim. Aynı şeyi sorduk. Eskiden simit 
tezgâhlarda satılıyordu, yine satılıyor -Kızılay’da da var, her yer var- ama bir 
de “Simit Dünyası” diye, daha konforlu, daha hijyenik şartlarda satılan yerler 
var, oradan da sorduk, orada ortalama 50 kuruş, tamam. Hatta şöyle de bir şey 
dediler: “Akşama doğru 4 simit 100 kuruş olur, tezgâhta kalmasın diye.”

Şimdi, öyle kabul edelim, 50 kuruş kabul edelim. Yani yanlış hesap 
Bağdat’tan döner, artık Bağdat’a gitmeye gerek yok. Vallahi, Simit Dünyasından 
da dönüyor, Kahveciler Federasyonundan da, hiç Bağdat’a gitmeye gerek yok.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şimdi hesabı bir daha, doğru yapalım: Şimdi, eğer öyle yapıyorsak, 1 simit 
50 kuruş, 1 çay 50 kuruş, 100 kuruş yapar, günde 5 lira yapar 5 nüfuslu aile, 
ayda 450 lira yapar. Siz çıkardınız 900. Asgari ücret ne kadar? Net olarak 547 
lira.

Şimdi, eğer devletin hesabı da böyle yapılacaksa vay gele hâlimize! Vay 
gele hâlimize! Onun için, milletin neden AK PARTİ’yi tercih ettiğinin de en 
önemli göstergesi.

Şimdi, değerli milletvekilleri, başka bir şey söyleyeceğim. Bakın, biz 
göreve geldiğimizden beri GAP projesinin öneminin farkındayız.(CHP ve 
MHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bütün cumhuriyet hükûmetleri GAP projesinin öneminin 
farkındadır çünkü bu bir devlet projesidir, doğru olan bir iştir, bölgeler arası 
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dengesizliği ortadan kaldıracak... Hani şu terörü önlemek için sadece güvenlik 
tedbiri yetmez, ekonomik paket de lazım, vesaire lazım filan… Bu devletin en 
önemli öngörülerinden ve sevdalı olarak bu işe gönül verdiği projelerin başında 
GAP projesi geliyor. Geriye dönük iki eski siyasi liderin de bu konuda “GAP’ı 
gapdırırdın, gapdırmazdın.” tartışmaları var. Bu kadar siyasi hayatımızda 
önemli. Onun için biz eğer bir açılım diyorsak, vesaire diyorsak “Bunun 
ekonomik paketi yok.” diyorsanız, bunun ekonomik paketi GAP projesidir.

Şimdi bakalım: 91’den bu tarafa GAP projesi, inşallah 2012’nin sonuna 
bitecektir bu. Kaynağı da var, parası da var. Bütün mesele azimle bu işi takip 
etmek. İnşallah bu defteri birlikte kapatmış olacağız. Böylece Türkiye gelirini 
büyük ölçüde artıracak, bölgeler arası dengesizlik ortadan kalkacak. Bittiği 
takdirde 3 milyon 800 bin insanımız doğrudan iş bulacak. Başımıza gelen 
bir kısım belaların temelinde GAP projesi bitmesin çabası vardır, gayreti 
vardır. Bu projeyle kimin ayağına basıyorsak, kimin? (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Hangi uluslararası gücün? Türkiye’nin gelişmesi, güçlenmesi, bölgede 
söz sahibi olması, sorunun değil çözümün parçası olması, bir bölgesel güç 
olması büyük ölçüde bu projelerden geçiyor. İşte bu projeler bittiğinde kimin 
ayağına, nasırına bastıysak hepsinin başımıza bela ettiği işin adına bugün terör 
deniyor, ilave sebeplerle.

Onun için, bakın, biz göreve geldiğimizden beri bu yatırımlar içerisindeki 
payını her yıl artırarak götürüyoruz: 91’de 8,5 olmuş; 92’den itibaren 7,3; 
7,5; 7,2; 6,9 filan gelmiş gelmiş, geçen sene genel yatırım içerisindeki payı 
yüzde 12’ye çıkarmışız. 2009 kriz yılı, yatırımların normalde azalması lazım 
ama bizim bu sene ayırdığımız para 14,4; yüzde 15.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 14,5 milyar TL biz GAP projesine anamızın ak sütü gibi ayırmışız. 
Hiçbir eksikliği yok, hiçbir yerden onaya filan gerek yok. Onun için kendimize 
güvenerek diyoruz ki: 2012’ye gelindiğinde bu GAP projesi inşallah bitmiş 
olacak. Bunu, sağlık afiyet verirse hepimiz bu işi birlikte gerçekleştireceğiz.

Sadece GAP değil, KOP var, bakın böyle örgüt isimleri gibi geçmişte böyle 
şifrelenmiş GAP, DAP filan adı vardı da içinde çoğu zaman son on beş yıldır 
pek kaynak ayrılmayan konular. Konya Ovası Projesi, Türkiye için çok önemli 
-tahıl ambarı diyoruz- Orta Anadolu için fevkalade önemli bir proje, 2012 
yılında bitecek. Yüz on yedi yıllık Konyalının ve Orta Anadolu insanının bu 
konudaki rüyasıdır.

Şimdi, başka konular var değerli milletvekilleri. Eğer hükûmet olarak bir 
vizyonunuz yoksa, bir düşünceniz, bir tasavvurunuz yoksa, dümensiz gemi 
gemiyi nereye götürürse bir ülke de oraya gider. Çok şükür, vizyonu olan bir 
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Hükûmet var. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, sizlerden de katkı bekliyoruz. 
Yanlışımız olursa lütfen söyleyiniz, söylüyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Biz 
onları gerçekten kendi içimizde de değerlendiriyoruz ama Türkiye’nin hayali 
olan bir kısım projeler vardı. Bu, Türkiye’nin hayali, sadece benim değil, sizin 
değil, hepimizin, gelecek nesillerin.

Bakın, nedir bunlardan bir tanesi? Geçmişte bazı teşebbüsler oldu ama 
biz, bizden evvelki hükûmetindir diye bir komplekse kapılmaksınız bu projeler 
bizden evvel de olsa hiç sekteye uğratmadan götürdük. Mesela bunlardan bir 
tanesi Karadeniz yoludur. Ee, şimdi burada yanlış rakamlar var. Yüzde 70’i 
geçmiş dönemde bitmiş de sonra yüzde 30’u… Yani temelini başka hükûmetler 
atmış, duvarları onlar çıkmış, sıvası vesairesi filan biz de götürüp sadece bir 
bayrak dikmişiz, bir çatı geçirmişiz gibi bir… Öyle değil, yüzde 70’den fazlası 
bizim dönemimizde bitirildi buranın. Aynı şey Eskişehir-İstanbul yolu, 
Mekece yolu, çok büyük ölçüde bizim dönemimizde bitirildi, kaynak bizim 
dönemimizde bulundu. Hep beraber orası için, Çorum-Ankara dâhil, Samsun 
dâhil bu iki yol için özel yasa çıkardık ki bu kangren olmuş mesele bitsin diye.

Dolayısıyla, bakınız, Türkiye, artık bir enerji koridoru oluyor. Neden 
dolayı oluyor? Bu Hükûmet döneminde bitirilen, gerçekleştirilen çağın 
projeleri. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, 100 milyon tonunun üzerinde 
petrol akıtılıyor. İkincisi, doğal gaz, aynı güzergâh üzerinden Türkiye’ye gelen 
doğal gaz. Bir üçüncüsü, demir yolu bağlantısı, bir demir yolu üzerinden İpek 
Yolu bağlantısı. İki kıtayı birbirine bağlayan Marmaray projeleri.

Bunlar, her Türk vatandaşını, her siyaset adamını heyecanlandıran şeyler. 
Çünkü zaman zaman belki de yanlış telkinlerimiz sebebiyle vatandaş bize der 
“Ne yaptınız ki?” Aslında, siyasetin neler yaptığının, neler yapmakta olduğunun 
da somut delilleridir bu, herkese lazım projelerdir. Evet, ben yaptım, biz yaptık, 
birlikte yaptık demek varken bu projeleri görmezlikten gelerek sanki hiçbir 
şey yapılmamışçasına burada bütçe müzakerelerini yapmak bence çok doğru 
değil.

Bu konularda söyleyeceğim çok şey var ancak bir iki konuya daha temas 
etmem gerekiyor. Demin söyledik, söylediğimiz hataya kendimizin düşmemesi 
gerekir. O da şudur: Tabiatıyla, biz bunları yaptık, ajandamız bunlardan ibaret 
değil; çantamızdaki bütün hazırlıkları bitirdik, ondan sonra AK PARTİ’nin 
misyonu, gerekçesi bitmiş değil. Her partinin bir gerekçesi olmalı, bir iddiası 
olmalı. Ona “vizyon” diyoruz, “gelecek tasavvuru” diyoruz.

Şimdi, demin söyledim, değerli muhalefet sözcülerimizi dinleyen 
vatandaş, tamam, biz kötüyüz de -bilfarz onu öyle kabul edelim- biz yanlışız, 
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biz Türkiye’de her şeyi berbat ettik. İyi de sen gelince bana ne vereceksin? Yani 
bizim eve gel diyorsun, bizim eve gel diyorsun da bir bardak su mu vereceksin, 
bir bardak çay mı vereceksin -zararı yok, 50 kuruştan olsun o çay, hiç itirazım 
yok- bir simit mi vereceksin, başka bir şey verecek misin, ne vereceksin, nereye 
oturtacaksın yani vaadin ne?

Bakınız, değerli milletvekilleri, şimdi Sayın Başbakanımızla Değerli 
Maliye Bakanımız için, biri 1920’lere, öbürü 50’lilere, 2050’ye gidiyor. Bakınız, 
değerli milletvekilleri, siyaseti iyi kötü okuyarak yapmaya çalışan birisi 
olarak ifade ediyorum: Bugün büyük devletler 2050’yi hesap ediyor, 2050’de 
dünya nereye gelecek, biz nereye geleceğiz? Enerjide, eğitimde, sağlıkta, bir 
ülkenin ihtiyacı olan temel değerlerde, temel konularda nereye geleceğiz diye 
2050’nin projeksiyonlarını ortaya koyuyor. Vay o devletlere ki, bir yıl sonrasını 
göremiyorsa, vay o siyasetçilere ki bir ay sonrasının hesabını yapamıyorsa bu 
ülkenin gidebileceği hiçbir yer yoktur.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Onun için, biz, vizyonu olan bir parti olarak dedik ki, gelin burada şey 
yapalım. Şimdi bazı rakamları vereceğim, bazı hedefleri koyacağız. Bunları 
eksik buluyorsanız dersiniz ki bunlar eksik. Vallahi başımız üstüne, birlikte 
yaparız. Ama bakın söyleyelim: Tabiatıyla 2023 Türkiye’nin, cumhuriyetimizin 
100’üncü kuruluş yıl dönümü. Her bütçenin bir adım daha yaklaştırması lazım 
hedeflerimize.

Bizim vizyonumuz, AK PARTİ olarak, Avrupa Birliği üyesi olmuş bir 
Türkiye. Bu, Türkiye’nin yararınadır. Alırlar almazlar, o benim hiç umurumda 
değil. Ben kendi standardımı ekonomik olarak, sosyal olarak, demokrasi, insan 
hakları, özgürlükler noktasında o seviyeye getirdiğim zaman hiç umurumda 
değil Avrupa Birliği üyesi olup olmamak ama bizim hedefimiz Avrupa Birliği 
üyesi olmaktır.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu, Türkiye’nin yararınadır, 
Türkiye’nin yararınadır. Yararına inandığımız için de geldiğimiz günden beri 
canla başla çalışıyoruz.

Geçtiğimiz dönemde Cumhuriyet Halk Partisiyle beraber birçok yasaları 
birlikte çıkardık, teşekkür ediyorum. Yani birbirimize bir katkımız varsa bunu 
söylemekte de hiçbir beis yok, böyle bir geleneği, böyle bir âdeti de başlatalım. 
Geçen dönem altı uyum paketinde ve alan düzenlemesiyle ilgili birçok yasada 
gerçekten Cumhuriyet Halk Partisiyle çok iyi diyaloğumuz oldu, çok önemli 
katkıları oldu.

Şimdi, evet, Avrupa Birliği üyesi bir ülke. G20’ler içerisinde ilk 10’a girmiş 
bir ülke. 17’nci sırada olmak, 16’ncı sırada olmak elbette bizim dönemimizde 
önemli bir başarı, önemli bir yere geldik. İkinci ligden birinci lige çıktık ama 
birinci ligde küme düşme noktasında olmak var, şampiyonluğa oynamak var. 
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Milletimize yakışan, tarihine yakışan, kültürüne yakışan ilk 10’a girmektir.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bir adım sonrası daha yukarılardır ve 2023’e 
geldiğimiz zaman birçok noktada bugünkülerin çok üzerinde bazı hedefler 
ortaya koymamız lazım.

Bugün millî gelir hesabımız… Demin burada hesaplandı, 8 bin 
küsur denildi, 10 bin… Tabiatıyla 2009 çıkmadı, 2008 üzerinden verilen 
rakamlar. Onu az bulabilirsiniz, çok bulabilirsiniz ama hedefimiz 2023 yılına 
geldiğimizde 20 bin doların üzerinde -hatta bazı öngörülerde 22 bin dolar 
ama biz asgarisinden diyelim- bugünkü millî gelirimizi katlayacak bir seviyeye 
vatandaşımızı, kişi başına, ulaştırmak. Gayrisafi millî hasılamızı 2 trilyon 
dolara ulaştırmak. 1 trilyon dolar dış ticaret hacmini gerçekleştirmek. Okul 
öncesi eğitim kademesinde, bugün yüzde 34, bunu yüzde 100’lere çıkarmak. 
Ortaöğretimde bugün yüzde 98, bunu yüzde 100’lere çıkarmak. Ayrıca, 
yükseköğretimde okullaşma oranını yüzde 50’ye çıkarmak. Bunları Türkiye 
yapmak mecburiyetinde, başarmak mecburiyetinde. Bu coğrafyada Allah’ın 
izniyle ebediyete kadar yaşayacağız. Hiç kimse birliğimizi, dirliğimizi bozamaz. 
Birliğimizi dirliğimizi! (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Biz kardeşiz. Bu 
ülkedeki 72 milyon insan kardeş. Allah bizi kardeş kıldı. Tarih bizi buluşturdu, 
kaynaştırdı, et ve tırnak hâline getirdi. Ebediyete kadar biz bu coğrafyada 
yaşayacağız, ama her zaman alnımız açık, başımız dik olacağız. Bunun ön 
şartı, güçlü bir ekonomiden geçiyor, iyi eğitimden geçiyor, hedeflerimizi doğru 
koyup içe dönük kavgalar yerine bütün enerjimizi, gücümüzü, ülkemizin 
birliğine, dirliğine, kardeşliğine yöneltecek çabalara, projelere ayırmaktan 
geçiyor.

Elbette 2023’e geldiği zaman, artık -70 kişilik, 60 kişilik sınıflar değil, 
bunlar büyük ölçüde düştü, 30 kişilik sınıflarda bizim çocuklarımız, bilgisayarlı 
sınıflarda- bugün olanlardan katbekat ileri seviyelerde bu eğitimi görecek, 
görmesi gerekiyor.

Sağlıkta önemli mesafeler alındı. 2023’e geldiğimiz zaman sağlığın 
kalitesinin en üst noktaya çıkması lazım. Koğuşlarda hasta yatmayacak artık, 
tek kişilik odalarda, refakatçileriyle beraber, bu hizmetlerin sürdürülmesi ve bu 
noktada nitelikli yatak sayılarının artırılması, sağlık bölgelerinin oluşturulması 
lazım.

Bakınız, değerli milletvekilleri, hiç üzerinde durmadığımız bir konu var: 
Eğer siz bilimde, teknolojide, araştırma geliştirmede gerideyseniz, bir yıllık 
tarım ürünlerini verirsiniz bir tane son model bilgisayar ürünü bile satın 
alamazsınız. Artık bilgi para ediyor, akıl para ediyor, onun için de araştırmaya 
geliştirmeye para vermek lazım, para ayırmak lazım.

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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Onun için, hedef olarak dedik ki: 2023 yılına geldiğimiz zaman araştırma 
geliştirmeye vereceğimiz paranın yüzde 2,5’tan aşağı olmaması lazım. Bu, 
bizim için son derece hayatidir, güçlü devlet olmanın en önemli şartlarından 
bir tanesidir.

Kadın iş gücünün bugünkünün katbekat üzerine çıkılması lazım, yüzde 
30’ların üzerinde olmalı.

Tarım alanında -söyledim, tarım önemlidir hâlen- 8,5 milyon hektarlık 
sulanabilir arazimiz var. Bunun bir kısmını suluyoruz, hâlen sulayamadığımız 
kısımlar var. Onun için, Hükûmet olarak bu projelere çok önem verdik, 
öncelik verdik. Rakamlara bakarsanız, bu böyle. 2023’e gelindiğinde 8,5 milyon 
hektar arazinin tamamının sulanmasını hedefliyoruz. Yani biz vatandaşımıza 
bunu vaat ediyoruz. Bunun neresine yanlış diyeceksiniz? Neresine? Eğer 
beğenmiyorsanız, siz kendi rakamlarınızı koyun.

 Elbette, bilim ve teknoloji alanında çalışan insanların sayısının artması 
lazım. Öyle 10 bin kişiyle… 35 kişiyle, 40 kişiyle acımasız rekabet dünyasında 
işi bir yere götürmeniz, bir yere vardırmanız mümkün değil. Onun için, 2023’e 
geldiğimizde bunun en az yüzde 65’i bulması gerekiyor.

Ulaştırma, başlı başına üzerinde durduğumuz bir konu. İlk defa 
hızlı trenle Türkiye bizimle tanıştı. Gittiğimiz yerlerde hep imrenirdik, 
Japonya’da, Avrupa’da, vesairede. Bizim dönemimizde, 2023’e gelindiği zaman, 
havaalanlarıyla, limanlarıyla, 2 bin kilometre Ankara merkezli hızlı trenleriyle, 
otoyollarıyla, duble yollarıyla Türkiye bir farklı Türkiye olacaktır. Zaten yedi 
senede çok şeyin değiştiğini gördük ve görüyoruz.

Şimdi, bütün bunları nasıl yapacağız? Değerli milletvekilleri, bunları 
demokrasi içerisinde yapacağız. Üzerinde durmamız gereken konu bu, 
çünkü bir ülkede demokrasi yoksa o iş kör ve topal gider. Çünkü, gelişmiş 
ülkelere bakarsanız, bir ikisi dışında hemen tamamına yakını demokrasiyle 
idare edilen ülkelerdir. Bugün, ülkemizde hepimiz görüyoruz ve tartışıyoruz 
ki, bir demokrasi problemi var, bunu kimse görmemezlikten gelemez. Bir 
hak ve özgürlükler talebi var, bunu da görmemezlikten gelemez. Türkiye’nin 
modernleşmesi, çağdaşlaşması yüz yıllık bir macerasıdır. Cumhuriyet bunu 
proje hâline getirmiş. Şimdi bize düşen, çok partili parlamenter sistem 
içerisinde bunu hedefine ulaştırmak ve gerçekten çağdaş ölçeklerde, çağdaş 
ölçütlerde bir demokrasiyi Türkiye’de yerleştirmektir. Artık, seçimle gelenin 
seçimle gideceğini herkesin kabul etmesi lazım. Aksi hâlde, yaptığımız 
seçimlerin hiçbir anlamı kalmaz.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ee, seçime 
varız, sandığa varız ama pazartesi günü eğer benim dediğim olmazsa, benim 
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dediğim istikamette tercih olmazsa ne yapacağız? Ee, bunu uzaklaştırmanın 
yollarını arayan bir Türkiye’nin çağdaş dünyada yeri yoktur ve olamaz.

Onun için şunu kabul edelim, şunu, o da şudur: Türkiye, uzunca bir 
zamandan beri bu yönde belli bir arayışın içerisinde ve çok da ağır bedeller 
ödeyerek bugünlere geldi. Artık, cumhuriyetle beraber tebaalık dönemi bitti, 
vatandaşlık dönemi başladı. Vatandaş dediğiniz insan, vatandaş statüsündeki 
kişiyi tebaadan ayıran ne? Tebaa, verilenle yetinir, verilenle. Ne verirseniz ona 
“Eyvallah” der. Onun dışında bir şey istediği zaman, onun istemeye hakkı yok. 
Ama demokrasilerde vatandaşlar vardır, vatandaş talep eder. Doğru talep eder, 
yanlış talep eder; iyi talep eder, kötü talep eder ama eder. Siz onları yok farz 
ederek… Çünkü biz o sayede buradayız, biz onlar adına…Yani bizi seçerken 
vatandaş ama hak talep ederken diyorsak ki “Verilenle yetin, fazlasını isteme.”

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Tekel işçileri gibi…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Neden? Neden istemeyecek? İstememesinin sebebi ne? Yani niye 
istemeyecek?

Ee, şimdi efendim, bugüne kadar bu türlü taleplerin karşısında hep aynı 
gerekçelerle karşılaşmışız. Her hak ve özgürlük talebinin sonunda ya devlet 
yıkılıyor ya rejim çöküyor ya ekonomi batıyor ya millet bölünüyor. Elli senedir, 
elbette geçmişte yaşadığımız travmalar var, sıkıntılar var, ama artık kendimize 
güvenmemiz lazım. Bir bölgesel güç olan, dünyada bu kadar ekonomik güce 
sahip bir ülkenin artık korkularla, vehimlerle bir yere varması mümkün değil. 
Tedbirimizi sağlam alacağız, geleceğe de güvenle bakacağız ama her hak ve 
özgürlük talebine diyorsak ki “Bunun sonucunda şu olur, bu olur.” o takdirde 
bir şeyi izah edemeyiz değerli milletvekilleri, gelin, burada anlaşalım. O da 
şudur: Bugün sahip olduğumuz bir kısım haklar ve özgürlükler var, hiç farkında 
bile değiliz, sanki “Bunlar kolay elde edilmiş; bundan elli sene evvel de vardı, 
altmış sene evvel de vardı, yüz sene evvel vardı.” gibi bir zehaba kapılmadan 
diyoruz ki: Bugün sahip olduğumuz hak ve özgürlükler dünün yasaklarıydı, 
dün yasaktı bunlar. O yasakları birileri bedel ödeyerek ortadan kaldırttı, bedel 
ödeyerek; biz şimdi onları rahatlıkla kullanıyoruz.

Şimdi talep edilenler var; bunları da burada oturacağız, tartışacağız, 
konuşacağız; birbirimizi anlayarak, birbirimizi suçlamadan, doğruyu birlikte 
bulma çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Birbirimize küs olamayız, 
birbirimize dargın olamayız; benim yanlış yapmam, sizin yanlış yapmanızın 
gerekçesi olamaz, sizin yanlış yapmanız da benim yanlış yapmamın gerekçesi 
olamaz. Gelin, ne olur 2010’da yeni bir sayfa açalım, bu millet bizden bunu 

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar



368

23. Dönem

bekliyor; vallahi ve billahi, yemin ederek ifade ediyorum.(AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) Ekmekten, aştan evvel “Bu siyasi partilerimiz ne zaman 
bir araya gelecek de şu işleri konuşacaklar.” diyor. Biz hasım değiliz, biz rakip 
değiliz, farklı fikirlerdeniz ama kardeşiz, öyle olmak mecburiyetindeyiz.

Bakınız, dünün yasakları… Bugün rahat konuşuyoruz, şu kürsüde bu 
konuşmanın yapılması bile belli bedellerin sonucudur. Şimdi, 1950’lere 
gelmeden evvel bu ülkede “Milliyetçiyim.” demek suçtu, “Milliyetçiyim.” 
demek! Bedeli tabutluktu, en hafif ceza tırnaklarınız sökülürdü.(AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) Ben her 3 Mayısta o sıkıntıları çekenlere Fatiha okuyorum, 
rahmetle anıyorum. Onlar söylediler, bakın, bugün “Milliyetçiyim.” demenin 
hiçbir şeysi yok ama o bedeller ödendi ki bugün bu noktaya geldik.

Hatırlar mısınız: Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türk müziğini devletin 
radyosunda çalmak yasaktı. Kendi kültürüne sırtını dönmüş bir dönem olabilir 
mi? E, dönüldü. Öyle oldu, böyle oldu, bugün, artık kültürümüzün en önemli, 
en asli unsurlarından bir tanesi bu.

141, 142, 163; bu üç maddenin uygulanması Türkiye’de özgürlük alanı 
bırakmadı. En azından olan, ufak tefek haklar, içinde “emperyalizm” geçen, 
içinde “sömürge” geçen, içinde “ezen, ezilen” geçen ya da “Allah, peygamber” 
geçen masum bir kitabı 3 kişi bir araya gelmiş, okuyor. Şimdi devletin bütün 
kütüphanelerinde… Bu 3 kişi bir araya gelip bu kitapları okudu diye, binlerce 
insan, yedi sene, sekiz sene, on sene, on beş sene hapis yattı. Şimdi devletin 
resmî kütüphanelerinde bu kitaplar var, hiçbir şeysi yok.

Başka bir şey söyleyeyim: 1 lira yabancı döviz bulundu -avukatlıktan 
gelen arkadaşlarımız bilir- 1 dolar bulundu cebinizde, işiniz gücünüz yok artık 
günlerce mahkeme koridorlarında, hapishanelerde… Bakınız, şimdi Türkiye, 
daha sonra…

ABDULLAH ÖZER (Bursa) — Onu sen yapmadın!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hep beraber yaptık. Kim yaptıysa Allah razı olsun ya, bu işler 
şahsi mesele değil değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bunlar şahsi mesele 
değil. Türkiye’nin bu taleplerden neden endişe duymaması gerektiğini ifade 
için söylüyorum.

Ne oldu sonra? Sonra ne oldu? Bakın, ana dili konuşmak yasak hâle 
getirildi. Niye? Niye? Ee, ana dilde yayın yapmak… Bakın, dün, bunları hep 
ürküntüyle karşıladık, tepkiyle karşıladık, reaksiyonla karşıladık, hatta yeri 
geldi… Şimdi, ben bakıyorum o dönemlerdeki yazılıp çizilenlere, o hakları 
savunanların da önemli bir kısmı o zaman karşıydılar. Rahmetli Özal yurt 
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dışına giderken dedi ki: “Ne olacak ya şu GAP’ta iki saat Kürtçe yayın yapılsa; 
başkasının kanalından yanlışını öğreneceğine devletin kanalından doğruyu 
öğrense.” Vay sen misin bunu diyen, kıyamet koptu Türkiye’de. Ee, şimdi? O 
zaman da neredeyse bu talepleri dile getirenler, bunları söyleyenler, yeri geldi 
hain oldu, yeri geldi faşist oldu, yeri… Söylenmedik laf kalmadı.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Türkiye bu kadar tecrübeyi yaşadıktan sonra, 
işini yoluna koymak, demokratik standartlarını yükseltmek adına bir kısım 
taleplerle karşılaşıyorsa hiç telaşa kapılmaya gerek yok, demin söyledim, 
abdestinden şüphesi olan namazını tartışmaya açar. Bizim milletimizin abdesti 
sağlamdır, mayası sağlamdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Sayın Çiçek, altmış dakikalık süreniz doldu, size de ilave süre 
veriyorum.

Lütfen konuşmanızı tamamlayınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bizim milletimizin sütü de temiz, mayası da temiz. Kimse birliğimizi 
de bozamaz, dirliğimizi de bozamaz. Yeter ki biz omuz omuza verelim, el ele 
verelim, gönülgönüle verelim, aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bunu çok net 
söylüyorum, Allah’a inandığım kadar inanıyorum. Milletimizin geleceğine 
inanıyorum. Biz iktidarda oluruz olmayız ama milletimizin geleceği, bu yolda 
gittiği sürece, bugünden daha aydınlıktır. Bu aydınlık günleri hep beraber 
göreceğiz.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Cenabıhak’tan niyazım, hepimizin 
sıhhat ve huzur içerisinde böyle günlere kavuşması ve bugünleri hep beraber, 
doya doya yaşamamızdır.

2010 bütçesinin hepimiz için, hepiniz için, milletimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.(AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)
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Konu : Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
ve 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 33
Tarih : 15 Aralık 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Bugün devlet ve toplum hayatımız bakımından son derece önemli 
faaliyetleri sürdüren bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri ile ilgili 
müzakereleri yapıyoruz. Bu bütçenin kurumlarımıza, ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum ve işin bu noktaya kadar gelmesinde emeği geçen 
herkese, bugün burada söz alan tüm değerli milletvekillerimize de ayrıca 
teşekkür ediyorum.

Sözlerimin başında, bütçesini görüştüğümüz Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı bütçesi var bunlardan bir tanesi. Konya’nın Bozkır ilçesinde ve 
bazı yerleşim merkezlerinde meydana gelen yağışlar ve kar erimesi sebebiyle 
hepimizi üzen bir gelişme var. Bundan dolayı, Konyalı vatandaşlarımıza, 
bu afete maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Şükredilecek 
husus, can kaybının olmamasıdır. Ulaştırma Bakanımız orada, valimiz orada, 
devletin ilgili birimleri orada, yaraları sarmaya çalışıyoruz. İlk yardım olarak 
ilk harcamalarda kullanılmak üzere 200 milyar hemen gönderdik. Arkasından 
da hasar tespitleri yapılınca gereğini başka yerlerde olduğu gibi burada da 
yapacağız, yapmaya çalışıyoruz.

Sözün burasında kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Maalesef, 
Türkiye, coğrafyası itibarıyla tabii afetlere büyük ölçüde maruz bir coğrafyadır. 

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar



372

23. Dönem

Neredeyse, ülke coğrafyasının yüzde 90-95’i, gerek deprem riski taşıyor gerekse 
sel, heyelan gibi tabii afetleri yaşama riski taşıyan bir coğrafyada bulunuyoruz. 
Onun için, tüm hükûmetler, geçmişte olduğu gibi, belki bundan sonra, küresel 
ısınmayı ve insani zaaflarımızdan kaynaklanan, kendi başımıza bela ettiğimiz 
bir kısım gelişmeleri de hesaba katarak o afet konusunu öncelikli bir mesele 
olarak kabul etmeli ve partiler üstü bir anlayışla bu meseleye yaklaşmamız 
lazım.

Doğrusunu isterseniz, bu konuda yapılacak işler bellidir çünkü afete 
maruz kalmış ülkelerde afeti ortadan kaldırmak mümkün değil çünkü bu 
bizim elimizde, irademizle olan bir şey değil ama afetin tesirlerini asgariye 
indirebilmek, zararları azaltabilmek ve sağlıklı bir yapı oluşturabilmek 
gerekmektedir. Bunun için yapılacak üç ana istikamette çalışma var, biz de 
devlet olarak bunu, gücümüz yettiği kadar, aklımız erdiği kadar, imkânlar 
ölçüsünde yapmaya gayret ediyoruz.

Bunlardan bir tanesi, daha tabii afetler meydana gelmezden evvel riski 
azaltacak çalışmaları yapmaktır. Bu, isterseniz dere ıslahı deyin, isterseniz 
imar planları deyin, neticede artık, Türkiye’de nerede, ne olabilecek, onunla 
ilgili çalışmalar, bilimsel çalışmalar büyük ölçüde yapıldı, kalan kısımlar 
da yapılmaya devam ediyor. İşin bu noktasında daha hassasiyetle durmak, 
afet meydana gelmezden evvel zararı asgariye indirecek tedbirleri almak 
gerekmektedir.

İkincisi, bütün bu tedbirlere rağmen bir afet meydana geldiğinde anında 
müdahale edebilmek ve bu koordinasyonu iyi bir şekilde sağlayabilmektir.

Üçüncüsü de iyileştirme çalışmaları. Afet meydana geldikten sonra, 
meydana gelen hasarları ortadan kaldırmak ve iyileştirme çalışmalarını bir 
bütünlük içerisinde yapmak gerekmektedir.

Tüm dünyadaki ana politikalar da bu üç eksen üzerinden sürdürülüyor, 
dolayısıyla, Türkiye de bunu yapıyor.

Geçmişte afet işleriyle ilgili olarak birden fazla kamu kuruluşu görevliydi.  
Böylesine önemli bir konuyu, sorumluluğu değişik kurumlara yaymak suretiyle 
tek elden ve bir bütünlük içerisinde yürütmek mümkün olmadığı için -sizlerin 
de gayretiyle, katkısıyla- artık bunu tek bir çatı altında topladık. Dolayısıyla, 
2010 başından itibaren afet ve acil durumla ilgili tüm işlemler -yurt içi, yurt 
dışı- tek elden, tek çatı altında yürütülmektedir.

Şimdi, ikinci olarak yapmaya çalıştığımız husus, dağınık mevzuatı 
birleştirmektir. Ayrı ayrı zamanlarda çıkmış olan yasalar sebebiyle zaman 
zaman yetki alanlarında boşluklar olmakta ve bunun da beraberinde getirdiği 
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icraatlarda, koordinasyonda sıkıntılar meydana gelmekteydi. Bununla ilgili 
tüm çalışmaları tek çatı altında nasıl topladıysak, mevzuatı da tek elden 
toplayacak bir çalışmayı bugün yarın bitirmek üzereyiz, bunu da yüce Meclise 
getirmiş olacağız.

Tabiatıyla, bu, afet konusunda üzerinde durmamız gereken husus, yasal 
düzenlemelerden öte… Ki bunu yaptık, yapıyoruz. İkincil düzenlemeler 
hemen hemen yapıldı. Diğer mevzuatı da birleştirdiğimiz takdirde yasal 
düzenlemelerde çok fazla bir boşluk yok ama esas mesele, her toplumsal 
sorunda olduğu gibi, ciddi bir eğitim sıkıntımız var. Bir toplumsal bilince, 
toplumsal duyarlılığa ihtiyaç vardır.

Doğrusunu isterseniz, karşılaştığımız bir kısım üzücü durumlar insani 
zaaflarımızdan, belki aşırı kâr hırsından, günü kurtarmak, “Bir şey olmaz.” 
gibi, sadece kısa günü değerlendirme gibi bir kısım çabalardan, gayretlerden 
kaynaklanıyor. Bunun için toplumun bir bilgilendirmeye, eğitime ihtiyacı 
var. Bunun için de evvela bu mücadeleyi yapacak personelin eğitilmesi 
gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerimizle beraber, bu 
konuyla alakalı, devletin tüm imkânlarını seferber ederek bir eğitim faaliyetinin 
başlatılması gerekiyordu. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren kurulmuş olan yeni 
idare büyük ölçüde eğitime önem vermektedir. Gerek uluslararası gerekse 
ulusal bazda, çok sayıda il ve bölge bazında ve Türkiye’nin hemen hemen her 
yerinde birçok çalışmayı, eğitim çalışmasını sürdürüyor, sürdürmeye de devam 
etmektedir. Devletin bu yöndeki çabalarının yanında, hiç şüphesiz, meslek 
örgütlerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın, teker teker vatandaşlarımızın 
da bu yöndeki gayreti her türlü takdirin üzerinde olacaktır.

Ayrıca, bu çalışmalar sırasında yaptığımız bir başka husus: Türkiye’nin 
neresi afete maruzdur ve ne tip büyüklüktedir, riskleri ne ölçüdedir, bununla 
ilgili jeolojik etütlere ihtiyaç var. Burada yeri gelmişken teşekkür ediyoruz, 
Meclisimizin kurmuş olduğu Deprem Araştırma Komisyonunun çalışmaları 
hakikaten bizim bu faaliyetlerimizde… Son olarak Sayın Başbakanın 
başkanlığında İstanbul’da yaptığımız, üniversite temsilcileri ve ilgili kurumların 
birlikte düzenlediği toplantıda da bu rapor önemli ölçüde yer almıştır. Bu 
rapor gerçekten son derece faydalıdır bundan sonraki çalışmalar bakımından.

Dolayısıyla işin bilimsel yönden çalışmalarını da devamlı sürdürüyoruz, 
sürdürmeye devam ediyoruz. Ülke genelinde afet ve acil durumlarla ilgili olarak 
yapılması planlanan, yapılacak tüm proje ve ARGE çalışmaları bakımından 
da, Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜBİTAK’la birlikte hareket etmek suretiyle, 
işin bilimsel yönünü de belli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz.

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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Ayrıca, üzerinde çalıştığımız on yedi ayrı proje var. Süre kısıtlı olduğu için 
bunları okumak istemiyorum ama bu on yedi proje tamamlandığı takdirde, 
önümüzü çok daha rahat görme, yapılacak işleri daha teferruatlı bir şekilde 
uygulayıcıların önüne koyma imkânı olacaktır.

Ayrıca, bu çalışmalar sürdürülürken, zaman zaman, maalesef, Türkiye’nin 
muhtelif yerlerinde, gerek deprem gerekse sel felaketi sebebiyle bu afetlere 
maruz kalan vatandaşlarımız var. Şu ana kadar, 2010 yılı içerisinde bu afete 
maruz kalan 1.104 yerleşim yerinde 7.943 konut, 1.430 ahır ve 542 iş yeri 
olmak üzere, bir kısmı ihale yöntemiyle bir kısmı TOKİ vasıtasıyla olmak 
üzere 20.847 konut inşa edilmiş, 1.400 ahır ve 542 işyerinin yapımına yönelik 
faaliyetler de hâlen yoğun bir şekilde devam etmektedir. Özellikle son Elâzığ 
depremi sebebiyle Elâzığ, Bingöl, Ağrı’daki sel felaketi ve başkaca yerlerde de 
-o çapta olmasa bile- birçok afet durumları söz konusu olmakta. Bunlara da 
bütçe imkânları içerisinde, özel idare imkânları içerisinde her türlü çaba ve 
gayret gösterilmektedir.

Yapılan mevzuat çalışmalarını kısaca söyledim. Bir arkadaşımız İSMEK’le 
ilgili konuyu gündeme getirmişti. Alınmış olan, Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankasından 310 milyon avro, Avrupa Yatırım Bankasından alınan 300 milyon 
avro; toplam 600. Bununla ilgili iki türlü çalışma yapılmaktadır: Bunlardan 
bir tanesi, acil müdahale kapasitesini geliştirme çalışmaları devam ediyor. İki 
ayrı yakada bir kısım merkezler kuruldu, acil durum merkezi inşa edilmekte, 
haberleşme sistemi güçlendirilmekte. Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili araç 
gereç teminine gidilmektedir. Projenin diğer kısmıyla ise kamu binalarının 
güçlendirilmesi için bu kaynak kullanılmaktadır. Şu ana kadar 2006 yılından 
bugüne 342 kamu binası güçlendirildi, 129 binanın güçlendirilmesi devam 
ediyor, 44 kamu binası yeniden yapıldı, 28 kamu binasının yeniden yapımı 
devam ediyor, 34 kamu binasının ise ihale süreci devam ediyor, 230 binanın da 
güçlendirilmesi için fizibilite çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla alınan bu 
kredinin nereye kullanıldığıyla ilgili hususları da kısaca ifade etmeye çalıştım.

Aslında bu afet ve acil durum konusu ayrı bir değerlendirme konusudur 
ancak değerli milletvekillerimizin diğer bir kısım kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
ilgili değerlendirmeleri var, onlara da kısaca cevap vermem gerekmektedir.

Bugün görüştüğümüz devlet kurumları içerisinde bir devlet olarak olmazsa 
olmaz bazı kuruluşlarımız vardır. Bunların başında istihbarat teşkilatları gelir. 
Bir yerde devlet varsa orada istihbarat da vardır ve olacaktır. Millî İstihbarat 
Teşkilatımız ve Millî Güvenlik Kurulumuz birbirine paralel bazı noktalarda 
faaliyet gösteriyor, devletimizin en önemli, en saygın kurumlarıdır.
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Yalnız, şunu burada özellikle ifade etmek istiyorum: Bunlar kurumlardır, 
kendilerinden Anayasa ve yasalar çerçevesinde çizilen görev, yetki ve 
sorumluluklar içerisinde görevlerini fedakârane yapmaktadırlar. Ben, 
kendilerine teşekkür ediyorum, diğer kurumlarımızda çalışanlarla birlikte. 
Kurumların da zaman zaman hataları olabilir, kurum içerisinde çalışanların 
da hataları olabilir. Bu, bize mahsus bir durum da değildir. Tüm dünyada 
disiplin kurulları, disiplin hükümleri veya benzer cezai hükümler de zaten 
hata yapılması hâlinde uygulanması içindir ama geneline baktığımızda, bu iki 
kurumumuz da Anayasa’da belirtilen, yasalarda belirtilen çerçevede görevlerini 
yapmaya devam ediyorlar. Çünkü bulunduğumuz coğrafya, çevremizde olup 
bitenler, dünyadaki gelişmeler, istihbarat teşkilatlarının önemini eskiden bir 
ise beşe katlamıştır; çok daha önemli hâle gelmiştir, siber saldırılar başta olmak 
üzere, bölgesel çalışmalar başta olmak üzere.  

İnanıyorum ki bu kuruluşlarımızın temsilcileri de burada sizin 
tekliflerinizi, eleştirilerinizi önemli bir şekilde not ettiler, bundan sonraki 
çalışmalarında da buna uygun faaliyetlerini sürdürecekler, sürdürmeye devam 
edecekler. Bu kurumla ilgili yapılan burada bir kısım eleştiriler var. Bunları 
yedi dakikalık süre içerisinde cevap veremem ancak şunu ifade edeyim, 
yapılan işlemlerde yasalara aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. 
Zaten bir kısım uygulamalar yargı kararlarıyla ilgilidir -Anayasa’nın 138’inci 
maddesi de- o kararları doğru bulsak da bulmasak da uygulama mecburiyeti 
var. Konuya o açıdan baktığımızda meseleyi hukuki planda değerlendirmek 
gerekecektir, değilse siyasi planda bir değerlendirme söz konusu değil.

Kaldı ki Millî İstihbarat Teşkilatı, zaman zaman gündeme gelen ve aydınlığa 
kavuşması gereken hususlarla ilgili olarak yargı mercilerinden kendilerine 
bir yazı yazıldığında bunun cevabını, gizlilik derecesini de yazmak suretiyle 
mahkemelerin takdirine ve değerlendirmesine sunmaktadır ve tüm dünyada 
da belki devlet kurumlarının neredeyse tamamına yakınının faaliyetleri açıktır, 
alenidir. Bunun istisnası, istisnalarından bir tanesi, en başta geleni istihbarat 
faaliyetlerinin gizlilik içerisinde yürütülmesiyle alakalıdır. Dolayısıyla bu 
hassasiyete de dikkat etmek suretiyle Millî İstihbarat Teşkilatımız hem 
görevlerini yapmakta hem de Türkiye’nin ihtiyaçlarını dikkate alarak yeniden 
yapılanmak suretiyle, inanıyorum ki daha önemli hizmetleri önümüzdeki 
dönemde de gerçekleştirecektir.

Üzerinde durulması gereken bir başka konu Millî Güvenlik Kuruludur. 
Millî Güvenlik Kurulunun görevinin neden ibaret olduğu Anayasa’nın 118’inci 
maddesinde bellidir. Millî Güvenlik Kurulunun görevi, devletin millî güvenlik 
siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili tavsiye kararları almaktır. 

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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Dolayısıyla, geçmişte zaman zaman Millî Güvenlik Kurulu siyasi tartışmaların 
merkezinde olmuştur ama bugün geldiğimiz noktada, bir demokratik 
ülkede, Millî Güvenlik Kurulu, nerede olması gerekiyorsa, ne kadar olması 
gerekiyorsa, hangi çerçevede olması gerekiyorsa, bugün o çerçevede görevlerini 
yürütmektedir. Ancak bu Kurulun faaliyetleriyle ilgili, çalışmalarıyla ilgili 
kamuoyu yeterince bilgi sahibi olmadığı için, zaman zaman farklı, bana göre 
de eksik değerlendirmeler yapılıyor.

Yasada belirtildiği gibi, Millî Güvenlik Kurulu ayda 2 defa toplanıyor. 
Bunun gündemi belirlenirken, Genelkurmay Başkanımız Başbakanımızla 
görüşmek suretiyle gündemini sayın cumhurbaşkanları belirliyor. Evvela, 
gündem belirlemesi budur. Bunun klasik bir gündemi var, bir de değişken 
gündemi var. Birinci gündem maddesi -uzunca bir zamandır bu Kurula 
katılan birisi olarak ifade edeyim- Türkiye’nin güvenlik sorunlarıdır. Bir önceki 
toplantıdan daha sonraki toplantıya kadar ülkenin güvenliğiyle ilgili olan 
gelişmeleri çok yönlü olarak değerlendirir. Bunun ekinde de birçok çalışma 
vardır, ilgili kurumların ortaya koyduğu çalışmalar.

İkincisi, yine devletin güvenliğiyle alakalı olarak, özel olarak üzerinde 
durulması gereken konular varsa -ki her defasında vardır- dünyada, bölgede 
bu kadar gelişme olurken bunları Türkiye göz ardı edemez. Nitekim neleri 
konuştuğumuz da -özel gündemde- basın bildirileriyle, kamuoyuyla 
açıklanmaktadır.

Bir de değerli arkadaşlarımızın bilmesi gereken husus şudur: Millî Siyaset 
Belgesi’nde şu vardı, bu yoktu, vesaire gibi tartışmalar… Bunu yapabiliriz, 
fayda varsa yapmaya da devam edelim ama bir üçüncü gündem maddesi var, o 
da Kurul üyelerinin gündeme getireceği… Yani yazılı gündemde yok. Bu ayın 
27’sinde toplantı var, bu gündem geldi ama kurul üyeleri de oradaki gündemin 
dışında bir konuyu gündeme getirmek istiyorlarsa -ki zaman zaman gelir- o da 
bir başka şekliyle güvenlikle alakalı bu konuların orada tartışılıyor olmasıdır. 
Dolayısıyla Türkiye’nin güvenlikle ilgili bir sorunu varsa tavsiye kararı 
niteliğinde olmak üzere bu kurulda görüşülmekte ve bununla ilgili de tavsiye 
kararları almaktadır. Bunun ötesinde kurula bir anlam yüklediğimiz takdirde 
o zaman demokrasiyle çok bağdaşır bir kurum olmaktan bunu çıkarırız. O 
zaman millet iradesinin yerine, sizlerin yerine, sizin seçtiğiniz güvenoyu 
verdiğiniz Hükûmetin yerine bir başka iradeyi ikame etmeye çalışırız ki bu, 
demokrasi açısından ne doğrudur ne de artık günümüz dünyasında böyle bir 
gelişmeyi kabul etmek mümkündür. Dolayısıyla Millî Güvenlik Kurulu bu 
çerçevede görevini yapıyor, yapmaya da devam ediyor.
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Millî Siyaset Belgesi’yle ilgili olarak geçmişte de birçok tartışma yapıldı, 
söylendi, söyleniyor ama biz kendi dönemimizle ilgili şunu ifade etmeye 
çalışıyoruz ki: Vatandaşımız neyi tehlike görüyorsa, neyi risk görüyorsa 
demokrasilerde o öncelik alır. Millet iradesinin yerine kişisel iradelerin tehdit 
veya risk olarak gördüğü hususlar milletin tümüne şamil olarak, tehdit olarak 
algılanması, bu çok doğru bir şey değil, bu demokratik anlayışla da bağdaşır 
bir husus değil.

İkincisi, bu türlü belgeleri mademki bu kadar önemsiyorsak içine herkesin 
kendine göre, keyfine göre doldurduğu, hukuki olmayan, hukuk açısından 
çerçevesi belli olmayan siyasi suçlamalara konu teşkil edecek kavramları da biz 
artık Millî Siyaset Belgeleri’nden çıkarıyoruz. Bu belgenin herkesin anladığı, 
anlayacağı tarzda dille ve kavramlarla yazılması gerekir. İrtica kavramı 
geçmişten beri bir siyasi suçlama aracı olmuştur. “İrtica nedir?” derseniz ceza 
hukukunda bunu tanımlayan, bunu tarif eden herhangi bir ifade söz konusu 
değil. Bir hukuk devletinde de bir şey yasak değilse kişileri başka türlü bir 
kısım değerlendirmelerle özgürlük alanını daraltamazsınız. Onun için bizim 
yaptığımız bu değerlendirmeler aslında doğru değerlendirmelerdir. Dünyadaki 
benzeri belgelerden de istifade etmek suretiyle, çağdaş bir ülkede, demokratik 
bir ülkede, hukuk devletinin kurumsallaştırılmaya çalışıldığı bir ülkede ne, 
nerede, ne kadar yer alması gerekiyorsa bunların hepsi bu belgelerde vardır.

Hatta şunu da ifade edeyim: İlk defa yazılan “Millî Güvenlik Siyaset 
Belgesi”, “Millî Siyaset Belgesi” rahmetli İnönü dönemindedir, tamamı da on 
bir sayfadan ibarettir. Hâlbuki irticayla ilgili ciltlerce kitap yazılıyor. Neyi, 
nasıl yazacaksınız? Onun için hep suçlama aracı olmuştur. Biz, bu dönemde, 
milletimizin arzusuna, milletimizin beklentisine, milletimizin değerlerine 
uygun ve dünyadaki emsallerine uygun da doğru bir Millî Siyaset Belgesi’ni 
hazırladığımızı, tavsiye kararı olarak önümüze gelen konuyu da Hükûmet 
olarak benimseyip ilgili kurumlara bildirdiğimizi ifade etmek istiyorum.

Sözlerim bitiyor, sadece bir şeyi daha ifade edeceğim: Yüksek Denetleme 
Kurulu çıkardığımız yasayla -eğer onaylanır yürürlüğe girerse- hukuken sona 
ermektedir. Ancak orasıyla ilgili söylenen iddiaların hiçbirisi doğru değil. 
Atatürk Orman Çiftliğiyle ilgili…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Geri kalan kısma da icap ediyorsa yazılı olarak cevap vereceğim.

Çok teşekkür ediyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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Konu : Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
ve 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 33
Tarih : 15 Aralık 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarımızın sorduğu sorular var, bunların 
kısmı Bütçe Komisyonunda da dile getirilmişti, mesela Kocaeli Arızlı’da 
ikamet eden kişilerle ilgili. Bunlar esas itibarıyla mevzuatımız açısından hak 
sahibi değil ama orada ikamet ediyorlar. Dolayısıyla biz yaptığımız işleri hak 
sahibi olma esasına göre yapıyoruz Afet ve Acil Durum Yönetimi olarak ama 
bunlarla ilgili sorunların Valilikçe çözülmesi noktasında bir çaba var, bir gayret 
var dolayısıyla Valilik işlemleri olarak orada sürdürülüyor.

İkincisi: “Millî İstihbarat Teşkilatına eleman alınırken kıstaslar, kriterler 
nelerdir?” Eleman alımıyla ilgili olarak bir ihtiyaç hasıl olunduğunda Millî 
İstihbarat Teşkilatının sitesinde buraya müracaat edeceklerde aranacak 
nitelikler orada herkese duyuruluyor. Takdir edersiniz ki bu özel bir hizmettir, 
özel nitelik gerektirir -siz de benzer bir hizmeti yaptınız Sayın Özdemir- 
dolayısıyla dünyadaki istihbarat teşkilatları açısından aranan nitelikler neyse 
burada da aranan odur ve bu herkese de açık olarak duyurulmaktadır.

Yine, Millî İstihbarat Teşkilatıyla ilgili sorulduğu için ifade edeceğim. 
“Ergenekon konusuyla ilgili olarak MİT’in görüşü nedir?” diye soruluyor. 
Bu, Anayasa’mız açısından görülmekte olan bir dava sebebiyle burada fikir 
beyan etmeyi doğru bulmuyoruz. Neticede böyle bir örgüt vardır, yoktur, ne 
niteliktedir, buna yargı karar verecektir.

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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Sair hususlar: Konuşmamda da ifade ettim, Millî İstihbarat Teşkilatının 
faaliyetleri özü itibarıyla, geneli itibarıyla gizli olmak mecburiyetindedir; 
aksi takdirde, böyle teşkilatlar kendilerine yüklenilen görevi yapamazlar. 
Dolayısıyla, bir kısım konular burada zaman zaman gündeme geliyor, aslında 
dün de geldi bazı konular, buna dün de cevap verildi, geçmişte de cevap verildi. 
Ancak şu kadarını söyleyebiliriz: Anayasa ve yasalar çerçevesinde görev yapan 
bir teşkilattır. Belli sorunlarla karşı karşıya olan ülkeler bu tip sorunları çözme 
noktasında faaliyetlerini sürdürürken ve kendimizle ilgili baktığımızda -biz 18 
Kasım 2002’de göreve geldik- 2002’den evvel bu teşkilat hangi usul ve esaslara 
göre görev yapıyorsa, neyi nasıl yapıyorsa, bugün de bunu aynı kriterlere göre 
yapıyor, çünkü ne teşkilat mevzuatında değişiklik oldu ne de kendilerine 
yüklenen görev açısından. O nedenle, bir kısım sorulara zaten yasa gereği 
burada cevap verme imkânı yoktur.

MEHMET GÜNAL (Antalya) — İçeriğini sormuyoruz Sayın Bakanım, 
görüştü ya da görüşmedi. İçeriğini istemiyoruz yani.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Üçüncüsü: Şimdi Afet ve Acil Durumla ilgili bir yasa tasarısını 
yakında Meclise getireceğiz. Orada tabiatıyla teşkilatlarla ilgili olarak, taşra 
teşkilatlarıyla ilgili olarak uygulamadan kaynaklanan eksiklikleri gidermeye 
çalışıyoruz. Diğer hususlar da burada gündeme gelmiş olacaktır.

Şimdi, Tunceli’yle ilgili olarak… Şimdi, Valiliğin bize gönderdiği bir 
yazıda bir yerde bir afet ve acil durum söz konusu olduğunda gerek valilik 
makamı gerekse…

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gürültüyü keserseniz… Sayın Bakanın 
sözlerini ben duyamıyorum. Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan, biraz yüksek sesli olursa…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Olabildiğince yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum.

Bir yerde -inşallah olmaz ama- bir afet söz konusu olduğunda -depremdir, 
sel felaketidir- evvela valilik ve oradaki birimler, ihtiyaç hasıl olduğunda çevre 
illerden ve merkezden gönderdiğimiz elemanlarla bir tespit yaptırıyoruz: 
Meydana gelen hasar bundan dolayı mı olmuştur? Olduysa ne çaptadır? Hak 
sahipleri kimlerdir? Bunlar belirlendikten sonra imkân ölçüsünde değişik 
kaynaklardan imkân göndermek suretiyle bu hasarları ortadan kaldırmaya 
çalışıyoruz.
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Şimdi “8/3/2010 tarihinde Elâzığ ilinde meydana gelen deprem nedeniyle 
yıkılan ya da ağır hasar gören konut yoktur.” deniliyor. Evet, orada hasar görmüş 
konutlar var, şimdi rakamlarını vereceğim. Bir kısım evler yıkılmış vesair ama 
bu deprem dolayısıyla değil. Maalesef Türkiye’nin birçok yerleşim merkezinde 
yapı malzemeleri çok kötü olduğu için, ister istemez, yağmur yağdığında veya 
uzun süre tamirat yapılmadığı için bir kısım sıkıntılar meydana geliyor. Ama 
buna rağmen, neticede sebebi ne olursa olsun, oradaki evler hasar gördüyse, 
vatandaşlarımız sıkıntıdaysa, biz yine de kaynak gönderdik. Şu ana kadar 
Tunceli’ye bizim gönderdiğimiz para 2 trilyon 710 milyar liradır. Ayrıca, Sosyal 
Yardımlaşma Fonu’ndan yapılabilecek ne varsa o da yapılıyor.

Ne kadar tespit yapılmış 8 Mart 2010 tarihi itibarıyla? 11 bin konut için ön 
hasar tespit çalışması yapılmış ve bu konutların hasar durumları belirlenmiştir. 
İncelenen bu 11 bin konuttan 1.629’u hafif, 1.380’i orta, 853’ü ise ağır hasarlıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Eğer bir başka türlü ihtiyaç hasıl olursa yazılı cevap veririm, belki 
değerlendirmeniz açısından.

Teşekkür ederim.

Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerine Konuşmalar
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BÖLÜM VII

SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ ÜZERİNDE 
KONUŞMALAR
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Konu  : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Pülümür Dağı-Mutu arası 
anayolun asfaltlanması ve Pertek Köprüsü’nün yapımına 
(6/22), Tunceli-Pülümür’de meydana gelen depremlerde 
zarar gören binalara (6/23), Tuzla Gemi Tersanesinde çalışan 
işçilere (6/86), şaraptaki vergilendirmenin üzüm üretimine 
etkisine (6/138), bazı bürokrat atamalarına (6/146) ve 
Amerika seyahatine (6/152) ilişkin Başbakandan; İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin’in, okul servislerinin denetimine 
(6/85) ilişkin Başbakandan; Antalya Milletvekili Tayfur 
Süner’in, Side’deki anıt mezar ve çevresinin bakımına (6/137) 
ilişkin Başbakandan; Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Anayasa 
değişiklik taslağı hakkındaki bir toplantıya (6/159) ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’ten sözlü 
soru önergeleri münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 41
Tarih : 25 Aralık 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Sözlerimin başında, geçmiş Kurban Bayramı’nızı ve gelecek yeni yılınızı 
tebrik ediyorum ve yine sözlerimin başında, bugünkü tarih itibarıyla aramızdan 
ayrılmış olan istiklal mücadelemizin temel taşlarından ve cumhuriyetimizin 
İkinci Cumhurbaşkanı olan merhum İsmet İnönü’yü saygıyla anıyorum.

Değerli milletvekilleri, birisi hariç, Sayın Başbakan tarafından 
cevaplanması isteğiyle sorulan sorulara cevap vermek üzere huzurunuzdayım.

Yalnız, sözlerimin bu kısmında bir hususu ifade etmek istiyorum. 
Tabiatıyla, soru sormak her sayın milletvekilinin hem İç Tüzük’ten hem de 
Anayasa’dan doğan hakkıdır. Tabiatıyla, bu denetim yolu kullanılırken, İç 
Tüzük’teki kurallar çerçevesinde, oradaki formata uygun olarak bu soruların 
sorulması bu sorunun sorulmasından beklenen fayda açısından daha faydalı 
olacaktır diye düşünüyorum.

Sözlü Soru Önergeleri
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Ancak, soruların bir kısmı İç Tüzük’ün 97’nci maddesindeki şartları 
taşımıyor. 97’nci maddede deniliyor ki:

“Sorulamayacak konular

Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilemez:

a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular;

b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular;

c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan 
sorular.”

Şimdi, bu açıdan baktığımızda, Sayın Başbakana sorulan bu soruların bir 
kısmını Başbakanlığa sormak yerine, bir başka kaynaktan bunları öğrenme 
imkânı vardır. Mesela, kara yoluyla ilgili bir soru sorulacaksa, bu, Genel 
Müdürlükten pekâlâ öğrenilebilir. Hatta, bazılarını hiç genel müdürlük 
seviyesinde değil, ilçe seviyesindeki, il seviyesindeki bir müdürlükten, 
valilikten de öğrenme imkânı vardır, buna rağmen Sayın Başbakana soruluyor. 
Peki, sorulunca ne oluyor? Sorulunca olan şey şu: Ya da, bu sorular Başbakana 
sormak yerine ilgili bakana sorulmuş olsa, daha tafsilatlı, daha kapsamlı cevap 
alma imkânı olacak. Şimdi, yapılan işlemi ben sizin takdirlerinize arz ediyorum, 
ondan sonra, eğer bu yol devam edecekse, onu bir vuzuha kavuşturmamız 
lazım.

Şimdi, diyelim ki, filanca ilçenin yolunun ne zaman asfalt yapılacağıyla 
ilgili bir soru geliyor, Başbakana soruluyor. Başbakanlık bunu ilgili bakanlığa, 
ilgili bakanlık genel müdürlüğe, genel müdürlük bakanlığa, bakanlıktan 
Başbakanlığa yazılmak suretiyle bir defa kırtasiyecilik yapıyoruz, israf 
yapıyoruz bu noktada. Hâlbuki, doğrudan ilgili bakana sorulmuş olsa, o 
bakanlar, nasıl şimdi biraz sonra diğer arkadaşlarınız kendileriyle ilgili 
konulara cevap verecekse, onlara da verebilir.

Şimdi, bugün cevaplayacağım sorulardan iki tanesi dışında, hepsi, bu 
söylediğim usulle cevaplanması mümkün olan sorulardır. Biz ne yapacağız 
şimdi? Sayın Başbakan hakkında ilgili bakanlıklardan gelen cevabı burada 
kısaca ifade etmiş olacağız. Hâlbuki ilgili bakana sorulmuş olsa daha tatminkâr 
cevap alma imkânı da olacaktır, bunu ifade etmek istiyorum. Soru sormak 
hakkınız ama bu usulle sorulursa, bu yolla denetim yapılırsa, daha maksada 
uygun bir düzenleme yapılmış olur, aksi hâlde kırtasiyeciliği artırmış oluyoruz.

Şimdi, birinci soru: Pülümür Dağı-Mutu arası ana yolun asfaltlanması 
ve Pertek Köprüsü’nün yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
Bunu, demin ifade ettiğim gibi, pekâlâ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve şimdi 
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Ulaştırma Bakanlığı cevaplayabilirdi. Ben, şimdi, oradan gelen yazıyı kısaca 
bilginize sunmuş olacağım.

Pülümür 16’ncı Bölge hudut yolu 22 kilometre olup bugüne kadar 16 
kilometre asfalt kaplama seviyesinde bitirilmiştir. 2007 yılında 8 kilometre 
yeni asfalt kaplama yapılmıştır. Kalan 6 kilometre olup bunun 2 kilometresi 
temel seviyesinde bitirilmiş, 4 kilometresindeki toprak işleri 2008 yılı içinde 
tamamlanacak ve yolun tamamı asfaltlanacaktır.

Ayrıca Pertek ilçesinde baraj gölünün bir köprüyle geçilmesi konusu 
eskiden beri sıkça gündeme gelen bir konu olup, yapılan teknik değerlendirmeler 
ve araştırmalar sonucunda yapım maliyeti yüksek ve baraj gölü içinde yüksek 
dolgu yapılması zorunluluğu gerektiğinden teknik olarak yapılabilirliliği 
mümkün olamamaktadır. Alternatif güzergâh arama çalışmaları baraj gölünün 
sığ olduğu kesimde devam etmektedir.

İkinci soru: Tunceli Pülümür’de meydana gelen depremlerde zarar gören 
binalara ilişkin Başbakandan soru önergesi. Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
bu soruyla ilgili şunları ifade etmektedir: 27.1.2003 tarihinde meydana 
gelen Pülümür depreminden dolayı 216 konut “evini yapana yardım” 
metoduyla yapılarak afetzedelere teslim edilmiştir. 1968 ve 1992 yıllarında 
afetler nedeniyle hak sahibi olup konutunu alamayan afetzedeler için 384 
konut, 14 ahır yaptırılmış, afetzedelerin iskânı sağlanmıştır. 2007 yatırım 
programında 1968’den bu yana yapılamayan konutların yapımı için 194 konut 
programlanmış, 3/9/2007 tarihi itibarıyla 73 konut bitirilmiştir ve Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında 2.340 bin YTL bu işler için ödenek 
ayrılmıştır.

Tunceli ili Pülümür ilçesi ve bağlı köylerinde 1978 yılında meydana gelen 
deprem afeti nedeniyle 7269 sayılı Kanun hükümleri gereğince hak sahibi 
kabul edilen 178 aile için Pülümür merkez Meydanlar Mahallesi’nde beş 
grup hâlinde 1988-1992 yılları arasında ihale yöntemiyle konutları bitirilmiş 
ve noter kurasıyla hak sahiplerine dağıtımları da yapılmıştır. Söz konusu 
konutların 2003 yılında meydana gelen depremden dolayı hasar gördüğü 
belirtilmekteyse de, Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde ve teftişler 
sonucunda, konutların depremden az hasar gördüğü, müteahhit firmanın, 
projeleri esasına göre uygulamadığı ve sorumlulukları bulunduğu belirlenmiş 
ve bununla ilgili işlemler yapılmıştır. Hasarlı konutların güçlendirilmesi 
veya ikmalinin yapılması için makam oluru alınmış ve gereğinin yapılması 
ile ödeneklerin güncelleştirilmesi, 2008 yatırım programına alınması için 
makam oluru 5/11/2007 tarihinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne yazı ekinde 
aktarılmıştır.

Sözlü Soru Önergeleri
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Üçüncü soru önergesi: İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin’in, okul 
servislerinin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.

Değerli milletvekilleri, okul servis araçlarının geçmişte denetimi 
ve bununla ilgili yönetmelik 28/8/2007 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı 
tarafından yürütülmekteydi. 28/8/2007 tarihinden itibaren ilgili bakanlıkların 
bir araya gelerek ortak bir mutabakatı sonucunda, bu tarihten itibaren bu 
işlemlerin yürütülmesi Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir ve bununla ilgili 
yönetmelik de 28/8/2007 tarih 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliği’ndeki kılık kıyafetle ilgili 8’inci madde, Ulaştırma Bakanlığınca 
yürütülen Hizmet Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde de yer almıştır.

Bu birleştirmenin temel amacı ise, hizmetlerin daha etkin daha kontrollü 
yürütülmesini amaçlamak içindir ve bu niyetle yapılmış bir çalışmadır. 
Bundan böyle de okul servis araçlarının yönetimi, denetimi, bununla ilgili 
mevzuatların -varsa eksiğinin- hazırlanması Ulaştırma Bakanlığına aittir.

Dördüncü soru: Tuzla Gemi Tersanesinde çalışan işçilere ilişkin soru 
önergesi. Evet, belirtilen tarihlerde ölümlü iş kazası meydana gelmiş, 5 
vatandaşımız bu kazalar sonucunda hayatını maalesef kaybetmiştir, Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Bununla ilgili, bu kazalar meydana geldikten sonra, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı açısından gerekli denetimler Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmıştır ve bu denetimler zaman zaman belli 
aralıklarla da, zaten, kaza olsa da olmasa da yapılmaktadır. Olayı takiben ise 
bununla ilgili raporlar düzenlenmiş, işleme konulmuştur. Tabiatıyla, sigortasız 
işçi çalıştırmayla ilgili olarak çeşitli mevzuatlarda zaten cezai müeyyideler 
söz konusu olmaktadır ve işçi çalıştırmanın kaçak olup olmadığıyla ilgili 
denetimler ise zaten iş müfettişleri ya da ilgili vatandaşların zaman zaman ilgili 
idareye başvurmalarının sonucu olarak, bu denetimler, doğrudan veya dolaylı 
olarak da sürdürülmektedir.

Beşinci soru: Antalya Milletvekili Sayın Tayfun Süner’in Side’deki anıt 
mezar ve çevresinin bakımına ilişkin soru önergesi. Evet, önergede belirtilen 
mezarın mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Lahit mezar için özel 
cam sipariş edilmiş ve yerleştirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, bugün itibarıyla 
çevre temizliği de düzenli olarak yapılmaktadır.

Bir başka soru önergesi şaraptaki vergilendirmenin üzüm üretimine 
etkisine ilişkin soru önergesi. Üzüm fiyatları serbest piyasa koşullarında 
belirlenmekte olup, üzüm üreticileri, doğrudan gelir desteği ve sertifikalı asma 
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fidanı desteğiyle diğer bazı tarımsal desteklerden yararlanmaktadır, bu yönde 
teşvikler vardır. Ayrıca, ülkemizde mevcut ÖTV sisteminde, şarap için maktu 
vergi tutarları, diğer alkollü içkilere nazaran daha düşük uygulanmaktadır. 
Daha düşük verginin uygulanıp, uygulanmaması ekonomik gelişmeye bağlı ve 
o izlenen ekonomik politikalar çerçevesinde önümüzdeki günlerde gerekiyorsa 
değerlendirilmesi yapılabilecektir.

Yine, bürokrat atamalarına ilişkin olarak sorulmuş olan bir soru var 
Sayın Başbakandan. Bürokrat atamaları Türkiye’deki mevzuat çerçevesinde 
yapılmaktadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hangi makama atama yapılacaksa 
onun tabi olduğu bir usul var. Bazıları bakan tasarrufuyla, bazıları üçlü 
kararnameyle, bazıları Bakanlar Kurulu kararlarıyla bu atamalar yapılmaktadır. 
Dolayısıyla, bu atamalar, ilgili yasadaki usullere ve o çerçevede orada aranan 
niteliklere göre yapılmaktadır. Eğer, bunlarda bir takdirde hata varsa veya 
başka türlü bir hata varsa, tabiatıyla ilgilinin yargı yoluna başvurması da 
zaten Anayasa’da, yasalarımızda önceden belirlenmiş olan bir husustur. 
Soru önergesinde bahsedilen hususlar, yasal şartlar yerine getirilmediğinden 
değil, makamın takdirinden kaynaklanan bir farklılıktan kaynaklanmaktadır. 
Nitekim, eğer bir atama Sayın Cumhurbaşkanları tarafından geri gönderiliyorsa, 
neden bunun geri gönderildiği o geri gönderme yazısında yazılmış olsa biz de 
bunun neden dolayı olduğunu anlama imkânımız olacaktır; sadece “Uygun 
görülmemiştir.” demektedir, spekülasyonlara da açıktır. Bundan dolayı, ümit 
ederiz ki yeni Anayasa çalışmaları yapılırken, işte yargı denetimine kapalı 
olan bu türlü tasarruflarla ilgili kişinin neden o göreve layık görülmediği, 
atamasının yapılmadığının gerekçesi de yazılırsa o takdirde yargı yoluyla 
bunu vuzuha kavuşturmak ve bu tartışmaları da ortadan kaldırmak mümkün 
olacaktır. Ancak, şu ana kadar yaptığımız atamalar, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da mevzuatta hangi usul ve esaslar belirtilmiş ise onlara uygun 
olarak yapılmaya devam edecektir.

Bir başka soru önergesi Sayın Başbakanın Amerika seyahatiyle ilgilidir. 
Sayın Başbakan, beraberinde Saygıdeğer Hanımefendi olmak üzere Birleşmiş 
Milletler 62’nci Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne 
gitmiştir. Beraberinde Hanımefendi’nin gitmiş olması usul gereğidir, 
geleneklerimizde vardır ve Sayın Başbakana mahsus, istisnai bir durum 
da değildir. Geriye dönüp baktığımızda birçok kişi, ister Silahlı Kuvvetler 
mensubu ister Hükûmet üyesi ister Cumhurbaşkanı, Başbakan bu ziyaretlere 
eşleriyle beraber katılabilmektedir. Burada usullere, yasalara aykırı bir taraf 
yoktur ve teamüllere uygundur.

Sözlü Soru Önergeleri
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Sayın Başbakanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle 20-29 Eylül 
2007 tarihlerinde Amerika’da gerçekleştirdiği ziyaretin Washington kısmının 
masrafları devlet bütçesinden karşılanmamıştır, Sayın Başbakan bizzat kendisi 
karşılamıştır.

Soru önergesinde sorulan bir başka madde: Washington’da 22/9/2009 
tarihinde düzenlenen iftar yemeğinin bedeli de devlet bütçesinden 
karşılanmamıştır.

Son soru, Mersin Milletvekilimiz Sayın İsa Gök’ün Anayasa değişikliğiyle 
ilgili benden sorduğu bir sorudur.

Evet, Türkiye Odalar Birliği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 
Türk-İş, Hak-İş, TESK, TİSK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği gibi yedi sekiz tane 
önemli meslek kuruluşumuzun “Anayasa’yla ilgili tartışmalara ve düzenlemelere 
biz aktif olarak katılmak istiyoruz.” tarzında bir talepleri oldu ve bu taleplerin 
gereğini yerine getirmek üzere de kendi aralarında birçok toplantılar yaptılar, 
bunlardan bir tanesi de TOBB Üniversitesinde yapılmıştır. Bu toplantının ev 
sahipliğini yapan, bu toplantıya kimlerin katılacağını belirleyen biz değiliz, 
Hükûmet de değil, ben de değilim, bir başkası da değil, doğrudan doğruya bu 
inisiyatifin kendisidir. Daha sonraki çalışmalarda, benim bildiğim kadarıyla, 
Türkiye Barolar Birliği bu toplantılara katılmıştır, hatta son kamuoyuna 
açıkladıkları bu meslek kuruluşlarının bildirisinde ve yeni anayasada görmek 
istedikleri hususlarla ilgili olarak önemli ölçüde Barolar Birliğinin görüşlerinin 
etkin olduğunu, oradan istifade ettiklerini de biliyoruz.

Dolayısıyla, bizim düzenlemediğimiz ancak davete icabetle ve Hükûmet 
üyesi sıfatıyla da değil, partide yürütülen anayasa çalışmalarına katılmış 
olmam sebebiyle -ki, onu da orada ifade ettim- ben de misafir olarak katıldım.

Dolayısıyla, eğer, Barolar Birliğinin katılmamış olması bir eksiklik gibi 
kabul ediliyorsa bu bizden kaynaklanmıyor, tam tersi, biz, Barolar Birliğinin 
bu sürece dahil olmasını hep baştan beri söyledik, üstelik de parti olarak 
“Neden yeni bir anayasa?” sorusuna cevap ararken de en evvel başladığımız 
husus, daha 1982 yılında Türkiye Barolar Birliğinin bu işe öncülük ettiğini, bu 
Anayasa’nın Türkiye’nin şartlarına uymayacağını daha 1982 yılında Anayasa 
yürürlüğe girmeden evvel ifade ettiğini söylemeye çalıştık.

Dolayısıyla, bundan sonraki çalışmalara, eğer biz davet edersek Barolar 
Birliğini şüphesiz davet etmekten büyük onur duyarız. Ama, o çalışma bizim 
yaptığımız bir çalışma değil. Bunu da bilgilerinize arz ediyorum, hepinize 
saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)
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Konu : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Pülümür Dağı-Mutu arası 
anayolun asfaltlanması ve Pertek Köprüsü’nün yapımına 
(6/22), Tunceli-Pülümür’de meydana gelen depremlerde 
zarar gören binalara (6/23), Tuzla Gemi Tersanesinde çalışan 
işçilere (6/86), şaraptaki vergilendirmenin üzüm üretimine 
etkisine (6/138), bazı bürokrat atamalarına (6/146) ve 
Amerika seyahatine (6/152) ilişkin Başbakandan; İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin’in, okul servislerinin denetimine 
(6/85) ilişkin Başbakandan; Antalya Milletvekili Tayfur 
Süner’in, Side’deki anıt mezar ve çevresinin bakımına (6/137) 
ilişkin Başbakandan; Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Anayasa 
değişiklik taslağı hakkındaki bir toplantıya (6/159) ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’ten sözlü 
soru önergeleri münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 41
Tarih : 25 Aralık 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün sorulan sorular 
içerisinde… Sayın İsa Gök bildiğim kadarıyla burada yok, Sayın Tayfur Süner 
yok, Sayın Ahmet Ersin yok. Kamer Genç’in sorularına da fazlasıyla cevap 
verdim kanaatindeyim. Daha fazla cevap vermeye de gerek görmüyorum. 

Sözlü Soru Önergeleri
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Konu  : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ziraat Bankası Hanak 

Şubesinin personel ihtiyacına (6/140) ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’den sözlü soru önergesi 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 46
Tarih : 08 Ocak 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ensar Öğüt’ün Ziraat Bankası 
Hanak ilçesinde bulunan şubesiyle ilgili işlemlerde personel yetersizliği 
sebebiyle bazı sıkıntılarının olduğunu ifade etmektedir.

Ziraat Bankasının hangi şubede ne kadar personel çalıştıracağı 
15/06/2004 tarih ve 153 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’yla belirlenmiştir. Bu 
çerçevede Hanak Şubesinin norm kadrosu 6 personel olarak tespit edilmiş 
olup hâlen söz konusu şubede 6 personel görev yapmaktadır, 2 personel 
değil 6 personel. Ayrıca bugüne kadar söz konusu şubeye ilişkin, personel 
yetersizliği konusunda, Erzurum Bölge Müdürlüğüne intikal etmiş bir şikâyet 
de bulunmamaktadır. Şubenin personel sayısı ilçenin mevcut potansiyeli ve iş 
hacmi dikkate alındığında yeterli olarak gözükmektedir.

Saygıyla arz ediyorum.

Sözlü Soru Önergeleri
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Konu : Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, TOKİ konutları ve toplu 

açılış törenlerine (6/163); Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 
Tokat’ın bazı ilçelerinde TOKİ’nin konut yapıp yapmayacağına 
(6/180); Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kütahya 
Şeker Fabrikasının satışına (6/185), Bakanların askerlik 
durumuna (6/234); Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, 
Türk Telekom’daki greve (6/195) ve İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin’in, THY’nin Başbakanlığa satmak için uçak alacağı 
iddiasına (6/230) ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri 
münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 52
Tarih : 22 Ocak 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel okunan soru önergeleriyle 
ilgili olarak, sırasıyla Hükûmet adına cevaplamak üzere -Sayın Başbakan 
adına- huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başbakandan sorulan birinci soru önergesi: Muhtevasından da 
anlaşılacağı üzere, 22 Temmuz seçimleri öncesi Türkiye’nin muhtelif yerlerinde 
toplu konut ve benzeri devlet faaliyetleriyle ilgili açılışlar yapılmaktaydı. 
Bunlardan bir tanesinin de Ordu ilinde yapıldığı anlaşılıyor. Burada, başkaca 
hizmetlerin yanı sıra, TOKİ’nin inşa ettiği konutların açılışında yaşanan bir 
kısım hususları dile getirmektedir.

Değerli milletvekilleri, Toplu Konut İdaresi son beş yıl içerisinde gerçekten 
önemli başarılara imza atmıştır, çok büyük hedefleri de gerçekleştirmiştir. 
Bundan dolayı, başta TOKİ Başkanı olmak üzere, emeği geçen herkese buradan 
tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Şu an iki yüz altmış binin üzerinde konut inşaatı bitmiştir veya devam 
ediyor, hedefimiz birkaç yıl içerisinde bunu beş yüz bine çıkarmaktır. Bu projeyi 
biz önemsiyoruz. Bu çalışmalara da gerçekten hem destek veriyoruz hem 
önem veriyoruz hem de teşvik etmeye çalışıyoruz. Birçok sebebi var bunun. 

Sözlü Soru Önergeleri
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23. Dönem

Bir defa, maalesef, en önemli şehirlerimiz dahi çarpık görüntüler içerisindedir. 
Kentleşmeyi şehirlerimizde tam olarak gerçekleştirebilmiş değiliz. O nedenle, 
Toplu Konut İdaresi yoluyla hem şehirlerimize güzellik katmak, kentsel 
dönüşümü sağlamak hem orta ve daha düşük gelirli vatandaşlarımızın konut 
sahibi olmalarını temin etmek hem konut inşaatlarına kalite getirmek hem 
de inşaat sektörü Türk ekonomisinin önemli bir sektörü olduğu için, motor 
sektörü olduğu için, bu alanda bir canlanmaya da sebebiyet vermek ve başkaca 
sebeplerle de bu inşaatlar Türkiye’nin her yerinde yaygın bir şekilde devam 
etmektedir. Dolayısıyla, biten konutların da zaman içerisinde, ne zaman 
bittiyse, belli bir program dâhilinde açılışı yapılmaktadır.

Şimdi, burada dikkat edilecek husus şudur: Ordu ilinde gerçekleşen bu açılış 
töreni elbette bir seçim dönemine denk geliyor. Bir açılışın seçim dönemine 
gelmesi ayrıdır, seçim yasaklarına girmesi ayrıdır. Son 22 Temmuz seçimleriyle 
birlikte gördük ki, Türkiye’de seçimler seksen günden evvel yapılamamaktadır. 
Dolayısıyla, seçim kararı alındıktan sonra, seçim yasaklarının başlaması için 
daha yetmiş gün var demektir. Eğer bu açılış törenleri seçim yasakları içinde 
gerçekleşmiş olsaydı, tabiatıyla yasalar açısından doğru bir açılış olmayacaktı, 
yasalar açısından sakıncalı bir durum olacaktı. Zaten böyle bir durum var 
ise, ilgili makamlar da bununla ilgili gerekli soruşturmayı yapmakta, o türlü 
dosyalar da zaten buraya gelmektedir. Dolayısıyla, seçimlerin başlamış olması 
devlet faaliyetlerinin durdurulması, askıya alınması anlamına gelmiyor ve 
gelmeyecektir.

O nedenle, yapılan bu törenler evvela devlet törenidir, bir partinin faaliyeti 
değildir. Ancak, seçimin başladığı tarihten itibaren bütün şehirlerimizde hep 
beraber görüyoruz, belki bazen de şikâyet ediyoruz, o ilin ya da ilçenin, hatta 
köyün caddesi, sokakları parti bayraklarıyla donatılmaktadır. Dolayısıyla, 
Ordu ilinde vaki bir parti bayrağı, flaması varsa veya başka türlü tanıtım 
malzemeleri varsa, bu tören dolayısıyla değil, seçimin başlamış olması 
sebebiyledir. O nedenle, TOKİ idaresinin de esasen bu törenle hemen hemen 
hiçbir ilgisi yoktur, Valilikle düzenlenmiş bir törendir. Sadece toplu açılışlar 
yapıldığı için,TOKİ’nin yaptığı iş, orada bu faaliyetlerini gösterebilmek, 
tanıtabilmek adına yaptığı bir afiş ya da bez asımından ibarettir. Yapılan tören 
bir devlet törenidir ve burada yasalarımız açısından da sakıncalı bir durum söz 
konusu değildir.

İkinci olarak, yine toplu konutla ilgili, Tokat Milletvekilimiz Sayın Reşat 
Doğru’nun soru önergesi… Biraz evvel de ifade etmeye çalıştım. Toplu Konut 
İdaresi, Türkiye’nin her tarafında, hemen hemen her ilinde ve mümkünse 
her ilçesinde projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. Özellikle kamu konutları 
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bakımından ihtiyaç duyulan yerlere öncelik vermek kaydıyla bu faaliyetlerini 
belli bir plan dâhilinde sürdürüyor. Şimdi, Toplu Konut İdaresi bu faaliyetlerini 
sürdürürken, bu yatırımları yaparken, konutları yaparken nasıl yapıyor, 
onunla ilgili genel kuralı burada bilginize sunmak istiyorum. Ondan sonra da 
sorunun cevabı zaten kendiliğinden gelmiş olacaktır.

Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen toplu konut projeleri, 
ilgili kaymakamlık ya da belediyenin kamu ya da hazine mülkiyetinde konut 
yapımına uygun özelliklerde arazi ya da arsa belirleyerek idareyle yaptığı 
başvuruların değerlendirilmesi sonucunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, 
Toplu Konut İdaresinin genellikle bir yere konut yapımında en evvel işi 
harekete geçiren belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, illerde tabiatıyla 
valiliklerimiz bu türlü taleplerde bulunuyor, arsayı gösteriyor. Sonra, bu arsalar 
ya hazine arazisidir veya belediyenin arazisidir, oraya değer kazandırmak ve 
şehrin demin söylediğim amaçlara uygun bir görünüm kazanabilmesi için de 
bu arsalar tahsis edilmek suretiyle, İdareyle karşılıklı görüşmeler içerisinde 
bu yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Eğer böyle bir karşılıklı talep ve anlaşma 
olmadığı takdirde, o zaman boş yere bir yere kaynak israf edeceksiniz. Talep 
olmadığı halde konut yaparsanız, o takdirde o kadar yatırım boşa gidebilecektir. 
Yaşanan tecrübelerden sonra, esas itibarıyla bugün Toplu Konut nereye yatırım 
yapıyorsa, bu taleplerin sonucudur.

Ayrıca, Toplu Konut İdaresi tarafından nüfusu 40 binin altında bulunan 
yerleşim birimlerinde belediyeler ya da kaymakamlıklarla işbirliği içinde 
talep örgütlenmesi yapılmaktadır. Demek ki, eğer ilçenin nüfusu, yerleşim 
merkezinin nüfusu 40 binin altındaysa, şimdi oraya Toplu Konut İdaresinin 
kendiliğinden gidip konut yapmasının bir anlamı yok, çünkü bunu yapıp 
satmak üzere, ister kamu konutları için lojman olarak isterse vatandaşlarımıza 
teker teker satmak için; 40 binin altındaysa, bizim bugüne kadar uyguladığımız, 
belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız bir talep örgütlenmesi yapıyor. 
Diyor ki: “Bizim, burada 150 konutluk bir talebimiz var, bunların isimleri belli.” 
Bunları tespit ediyorlar, sonra Toplu Konut İdaresine diyorlar ki: “Burada da bir 
arsamız var, 150 tane de vatandaşımız bu konutlardan almak istiyor.” Böylece, 
bu karşılıklı mutabakat ve değerlendirmelerin sonucunda, 40 binin altındaki 
yerlere konutlar yapılabilmektedir. Yukarıda ismi geçen, zikredilen Tokat 
ilimizin ilçelerinde şu ana kadar belediyeler ya da kaymakamlıklar tarafından 
bir başvuru söz konusu değildir. Hiç şüphesiz, başvuru söz konusu olduğunda, 
hiçbir ayrım yapılmaksızın, oralarda da bu hizmetler götürülebilir, bundan 
da memnun oluruz. Dolayısıyla, şimdi yapılacak iş, bu talep örgütlenmesini 
gerçekleştirebilmektir. İlgili belediye ya da kaymakamlıklar müracaatı yapmış 
olması hâlinde, o ilçelerimize de toplu konut yapılabilecektir.

Sözlü Soru Önergeleri
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23. Dönem

Üçüncü bir soru, Kütahya Şeker Fabrikasının arsalarıyla ilgili konudur ve 
burada dört tane soru var. Bununla ilgili ifade etmek istediğimiz hususlar şu: 
Şimdi, söz konusu taşınmaz Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketinin sabit 
kıymetlerinde yer almakta olup Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 
sabit kıymetlerinde kayıtlı değildir. Demek ki bahse konu arsa, taşınmaz, 
Türkiye Şeker Fabrikalarının değil Kütahya Şeker Fabrikasının mal varlığı 
içinde gözükmektedir. Ayrıca, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi bu 
taşınmazla ilgili satın alma bedeli ödemediği gibi bugüne kadar emlak vergisi, 
vesaire herhangi bir ödeme de yapmamıştır. Konunun belirtilen hususlar 
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğüne de bildirilmiştir. Kütahya Şeker Fabrikası 
Anonim Şirketinin arazileriyle ilgili idare tarafından herhangi bir imar 
çalışması da yapılmış değildir. Dolayısıyla bunu da bilgilerinize sunuyorum.

Dördüncü soru, Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz’ün Telekom 
greviyle ilgili sormuş olduğu sorudur. Esas itibarıyla, bu sorunun bugün 
itibarıyla konusu kalmamıştır ama kısaca şunu ifade etmek isteriz: 
Anayasa’nın 53’üncü ve 54’üncü maddeleri toplu sözleşme, grev ve lokavt 
hakkını düzenlemektedir. Böyle olunca toplu sözleşme müzakereleri sırasında, 
şartlar gerçekleştiğinde işçi sendikaları yasalar çerçevesinde bu hakkını 
kullanabilir, taleplerini karşılasın diye. Bir manada işverene baskı olsun diye 
greve gidebilir. Dolayısıyla greve gitmek işçi sendikasının, toplu sözleşmenin 
taraflarından birinin anayasal ve yasal hakkıdır. Bu hakkı kullanmak adına da 
ilgili sendikamız greve gitmiştir. Fakat bu grevin safahatı sırasında Hükûmet 
olarak müteaddit defalar çaba sarf edilmiştir, grevin uzamaması için, iki 
tarafın da mağdur olmaması açısından. Nitekim, bu konuyla ilgili gündem 
dışı, hatırlayabildiğim kadarıyla Sayın Şandır burada bir gündem dışı söz 
almıştı. Buna da Sayın Ulaştırma Bakanı yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi 
vermişti. Neticede aradan geçen süre içerisinde şunu gördük ki, yine grevin 
bitirilmesinde Hükûmet olarak önemli bir çaba sarf edilmiştir ve doğrusu 
da olumlu bir sonuca da ulaşılmıştır. Bu açıdan baktığımızda, biz üzerimize 
düşeni yaptık ve grev de bugün itibarıyla bitmiştir ve bundan da memnunuz. 
Soru önergesinin bu manada konusu da kalmamıştır.

Bir başka soru, İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin’in.  Türk Hava 
Yollarının Başbakanlığa satmak için uçak alacağı iddiasına ilişkin sorular.

Değerli arkadaşlarım, daha evvel de ifade etmeye çalıştım -tabii, soru 
önergeleriyle ilgili olarak 97’nci madde bu işin çerçevesini çizmektedir- 
hangi konularda soru sorulabilir, hangi konularda sorulamaz diye. Şimdi, 
bu konu doğrudan bizi ilgilendirmiyor, sebebi de şudur: Türk Hava Yolları, 



399

soru önergesinde ifade edildiği gibi, artık çoğunluk hissesi özel sektöre 
geçmiş, özel şahıslara geçmiş bir kuruluştur. Kamunun hissesi yüzde 50’nin 
altına düşmüştür. Dolayısıyla, Türk Hava Yolları, bugün itibarıyla özel sektör 
kuruluşudur ve özel hukuk hükümlerine tabidir. Neye karar verecek, neyi nasıl 
yapacak, faaliyet alanlarında ne gibi işlemler, ne gibi kararlar alacak, verecek; 
bunun bizimle, idareyle, Hükûmetle bir alakası yok. Lehine olan, müdebbir 
bir tüccar gibi neleri yapması gerekiyorsa, hangi kararları alması gerekiyorsa 
onu kendisi alabilecektir. Dolayısıyla, doğrudan bizi ilgilendiren bir yanı da, 
bu sorunun, yoktur.

Son olarak Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu üyeleriyle ilgili sorulmuş olan 
sorudur: “Askerliğini yapmayan var mı? Paralı askerlik yapan var mı? Bakanlar 
arasında geçmişte İran devrimi kutlamalarına katılan var mıdır?”

Şimdi, Millî Savunma Bakanlığından gelen, soru önergesine verilen 
cevap şudur: “Bakanlar Kurulu üyelerinin tümü askerlik hizmetlerini ilgili 
dönemlerdeki mevzuat hükümlerine uygun şekilde tamamlamışlardır. 
Bakanlar Kurulu üyelerinin bazılarının geçmişte İran devrimi kutlamalarına 
katıldıklarına ilişkin herhangi bir bilgiye de rastlanmamıştır.”

Durumu bilgilerinize saygıyla arz ediyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Sözlü Soru Önergeleri
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Konu  : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Merkez 
Bankasının İstanbul’a taşınmasına (6/394); Balıkesir 
Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki petrol rezervlerine ve bazı iddialara (6/399); 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, turizmle 
ilgili bir konuşmasına (6/415); Gaziantep Milletvekili Yaşar 
Ağyüz’ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir beyanına 
(6/418); Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip vermediğine 
(6/469), halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına 
(6/487); Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, adrese dayalı 
nüfus kayıt sistem verilerinin belediye gelirlerine etkisine 
(6/508); Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, tasfiye halindeki 
bir finans kurumuna (6/515), Özelleştirilen Kütahya Şeker 
Fabrikasına ait arsayla ilgili iddialara (6/516), TPAO eski 
Genel Müdürünün bir enerji şirketinde çalışmasına (6/517) 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 50
Tarih : 28 Ocak 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel okuduğunuz, 
değerli arkadaşlarımız tarafından Sayın Başbakana yöneltilmiş olan sözlü 
sorularla ilgili sizlere sırasıyla bilgi sunmaya çalışacağım. Ancak bir hususu 
ifade etmek istiyorum: Tabiatıyla değerli milletvekillerimizin her konuda 
soru sorma hakları var İç Tüzük ve Anayasa çerçevesinde, ancak bu soruların 
bir kısmının -siz de takdir edersiniz ki- çok önemli bir bölümü ilgili 
bakanların görev ve sorumluluk sahasına giriyor. Başbakan adına da bunları 
cevaplandıracağız ancak şöyle bir kırtasiyeciliği de yaşadığımızı takdirlerinize 
sunmak istiyorum: Sizlerin takdiriyle Sayın Başbakandan bu sorular soruluyor 
yazılı ya da sözlü biz ilgili bakanlığa yazıyoruz, oradan gelen yazı bize geliyor, 
biz Meclise yazıyoruz, böylece bir dolaşım söz konusu, ama mademki 
sorulmuştur, aldığımız bilgiler çerçevesinde bunları cevaplamaya çalışacağız. 
Bazı sorular belki muhtasar olabilir, ilgili bakan arkadaşlarımıza sorulmuş 
olsaydı bir başka vesileyle, bunlar daha teferruatlı cevaplanabilirdi.

Sözlü Soru Önergeleri
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Şimdi, birinci soru olarak “Merkez Bankası özerk bir kurum mudur?” 
diyor Sayın Aslanoğlu. Merkez Bankasıyla ilgili 5 tane sorusu var.

1211 sayılı Kanun’la anonim şirket olarak kurulmuş ve örgütlenmiş 
Merkez Bankası, merkezî idare veya hizmet, yerinden yönetim kuruluşu, KİT 
olmayan, bağımsız idari otorite olarak nitelendirilmeyen, bağlı, ilgili ve ilişkili 
kuruluş tanımlarının dışında kalan, idari hiyerarşi ve vesayete tabi bulunmayan, 
bütçe kanunlarının kapsamında yer almayan, bağımsızlık, özerklik olarak 
ifade edilen, bütünüyle kendine özgü bir hukuki statüye sahiptir. Bu çerçevede 
Merkez Bankasını değerlendirmek lazım. Hiç şüphesiz, bu 1211 sayılı Merkez 
Bankası Kanunu’nda kendine verilen görevler neyse o görevleri kendi usulleri 
içerisinde, kendi yetkili organları eliyle müstakil olarak alabilecektir, idari 
tasarruflarında bulunabilecektir. Ancak soruda şöyle bir husus var, ona 
dikkatlerinizi çekmek isterim: Tabiatıyla her kuruluş ister özerk veya ister 
özerk olmasın- kendi mevzuatlarında bir değişiklik söz konusu olduğunda bu 
fikirlerini hükûmete bildirir, hükûmet bunları tasarı hâline getirir veya sizler 
kanalıyla teklif olarak gelebilir. Bu konularda, bu müesseselerin, bu kurumların 
yetki, sorumluluk vesair hususlarının belirlenmesi hiç şüphesiz bir yasama 
tasarrufunu gerektiriyorsa bu yetki doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet 
Meclisine aittir, değilse bu yetkinin ilgili kuruluşlar tarafından tek yanlı olarak 
kullanılması da söz konusu değil. Merkez Bankasının yerinin değiştirilmesi 
de dâhil, bu ve benzeri konular bir yasama tasarrufu olacağı için, bir kanunla 
değişeceği için, buna karar vermek doğrudan doğruya sizin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkisindedir.

“Merkez Bankası Ankara’da kaç kişi çalıştırıyor? Kaç çalışanın eşi 
Ankara’da diğer kurumlarda çalışıyor?”

Merkez Bankası idare merkezinde 2.559 kişi çalışmakta olup, eşi banka 
dışında Emekli Sandığına tabi olarak çalışan 292 kişi bulunmaktadır.

“Merkez Bankasının, Maliye Bakanlığı, Hazine ve kamunun diğer 
kurumlarıyla sürekli iş birliği yapması gerekmiyor mu?”

Hiç şüphesiz, gerekir, çünkü ekonomi bir bütün, bir kısım faaliyetler özerk 
bir kuruluş olan -demin saydığım- Merkez Bankası tarafından yürütülüyor, 
ama bir kısım kararlar, bir kısım işlemler de ekonomiyle ilgili diğer 
birimler tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla, aslında illa da yasaya bakarak 
bunu değerlendirmeye gerek yok, hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
kurumlarıdır, birbirleriyle iş birliği içerisinde olmaları, karşılıklı danışma 
içerisinde olmaları, ama karar alırken de herkesin kuruluş kanunlarındaki 
usul ve esaslara ve o çerçeveye göre karar alması gerekmektedir. Bu çerçevede, 
zaten Merkez Bankası Başkanlığı da bu türlü iş birliğini yapmaktadır.



403

Bir başka soru Sayın Ahmet Duran Bulut tarafından sorulmuş. 
“Türkiye’nin en büyük ithalatı petroldür. Ülkemizde ihtiyacımız olan yeterli 
petrolün olmadığı ifade edilmektedir.” deniyor. Maden Tetkik Arama 
Enstitüsünün petrol araması yapıp yapmadığıyla ilgili ve bir şahsın bu manada 
bir müracaatının olup olmadığıyla ilgili bir sorusu var.

Yürürlükteki mevzuatımız açısından petrol arama, üretim faaliyetlerini 
düzenleme ve denetleme görevi 6326 sayılı Petrol Kanunu’yla Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Dolayısıyla, Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğünün böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. 6326 sayılı Petrol 
Kanunu’nun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası “Sermaye şirketi niteliğinde 
bulunan özel hukuk tüzel kişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme 
ruhsatnamesi verilebilir.” hükmünü  de amirdir. Dolayısıyla, ruhsat alabilmek 
için öncelikle tüzel kişiliğe sahip olmak gerekmektedir. Bu açık hüküm 
karşısında, soru önergesinde ismi geçen kişinin arama ruhsatı almak üzere 
bugüne kadar Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne herhangi bir başvurusu söz 
konusu değildir.

Yine mektupta bahsi geçen sahada 1967-1987 yılları arasında yabancı 
petrol şirketleri tarafından iki kuyu açılmıştır. Kuyulardan petrol yerine su 
geldiği için her iki kuyu da “sulu kuyu” olarak terk edilmiştir. Hâlen aynı 
bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü iki yabancı 
ortağıyla beraber detaylı çalışmaları yaparak petrol arama faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Bir başka soru Sayın Mehmet Serdaroğlu’nun. Sayın Başbakanın 20 Ocak 
2008 Pazar günü katıldığı Türkiye Otelciler Federasyonunun 2’nci Olağan 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “İstanbul tıkanma noktasında, şu anda 
turizmde yatırım itibarıyla arzu edilen durum yok. Olmadığından değil, 
önümüz tıkanık…” tarzında başlayan konuşmasından yola çıkarak “beş buçuk 
yıllık iktidar döneminde turizm yatırımlarının önünü açmak için yapılan 
değişiklikler”, “Geçmiş dönemden kastınız ne, ne kastediliyor?” onunla ilgili 
bir sorusu ve geçmişe yönelik bu türlü suçlamaların doğru olup olmadığını 
ifade ediyor.

Siyasette zaman zaman, bugün yapılanları değerlendirebilmek açısından, 
bir evvelki dönemde yapılan çalışmaların mukayesesi hepimizce yapılmaktadır. 
Her mukayeseyi bir suçlama olarak değerlendirmek bence doğru değil, konuya 
açıklık getirmek adına yapılan değerlendirmeler olarak bunları anlamak bence 
doğru olur. Dolayısıyla, geriye dönük beş buçuk yıllık… Sorunun sorulduğu 
tarih itibarıyla beş buçuk yıl, o günden bugüne zaman geçtiği için… Yani biz 
sorunun sorulduğu tarihteki bilgileri vererek bu soruları cevaplandırıyoruz, 

Sözlü Soru Önergeleri
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onu takdirlerinize arz ediyorum. Bu süre içerisinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Yasası’nda değişiklik yapılmıştır ve bu değişiklikle turizm mevzuatında “kültür 
ve turizm koruma ve gelişim bölgesi” kavramı getirilmiş, kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgeleriyle turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları 
yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkili kılınmıştır. 
Böyle bir düzenleme ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Turizmi Teşvik Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 4957 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir 
1/8/2003 tarihinde. 2634 sayılı Yasa’ya dayalı olarak çıkarılan Kamu Arazisinin 
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te revizyon yapılmış, bu 
revizyonla yatırımların hızlandırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve 
günün koşullarına uyum sağlanması amaçlanmıştır. Kamu Taşınmazlarının 
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkındaki Yönetmelik 2634/4957 sayılı 
Kanun’un 8’inci maddesine istinaden hazırlanmış olup 1/7/2006 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yine, geriye dönük olarak turizm sektörünü geliştirecek dinamik bir yapı 
ve işleyişi temin etmek için, 2634 sayılı Teşvik Kanunu’nda, 24/2/2003 tarih 
ve 4957 sayılı Kanun’da, 5571 sayılı Kanun’da, 5728 sayılı Kanun’da değişiklik 
yapılmış. Ayrıca, 21/6/2005 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm 
Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ile turizm 
yatırım ve işletme belgesi alınması kolaylaştırılmıştır.

Ayrıca, 1972 yılından beri uygulanmakta olan 1618 sayılı Seyahat 
Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nda 5771 sayılı Kanun’la 
değişiklik yapılmış ve yeni Yasa’da günün koşullarına ve seyahat acentelerinin 
ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeler getirilmiştir.

Ayrıca, Yüksek Planlama Kurulunda kabul edilen ve onaylanan 2/2/2007 
tarihli ve Resmî Gazete’de de yayımlanan “Türkiye Turizm Stratejisi (2023)” 
çalışmasıyla, 2023 yılına kadar Türkiye’nin turizm faaliyetleri açısından genel 
bir bakış, bir gelecek tasavvuru bu belgeyle ortaya konulmuştur.

Turizm sektörünün ne kadar dinamik bir sektör olduğunun ve Türkiye 
için de ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Dolayısıyla, bugün 
çıkardığımız yasalar, belki birkaç sene sonra günün ihtiyaçlarına cevap 
vermeyecek, ihtiyaca göre de bu değişiklikler yapılacaktır. Nitekim, biraz 
sonra, bu sözlü sorulardan sonra gündeme gelecek kanun tasarısı da netice 
itibarıyla turizmle bağlantılı yasadır. Geriye dönük -bu süre içerisinde- çok 
sayıda kanunda, yönetmelikte ve ikincil mevzuatta düzenlemeler yapılmak 
suretiyle Türkiye’ye daha fazla turizm kazandırabilme noktasında ciddi bir 
çabanın, gayretin içerisine girilmiştir. Turizm yatırımlarının arttığı ortadadır 
ve Türkiye’nin bugün önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ve 
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sayılarının artık 25-26 milyonla telaffuz edebileceğimiz bir rakama ulaştığını 
da ifade etmek istiyorum.

Bir başka soru, Sayın Yaşar Ağyüz’ün: “Ticaret, sanayi ve turizm alanlarında 
yaşanan ekonomik sorunlar değişik platformlarda dile getirilmekte…” 
deniliyor ve “Ekonomik istem ve beklentilerin dile getirildiği Antalya’da 
Türkiye Otelciler Federasyonunun 20 Ocak 2008 günü yapılan Olağan Genel 
Kurulu’na katılarak yaptığınız konuşma…” diye biraz evvelki konuşmadan 
bahisle sorular sorulmuştur.

Bununla ilgili olarak bir kısım cevapları bir önceki soruda vermeye 
çalıştım ancak şunu ifade etmek istiyorum: Tabii, Türkiye’nin, turizmi 
öncelikli bir sektör olarak kabul etmek ve bütün hesabını kitabını buna göre 
yapmakta sayısız faydaları var. Türkiye’miz için bu önemli bir kaynaktır. 
Rekabet edebileceksek dünyayla, tabiatıyla bu türlü turizm yatırımlarına da 
gerekli teşvikleri vermek ve önemi vermek mecburiyetindeyiz. Ancak, turizm 
konusunun önemi giderek daha iyi anlaşılmakta. Başlangıçta turizme bir 
şaşı bakışın olduğunu da -geçmişte ortaya konduğunu- ifade etmek isterim. 
Turizmin lafı edilmiş ama gereği yapılma noktasında önemli çabalar ancak 
80’li yıllardan sonra başlamıştır. Üstelik turizmi teşvik etmek ve turizm 
yatırımlarını artırabilmek maksadıyla yapılan bir kısım düzenlemelere karşı 
da hemen olumsuz bir bakışla, o tarihteki yazılanlara bakarsanız, talan, peşkeş, 
yağma gibi isnatlarda bulunarak, aslında bu alanda yatırım yapan insanların 
da belli ölçüde şevki kırılmış, bir psikolojik engel de ortaya konulmuştur. 
Ancak, kabul etmek gerekir ki, 80’li yıllardan itibaren başlayan bu yatırımlar 
sayesinde Türkiye bugün bu kadar turizm potansiyeline sahip olmakta, sayıları 
–demin ifade ettiğim- 25-26 milyonu bulan yabancı turisti veya yerli turisti 
Türkiye’de ağırlayabilme imkânına kavuşmuş olmaktadır. Yapılan konuşmaları 
bu çerçevede değerlendirmek bence daha uygun olacaktır.

Yine, Sayın Yaşar Ağyüz’ün, Sayın Cumhurbaşkanıyla ilgili bir sorusu var. 
Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Katar Emiri Şeyh Hamad’ı ziyareti 
sırasında aldığı, heyetteki hediyelerden bahsediliyor ve “Devlet şeref madalyası 
vermeyi düşünüyor musunuz?” diye bir sorusu var.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, soru önergesi dâhil, İç Tüzük’ün 96’ncı ve 
müteakip maddelerinin başlığı “Denetim Yolları”dır. Denetlenecek olan da 
hükûmettir, yani başbakandır, hükûmetin teker teker üyeleridir. Bunların 
birlikte ya da ayrı ayrı yaptıkları faaliyetlerle ilgili olarak bilgi edinmek 
maksadıyla değerli milletvekillerimiz soru sorabilecektir ve biz de bunlara, 
yazılıysa yazılı, sözlüyse sözlü usulde cevap vermeye çalışıyoruz.

Sözlü Soru Önergeleri
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Sayın Cumhurbaşkanlarının Anayasa’mızda özel bir konumu var. 
Cumhurbaşkanlarının sorumlu olduğu ya da sorumsuz olduğu alanlar 
105’inci maddede belirlenmiştir. Dolayısıyla, şimdi, siyasi sorumluluğu 
olmayan bir makamla ilgili burada bir soru önergesine elbette kişisel olarak 
bir cevap verebiliriz, cevap verip bu işi burada bitirebiliriz; ancak bu bir 
usul olur, yanlış bir yola girmiş oluruz, Anayasa’ya uygun olmayan bir yol. 
Dolayısıyla, Anayasa’nın 105’inci maddesi böyle bir soruyu cevaplamamıza 
imkân vermediği için bu soruya ancak bu şekliyle cevap verme imkânı var, 
onu takdirlerinize arz ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) — İcranın başı, eylemlerinden dolayı Hükûmet 
cevap vermek zorunda. İcranın başı…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkan, ben sözlerimi söylüyorum, değerli arkadaşlarımız 
tatmin olmazlarsa kendi cevaplarını verirler.

BAŞKAN — Sayın Genç, bu soruyu siz sormadınız ama. Soruyu soran 
arkadaş müdahale etmiyor, siz niye müdahale ediyorsunuz?

KAMER GENÇ (Tunceli) — Müdahale etmeniz lazım ama, Meclise bilgi 
verilmesi gerekir.

BAŞKAN — Soru soran var burada efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Biz yaptığımız tüm faaliyetleri hepimiz isterse teker teker 
milletvekili veya birlikte- Anayasa ve İç Tüzük çerçevesinde yapıyoruz. 
Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın yaptığı işlemlerden dolayı sorumsuzluğu söz 
konusu ise onunla ilgili burada bir görüşme açmakla Anayasa’ya, İç Tüzük’e 
aykırı bir yol açmış oluruz. Bugüne kadar da bunun emsali yoktur. Bu Anayasa 
ilk defa uygulanmıyor, geçmiş 61 Anayasa’sında da var. Olmayan bir şeyi ihdas 
ederek Anayasa’ya aykırı bir yolun açılması bence doğru değildir ama kişisel 
olarak şu veya bu şekilde bir cümle söyleyip buna cevap vermek de mümkün 
ama yanlış bir yola girmiş oluruz diye konuyu Anayasa’nın 105’inci maddesinin 
cevapladığı kanaatindeyim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine Sayın Yaşar Ağyüz’ün, Millî 
Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı halk 
eğitim merkezlerinde çalışan çeşitli branşlardaki… 11.638 halk eğitim usta 
öğreticisi görev yaptığı metinde ifade edilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak 
yapılmış birçok çalışma var. Evvela, tabii bunlarla bizler de görüşüyoruz, 
Millî Eğitim Bakanlığımız da konunun üzerinde hassasiyetle durmuş ve 
taleplerinin önemli bir kısmını da gerçekleştirmiştir. Söz konusu personel 
ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirilmekte olup bunlara ilişkin 
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mevcut uygulamanın soruya konu kapsamında değiştirilmesine, kadroya 
geçirilmelerine yönelik herhangi bir çalışma bugün Millî Eğitim Bakanlığında 
yoktur.

Usta öğreticiler, yaptıkları işin tabiatı gereği kısmi zamanlı olarak çalışan 
kimselerdir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın 
eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde 
uzman ve usta öğretici olarak çalışanların 19/8/2008 tarihli ve 26972 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 5797 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80’inci maddesinin birinci fıkrasına 
eklenen bir hükümle prim ödeme gün sayıları ayda otuz güne çıkarılmış 
olup bu düzenlemeyle emeklilik için gerekli iş gününü tamamlamalarına 
imkân sağlanmıştır. Aynı kanunla, ayrıca, geçmişe yönelik borçlanma yoluyla 
da emekli olmalarının önü açılmıştır. Daha önce sağlık hizmetlerinden 
yararlanamayan usta öğreticiler Hükûmetimizin yapmış olduğu düzenlemeyle 
sağlık güvencesine kavuşturulmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu konumdaki 
usta öğreticiler bakımından geriye dönük yapılmış olan hizmetler bunlardır.

Sayın Hasan Çalış tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sayımı 
sonuçlarına göre belediyelerimizin tüm hesaplarının altüst olduğu, nüfusun 
azalması sebebiyle bir kısım belediyelerimizin gelir kaybına uğradığı ve 
çalışanlarıyla ilgili bir kısım kaynak sıkıntısı çektiği ifade edildi. Nüfusu 
azalan belediyelerin nüfus azalmasından doğacak genel bütçe vergi payı 
kayıpları 2008 yılı Mart ayından itibaren telafi edilmiştir. Ayrıca, belediyelerin 
borçlarına mahsuben genel bütçe vergi payından yapılan kesintiler 2008/13535 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sonrasında nüfusu azalan belediyeler için yüzde 
36 oranında azaltılmış, 2008 yılı Temmuz-Ekim döneminde ise kesinti oranı 
yüzde sıfır düzeyine indirilmiştir.

Diğer taraftan, 2008 yılında yürürlüğe giren 5779 sayılı İl Özel İdarelerine 
ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun’la yerel yönetimlere aktarılan genel bütçe vergi payının tutarı artırılmış 
ve bölüşüm esasları yeniden düzenlenmiştir. Yeni kanun sonrasında en az 
gelişmiş yöre belediyelerine aktarılan kişi başına genel bütçe vergi payı reel 
olarak yüzde 85,5 düzeyinde artarken, o artış, sırasıyla, en gelişmiş gruba doğru 
yüzde 71,3, yüzde 60,1, yüzde 38 ve yüzde 16’lık olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 
2009 yılından itibaren nüfusu 10 binin altında olan belediyelere denkleştirme 
ödeneği verilecektir.

Özetle, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonrasında bazı belediyeler için 
genel bütçe vergi gelirlerinde oluşan kayıp, yapılan düzenlemeler sonrasında 
telafi edilmiş olmaktadır.

Sözlü Soru Önergeleri
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Bir başka soru, Enver Ören’in kurduğu İhlas Finans, yurttaşlardan 
topladığı paraları ödemeyerek iflasını istemişti. İhlas Finans mağdurları kaç 
kişidir? İhlas Finans tarafından çeşitli vaatlerle alınan para miktarı toplamı kaç 
liradır? Bugüne kadar bu kurum mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi 
için hükûmetiniz ne gibi işlemler yapmış ve mağdurlardan parasını alan var 
mıdır, kaç liradır? Bu kuruluş neden TMSF’ye devredilmemiştir diye dört ayrı 
soru var.

Şimdi, birinci soru, “İhlas Finans mağdurları kaç kişidir?” Şirket kayıtlarına 
göre tasfiye başlangıcı olan 10/2/2001 tarih itibarıyla toplam 222.298 hesap 
sahibi bulunmaktadır.

İkinci soru, “İhlas Finans tarafından çeşitli vaatlerle alınan para miktarı 
toplamı kaç liradır?” Hesap sahiplerinin İhlas Finans Kurumunun faaliyet 
izninin kaldırıldığı ve tasfiyeye başlangıç olan 10/2/2001 tarih itibarıyla 675 
milyon 679 bin 38 Amerikan doları. Hesap dolar üzerinden açıldığı için öyle 
ifade ediyoruz. Bu sabah itibarıyla 28/1/2009 dolar kuru, alış kuru itibarıyla 
1.615 üzerinden çarpıldığında 1 katrilyon 91 trilyon 221 bin 646,37 TL’dir ve 
244.353 yaklaşık da euro borç söz konusudur. Bunun da tutarı bugünkü alış 
kuru üzerinden 529 trilyon 915 bin 798,78 TL tutarında alacağı bulunmaktadır.

“Bugüne kadar bu Kurum ve mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi 
için yapılan işlemler ve parasını alan ne var, ne kadar para ödenmiş?” İlgili 
bakanlığın görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde tasfiye sürecinin başladığı 
10/2/2000tarihinden bugüne kadar Türk Ticaret Kanunu ve Ortaklıkların 
Denetimine Dair Tüzük hükümleri uyarınca şirket nezdinde ilgili bakanlık 
müfettişleri ve denetim elemanlarınca şirketin genel hesap ve işlemlerinin 
incelenmesi amacıyla 6 defa denetim yapılmış ve denetim sonuçları ilgili 
şirkete tebliğ edilmiştir, devletin kayıtlarında da var.

Şirket tarafından ilgili bakanlığa gönderilen Aralık 2008 tarihli tasfiye 
işlemlerine ilişkin faaliyet raporuna göre, bu ay yapılan ödemeler de dâhil 
olmak üzere, 152.118 hesap sahibine 242 milyon 243 bin 917 Amerikan doları 
-bunu bugünkü kurla çarparsanız Türk parası karşılığı çıkacaktır- ayrıca 59 
milyon 125 bin 66 da euro ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır.

“Bu Kurum neden TMSF’ye devredilmemiştir?” Tasfiye hâlinde İhlas 
Finans Kurumu Anonim Şirketinin faaliyet izni Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunun 10/2/2001 tarih ve 071 sayılı Kararı ile kaldırılmıştır. 
Bütün işlemler 2001’de alınan kararlar çerçevesinde sürdürülüyor. Demek 
ki 10/2/2001 tarihinde artık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından şirketin faaliyet izni kaldırılmış. Adı geçen Kurum tarafından 
tasfiye hâlinde İhlas Finans Kurumu Anonim Şirketinin mevduat toplama 
izninin kaldırılması sonucunda şirket genel kurulunda alınan karar gereğince 
3/8/2001 tarihinde tasfiye hâline girmiştir. Şirketin tasfiye işlemleri genel 
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kurulda seçilen tasfiye memurları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde yürütülmektedir. Anılan şirketin kanunen tasfiyeye girdiği tarih 
itibarıyla şirketin tabi olduğu hukuk tamamen değişerek şirket bir finans 
kurumu olmaktan çıkmış, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir 
anonim şirketin tabi olduğu tasfiye hükümlerine göre tasfiye sürecine girmiş 
olduğu için TMSF’ye devredilmemiştir.

Kütahya Şeker Fabrikasının 23 milyon 820 bin dolara satışıyla ilgili 
olarak satış işlemlerinden kaynaklanan üç tane soru var. “112 dönüm arazinin 
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne iadesini düşünüyor musunuz? 
Bu işlemi usulsüz yapan tapu müdür/memurları hakkında herhangi bir cezai 
soruşturma yapılmış mıdır? Bu memur usulsüz devredilen lojmanda bedava 
oturmakta mıdır? 241 dönümlük arazide imar uygulaması yapılmış mıdır?” 
tarzında üç tane soru var. Aslında 22 Ocak 2008 tarihli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda ben bu soruyu cevapladım. Dolayısıyla tutanaklarda 
da bu sorunun cevabı var. Bahsedilen arsanın doğrudan doğruya bir defa 
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünün kayıtlarında olmadığı, bu 
gayrimenkulün Kütahya Şeker Fabrikasına ait olduğu tapu kayıtlarından 
bellidir.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, belge var belge.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bununla ilgili bugüne kadar yapılan işlemlerde de herhangi bir 
usulsüzlük, kanunsuzluk olmadığı ortadadır. Dolayısıyla bu soruyu 22 Ocak 
2008 günlü oturumda cevaplamış oldum. O cevabı da burada aynen tekrar 
ettiğimi ifade etmek istiyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bizim sorularımıza anında cevap vermiş 
olsaydı… Bakın burada yanlış bilgi veriliyor.

BAŞKAN — Dinler misiniz. Lütfen dinleyin.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bir başka soru Sayın Başkan, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının ana sözleşmesinde görev alanına girmeyen doğal gaz santrali 
kurma hususunda Genel Müdürün Çalık Holdingle bir sözleşme yaptığı ve 
Çalık Grubuna transfer olduğu, özelleştirmeden devlete 1,1 milyar dolar borcu 
olan bu kuruma devletin mali destek verip vermediği ve bu transfer 2531 
sayılı Kanun’a aykırı olduğuna göre ne gibi işlem yapıldığı ifade edilmektedir. 
Bir defa bu tip kuruluşların bütün işlemleri KİT Komisyonu tarafından 
zaten denetleniyor veya Yüksek Denetleme Kurulu tarafından Meclis adına 
denetlemeleri yapılıyor. Yapılan işlemlerde bir sakatlık varsa, bir hukuki 
eksiklik varsa zaten bu Meclisin önüne geliyor, gündemde de bunları hep 
beraber değerlendiriyoruz, konuşuyoruz.

Sözlü Soru Önergeleri



410

23. Dönem

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hem Türkiye içerisinde hem de 
Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için dünyanın muhtelif yerlerinde 
bu tip çalışmaları yapmaktadır. Bunu yasalar çerçevesinde, uluslararası hukuk 
çerçevesinde yapmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye Petrollerinin bu tip aramaları 
yaptığı birçok ülke var, hâlen de bu yönde bir tercihi ülke olarak yapıyoruz.

Bununla ilgili soru önergesinde cevabı istenen konularla ilgili zaten 
2006 yılı Yüksek Denetleme Kurulunun Raporu’nda yer almış, 14 Şubat 
2008 tarihinde yapılan KİT alt komisyonunun toplantısında görüşülerek 
gündemden çıkarılmış. Sözü edilen Genel Müdür 30/3/2007 tarihinde emekli 
olmuştur.

Bugün kamuda birçok insan devletten ayrıldıktan sonra çeşitli sebeplerle 
bilgi ve tecrübesini özel sektörde de değerlendiriyor. Bu kişi ayrıldıktan 
sonra nerede çalışır, neden çalışır; bu, tamamıyla kendisine ait bir husustur. 
Çalışmasını engelleyecek bir yasal hüküm varsa… Bazı meslek mensupları 
bakımından bu türlü engeller vardır, yoksa istediği yerde çalışabilir. Mühim 
olan, bu çalışmanın, bu çabanın, bu faaliyetin yasal olup olmadığıdır. Yasal 
olduğu sürece de hiçbir mahzur yoktur. Çünkü hepimiz, bir hukuk devletinde 
yaptığımız işleri kanun, nizam çerçevesinde, yasalar çerçevesinde sürdürmek 
mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla, yasal olmayan bir durum söz konusu 
olmayınca da yapılacak herhangi bir durum da söz konusu değildir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Sayın Bakanım, süreniz doldu, cevaplandırmadığınız soru 
var mı?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Epey soru daha var.

BAŞKAN — Kaç tane?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — En az bir on kadar soru var. İsterseniz bugün veya daha sonraki 
bir oturumda cevaplandırırım onları.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Başka zaman…

BAŞKAN — Efendim, bir saatimiz doldu. Bugünlük bu kadar şey yapalım.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Peki.

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 



411

Konu  : Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, öğretmen maaşlarının 
iyileştirilmesine (6/436) ilişkin Millî Eğitim Bakanından; 
Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki yatırımlara, yeşil 
kartlılara ve yapılan yardımlara (6/562), iletişimin izlendiği 
iddialarına (6/812); Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, 
demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne (6/622), 
küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına (6/701), ekonomik 
sıkıntılara yönelik çalışmalara (6/712), yeni bir NATO üssü 
kurulup kurulmayacağına (6/784), bazı yerlerdeki yatırımlara 
(6/806); Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, 
ÇEAŞ’ın küçük hissedarlarına dağıtılmayan temettülere 
(6/696), ÇEAŞ’ın küçük hissedarlarına kar dağıtımına 
(6/710); Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Taksim’de 1 
Mayıs kutlamalarına izin verilmemesine (6/698), demir başta 
olmak üzere inşaat girdilerindeki fiyat artışına (6/734); Tokat 
Milletvekili Reşat Doğru’nun, özürlü aylıklarına (6/749); 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bolu Valisinin görevden 
alınmasına (6/786), Dışişleri Bakanının bir konuşmasına 
(6/787) ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle 

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 88
Tarih  : 12 Mayıs 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

1’inci soru Millî Eğitim Bakanımızla ilgilidir, (6/436) esas numaralı. 
Diğerleri, Sayın Başbakana değerli milletvekillerimiz tarafından sorulmuş 
sorulardır. Tabii bu soruların bir kısmı epey zaman evvel sorulmuş olup özellikle 
ekonomik konularla ilgili olanlar güncelliğini belli ölçüde kaybetmiş oluyor. 
Aslında bu tip sorular… Tabii değerli milletvekillerimizin kendi takdirleridir, 
ister yazılı sorabilir ister sözlü ancak yazılı sorulara güncelliğini koruyacak 
tarzda cevap verme imkânımız daha mümkün gözükmektedir. Aksi hâlde, 
şimdi gelirken baktım, Meclis gündeminde 469 soru önergesi var. Bir saatlik 
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bir değerlendirme içerisinde 15 civarında soruya cevap verilebildiği hesaba 
katıldığında, demek ki sadece bugün gündemde olan sözlü sorulara cevap 
verebilmek için 31 gün zaman ayırmamız gerekiyor. Bunu da takdirlerinize 
arz ediyorum.

İkinci arz edeceğim husus, soruya cevap vermezden evvel: Tabii Sayın 
Başbakana sorulan soruların bir kısmı değişik kurumları ilgilendiriyor, 
bakanlıkları ilgilendiriyor. Belki doğrudan o bakan arkadaşlarımıza 
soru sorulmuş olsa bürokrasiyi biraz daha azaltmış olacağız çünkü önce 
Başbakanlığa geliyor, biz ilgili bakanlıklara ya da kurumlara yazıyoruz, oradan 
gelenleri derledikten sonra sizlere burada arz etme imkânı oluyor.

Şimdi, (6/436) sayılı, Sayın Ekici’nin sorusuyla ilgili olarak söylemek 
istediğimiz husus şudur: Tabiatıyla Türkiye birçok uluslararası kuruluşla 
ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda ilişkileri olan bir devlettir, bir ülkedir. 
Bu nedenle, zaman zaman, biz nasıl dünyada ilişki içerisinde olduğumuz 
ülkelerle ilgili değerlendirmeler yapıyorsak, bu kuruluşlar da Türkiye’yle 
ilgili değerlendirmeler yapıyor, tavsiyeleri olabiliyor ama bunlara karar verip 
vermemek tümüyle bizim elimizdedir, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetlerinin 
kendi verecekleri karardır. Bu nedenle, eğitim konusu, bizim Hükûmet olarak iş 
başına geldiğimiz günden beri en öncelikli konumuzdur. Nitekim, daha evvel, 
bütçe sıralamasında Millî Savunma Bakanlığı birinci sıradayken 2003’ten bu 
tarafa Millî Eğitim Bakanlığı birinci önceliği almıştır ve doğru olanı da budur. 
Dolayısıyla bu, eğitime verdiğimiz önemi gösteriyor.

Eğitimin bir ayağı da hiç şüphesiz öğretmenlerimizdir. Yapılan bütün 
çabalara, iyileştirme faaliyetlerine, gayretlerine rağmen tabiatıyla ne kadar 
ödeme yapsak, ne kadar imkân sağlasak böylesine kutsal bir hizmeti yapan 
öğretmenlerimiz bakımından verilenlerin yeterli olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Bu niyetle ifade etmek isterim ki tabiatıyla hem sayısal 
olarak hem de yaptıkları görevin kutsiyeti sebebiyle önemli bir ağırlığa sahip 
olan öğretmenlerimize Türkiye’nin imkân ve kabiliyetleri içerisinde, bütçe 
imkânları çerçevesinde bir ücret artışı getirilmeye çalışılmaktadır. Verilenleri 
yeterli göremeyiz ama bütçe imkânlarını da göz ardı etmeden yapılabilecek 
şeylerin fevkalade sınırlı olduğunu siz değerli milletvekili arkadaşlarımız 
da takdir edecektir. İnşallah, yeni dönemde bu konuda yeni adımları atma 
imkânını birlikte bulabiliriz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (6/562) sayılı, Sayın Mümin İnan’ın 
sorduğu, Niğde ilimizde 2008 yılında devlet tarafından hangi projelere ne kadar 
yatırım yapıldığıyla ilgili sorulara cevap vermek istiyorum. Devlet tarafından 
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yapılan yardımlar, KÖYDES dâhil -soru önergesinin verildiği yıl itibarıyla- 
15 trilyon 838 bin 282 TL’dir. İl genelinde, 22 Temmuz 2007 tarihinden sonra 
8.538 adet yeşil kart iptal edilmiştir.

Üçüncü soru olarak da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan 
2005, 2006 ve 2007 yıllarında ne kadar ayni ve nakdî yardım yapıldığı ve 
kaç kişiye bunların verildiği hususudur. 2005 yılında 10.941 kişiye, toplam 
olarak, ayni ve nakdî yardım 772 milyar 869 milyon -küsuratları var, onları 
arz etmiyorum- ödeme yapılmıştır. 2006 yılında 21.134 kişiye bu yardım 
gerçekleştirilmiş olup ödenen miktar 853 milyar 702 milyon liradır. 2007 yılı 
itibarıyla toplam 13.835 kişiye 924 milyar 070 milyon ödeme yapılmıştır. 2008 
yılı itibarıyla 19.377 kişiye 1 milyar 347 milyon 912 bin lira yardım yapılmıştır.

Üçüncü soru Sayın Hasan Çalış’ın (6/662) sıra sayılı soru önergesiyle ilgili 
şu bilgileri arz etmek istiyorum: Evet, geçtiğimiz yıl içerisinde belli bir süre 
inşaat demiri fiyatlarında önemli bir artışın yaşanmış olması sebebiyle… İnşaat 
demiri fiyatlarındaki bu artış inşaat sektörünün önüne âdeta demirden bir ağ 
örmüştür. Bunun kaldırılması ve bu inşaat sektörünün canlandırılmasıyla ilgili 
üç tane soru önergesi var.

Değerli milletvekilleri, bununla ilgili olarak şunu ifade etmek istiyorum: 
Demir fiyatlarındaki artışlar piyasa bağlamında diğer sektörlerdeki ekonomik 
gelişmeleri de zincirleme olarak tetiklediğinden, bu durum zaman zaman 
inşaat sektöründeki imalatlarda maliyet artışlarına neden olabilmektedir. 
İnşaat demirinde meydana gelen fiyat artışlarının serbest piyasa ekonomisi 
koşullarında oluştuğu dikkate alınır ise demir ithalatını teşvik ve ihracatını 
da kısıtlamak suretiyle fiyat artışının bir miktar azaltılabileceği ya da önüne 
geçilebileceği genelde düşünülmektedir. Demir çelik ürünü fiyatlarının 
yükselmesi sadece ülkemizde değil, dünya piyasalarında da etkili olmuştur. 
Dolayısıyla, Türkiye dünyadan kopuk bir ekonomik faaliyeti sürdürmediği için 
dış piyasalardaki olumlu ya da olumsuz her gelişme her alanda iç piyasayı da 
şu veya bu şekilde etkilemektedir. Bu nedenle, yurt içi demir çelik fiyatlarının 
yurt dışındaki fiyatlardan bağımsız bir şekilde oluşması mümkün değildir. 
Ülkemizdeki demir çelik fiyatları, dünya demir çelik sektöründeki konjonktüre 
bağlı olarak belirlenmektedir. Dünya demir çelik fiyatlarının oluşmasındaki 
arz talep dengesinin yanında, girdi ve navlun fiyatları da etkili olmaktadır. 
Girdi fiyatlarındaki ve talepteki artışa bağlı olarak tüm demir çelik ürünlerinin 
fiyatlarında artışlar yaşanmıştır. Dünya fiyatlarıyla yurt içi fiyatları arasında 
bir paralellik bulunmaktadır. Serbest piyasa koşullarında zamanla fiyatların 
dünya konjonktürüne bağlı olarak istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. 
İnşaat sektöründe yaşanan durgunluk sadece demir çelik ürünlerindeki fiyat 
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artışına bağlı değildir. 2007 yılından itibaren bu alanda bir durgunluk başlamış 
olup dünyadaki global kriz, diğer sektörleri olduğu gibi inşaat sektörünü de 
etkilemiştir.

Ayrıca, bu konuda alınması gereken önlemler ve uygulamaya geçilmesi 
bağlamında, konuyla ilgili yatırımcı bakanlıkların katılımı sağlanmak suretiyle 
yapılan değerlendirme toplantıları o tarih itibarıyla devam etmekte olup 
sorunun çözümü için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Fiyat 
Farkı Kararnamesi’ne ilişkin hazırlık çalışmaları o zaman sürdürülmüş ve 
sonra da neticelenmiştir. Bundan doğan imkânlar da demir çelik fiyatlarının 
artmasından doğan zararların belli ölçüde karşılanmasına imkân vermiştir.

Bu önergenin verildiği tarih itibarıyla 1 milyon 800 bin lira civarında olan 
demir, bu sabah gelirken sordum, 810 lira civarına düştüğüne göre bu da bizim 
yukarıda söylediğimiz hususları ifade etmektedir. Dünyadaki gelişmelere 
paralel olarak demir fiyatları dünyada artıyorsa tabii olarak Türkiye’de de 
artıyor, düşme varsa Türkiye’de de düşüyor. Bir de ekonominin genel gidişatıyla 
ilgilidir. Ekonomide hangi tedbirleri aldığımızı, fırsat olursa biraz sonra bir 
soru önergesi vesilesiyle sizlere de arz etmeye çalışacağım.

(6/696) sayılı, Sayın Mehmet Akif Paksoy’un ÇEAŞ’la ilgili, orada hissedar 
olanlara temettü ödenmesiyle ilgili sorusu var. Onunla ilgili, ilgili bakanlıktan 
aldığımız cevap şudur değerli milletvekillerimiz: Çukurova Elektrik Anonim 
Şirketinin gerek 3096 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve bu kanuna dayalı 
olarak imzalanan imtiyaz sözleşmelerine aykırı tutumları gerekse 4628 
sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın ihlalinden dolayı Enerji Bakanlığınca 
şirket arasında imzalanan görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinin 
şirketin kusuru nedeniyle feshini düzenleyen 19’uncu maddesine istinaden 
sözleşmenin feshine karar verilmiş ve şirketin bundan böyle görev bölgesinde 
faaliyet göstermesi mümkün olmadığından 17/6/2003 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanan 2003/5712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla şirkete görev 
verilmesine ilişkin kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Hâl böyle olunca 
zaten bundan dolayı herhangi bir temettü ödenmesi de bu tarih itibarıyla 
mümkün gözükmediği gibi, ayrıca bu konuyla ilgili olarak hem yurt içinde 
hem de yurt dışında açılmış pek çok davalar vardır. Bu davalar da hâlen devam 
etmektedir. Davaların sonucuna göre bu konularda karar verilecektir.

Yine Sayın Mehmet Akif Paksoy’un aynı konuya ilişkin (6/710) sıra 
sayılı, başka bir tarihte, 6/5/2008 tarihinde verdiği önerge de aynı içeriği 
taşımaktadır. Dolayısıyla birinci önerge için geçerli olan sebepler, bu soru 
önergesi bakımından da geçerli olmaktadır.
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(6/698) sayılı Sayın Yaşar Ağyüz’ün önergesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı 
kutlamalarını Taksim’de yapmayı günler önce açıklayan sendikal örgütlerden, 
bir önceki yılda meydana gelen olaylar da dikkate alınarak verilmiş bir 
önerge. “Taksim’i emekçiye neden kapattınız, Taksim’e çıkmayı önleme yerine, 
doğabilecek olayları önlemek için tedbir almanız daha doğru olmaz mıydı?” 
diye o günün şartlarında verilmiş bir önergedir. Bu önergenin üzerinden bir 
yıl geçmiş oluyor. Bu sene de 1 Mayısı kutladık.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bir şeyi hepimizin kabul etmesi lazım. Tabii 
Anayasa’mızda ister kişisel olarak isterse örgütler açısından kullandığımız, 
kullanmakta olduğumuz birtakım haklarımız var, özgürlüklerimiz var. 
Bir hakkı ya da özgürlüğü kullanırken Anayasa ve yasalar çerçevesinde 
kullanmamız lazım. Aksi hâlde, herkes hakkını ve özgürlüğünü istediği şekilde 
kullanmaya kalkıştığı takdirde bu, başka türlü hak ve özgürlük ihlallerini de 
beraberinde getirmektedir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak örgütlerimizin de, kişilerimizin de en 
temel haklarının başında geliyor. Bunun içindir ki mevzuatımızda bu hususları 
düzenleyen, toplantıların, gösteri yürüyüşlerinin, mitinglerin nerede, nasıl 
yapılacağını düzenleyen bir özel yasamız var: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası. Bu Yasa’nın esas amacı, bu hakkın kullanılmasını kolaylaştırmak ve 
teminat altına almaktır. Dolayısıyla mitinglerin ve gösteri yürüyüşlerinin 
nerede yapılacağı bu Kanun’un ilgili maddesinde çok açık olarak belirlenmiştir. 
Nitekim bizler, hepimiz partiler olarak daha yeni seçimden çıktık. 29 Mart 
seçimlerinde İstanbul’da hemen hemen seçime giren bütün partilerimiz, bu 
Yasa’nın hükümlerine uygun olarak, nerede miting yapmayı uygun gördülerse 
orada bu mitinglerini yapmışlardır, orada halka seslenmişlerdir. Dolayısıyla, 
baştan beri söylenmek istenen, bir hakkın kullanılmasının engellenmesi değil, 
yasalar çerçevesinde bu hakkın kullanılmasının arzu edilmesidir.

Maalesef bir önceki yıl bu konuda bir anlayış beraberliğine varma imkânı 
olmadığı için, devlet de yasaya aykırı bir gösteriyi, bir toplantıyı engellemek 
maksadıyla ve başka türlü sakıncaları da ortadan kaldırmak için bazı tedbirleri 
almak durumunda kalmıştır. İnşallah demokratik olgunluğa eriştiğimiz 
sürece, zannediyorum bugün soru konusu olan hususlar önümüzdeki 
dönemde, önümüzdeki yıllarda ortadan kalkabilecektir. Nitekim bir önceki 
yıl 1 Mayıs tatil değilken bu sene bunu bir bayram havasında sendikalarımız, 
emekçilerimiz kutlayabilmişlerdir. Mühim olan, burada karşılıklı anlayış 
ve yasalara saygı fikrinin ve bilincinin de toplumumuzda yerleşmiş olması 
gerekmektedir. Bunda da sendikalarımızın, meslek örgütlerimizin, hepimizin 
öncü rolü oynamasında fayda var.

Sözlü Soru Önergeleri
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Bu Yasa, ihtiyacı karşılamıyor olabilir, doğru olmayabilir, yanlış olabilir, 
eksik olabilir. Bunu ortadan kaldırmanın yolu da yine yasalara uygun olarak 
bu konuda tepkilerimizi ortaya koymaktır. Bir önceki yıla nazaran bu defa 
1 Mayıs toplantısı daha demokratik bir ortamda geçmiştir. Ümit ediyoruz, 
önümüzdeki sene bugünkünden daha ileri bir noktada olabiliriz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (6/701) sayılı -yine- Sayın Hasan 
Çalış arkadaşımız Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek 
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı tarafından yapılan açıklamada, piyasada bir 
daralma yaşandığı, nakit sıkıntısı çekildiği ve bu nedenle küçük işletmelerin 
çeklerini bile ödeyemez duruma geldiğinden bahisle “Küçük işletmeleri 
rahatlatmaya yönelik herhangi bir çalışma var mıdır?” bunu sormaktadır.

Ayrıca, Merkez Bankası verilerine göre şubat ayı içinde toplam 59.944 
adet olan ferdî kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamının 
67.415’e, martta çıktığı ifade ediliyor. Dolayısıyla “Ekonomi politikalarını 
yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda bir projeniz var 
mı?” diye bir soru.

Şimdi, birinci soruyla ilgili olarak KOSGEB, imalat sanayi sektöründe 
faaliyet gösteren KOBİ’lere danışmanlık, eğitim, teknoloji geliştirme, yenilik, 
bilişim, kalite geliştirme, pazar araştırma, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası 
iş birliğinin geliştirilmesi, girişimcilik ve bölgesel kalkınmaya yönelik destekler 
vermektedir. Ayrıca KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda bankalardan uygun 
koşullarda kredi temin edebilmeleri amacıyla 2003 yılından itibaren kredi-faiz 
destek programları başlatılmıştır. Bu kapsamda KOSGEB tarafından 8/4/2009 
tarihine kadar verilen kredi-faiz destekleri belli ölçüde yeniden gözden 
geçirilmiştir.

KOSGEB, 2009 yılında da 2008 yılında etkisini artıran olumsuz küresel 
ekonomik gelişmelerin KOBİ’ler üzerindeki etkilerini hafifletmek ve 
KOBİ’lerin bu dönemi mümkün olan en az hasarla atlatmalarını sağlamak 
amacıyla, icra komitesi kararları ve bütçe imkânları çerçevesinde KOBİ’lerin 
bankalardan kullanacakları yatırım, işletme ve ihracat amaçlı kredilere yönelik 
faiz desteği uygulamalarını sürdürecektir.

KOSGEB’in iştirakleri arasında yer alan Kredi Garanti Fonu Anonim 
Şirketi aracılığıyla da işletmelerin kredi kullanma sürecinde teminat 
sorunlarına yönelik olarak banka nezdinde teminatlarını üstlenerek garanti 
kefalet hizmeti de vermektedir.

Ayrıca KOSGEB’in imalat sanayi sektörü dışındaki KOBİ’leri de 
desteklemesi için 3624 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmüş ve Genel Kurulda 
da kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir ve imalat sanayi sektörü dışındaki 
KOBİ’lere de destek verme imkânı mümkün olmaktadır.

Kredi kartlarıyla ilgili olarak bankalar arası kart merkezinin Şubat 2009 
tarihli verilerine baktığımızda, piyasada 43 milyon 507 bin 583 adet kredi 
kartı olduğu görülmektedir. Her tüketicinin ortalama iki kredi kartı olduğu 
varsayımından hareketle, 22 milyon tüketicinin kredi kartı kullanıcısı olduğu 
söylenebilir. Kredi kartları kullananların, 2008 yılı içerisinde, 186 milyar 
550 milyon YTL tutarında, 1 katrilyon 691 trilyon 925 milyar 697 adet işlem 
yaptığı görülmektedir. Ferdî kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemedikleri için 
yasal takibe uğrayan tüketici sayısına ilişkin istatistikler, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından tutulmaktadır. Kamuoyunda sicil affı olarak bilinen 
Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin 
Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’un 20 Ocak 2009 tarih ve 
27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte 
yasal takibe uğrayan tüketici sayısına ilişkin söz konusu istatistiklerde fark 
edilebilir bir düşüş yaşanmıştır. Mesela, 3 Şubat 2009 tarihli Merkez Bankası 
verilerine göre 2008 yılında kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 
635.523 iken bugün bu rakam 383.263 olmuştur. Ferdî kredi ve kredi kartı 
borçlarını ödeyemeyen tüketicilerin borçlarının yapılandırılması amacıyla 
kanuni düzenlemeye gidilmesine yönelik bir çalışma bulunmamakta, ancak 
tüketicileri, gelirlerinin üzerinde borçlanma yapmamaları, bir kredi kartı 
borcunu başka bir kredi kartından borçlanarak kapatmamaları, kredi kartını 
bir nakit edinme aracı değil, ödeme aracı olarak kullanmaları konusunda 
eğitici ve bilinçlendirici çalışmalara ağırlık verilmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (6/712) sayılı, yine Sayın Hasan 
Çalış’ın… Bir gazetede çıkan haber üzerine “İyice borca battık.” şeklinde 
haberler gazetede yer alıyor. “Vatandaşın bankalara olan borcu 100,2 milyar 
YTL’yi aşmıştır. Merkez Bankası verilerine göre, yılın ilk üç ayında toplam 
tutarı 1 milyar 487,9 milyon YTL olan toplam 371.154 senet protestosu 
olmuştur. Karşılıksız çek sayısı ise 232.500’e çıkmıştır.

Bu bilgiler ışığında;

“1- …vatandaşa kendini iyice hissettiren ekonomik sıkıntı konusunda bir 
çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

2- İşçi, memur ve emekliye yapılan maaş zamları fiyat artışları karşısında 
iyice erimiş, kaderine terk edilen esnaf işyerini siftahsız açıp kapatır hale 
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gelmiştir. Bu konuda nefes aldıracak bir çalışmanız var mıdır? Bir çalışma 
yapmayı düşünüyor musunuz?” diye iki soru var.

Birinci soruyla ilgili olarak, değerli milletvekilleri, üretim, tüketim ve 
ihracatı hızla artan Türkiye ekonomisi büyüyen ve dinamik bir yapıya sahiptir. 
Artan ekonomik faaliyetle birlikte protestolu senetlerle karşılıksız çekler 
de artmaktadır. Bununla birlikte salt bu göstergelere bakarak ekonomideki 
gidişatı yorumlamak doğru değildir. Yatırım ve ticaretin ana finansman 
kaynağı bankacılık sistemidir. Dolayısıyla konuyla ilgili daha sağlıklı bir 
değerlendirme yapmak için bankacılık sistemindeki takipteki alacakların 
gelişimini incelemek yerinde olacaktır. Takipteki alacakların toplam kredilere 
oranı üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda 2002’de bu toplam kredilere 
oranı 21,3; 2003’te 13,0; 2004’te 6,4; 2005’te 5; 2006’da 3,9; 2007’de 3,6; 2008’de 
ise 3,1’dir. Bu rakamlara baktığımızda 2002 yılından bu tarafa takipteki 
alacakların toplam kredilere oranı büyük ölçüde düşüş göstermiştir. Bunu diğer 
ülkelerle mukayese ettiğimizde aslında -benzer konumdaki ülkelerle- daha 
sağlıklı bir değerlendirme imkânımız olabilecektir. Mesela Brezilya’da takipteki 
alacakların toplam krediler içerisindeki nispeti 3,1; Çek Cumhuriyetinde 3; 
Romanya’da 9,1; Rusya’da o tarih itibarıyla 2,6; Yunanistan 5,1; Fransa 2,8; 
Çin’de ise 6,6’dır.

Son yıllarda büyüyen ekonomi, artan reel gelir ve düşen faizler nedeniyle 
tüketiciler harcamalarını artan oranlarda tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla 
finanse etmeye başlamışlardır. Bunun sonucunda hane halkı borcunun 
millî gelire oranı 2007 yılında yüzde 11,7 seviyesine yükselmiştir. Bununla 
birlikte ülkemizdeki borç yükü diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığında hâlen oldukça düşük seviyelerde bulunmaktadır. Hane halkı 
yükümlülüklerinin millî gelire oranı Türkiye’de 2004’te 5; 2005’te 8; 2006’da 10 
iken, 12 Doğu Avrupa ülkesinde 12; 17 ve 23 tarzında gerçekleşmiştir.

Öbür taraftan, esnafımızın durumunu iyileştirmek noktasında, onların 
rekabet gücünü artırmak büyüyen ekonomiye daha fazla katkı sağlarken, artan 
gelirden daha fazla pay almalarını sağlaması için strateji ve eylem planları 
hazırlanmış, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı ilan edilmiştir. KOBİ Eylem 
Planı’nı gerçekleştirmek üzere özellikle kümelenme stratejisi kapsamında 
çalışmalar başlamıştır.

Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı ise Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı koordinasyonu altında ve Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Halk Bankası Genel Müdürlüğü, 
KOSGEB ve TESK ile diğer kurumların katılımıyla oluşturulmaktadır.
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Konuyla ilgili tüm tarafların katkısıyla nihai şekli verilecek ve uygulamaya 
konulacak olan söz konusu eylem planları KOBİ’lerimiz ile esnaf ve 
sanatkârlarımızın sorunlarına kısa vadeli çözümler sunmak yerine uzun 
vadeli çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu yönde çalışmalar zaten günün 
şartlarına göre güncelleştirilerek sürdürülmektedir.

(6/734) sayılı, Sayın Yaşar Ağyüz’ün, keza demir fiyatlarındaki –biraz 
evvel izah ettiğim- artışın inşaat sektöründe yarattığı sıkıntı ve talep daralması 
hakkında Sayın Başbakandan sözlü sorusu var. Onunla ilgili olarak “2007 
yılında 850 YTL/ton olan inşaat demiri şu anda 1.900 YTL/ton olmuştur.” 
deniliyor. “Demirde yaşanan çok yüksek fiyat artışı inşaat sektöründe sıkıntı 
yaratıyor.” diyor ve “İnşaat sektörünün işsizliği de büyük ölçüde absorbe 
ettiği bilinen gerçek iken, özel konut üreten firmalarla, kamu müteahhitlerini 
ve alıcıları zora sokan, seçim bölgem Gaziantep’te olduğu gibi tüm büyük 
kentlerimizde inşaatları durma noktasına getiren bu sorunun çözümü için 
tedbir almak gerekmez mi, almayı düşünüyor musunuz?

Sorunlar kangren olmadan ve büyük bir ekonomik krize dönüşmeden, 
ilgili bakanlıklarda kısa ve uzun vadeli tedbirleri kapsayan ekonomik, teknik 
ve yasal düzenleme çalışmaları yaptırmayı düşünüyor musunuz?”

Tabii, demin ifade etmeye çalıştım, önergenin verildiği tarihte demir 
fiyatları gerçekten bu miktarda ama bugün itibarıyla 810-820, bu civarda 
seyrediyor dünyadaki gelişmeye paralel olarak, demek ki 1.900 liradan 800 
liraya kadar düşmüş. Eğer inşaat sektöründeki durgunluğun tek sebebi demir 
fiyatındaki artış ise demir fiyatları normal seviyeye düşmüştür. Şimdi bunun 
otomatik olarak inşaat sektöründe de olumlu katkısının olması beklenebilir 
eğer bu durgunluğu tek bir sebebe bağlıyorsak. Onun için -yukarıda da bir 
soru önergesine arz ettiğim cevapta da ifade etmeye çalıştım- Türkiye’deki 
hemen hemen birçok malın fiyatı dışarıdaki gelişmelerden bağımsız olarak 
teşekkül etmiyor, dünyadaki gelişmeye paralel olarak bu fiyat istikrarı 
sağlanmış oluyor. Ancak gerçekten demir fiyatlarındaki artışın zikredilen 
rakamlara ulaştığı dönemde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 
yapım sözleşmeleri devam eden müteahhitleri de etkileyen, özellikle demir ve 
demir mamullerinde 2008 yılı ilk yarısında meydana gelen beklenmeyen fiyat 
artışlarının karşılanmasına yönelik olarak ilk etapta Kamu İhale Kanunu’nda 
değişiklik yapılmış, ilave fiyat farkı esasları Resmî Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri 
Kanunu kapsamındaki yapım işlerinde beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle 
uygulanacak ilave fiyat farkı esaslarının uygulanmasına ilişkin tebliğ de 4 
Şubat 2009 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Sözlü Soru Önergeleri
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Dolayısıyla, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat 
sektöründeki daralmayı aşmak için akılcı projeler üreterek özel yapılara vergi 
indirimleri getirilmesi, mortgage kredilerine destek verilmesi, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının Can Suyu Projesi’nin bir benzerinin inşaat sektörü için 
harekete geçirilmesi, yurt dışında yapılacak müteahhitlik hizmetleriyle ilgili 
olarak özendirici birtakım tedbirlerin alınması ve kolaylıkların sağlanması, 
yurt dışındaki yatırımcıların ülkemizde inşaat ve müteahhitlik sektörüne 
yatırım yapmaları için özendirici tedbirlerin alınması gibi teşvik edici birtakım 
önlemlerin daralmanın aşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
İlgili bakanlık görev alanı dışındaki enerji, ulaştırma vesaire gibi altyapı 
çalışmalarının hızlandırılması, ülkemizde ihtiyaç duyulan kamu hizmet 
yapılarının tespit edilerek yeni yapım ihalelerinin açılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. Öncelikle, üretim ve ürün kalitesiyle uluslararası piyasalarda 
aynı konularda faaliyet gösteren firmalarla rekabet edebilecek düzeydeki yerli 
sanayicilerin desteklenmesi için üretilen yerli ürünlerin kamuda kullanımını 
avantajlı hâle getirmek üzere 18 Nisan 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yer alan, yerli malı olarak 
belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar 
fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler 
konulmasının önü açılmış ve Başbakanlık genelgesiyle de bu hükmün kamu 
kurum ve kuruluşlarınca dikkate alınması hususunda kamu yöneticilerinin 
gereken duyarlılığı göstermeleri istenmiştir. Bunu biz Hükûmette de 
kararlaştırdık, sonra Başbakanlık genelgesi olarak tüm kurumlara, özellikle de 
mahallî idarelerimize bunları açık olarak duyurduk ki bu yüzde 15 oranına 
kadar fiyat avantajı sağlayan yerli firmalarımızın ve yerli üretimin korunması 
açısından.

Şimdi, 29 Martta yeni mahallî idare seçimlerimizi yaptığımıza göre, göreve 
gelen belediye başkanlarımız ve özel idareler, ola ki, en başta iş makineleri 
olmak üzere birçok ihaleleri yapmaktadırlar. Zaman zaman bize de şikâyet 
geliyor bu genelgelere yeteri kadar uyulmadığı noktasında yerli firmalar 
tarafından.

Şimdi, burada, sizlerin huzurunda, özellikle ekonomik daralmanın 
yaşandığı günümüzde yerli üreticilerimizi koruyacak, sanayimizi koruyacak 
bu duyarlılığın tüm ihale kurumlarınca, ihale yapan kurumlarımız tarafından 
hassasiyetle ele alınması gerektiğini bir defa daha ifade etmek istiyorum.

İnşaat sektöründe müteahhitlerin yanı sıra, sektörün diğer aktörleri olan 
inşaat malzemecileri, elektrikçiler, hazır beton üreticileri gibi kesimlerdeki 
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daralmayı gidermek üzere izlenebilecek çalışmalar iki kategoride incelenebilir. 
Bu çalışmaların ilk adımı mevcut yapı stokunun mevzuat çerçevesinde esaslı 
onarımlarla yenilenmesi çalışmalarının başlatılması, bina ölçeğinde ise bireysel 
ekonomik teşvikler yoluyla desteklenmesidir.

Bilgilerinize bu konuyu da saygıyla arz ediyorum.

(6/749) sıra sayılı, Sayın Reşat Doğru’nun, özürlülere ödenen maaş artışı, 
ödenecek parada bir artış olup olmadığıyla ilgili bir sorusu var.

Tabii, bu konuda, demin öğretmen maaşlarıyla ilgili ifade etmeye çalıştım, 
özelikle engelli vatandaşlarımız bakımından imkân ölçüsünde önemli destekler 
bizim hükûmetlerimiz döneminde sağlanmaya çalışılmıştır. Hiç şüphesiz, 
bunların yeterli olmadığı söylenebilir ama niyetimizi ortaya koymak adına, 
gerçekten çok yönlü destek programları sürdürülmektedir.

Bu manada, soru önergesinde bahsedilen özürlülük oranı yüzde 70 ve 
üzeri olanları yaklaşık 249 TL alırken daha sonra bu 272 liraya çıkarılmıştır, 
özürlülük oranı yüzde 40 ila yüzde 70 arası olanları ise 166 lirayken 181 liraya 
çıkarılmıştır, yani neticede sabit bir rakama bağlanmış değildir, imkânlar 
ölçüsünde bu rakamlar yükseltilmektedir. Bundan sonra da aynı düşünceyle 
bu yükseltmeler yapılabilecektir.

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika…

Sayın Doğru sisteme girmişler. Ona sormak istiyorum: Cevap yeterli 
midir, bir ek şeyiniz var mı?

REŞAT DOĞRU (Tokat) — Yeterli efendim.

BAŞKAN — Teşekkür ederiz.

Buyurunuz efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — (6/784) sayılı, yine Sayın Hasan Çalış Arkadaşımız “İtalya 
Napoli’deki NATO Üssü İzmir Urla’ya taşınıyor. 4 bin Amerikan askeri Urla’da 
ev tutmaya başladı bile. Büyük işgal projesi sebebiyle üs doğuya kaydırılıyor.” 
diyor.

Bu haberden yola çıkarak;

“İzmir Urla veya başka bir ilimiz toprakları üzerinde NATO üssü 
kurulması söz konusu mudur? Hükûmet olarak bu konuda verilmiş bir izin 
var mıdır? Bu konuda kamuoyunu aydınlatmayı düşünüyor musunuz?”

Sözlü Soru Önergeleri
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Şimdi, bu türlü haberler zaman zaman basınımızda çıkar ama kesinlikle 
ifade ediyoruz ki: İzmir’de konuşlu NATO Karargâhının mevcut yapılanmasının 
değişmesi ya da başka bir ilimizde yeni bir NATO karargâhı veya üssünün 
kurulması söz konusu değildir. Dolayısıyla bu haber biraz spekülatif bir 
haberdir. Konuya ilişkin olarak ne Brüksel’deki NATO Karargâhında ne de 
herhangi bir platformda alınmış bir karar da bulunmamaktadır.

(6/786) sayılı, Sayın Kamer Genç’in, “Bolu Valisi Ali Serindağ’la ilgili 
olarak basında çıkan yazılarda, adı geçenin, Nakşi ve Kadiri Şeyhi’nin oğlu 
Ahmet Palazoğlu’nun cenazesine katılmadığı ve cuma namazına katılmadığı 
nedenleriyle valilikten alındığı bildiriliyor.

Sayın Valinin valilikten alınmasında bu davranışlarının etkisi olmuş 
mudur?

Bu Valinin merkez valiliğine alınmasının nedenlerini izah eder misiniz? 
Hangi yetmezlik ve başarısızlıktan olmuştur?

Adı geçen Valinin merkeze alınmasında Alevi inançlı olmasının etkisi 
olmuş mudur?”

Bir evvelki soru önergesinde de haber ne kadar spekülatif ise bu konuda 
da vereceğimiz cevap şudur: Türkiye, eksiği olsa da bir hukuk devletidir. Hangi 
işlemlerin nasıl yapılacağı, hangi usule bağlı olarak yapılacağı bilinmektedir. 
Dolayısıyla, valilik gibi bir önemli görevi yapmış olan bir insanın burada 
zikredilen sebeplerden dolayı alındığı tarzındaki husus bence doğru değildir. 
Bir valinin nasıl alınacağı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 6’ncı maddesi ile 
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’un 
2’nci maddesine göre Bakanlar Kurulu kararı ve Sayın Cumhurbaşkanının 
onayıyla olmaktadır; usul budur. Kaldı ki ismi geçen Sayın Vali, biz Hükûmete 
geldiğimizde, Bolu’dan evvel bir başka görevdeydi. Dolayısıyla, orada 
hizmetlerinden istifade edilmiş, ondan sonra Bolu iline de daha sonraki bir 
tayin tasarrufuyla, valiler kararnamesiyle oraya atanmış, orada da belli bir süre 
hizmet ettikten sonra -yukarıdaki usule göre- bu ataması gerçekleşmiştir. Bu 
atama işlemleri sadece onlar için değil, kamuda görevli pek çok kişinin zaman 
zaman görev yeri değişikliği olur veya merkezde hizmetlerinden istifade 
edilebilir. Kaldı ki idarenin, üç işlemi dışında, her türlü eylem ve işlemi yargı 
denetimine tabi olduğuna göre, eğer bu işlemde bir hukuki sakatlık var ise 
zaten konunun yargı yönünden de değerlendirilmesi mümkün olabilecektir 
ama kesinlikle ifade ederiz ki Bolu ilinden alınmasında burada zikredilen 
hususların hiçbirisi geçerli değildir.
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(6/787) sayılı yine Sayın Genç’in “Dışişleri Bakanı; Avrupa Parlamentosu 
Dış İlişkiler Komitesinde (Türkiye’de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, 
Müslüman çoğunluğun da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor) biçiminde 
konuştuğu -Dışişleri Bakanımızın- belirtilmiştir.

Bu konuşma doğru mudur?

Türkiye’de gayrimüslim azınlıklar ile Müslüman çoğunluğun dini 
özgürlüklerle olduğu öne sürülen sorunlar hangileridir?

Böyle bir söylemi onaylıyor musunuz?”

Şimdi, değerli arkadaşlarım, çağımız özgürlükler çağı. Bundan beş sene 
evvel, on sene evvel tanınmış olan haklar ve özgürlükler icabında yetmemekte, 
yeni özgürlük talepleri, hak talepleri gelmektedir, nitekim toplumun her 
kesiminden gelmektedir. Bizler de Parlamento olarak zaman zaman bu istekleri 
burada yasa konusu yapmaktayız hatta Anayasa konusu da yapmaktayız. 
Parlamentoların varlık sebebi zaten bu tip taleplerin de belli ölçüde teminat 
altına alınması, bununla ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılmasıdır. Dolayısıyla 
toplumun geneli olarak ister azınlık veya isterse şu inançtan, bu inançtan 
veya herhangi bir inanca da mensup olmayabilir, bunların hepsinin özgürlük 
talepleri vardır ve yetmediği noktada da tabii olarak bunları meşru yollardan 
dile getirmektedir; bunda yadırganacak bir husus yok. Burada tartışılacak 
husus, bu taleplere karşılık getirilecek çözümler tartışılabilir. Eğer bu çözümler 
Anayasa’mıza, yasalarımıza aykırı çözümler ise üzerinde durulması gereken 
konu budur, değilse toplumun her kesiminin uygulamalardan şikâyet etmesi, 
şikâyet hakkı Anayasa’da tanınmış bir husustur. Dolayısıyla görevi ne olursa 
olsun insanlar şahsi düşüncelerini, fikirlerini söyleyebilirler. Nitekim, bu 
konuyla ilgili olarak da neyi ne maksatla söylediyse bunu da ilgili bakan 
arkadaşımız zaten umuma açık bir yerde, parlamenterlerin önünde söylemiştir. 
Dolayısıyla bunun ayrıca bir yoruma ihtiyaç gösteren yanının olmadığı 
kanaatini taşıyorum.

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika.

... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkan, evvela bir iki hususu ifade etmek isterim: İnsanların 
inançları kendi bilecekleri iştir. Günümüz dünyasında hiç kimse kendi inancını 
bir başkasına doğrulatmak mecburiyetinde değildir. Neye inanıyorsa kendisi 
inanır. Bu, insan hakları öğretisinin, doktrininin temel kuralıdır. Dolayısıyla 
bize düşen, kimin neye inandığı değil, her türlü inanca saygı göstermektir 
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ama bir başka şey daha yapmamız lazım hep beraber, inançları da istismar 
etmemeliyiz. Birinci konu budur.

İkincisi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Dışişleri Bakanı oraya buraya 
yağ çekiyor.” tarzındaki ifade bu Meclis çatısı altında kullanılacak bir üslup 
değildir. Yani netice itibarıyla her ülkenin özgürlük sorunu var. Dün akşam 
haberleri dinlediyseniz, tesadüfen, İsveç’te -ki özgürlükler konusunda en önde 
gelen ülkelerden bir tanesidir- kendi yerli vatandaşlarıyla ilgili olarak aldığı 
bir karardan dolayı “Haklarımız kısıtlanıyor, özgürlüğümüz kısıtlanıyor.” diye 
protesto yapılıyordu. Demek ki her ülkede özgürlük talebi olabilir, bundan 
dolayı hiç rahatsız olmamıza gerek yok. Türkiye’nin özgürlükler konusunda da 
dört dörtlük bir ülke olduğunu da hiç söyleyemeyiz. İstersek bunu söyleyelim, 
buna kimi inandırabiliriz? Bunu evvela kabul edelim de birlikte çözümü nasıl 
bulabiliriz… Birbirimizi itham etmeden işin o kısmına yönelsek daha doğru 
bir şey olacaktır.

Nitekim, 23’üncü Dönemde de toplumun belli kesimlerinin bir kısım 
özgürlük talepleri kısıtlandığı için, en başta eğitim-öğretim konusunda 
sıkıntılar olduğu için burada Anayasa değişikliği dâhil birçok yasal düzenleme 
yapmaya çalıştık. Bunlar dahi Türkiye’de bu tür sıkıntıların olduğunu söylüyor, 
söyleniyor, gösteriyor açıkça. Dolayısıyla bu gizli kapaklı bir şey de değil, bir 
konuşma da değil, herkesin önünde yapılmış bir değerlendirmedir, kişisel 
bir değerlendirmedir. Bundan dolayı da “Oraya buraya yağ çekiyor.” tarzında 
birbirimizi incitmenin bir anlamı yok, emin olun. Yani burası şimdi 3’üncü 
kanaldan da naklen yayın yapıyor, bu Meclisin üslubu bence çok önem arz 
ediyor Parlamentonun saygınlığı açısından. Üstelik hakkında soru önergesi 
verdiğiniz kişi de bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yapmış olan birisidir. Daha 
derli toplu bir üslup içerisinde bunları konuşabiliriz.

Sayın Başkan, sürem varsa sorulara devam edeceğim.

BAŞKAN — Bir saatimiz doldu Sayın Bakan fakat on dakika ek süre 
verebilirim ve soruları bitirebilirsiniz. Üç soru kaldı yanılmıyorsam.

Buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Evet, Sayın Hasan Çalış’ın bir sorusu var. “Ülkemizde artık 
zamlar birbiriyle çakışır hâle gelmiştir” diyor, verildiği tarih 3 Haziran 2008.

“Hükûmet, elektrik ve doğal gaz zammını temmuz ayında çakıştırmamak 
için konutta yüzde 7,4; sanayide de 8,3 oranında doğal gaz zammını öne 
çekerek haziran ayı içinde uygulanacak şekilde açıklamıştır” diyor, bununla 
ilgili üç tane sorusu var. “Yüzde 7,4’lük yeni doğal gaz zammının fakir fukarayı 
sıkıntıya sokacağını düşünüyor musunuz?
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Kışı battaniyelerle geçiremezler mi? Bu kesimlere yakıt yardımı yapmayı 
düşünüyor musunuz?

Yüzde 8,3 oranındaki yeni doğal gaz zammı karşısında maliyetleri artan 
sanayinin rekabet gücü azalmış olmuyor mu? Bu gidişin sonu fabrikaların 
kapanması olmayacak mı?” diyor.

1 Mayıstan itibaren de, yani o zaman yüzde 7,4 zam yapılmış ama, 
1 Mayısta da yüzde 25, yüzde 26 da doğal gazda indirim yapılmış oldu. Bu 
şunu gösteriyor: Biz, hükûmet olarak, dışarıdan aldığımız herhangi bir malın, 
ister ham madde ister mamul madde, zaruret olmadıkça hiçbir şeye zam 
yapmadık. Nitekim dört sene, dört buçuk sene, beş seneye yakın elektriğe 
zam yapmadık. Neden? Elektriğe zam gerekmiyordu. Yeri geldi doğal gaza da 
zam yapmadık, çünkü o zaman ihtiyaç yoktu. Bunun bir kuralı var, bunun bir 
hesaplanma tarzı var. Dolayısıyla, o hesaplanma tarzına göre zam gerekiyorsa 
zam yapıldı, indirim gerekiyorsa indirim yapıldı. Şimdi, o takdirde, o tarihte 
zam yaptığımızdan dolayı şikâyet ediyorsa, şimdi denmiş olması gerekir 
ki yüzde 25 de indirim yaptınız evlerde, sanayide yüzde 26. Bundan dolayı 
da herhalde o zaman sitemi hak ettiysek şimdi de bir teşekkürü hak etmiş 
olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunu sizler de iyi biliyorsunuz ki 
bunlar dışarıdan aldığımız maddelerdir, dışarıdan ithal ediyoruz ve üç aylık, 
altı aylık ve dokuz aylık süreçlerle petrol fiyatına bağlı olarak bu değişimler 
söz konusudur. Petrol fiyatlarında düşüş olduğu zaman doğal gazda da tabii 
olarak düşüş olur, nitekim böyle bir sürece girdik. O tarihlerde, hatırlarsanız, 
petrolün varili 146 dolara kadar çıkmıştı, şu günlerde 40’la 50 dolar arasında, 
bazen 50’nin üzerine çıkıyor, bazen 50’nin altına iniyor, buna paralel olarak da 
bu hesaplamalar yapılıyor.

Dediğim gibi, 1 Mayıstan itibaren de yüzde 25, yüzde 26 gibi önemli bir 
indirim yapmış olduk. Eğer fabrikalardaki sıkıntı doğal gazdan kaynaklanıyorsa 
tek başına, şimdi bu indirimden sonra biraz daha piyasanın hareketlenmesi, 
canlanması lazım. İnşallah bunu da hep beraber ümit ediyoruz.

Yine Sayın Çalış’ın (6/806) sayılı Sayın Başbakan Erdoğan’ın memleketi 
Rize’de yapılan yatırımlarla ilgili bir soru önergesi var. Güneysu ilçesine 2002-
2009 yılları arasında gerek hayırseverlerin gerekse kamunun yaptığı yatırım 
şudur, bunları soruyor: 8 derslikli bir ilköğretim okulu, 50 yataklı Güneysu 
Öğrenci Yurdu, 32 derslikli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlköğretim 
Okulu, 16 derslikli Şehit Kemal Mutlu Öğretmen Lisesi, 200 öğrencilik öğrenci 
yurdu, 1 anaokulu 100 öğrencilik, ilköğretim okulu 8 derslik, 1 tane de halk 
eğitim merkezi yapılmıştır.

Sözlü Soru Önergeleri
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Öbür taraftan, Kasımpaşa’ya ne yapıldığı soruluyor. İlköğretim ve 
ortaöğretim okulu yapılmış; mesleki ve teknik eğitim okulu yapılmış; 1 spor 
salonu yapılmış.

Eğitimde önemli vurguladığımız ve buradan da sizlerin huzurunda 
şükranla kendilerini hatırladığımız hayırsever insanlarımız eğitime ve sağlığa 
büyük ölçüde katkı veriyorlar, destek veriyorlar. Nitekim hafta sonu benim de 
memnuniyetle katıldığım Develi’de 50 kişilik bir kız öğrenci yurdunu, öbür 
tarafta da ana çocuk doğum merkezi ve kadın doğum hastanesini 2 tane 
hayırsever vatandaşımız yaptırmış.

Dolayısıyla, Türkiye’nin her tarafında hayırsever insanlarımız bu yatırımları 
yapıyor, bunlardan bir iki tanesi de Güneysu’ya yapılmış durumdadır. Ümit 
ederiz başka taraftaki bu hizmetler de bu şekilde sürdürülmeye devam eder.

Benim eğer sürem bittiyse bu kadar, değilse daha ilave edilecek cevaplar 
var, Sayın Başkan takdir sizin.

BAŞKAN — Üç dakikanız var efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Peki, efendim.

Bir sorusu daha var arkadaşımızın, Sayın Mümin İnan’ın: “2008 Mayıs 
ayının sonlarında ve Haziran ayının başlarında, basına yansıyan bazı mahkeme 
kararlarına göre herhangi bir alan ve kişi sınırlaması yapılmadan tüm ülke 
iletişiminin, bazı güvenlik birimlerimiz tarafından izlendiği haberleri doğru 
mudur?

Bu izlemeler yapıldıysa, Anayasa’nın haberleşme hürriyetinin 
düzenlendiği 22’nci maddesindeki istisna hükmünün ve 4422 sayılı Çıkar 
Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddelerinin aşırı geniş 
yorumlanarak ihlal edildiği gerekçesiyle, sorumlular hakkında adli ve idari 
işlemler yapacak mısınız?

Söz konusu mahkeme kararlarına dayanılarak, herhangi bir alan ve kişi 
sınırlaması yapılmadan, tüm ülke iletişiminin izlenmesi faaliyetleri devam 
etmekte midir? Bu uygulamanın, demokratik ve hukuk devleti ilkelerine uygun 
olarak, alan ve kişileri belirli olacak biçimde değiştirilmesi için herhangi bir 
çalışmanız olacak mıdır?”

Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda en çok tartışılan konuların başında 
bu dinlenmeler geliyor; ister önleyici dinlemeler isterse suç faillerinin ortaya 
çıkarılması, delilleri elde etmek maksadıyla yapılan dinlemeler.
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Aslında, mevzuatımızda, bu alanda çok önemli değişiklikleri hem Ceza 
Kanunu’nda hem de Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2005 1 Haziranında 
yürürlüğe giren yasada düzenleme yaptık, sonra da önleyici dinlemelerle 
ilgili olarak da ayrı bir yasada, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nda yaptık. 
Dolayısıyla mevzuatımızda bu konular ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup 
2005’ten bu tarafa Türkiye’nin herhangi bir mahkemesinden alınmış genel bir 
kararla tüm Türkiye’yi dinleme imkânı yoktur.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135’inci maddesinde hangi suçlar için 
dinleme yapılacağı belli ve hangi şartlarda dinleme yapılacağı belli ve üstelik 
bu dinleme kararlarını da kesinlikle hâkimlerin, mahkemelerin vermesi 
gerekmektedir. Bu şartlar oluşmadan yapılan dinlemelerin tamamı kanunsuz 
dinlemedir. Mahkeme kararına dayanmadan elde edilen bilgi ve belgelerin de 
hüküm tesisinde kullanılamayacağını çok açık olarak ortaya koyduk. Nitekim, 
yüksek mahkemelerin de bu noktada kararları var.

Ayrıca, Ceza Kanunu’nun 132’nci maddesi kanunsuz dinlemelerle ilgili 
cezai hükümler getirmektedir. Zaman zaman bize de soruluyor bu hükümlerin 
yeterli olup olmadığı, cezai müeyyidelerin yeterli olup olmadığı bakımından. 
Eğer konu sadece ceza hukuku tedbirleriyle çözülebilecekse tabiatıyla cezalar 
artırılabilir. Kaldı ki yeni ceza hukuku sistemimizde, eskiden cezalar alt sınırdan 
veriliyordu, şimdi mahkeme olayın vahametine, suçun işleniş tarzına, işleyen 
kişi ya da kişilerin durumuna bakarak en üst hadden bunu verebileceği gibi, 
zaten basın yoluyla, vesaire, ağırlaştırıcı sebepler de devreye girdiği takdirde 
önemli miktarda cezalar verilebilmektedir.

Bir şeyi ifade etmek istiyorum: Bu tip suçlar herhangi bir izne de 
tabi değildir. Cumhuriyet savcılarımız kendiliklerinden bu tip suçlarla 
ilgili soruşturmaları yaparlar, yapıyorlar ve yapmaları da gerekmektedir. 
Dolayısıyla, eğer ilave bir düzenleme gerekiyorsa bu ihtiyaç ortaya çıktığında 
bunu da düzenlemeye hazırız. Bu noktada gerekli adımları da atabiliriz çünkü 
en başta özel hayatın gizliliği dâhil pek çok hak ve özgürlükler açısından bu 
dinlemelerin, kanunsuz dinlemelerin sorun çıkardığı ortadadır. Onun için, 
yeni düzenleme gerekiyorsa bunu yapabiliriz. Bu noktada kanunsuzluğun size 
göresi, bana göresi, savunulacak bir yanı da olmaz, el birliğiyle bu noksanlıklar 
varsa bunları da gidermeye hazır olduğumuzu ifade ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu  : Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker ithalatına ve 

kaçakçılığına (6/568); Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, 
faiz oranlarındaki artışın etkilerine (6/821), yüksekokul 
mezunu genç işsizlere (6/852), kırmızı et tüketimine ilişkin 
(6/853), sektörlerdeki iş güvenliğine (6/879), enflasyondaki 
düşüşe ve esnafın sıkıntılarına (6/902), beyaz eşya 
fiyatlarındaki artışın evliliklere etkisine (6/905), kredi kartı 
borçlularına (6/906), Merkez Bankasının kara listesine giren 
esnafa (6/907), emeklilerin sorunlarına (6/908), Kaçak kol 
saatlerine (6/909), Türk bayrağının indirildiği bazı olaylara 
(6/920), Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ arasındaki 
kaçak yapı sorununa (6/924), TRT’nin Güngören’deki 
terör olayıyla ilgili yayınına (6/940), esnafın ekonomik 
durumunun iyileştirilmesine (6/946); Tunceli Milletvekili 
Kamer Genç’in, ihraç edilmek üzere ithal edilen çayın iç 
piyasaya sürüldüğü iddiasına (6/850), yurt dışı seyahatlerine 
(6/861), Sabah Gazetesi ve ATV’nin bazı ödemelerine (6/862), 
milletvekillerinin Hükûmet üyeleri ile birlikte katıldığı yurt 
dışı seyahatlere (6/863), cemevlerinin aydınlatma giderlerinin 
ödenmesine (6/915), YAŞ toplantısında ihraç kararı 
alınmamasına (6/953), yurt dışı seyahatlerine (6/1396); 
Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı yol yapımı 
projelerine (6/921); Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, şehit 
aileleri yardımlaşma derneklerine yapılan yardımlara (6/929) 
ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle 

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 9
Tarih  : 21 Ekim 2009

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel sıra sayılarıyla bilginize 
sunulan soru önergeleriyle ilgili olarak ilgili birimlerden aldığımız bilgiler 
ışığında bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bunlardan bazılarını 
gruplandırarak cevap vermek daha doğru olabilecektir.

Sözlü Soru Önergeleri



430

23. Dönem

İlk sırada Sayın Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın bir sorusu var Sayın 
Zafer Çağlayan’dan. Türkiye’ye 2007 yılında yasal olmayan yollardan giriş 
yapan şekerle ilgili olarak bilgi isteniyor. Bunlarla ilgili firmalara yapılan 
işlemler, ayrıca ne kadar şeker girişi olduğu ve bunun önlenmesi için alınan 
tedbirler konusunda var.

Bu soruyla ilgili olarak, gümrük tarife pozisyonunda yer alan şeker 
ithalatına ilişkin Dış Ticaret istatistiklerinin incelenmesinden 2007 yılında 
toplam 4.188 ton ithalat gerçekleştirildiği anlaşılmakta olup, söz konusu 
ithalatın 4.059 tonunun kristal şeker, 122 tonunun beyaz şeker, 5 tonunun 
ise küp kesme şeker ithalatından oluştuğu görülmektedir. Küp kesme şeker 
ithalatı ihraç edilen eşyanın yeniden serbest dolaşıma girişi rejimi kapsamında 
gerçekleştirilmiş olup, 2007 yılında yapılan şeker ithalatının 3.628 tonu 
İngiltere’den, 237 tonu Almanya’dan, 175 tonu Birleşik Arap Emirlikleri’nden, 
22 tonu ABD’den, 5 tonu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yapılmış 
olup Hollanda ve Hindistan’dan da cüzi miktarlarda beyaz şeker ithalatı 
gerçekleşmiştir. Bir kısım ilaç firmalarınca da beyaz şeker ithalatının 
gerçekleştiği ve anılan ürünlerin gıda amaçlı olarak ithal edilmediği tespit 
edilmiştir. Ayrıca ülkemize yasal olmayan yollardan yapılan şeker girişinin 
önlenmesine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığının 
görüşlerine başvurulmasında fayda bulunduğu değerlendirilmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sıra sayıları bilginize sunulan soru 
önergelerini de gruplandırarak cevaplandıracağımı ifade etmiştim. Soruların 
çokluğuna bakarak en evvel Karaman Milletvekilimiz Hasan Çalış’ın sorularını 
cevaplandırmak istiyorum.

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Çiçek.

...

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Işık’ın bu sorusunu hiç şüphesiz burada cevaplandırmayı isterim 
ancak şöyle bir usulle bu soruyu doğru cevaplandırmak mümkün olabilir diye 
düşünüyorum; bir kısım sorulardaki gecikmenin de önemli sebeplerinden bir 
tanesidir.

Şimdi, doğrudan bu konulardan sorumlu olan bakanlıklar var. Eğer bu 
sorular doğrudan oraya sorulabilirse o bakanları da burada gruplandırıyoruz, 
soruları. Her bakan arkadaşımızın böyle toplu hâlde cevap verme imkânı 
oluyor.
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Şimdi, sorduğunuz soruların bir kısmı özel bilgiyi gerektirecek nitelikte 
sorulardır. Takdir edersiniz ki buradaki her konuşma da tutanağa geçtiği için 
ola ki eksik ya da yanlış bilgi verebilirim. Arzu edilirse bu konuyla ilgili sizi 
yazılı olarak da bilgilendirme imkânımız olabilir. Bu şartlarda ancak bu kadar 
cevap verme imkânım var. Özür dileyerek teşekkür ediyorum.

Karaman Milletvekilimiz Sayın Hasan Çalış’ın sorusu, “Merkez 
Bankasının Para Politikası Kurulu sanayiciler tarafından yapılan uyarıları 
dikkate almayarak faiz oranlarını artırmıştır.” diyor. “Bu durum zaten sıkıntı 
içinde bulunan sanayiciyi sıkıntıya düşürmeyecek midir? Faiz artışlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” diyor. Son beş yılda kapanan fabrika ve işsiz kalan 
eleman sayısıyla ilgili soruları var.

Şimdi yeri gelmişken bir şeyi daha ifade etmek isterim. Tabii, bu soruların 
sorulduğu zamandaki verilecek cevaplarla bugün geldiğimiz noktada zaman 
zaman farklılıklar olabilir. Nitekim, bu sorunun sorulduğu tarihte bir vaka 
olarak faiz oranlarında bir düşüş söz konusu olmuştur. Artık onu geride 
bıraktığımıza göre geriye dönük eski bilgiyi burada tekrar etmek yerine şu 
kadarını söyleyebiliriz: Merkez Bankası, tabii, dünyadaki gelişmeleri Türk 
ekonomisinin kendi dengeleri ve gidişatının da takip ettiği politikalara uygun 
olarak faizleri indirmekte ya da yükseltmektedir.

Şimdi geldiğimiz noktada artık faiz yükselmesi değil, tam tersi, gerileme 
söz konusu. Nitekim, Merkez Bankası 2008 yılı kasım ayında faiz oranlarında 
indirim sürecine başlamış ve bu süreci 2009 yılı boyunca da devam ettirmiştir. 
Bu süreç boyunca Merkez Bankası politika faiz oranlarını toplamda 1.000 
baz puan düşürerek dünyada faiz oranlarını en çok düşüren merkez bankası 
olmuştur.

Sonuç olarak, 2009 yılı Ekim ayı itibarıyla Merkez Bankasının gecelik 
borç alma faiz oranı yüzde 6,75 seviyesi gibi tarihsel olarak da oldukça düşük 
bir seviyeye gerilemiş bulunmaktadır. Dolayısıyla bugün böyle bir durum var, 
ümit ederiz ki bu devam eder.

İkincisi: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve ticaret 
sicili gazetelerinden derlenen kurulan ve kapanan şirket ve kooperatifle ilgili 
istatistiklere baktığımızda, 2002 ile 2008 döneminde toplam 308.480 şirket 
kurulmuş 54.652 şirket de kapanmıştır. TÜİK tarafından Eylül 2009 dönemine 
ilişkin yayınlanan istatistiklere göre kurulan şirket ve kooperatif sayısında 
ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 
oranında düşüş görülürken kapanan şirket ve kooperatif sayısında ise yüzde 
3,1 oranında açık artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde kurulan ticaret unvanlı 
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iş yeri sayısında yüzde 12,9 oranında, kapanan ticari unvanlı iş yeri sayısında 
ise yüzde 13,3 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

Yine TÜİK tarafından açıklanan hane halkı iş gücü anketi sonuçlarına 
göre 2009 yılında işsizlik oranlarında artış olmuştur. Bunun hangi sebeplerden 
olduğunu zaten genelde tartışıyoruz. Küresel ekonomide yaşanan krizin 
yurt içi yansımalarının neticesinde istihdamda gerileme vardır. Temmuz 
döneminde ise tarım istihdamındaki artış ve tarım dışı istihdamın önceki 
dönemlere göre daha düşük oranda gerilemesi sonucu istihdamda bir önceki 
yılın aynı dönemine göre ise sınırlı bir artış görülmüştür. Dolayısıyla, işsizlik 
rakamları da ekonomideki genel gidişata ve dünya konjonktürüne uygun 
olarak artmakta ya da azalmaktadır, ama maalesef, işsizlik konusu -ister vasıflı 
ister vasıfsız- hâlen Türkiye’nin en önemli konularının başında gelmektedir.

Yine, Sayın Çalış’ın sorduğu, (6/852) sıra sayılı, “Ülkemizde yüksekokul 
mezunu atıl durumdaki gençler içinde en büyük grubu işsizler oluşturmaktadır. 
Son beş yılda mezun olan yüksekokul mezunu gençlerimizin sayısı kaçtır?” 
diye bir sorusu var. Yine “Yüksekokul mezunu genç işsizlerin durumu işler 
acısıdır. Ülke ekonomisinde önemli katkılar sağlamak amacıyla okuyan 
gençlerimizden en fazla işsizlik hangi branşlardadır?” diye bir sorusu var.

Şimdi, 2002-2007 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezince yayınlanan istatistiklere göre 2002-2003’te 289.579, 
2003-2004’te 296.113, 2004-2005 yıllarında 316.128, 2005-2006 eğitim-
öğretim yılında 340.599, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ise 378.818 kişi 
fakültelerden, dört yıllık ya da iki yıllık yüksekokullardan mezun olmuştur. 
Dönem istatistiklerinin ışığında 400 bin civarında gencimizin daha 2008 
yılında yükseköğretimden mezun olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumunun 15 Nisan 2009’da yayınladığı 2009 Ocak 
dönemi sonuçlarına göre yükseköğretim mezunları arasında işsizlik oranı 
yüzde 11,4’tür. İşsizlerin büyük kısmını ise lise altı eğitimliler oluşturmaktadır. 
Bu da eğitim sisteminin getirdiği bir sıkıntıdır. Maalesef lise altı eğitimlilerin 
toplam işsizler içindeki payı yüzde 61,5’tir. İŞKUR kayıtlarına göre de 
yükseköğrenim mezunu kayıtlı işsiz sayısı toplam 189.203 kişidir. Bunların 
hangi branşlarda olduğu soruluyor. Daha çok örgün ve açık öğretim işletme 
bölümü, muhasebe, elektrik, makine, iktisat, büro yönetimi ve sekreterlik, 
inşaat gibi bölümler ön sırada yer almaktadır.

Ayrıntılı bir liste var. Bunları okursam bütün süreyi bununla doldururum. 
Sayın Çalış, arzu ederseniz bu bilgileri size ayrıca toplantıdan sonra arz 
edebilirim.
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Yine Sayın Çalış’ın, Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan 
rapora atıfla, kırmızı etle ilgili, bunların tüketimiyle ilgili bir sorusu var. Bir 
kısım, tarımla ilgili, et tüketimiyle ilgili küspede, yemde ve besi yeminde, 
yemlik buğdayda bazı konulardaki fiyat artışlarından bahsediyor. Bununla 
ilgili olarak, ayrıca, “Türkiye’ye kaçak yollarla canlı hayvan ve kaçak et girişi 
yapılmakta mıdır?” diye, özü itibarıyla arz ettiğim sorusuyla ilgili olarak da 
şunları arz etmek isterim:

Bilindiği üzere, gelişmiş ülkelerde kişi başına kırmızı et tüketimi, Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelere nazaran nispeten daha fazla seviyededir. Bir 
ortalama vermek gerekirse, örneğin ülkemizde yaklaşık 10 kilogram olan 
kırmızı et tüketimi Avrupa Birliği ülkelerinde 20-22 kilogram, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ise45 kilogram civarındadır. Dolayısıyla bu rakamlardaki farklılık 
bir yönüyle beslenme alışkanlığıyla alakalı ama öbür tarafta da ekonomik ve 
sosyal yaşam standardıyla da alakalı olduğu şüphesizdir. Dolayısıyla böyle 
bir farklılık var. Ayrıca zengin coğrafyası paralelinde kendimize göre tüketim 
alışkanlıklarımız var. Akdeniz çanağında yer alan bir ülke olarak etten daha 
fazla tükettiğimiz ürünler mevcut. Özellikle son yıllarda kırmızı et aleyhine 
yapılan propagandanın da -sağlık açısından- tüketimin azalmasında etkisi 
olduğu ifade edilmektedir. Bunun sonucu kanatlı et üretiminde, önemli ölçüde 
de beyaz et tüketiminde önemli bir artış meydana gelmiştir.

Tabiatıyla, ister kırmızı et ister beyaz et, hayvancılığın teşviki önemlidir 
çünkü önemli bir istihdam ve geçim kaynağıdır vatandaşlarımızın. Bu açıdan 
baktığımızda, geriye dönük bütçe rakamları ve teşvikler dikkate alındığında, 
2002 yılından bu tarafa, giderek bu konuya daha fazla ağırlık veriyoruz çünkü 
bu aynı zamanda, Türkiye’nin gelişmesi açısından, hayvancılığın gelişmesi 
açısından önem arz ediyor.

2002 yılında toplam tarımsal destekler 1,8 milyar TL’dir. Bunun yüzde 
85’ini yani 1,8 milyar TL’nin yüzde 85’ini doğrudan gelir desteği oluşturuyor 
ve hayvancılığa ayrılan para 83 milyon TL’dir. 2008 yılında sadece hayvancılık 
için verilen destek 1,330 milyar TL olmuştur. Dolayısıyla bu rakamlara 
baktığımızda 83’ten 1,330 milyara gelindiğinde o aradan geçen süre içerisinde 
hayvancılığa verilen parasal desteğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak bunun 
yetmeyeceği de ortadadır.

Yem bitkilerine sağlanan desteklerle yem bitkileri üretimi artırılıyor. 
Hayvan sağlığı, suni tohumlama ve mera ıslah çalışmalarında önemli 
gelişmeler var. Verilen desteklerle hayvan sayısı önemli ölçüde artmasa bile 
et ve süt verimlerinde artış sağlanmış. Burada da verimlilik esas. Bununla 
ilgili olarak yine TAR-ET Projesi başlatılıyor. Bu proje çerçevesinde Et ve 
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Balık Kurumuyla sözleşmeli olarak besicilik yapan işletmelere teşvik primi 
verilmesi başlatılmıştır. Önümüzdeki dönemde de hayvancılığın geliştirilmesi 
yönünde Tarım Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşların ciddi çalışmaları var. 
Özellikle entegre hayvancılık işletmelerinin kurulması, işletme ölçeklerinin 
büyütülmesi, damızlık hayvan yetiştirenlerin desteklenmesi, organize 
hayvancılık bölgelerinin oluşturulması, işleme tesislerinin modernizasyonu 
gibi bir seri tedbirler alınmaktadır. Ümit ediyorum, zaten, bütçe dönemine de 
girdiğimize göre Tarım Bakanlığı bütçesi konuşulurken zaten bunun detayları 
bir şekilde gündeme gelecektir.

“Ülkemize kaçak yollarla et ve canlı hayvan girişi söz konusu mudur?” 
Bununla ilgili birkaç hususu arz etmek istiyorum. Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca hayvan kaçakçılığı konusunda alınan tedbirleri değerlendirmek 
ve ilave tedbirleri almak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca sayısız toplantılar 
yapılmıştır. Bu toplantıların yapılması esasen böyle bir problemin olduğunu 
ortaya da koyuyor. Bunun çapı şudur budur, senelere göre değişiyor ama belli 
ki hâlen bu konularda daha sıkı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bununla 
ilgili bu sınırlarımızda ve kesimhanelerde denetimlerin artırılması, belgesiz 
ve küpesiz yakalanan hayvanlarla ilgili yasal işlemlerin süratlendirilmesi 
gerekmektedir. Şu an bir yönüyle bu yapılmaktadır. 2002-2004 yılı itibarıyla 
yurdumuza sınırlarımızdan yasal olmayan yollarla sokulmak istenen 1.127 baş 
büyükbaş ve 150 baş küçükbaş hayvan, 2005 yılında 215 baş büyükbaş ve 930 
baş küçükbaş hayvan, 2006’da yine 201 baş büyükbaş, 1.440 küçükbaş, 2007’de 
1.154, 2008’de 744 olmak üzere değişik miktarlarda kaçak hayvan girişi var. 
Kaçak hayvan girişlerinin önlenmesine yönelik olarak Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ndeki illerde büyükbaş hayvanların küpelenip kayıt altına 
alınması işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla ülkemizin orijinli 
olmayan hayvanlara küpeleme yapılmaması, sevk belgesi düzenlenmemesiyle 
hayvan pazarları, mezbaha ve kombinalarda gerekli kontrol ve denetimlerin 
yapılması üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Ülkemize son dönemlerde 
kaçak yollarla canlı hayvan veya et girişi -bu son zamanlarda- söz konusu 
değildir.

(6/879) esas numaralı Soru Önergesi’nde Sayın Hasan Çalış’ın, inşaat, 
tersane, metal sanayisi ve madencilik gibi ağır ve tehlikeli işlerde meydana 
gelen iş kazasıyla ilgili, iş güvenliğiyle ilgili soruları var ve bunun rakamsal 
olarak son beş yılda kaç kez daha meydana geldiğini soruyor.

İş kazalarının azaltılması için iş sağlığını ve güvenliğini sağlayacak 
tedbirlerin alınması amacıyla yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Esasen, bunlar 
süreklilik arz eden çalışmalardır. Hangi tedbirleri alırsak alalım yine de 
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güncelleştirmek, meydana gelen üzücü olaylar sonrası bu tedbirlerin ne kadar 
geçerli olduğunu, ne kadar etkili olduğunu bir defa daha gözden geçirmekte 
fayda var. Esasen, bu, Türkiye’nin ILO Sözleşmesi dâhil birçok konudaki 
taahhütlerin de başında gelmektedir.

Ülkemizde son beş yılda -soru son beş yılı kapsıyor- 2003 yılında 76.668, 
2004’te 83.830, 2005’te 73.923, 2006’da 79.027, 2007’de 80.602 iş kazası meydana 
gelmiş olup, bunlardan 2003’te 810’u, 2004’te 841’i, 2005’te 1.072’si, 2006’da 
1.592’si, 2007’de ise 1.043’ü ölümle sonuçlanmıştır. 2003 yılından 2007 yılına 
kadar geçen süre içerisinde bazı yıllarda iş kazası sayılarında artış görülmesine 
rağmen işçi sayısına oranla sıklık oranlarına bakıldığında 100.000 işçide 
görülen kaza sıklığında yüzde 27 oranında da bir iyileşme sağlanmıştır ama 
buna rağmen hâlen hepimizi üzen, zaman zaman, bu türlü kazalar meydana 
gelmektedir.

Bununla ilgili tedbirlerin alınması icap ediyor. Bununla ilgili olarak zaten 
yapılmış birçok çalışma var. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuş. 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve ülkemizde kabul edilen ILO sözleşmeleri 
çerçevesinde bu konseyin kurulması önemli ve konsey tarafından da politika 
dokümanı hazırlanmış, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ulusal öncelikler 
belirlenmiştir. Dolayısıyla bu konuda ayrıntılı bir çalışma hem teorik olarak 
planlama bazında hem de denetimlerin daha da sıklaştırılması sonucuyla ümit 
ediyoruz ki bu sayıları biraz daha aşağıya çekmek imkânı olacaktır. Ama yeri 
gelmişken de ifade edeyim değerli milletvekilleri: Tabii, biz her sorunu kanunla 
çözmeye çalışıyoruz. Kanunlarımız yetersizse bunları değiştiriyoruz. Ağır 
cezalar da yeterince konabiliyor. Ama zihniyet değişmediği sürece yasaların 
çıkarılmış olması tek başına da maalesef bu üzücü sonuçları tümüyle ortadan 
kaldırmaya yetmiyor. Onun için bir taraftan yasal düzenlemeler, denetimleri 
artırırken, öbür taraftan da işverenlerimizin maalesef insan hayatıyla ilgili 
konuda kendi kârını düşündüğü kadar işçi güvenliğini düşünmesini de arzu 
ediyoruz, temenni ediyoruz. Belki böyle bir çabayı birlikte sürdürdüğümüzde 
hem işveren hem sendikalarımız hem altyapı ve mevzuat açısından bu üzücü 
rakamları biraz daha aşağıya çekme imkânı olabilecektir.

(6/902) esas numaralı yine Sayın Hasan Çalış’ın esnaflarla ilgili, o tarih 
itibarıyla, 8/7/2008 tarihi itibarıyla soruları var. Esnafla ilgili değerlendirmeler 
yapıyor. İş yerlerinin kapanmış olması burada önem arz ediyor. “Piyasadaki 
temel tüketim ve gıda maddelerindeki fiyat artışları enflasyonun kat kat 
üzerinde olmuştur.” diyor ve buna temasla bir kısım izahatlar isteniyor. Şimdi 
bunları müsaade ederseniz cevaplamak istiyorum.

Sözlü Soru Önergeleri
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Tabiatıyla esnafın bir toplum hayatında ne kadar önemli olduğunu 
vurgulamaya gerek yok. Türkiye’de önemli bir kesim hayatını esnaflıkla 
kazanmaktadır ve her hükûmet de mümkün olduğu kadar, imkân ölçüsünde 
esnafın daha iyi şartlarda varlığını sürdürebilmesi, işini yürütebilmesi 
bakımından gerekli tedbirleri imkân ölçüsünde almaya çalışmaktadır. Yalnız 
burada enflasyon konusuyla ilgili bir iki kısa açıklama yapmam gerekmektedir.

Enflasyondaki düşüş fiyatlarda değil, fiyatlar genel seviyesinin artış 
hızında bir düşüştür. Bu iki kavram arasındaki farkı iyi ortaya koymamız lazım. 
Fiyat hareketleriyle ekonomik faaliyetler ve büyümenin reel seviyesi arasında 
doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Enflasyondaki düşüş ile ekonomik 
faaliyetlerin ve kârlılığın artması arasında zımnen ifade edildiği gibi pozitif 
bir ilişki söz konusu olmayıp enflasyonun düşmesiyle ekonomik faaliyetlerin 
ve kârlılığın artması beklenmemelidir. Yani enflasyon düşünce illa da kârlar 
katlanılarak artacak diye bir yanlış sonuca varılmaması gerekir.

Diğer taraftan, ülkemizde son dönemde kaydedilen enflasyonun 
düşüşünden en yüksek faydayı, yüksek enflasyondan nispi olarak en fazla 
etkilenen sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere alım gücü sürekli erozyona 
uğrayan tüketiciler sağlamıştır. Özellikle enflasyondaki düşüş sayesinde 
serbest piyasa mekanizmasının iyileşmesi için temel şart olan nispi fiyat 
mekanizması daha sağlıklı işlemekte, ekonomik aktörlerce daha sağlıklı karar 
alınabilmektedir. Fiyat hareketlerinden kaynaklanan fiktif kârlılık azalarak, 
firmaların gerçek kâr-zarar durumlarının görülebilmesi mümkün olmaktadır.

Enflasyondaki düşüşün ekonomik büyümeye kısa dönemde doğrudan 
olumlu bir katkısı olmasa da, fiyat istikrarının sağlanmasıyla orta ve uzun 
vadede ekonomik aktörlerin hareket ettikleri gerçek zeminin daha net 
görülmesi ve daha rasyonel kararların alınmasıyla ekonomideki üretim, 
bölüşüm ve birikim ilişkileri daha sağlıklı bir yapıya kavuşmakta ve kaynakların 
daha etkin dağılımı söz konusu olmaktadır. Nitekim ekonomik krizle birlikte 
küresel düzlemde emtia talebinin azalması sonucunda enerji, gıda ve metal 
fiyatlarında önemli düşüşler gözlenmiş ve enflasyon oranları da gerilemiştir. 
Yani demek ki soruda sorulduğu gibi her zaman fiyat artışı söz konusu değil, 
konjonktürel olarak da fiyatlarda gerileme söz konusu olmaktadır.

Öte yandan, açıklanan enflasyon ve büyüme rakamları ülkenin genelini 
yansıtan ekonomik göstergeler olup, ekonomik aktörler bunlarda meydana 
gelen değişikliklerden faaliyet gösterdikleri sektöre, maliyet, satış ve tüketim 
yapılarına göre farklı seviyelerde etkilenmekte ve her bir tüketici veya 
üreticinin karşı karşıya oldukları oranlar genel ortalamadan sapabilmektedir. 
Bizim burada verdiğimiz rakamlar ya da izahat genel ve ortalama bir 
değerlendirmeyle alakalıdır.
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İkinci soru olarak, enflasyon hesaplamalarında sepete dâhil olan emtialarla 
ilgili.

TÜFE madde sepeti ve ağırlık yapısı, her yılın aralık ayında o yılın hane 
halkı bütçe anketi verilerine dayalı olarak değerlendirmeye alınarak, üretimde 
ve tüketimde önem kazanan mal ve hizmetlerin sisteme dâhil edilmesi 
sağlanırken, önem yitiren ürünlerin de sistemden çıkarılması suretiyle 
oluşmaktadır. Bu kapsamda, enflasyon hesaplarında temel tüketim ve gıda 
maddelerindeki fiyat artışları sepette güncel ağırlıklarıyla bulunmaktadır. 
Bu maddelerdeki fiyat artışları genel enflasyon oranının üzerinde olabildiği 
gibi, altında da kalabilmektedir. Nitekim, gıda sektörü 2009 yılı Nisan ayı 
itibarıyla yıllık bazda yüzde 7,7 oranında artış göstermiştir. Genel endeks ise 
bu dönemde yüzde 6,13 olarak artmıştır.

Enflasyon rakamlarının hesaplanmasında toplam tüketim harcamaları 
içerisindeki tüketim maddelerinin ağırlıkları dikkate alınarak tespit edilen 
mal sepetinde 454 çeşit ürün söz konusudur yani hesaplamalar bu 454 çeşit 
ürün üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca TÜFE’de kapsanan mallar tüketicinin 
tamamını ilgilendirse de kira, yakıt, elektrik, su ile eğitim hizmetleri gibi 
birtakım mal ve hizmetlere ilişkin fiyatlar tüketici fiyatları içerisinde önemli 
bir ağırlığa sahip olmakla beraber küçük işletmelerin piyasaya arz ettikleri 
mal ve hizmetlerle doğrudan ilişkili değildir. Bu sebeple fiyat değişikliklerinin 
işletmelerin ekonomik faaliyetlerine etkililik derecesi ile tüketicilerin satın 
alma gücüne ve refah seviyesine etkililik derecesi de farklılık arz etmektedir. 
Konunun bu şekilde değerlendirilmesinde fayda vardır.

Ekonomik krizin etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler:

Takdir edersiniz ki bu başlı başına bir uzun konuşmayı gerektirmektedir. 
Hükûmet olarak bunları zaman zaman kamuoyuna, basın toplantılarında, 
ilgili bakan arkadaşlarımız açıklıyor, açıklamaktadır. Bunların bir kısmı yasal 
düzenlemeyi gerektiriyordu, hep beraber yaptık, mesela varlık barışıyla ilgili 
konularda olduğu gibi. Bazıları idari tasarruflarla düzeltilebilmektedir. Ama 
şunları ifade edebiliriz: Mesela GAP ve kara yolları başta olmak üzere kamu 
altyapı harcamaları artırılmıştır .Nitekim, 2009 bütçesindeki açığın önemli bir 
kısmı buradan kaynaklanıyor.

Memur maaşlarındaki farklılıkları gidermek amacıyla ek ödeme yapılmaya 
başlanmıştır.

İşveren üzerindeki iş gücü maliyetlerini azaltmak amacıyla işverenin 
sigorta priminde 5 puanlık indirime gidilmiştir, beraber yaptığımız işler.

Sözlü Soru Önergeleri
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Genç ve kadın istihdamını artırmayı teşvik eden düzenlemeler için İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan kaynak tahsis edilmiştir.

Yerel yönetimlere merkezî yönetim bütçesinden aktarılan kaynaklar 
vardır ki, bunlar doğrudan piyasaya etki edebilmektedir. Merkez Bankasının 
bu dönemde krizin etkilerini azaltmaya yönelik olarak aldığı bir seri tedbirler 
var. Bunları da şimdi okuduğum takdirde, yine Sayın Çalış öbür sorularınıza 
cevap verememe durumum olabilir ama arzu edilirse, bu bilgilerin tamamını 
size arz edebilirim konuşmamdan sonra.

(6/905) sayılı soru önergesinde evlenecek çiftlerle ilgili bir soru var. “Zamlar 
evlenme hayali kuran gençlerimizi de mağdur etmektedir. Böyle giderse kutsal 
birlikteliğin başlangıcı olan evlilik daha başlamadan bitecek.” diye bir sosyal 
konuyu gündeme getirmiş oluyor. Tabii, sorunun sorulduğu tarih itibarıyla 
fiyat artışları dikkate alınarak yapılmıştır. Şimdi, özellikle temmuz ayında 
2008’de ev eşyaları kategorisine giren şeylerde fiyat artışı 0,98 seviyesindedir. 
Söz konusu Ticaret Odası tarafından yapıldığı belirtilen araştırmada ortaya 
çıkan rakamlar bu manada bir artışın olmadığını gösteriyor. Ancak tabii…

AKİF AKKUŞ (Mersin) — Gıdada artış var Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Evet, artış olacak, demin yukarıda enflasyon konusunu izah 
ederken ifade etmeye çalıştım, temenni ederiz ki, bu fiyatlar daha da makul 
seviyelere inebilsin. Tabii, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili devletin aldığı 
da birçok tedbir var. Özellikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonları, 
belediyelerimizin yaptığı sosyal harcamalar, devletin diğer birimlerinin kendi 
politikaları bakımından yaptığı yardımlar dikkate alındığında, şüphesiz bu 
konudaki yardımların da ucu açıktır. Ne yaparsak yapalım ama sosyal devlet 
biraz da parası olan devlettir. Eğer, yeteri kadar zenginliğiniz yoksa bütçe 
kaynakları itibarıyla, verebileceğiniz işler de niyet olarak çok yukarıda olsa bile 
imkân olarak biraz daha aşağıda kalabilmektedir.

(6/906) sıra sayılı soru önergesinde Türkiye’nin dış borcunun ne olduğu 
soruluyor. “Merkez Bankası verilerine göre nisan ayında toplam 124.301 
kişi kredi borcunu ödeyememiştir.” deniliyor, 10/7/2008 itibarıyla bu soru. 
Kredi borcunu ödemeyen 124.301 kişiyi hacizden kurtarmak için yapılan 
çalışmalar. Bu, daha çok, kredi kartlarının en çok tartışıldığı, gündemde 
olduğu bir zamanda verilmiş olan bir soru önergesi zannederim. Bununla 
ilgili hep beraber yaptığımız bazı çalışmalar var bilindiği gibi. Burada, 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çıkarıldı, 1/3/2006 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlandı. Yine, 10/3/2007 tarihinde Banka Kredi Kartları ve Kredi 
Kartları Hakkında Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girdi. Ayrıca, bu konuda, 
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kredi kartı alanlarla kredi kartı verenlerin vaki borçlar sebebiyle, borçlarının 
yeniden yapılandırılmasıyla ilgili de -31/5/2009 tarihi itibarıyla- bu konuda 
uzlaşmalarına imkân verecek bir kısım düzenlemeler de yapıldı ama şunu 
da görmemiz lazım: Tabii, Türkiye’de borç yapılandırmalarını birçok sektör 
itibarıyla yapmaya çalışıyoruz -birçok kesimler itibarıyla- ama bunun da 
alışkanlık hâline gelmemesi lazım. Kredi kartı hamili olanların da, sanki bu 
bedava bir alışveriş gibi, kendi gücünü, kendi ödeme gücünü aşan noktada 
bir alacak-borç ilişkisine girmemesi de hiç şüphesiz üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmaları zaten kamuoyuyla 
da paylaşıyoruz ama hâlen bu imkândan istifade etmeyen “nasıl olsa bir yasa 
daha çıkar, bir düzenleme daha yapılır” tarzında son anı bekleyen kimseler 
de olabilir ama çıkarılmış olan bu imkândan istifadeyle, gidip bir uzlaşmaya 
varmaları daha doğru olacaktır.

Yine, aynı konuyla ilgili, Sayın Çalış’ın (6/907) sayılı -yine aynı gün 
verilmiş- sorusu. Kara listeye alınan esnaflarla ilgili olarak -kredi borcu 
nedeniyle veya çekleri karşılıksız çıktığı için sıkıntılı durumda olan- bir yasal 
düzenleme var mı, deniliyor. Bu yasal düzenleme o tarih itibarıyla yok ama 
bugün itibarıyla böyle bir düzenleme de yapılmıştır.

Ayrıca, (6/908) sayılı… Emeklilerle ilgili bir düzenleme var. Hiç şüphesiz 
bu düzenlemeler süreklilik arz eden konulardır. Bütçeden geliri hesaba 
katılarak zaten belli ölçüde kaynak aktarımı söz konusu olmaktadır ama şunu 
da hep beraber biliyoruz ki bütçe açığının en önemli kalemlerinden bir tanesi 
de sosyal güvenlik açığıdır. Bunu burada tartışma konusu yapmamıza gerek yok 
ama bu açık da önemli bir yekûn tutmaktadır. Keşke bu açıklar olmasaydı belki 
bu kaynakları daha da artırma imkânı vardı. Ancak farklılıklar giderilebilir 
mi, bir iyileştirme yapılabilir mi diye üzerinde duruyoruz. Nitekim, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili de bir 
açıklama yaptı. O çalışmanın sonucu neticelendiğinde herhâlde bu sorunuza 
güncelleştirilmiş bir bilgiyi verme imkânımız olabilecektir.

Yine, (6/909) sayılı bir soru önergesi var bu taklit saatlerle ilgili olarak. 
Özü budur, onun için soruyu tekrarlamadan konuyla ilgili bilgi vermek isterim. 
Şimdi (2004-2008) saat kaçakçılığıyla ilgili evvela istatistiki bilgileri vermek 
istiyorum: 2004 yılında 18 olay var, kaçak saat miktarı 37.090; 2005 yılında 
15 olay tespit edilmiş, kaçak saat miktarı adet olarak 49.115; 2006’da 24 olay 
var, kaçak saat miktarı 54.413; 2007’de 40 olay var, kaçak saat miktarı 159.912; 
2008’de de 16 olay var, kaçak saat miktarı 9.698. Yani, bu süreler zarfında, 
2004 ile 2008 arasında, genel toplam: Kaçakçılık veya taklitle ilgili 129 olay 
tespit edilmiş, adet olarak da 319.926 adet kaçak saat girmiştir. Bunların da 
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gümrükler itibarıyla, yakalandıkları yerler itibarıyla adetleri söz konusudur. 
Eğer, sizin açınızdan faydalı olacaksa bunu da size verebiliriz.

(6/920) sayılı bir başka soru Şırnak ilçesinde 15 Şubat tarihinde meydana 
gelen, kamu binasına saldıran ve Türk Bayrağı’nı indirme girişiminde bulunan 
örgüt yandaşlarıyla ilgili. Soru önergesi aynen böyle. “…bu kez de Diyarbakır’da 
ortaya çıkmıştır.” Bununla ilgili yapılan adli ve emniyet işlemleriyle ilgili 
bilgiler istenmektedir. Diyarbakır ilinde, 14/7/2008 tarihinde, bir siyasi 
partinin il örgütü tarafından yapılan basın açıklaması esnasında, güvenlik 
güçlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik yapılan taşlı saldırı eylemlerine 
karışan 14 şahıs gözaltına alınmış. Bu şahıslardan Türk Bayrağı’mızı indirme 
girişiminde bulunan 2 şahısla birlikte toplam 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece 
o tarih itibarıyla tutuklanmıştır.

Şırnak ili Cizre ilçesinde 16/02/2008 tarihinde iki farklı yerde meydana 
gelen bayrak indirme olayıyla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 
tespit edilen şahıs 22/2/2008 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Ayrıca, 15-16-17/2/2008 tarihlerinde söz konusu ilçemizde Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 
160 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bunun haricinde de herhangi bir olayın 
meydana gelmediği anlaşılmıştır. İlgili birimlerin bize verdiği rakamlar da 
bunlar.

Yine bir soru: Su tartışması yüzünden karşı karşıya gelen ODTÜ ile Ankara 
Büyükşehir Belediyesi arasındaki bir ihtilaf soru önergesinin konusudur. “Orta 
Doğu Teknik Üniversitesine ait kaçak olduğu iddia edilen binaları yıkacak 
mısınız?” diye soruluyor. “Yıkılacaksa ne zaman? Belediyenin yıkım kararının 
ODTÜ’nün Ankara’nın suyuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayla bir ilgisi var 
mı?” diye soruluyor. “Başkentte kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektöre 
ait kaçak yapı var mıdır? Varsa bunlar hangileridir?” diye. Şimdi, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ODTÜ binaları için yapılan işlemler 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca yapılmıştır. Bu çerçevede Üniversiteden 
imar planlarıyla ilgili çalışmanın başlatılması beklenmektedir o tarih itibarıyla. 
Üniversite tarafından sunulan imar planları inceleme aşamasındadır. 
Yıkım ve cezaya ilişkin encümen kararları hakkında mahkemece verilen 
yürütmeyi durdurma kararı gereğince işlemler durdurulmuştur. Dolayısıyla, 
bir durdurma kararı söz konusudur. Konunun Ankara suyuyla hiçbir ilgisi 
bulunmamaktadır çünkü bu ihtilafın gündeme gelmesinden evvel bu işlemler 
başlatılmıştır. İmarla ilgili tetkikler su konusunun gündeme gelmesinden önce 
başlamış olup 1983 yılından beri de devam etmektedir.
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6/940 sayılı önergeyle ilgili olarak… Güngören’de yaşanan terör 
saldırısının ardından birçok televizyon kanalı yayın akışını keserek saldırıyla 
ilgili üzüntüsünü ortaya koyarken, TRT’nin izleyicilerine “Kalbim Seninle” 
ve ardından da eğlence programı “Çifte Kavrulmuş”u yayına koyduğu ifade 
edilmekte. Bununla ilgili sorular var. Şimdi, 22 Temmuz 2008 tarihinde 
İstanbul Güngören’de on dakika arayla iki ayrı patlama şeklinde meydana 
gelen terörist saldırının haberleri TRT 2 televizyonunda “Son dakika haber:” 
olarak saat 22.23’te duyurulmuş ve saat 22.35’te de özel yayına geçilerek saat 
02.00’ye kadar sürekli haber yayını yapılmıştır. TRT 2 televizyonundaki sürekli 
haber yayınlarının yanı sıra farklı kanal kimliğine sahip TRT 1 televizyonunda 
“Çifte Kavrulmuş” programı içerik olarak ağırlaştırılmış, izleyiciler alt yazıyla, 
ayrıntılı haberlerin TRT 2’de yayınlandığı konusunda bilgilendirilmiştir. Zaman 
zaman üzücü olaylar meydana geldiğinde yayın tümüyle iptal edilebildiği 
gibi, içeriğinde bazı değişiklikler yapılmakta veya yayının ağırlaştırılması 
gibi tepkiyi ortaya koyan bir kısım kararlar alınmaktadır. Nitekim burada da 
böyle olmuştur. Ayrıca, TRT 1’deki “Çifte Kavrulmuş” programı saat 00.15’te 
kesilerek otuz bir dakika, olayla ilgili haber yayını yapılmıştır. Olay günü, 
TRT’deki farklı kanal kimliklerine sahip televizyonlardaki bütün yayınları 
TRT ağırlaştırmış veya özel yayın gerektiren hâllerde uygulanacak yayın planı 
kapsamında ağırlaştırmış ve ayrıca olayla ilgili haberler de verilmiştir.

Sayın Çalış’ın bugün cevaplayacağım son sorusu, (6/946) sayılı sorudur. 
Daha çok yine esnafımızla ilgili konudur. “Esnafı rahatlatacak ekonomik 
programlar nelerdir? Ticaret ve Çek Yasası’ndan dolayı mağdur olan esnafımızla 
ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?”

Esnaf ve sanatkârlarla ilgili düzenlemelere bir ölçüde yukarıda temas 
etmeye çalışmıştım. Evvela ikinci sorudan başlarsak, bu çek mağdurlarıyla 
ilgili olarak bildiğiniz gibi, geçen yasama döneminde de bir yasayı çıkarmaya 
çalıştık ancak düzenlenmesi en zor yasalardan bir tanesi bu Çek Yasası’dır. Bir 
taraftan çeki alan var, öbür tarafta çeki veren var, bir de çek karnesini kesen 
banka var. Şimdi herkes bulunduğu pozisyona göre burada bir düzenleme 
istiyor. Üçünü birden dengeleyecek ve burada, bir taraftan çeklerin karşılıksız 
çıkmamasını sağlayacak… Ki, bir kısım sebeplerle, ekonomik zorluklarla çekini 
ödeyemeyen insan olduğu gibi, maalesef durumdan istifadeyle işi dolandırıcılık 
boyutuna sayısı şudur, budur- vardıranlar da olabilmektedir. Nitekim geçmiş 
uygulamalar da bunu gösteriyor. Hepsini aynı kefeye koymadan, öbür taraftan 
da çekin güvenilirliğini dikkate alarak… Çünkü çek yerine bono da verebilirdi, 
belli ki çek, bonoya nazaran daha fazla güven sağlayan ve nakit açısından da 
kolaylık getiren, nakit taşıma zorluğunu da büyük ölçüde ortadan kaldıran bir 
araçtır. Dolayısıyla, çek vermeyi zorlaştırdığınız takdirde piyasada ekonomik 
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sıkıntılara sebebiyet verir ve ekonomik sıkıntıya girebilir. Çek vermeyi 
kolaylaştırdığınızda, ödeme gücü olmayanlar da bu defa bunu alır, gelişigüzel 
kullanır. Bu da birçok işletmeyi zarara sokar çünkü hepimiz de biliyoruz ki bu 
ödemeler yapılırken insanlar bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Aldığı yerde 
şu veya bu sebeple bir gecikme söz konusu olduğunda, bu defa da öbür işletme 
sıkıntıya giriyor, onun çekleri karşılıksız hâle geliyor. Bunun beraberinde 
getirdiği sayısız da hukuki sorunlar var. Bununla ilgili bir Çek Yasası Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geldi. Ümit ederim, birlikte katkı vererek, dengeyi de 
sağlayarak bir çözüm bulmaya çalışırız. Dolayısıyla bir yasal düzenleme var.

Şimdi, esnaf konusuyla ilgili: 7 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla Türkiye’de 
kayıtlı -bir zaman daha yüksek rakamlar telaffuz ediyorduk, geçtiğimiz 
Hükûmet döneminde bu kayıtlar güncelleştirildi- 1 milyon 924 bin 280 esnaf 
bulunmaktadır. Hâlbuki bir zaman 3 milyon filan diye telaffuz ediyorduk. 
Demek ki bu rakamlarda bir mübalağa var. Bu rakamlar çok doğru değilse 
bunun üzerine inşa edilecek söylemlerde de en az yüzde 50’ye yakın, yüzde 
40’a yakın bir mübalağa söz konusu oluyor demektir. Dolayısıyla evvela bu 
yapılabilmiştir.

Esnafa yapılacak en büyük katkı –çünkü esnafımızın önemli bir 
kısmı kredilerle kendi meslek ve sanatını icra etmektedir- 2002’de yüzde 
59 seviyesinde olan kredi faiz oranı, 1/5/2009 tarihi itibarıyla yüzde 9’a 
düşürülmüştür. Demek ki yüzde 50 nispetinde, kredi faizlerinde önemli 
bir kolaylık gelmiştir. Dolayısıyla bunun önemli bir kısmı da zaten devlet 
tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlara verilen kredi tutarlarının toplam kredi 
hacmindeki payı artırılmıştır. 2002 yılında 153 milyon TL kredi verilmiş iken, 
bu miktar 2008 yılı sonu itibarıyla 3,3 milyar TL olmuştur. Demek ki katbekat, 
kredi kullanımında bir kolaylık var, rakamlarda da artış var.

Ayrıca, Sanayi Bakanlığımızın çabalarıyla -geçtiğimiz günlerde de 
yine bunlar ifade edildi- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla, ilk defa, imalatçı esnaf 
ve sanatkârlar ile KOBİ’lere yönelik -sıfır faizli- 25 bin TL, imalatçı bayan ise 
30 bin TL’ye kadar kredi desteği sağlanmıştır, sıfır faizlidir.

Ayrıca esnaf ve sanatkârların esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet 
kooperatiflerinin kefaletiyle Halk Bankasından kullandıkları kredilerden 
ödeme güçlüğüne düşenler için Sanayi Bakanlığının koordinasyonunda 
yeniden yapılandırmaya gidilmiştir. Dolayısıyla, bu noktada, aynen 
diğer sektörlerde olduğu gibi, borç yapılandırması, faizle ilgili de önemli 
düzenlemeler yapılmıştır.
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Ayrıca esnaf ve sanatkârların Türkiye’de daha faal hâle gelebilmesi 
açısından, varlıklarını daha sağlam bir zeminde sürdürebilmesi açısından 
Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi hazırlanmıştır. 
Bununla ilgili bir seri düzenleme var. Bunların bir kısmının yasal olarak 
düzenlenmesi gerekiyor, bir kısmı idari tasarruflarla düzeltilebilecektir. 
Dolayısıyla, bu belge hayata geçmiş olduğu takdirde önemli ölçüde ilave 
destekler de gelebilecektir.

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası’nın toplanması önemli olacaktır. Bu toplantıyı 
ümit ediyoruz ki bu yıl içerisinde gerçekleştiririz. Böylece şûra çatısı altında 
esnafın değişik konularla ilgili sorunları gündeme getirilebilecek ve alınan 
kararlar doğrultusunda bazı düzenlemeler de yapılabilecektir.

Ayrıca Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı -karşılıksız çeki söyledim- ve benzer 
konularda da yasal düzenlemeler önümüzdeki zamanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündemine gelmiş olacaktır.

Sayın Çalış, bu süre içerisinde sizin sorularınıza bu ölçekte cevap vermeye 
çalıştım. Belki bazı sorularınızın cevabını çok ayrıntılı veremediysem, bir 
kısmı doğrudan bizimle alakalı değil. Ama bir de rakamları güncelleştirme 
icap ediyor. Ama arzu edilirse ilave bilgiyi her zaman bir başka yöntemle 
vermeye hazırız.

BAŞKAN — Sayın Çalış, ek bir açıklama istiyor musunuz?

...

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, devam ediniz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, vakit elverdiği ölçüde Sayın Kamer Genç’in sormuş olduğu sorular 
var, onları cevaplamaya çalışacağım.

Bunlardan ilk sırada (6/850) sıra sayılı soru önergesi var: Basına intikal 
eden olaylara göre, Rize Milletvekili Sayın Ali Bayramoğlu’nun 5 Mart 2008 
tarihinde ihraç edilmek üzere ithal ettiği çayları yurt içinde sattığı, gümrük 
mevzuatına aykırı olan bu olayları inceleyen Gümrük Teftiş Kurulu Başkanı 
Erdener Demirağ ile Başmüfettiş Kerem Ayvacı’nın Bayramoğlu’nun baskısı 
ile görevden alındığıyla ilgili soru önergesidir.

Evvela, bu olayın doğruluğunu soruyor, sonra da ”Ne kadar çay ithal 
etmiştir? Vergi nispeti göz önünde tutulduğunda devletin kaybı ne kadardır?” 
diye bir soru önergesi var.

Sözlü Soru Önergeleri
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Birincisi, Filiz Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin dâhilde işleme 
izin belgesi kapsamında 2004 yılında yaptığı ihracatlarla ilgili olarak Gümrük 
Müsteşarlığınca verilen görev kapsamında Gümrük Başmüfettişi Kerem Ayvacı 
tarafından 2007 ve 2008 yıllarında düzenlenen raporlarla ilgili olarak bunlar, 
bu raporlar, cumhuriyet savcılığına intikal ettirilmiştir. Gümrük Başmüfettişi 
Kerem Ayvacı’nın görevden alınması söz konusu olmayıp adı geçen hâlen 
bu görevini yürütmektedir. Önergede adı geçen teftiş kurulu başkanının ise 
657 sayılı Kanun’un 76 ve 132’nci maddeleri uyarınca görevden alınması 
uygun görülmüş olup görevden alınma işleminin bu olayla herhangi bir ilgisi 
bulunmamaktadır.

İkincisi, Sayın Ali Bayramoğlu tarafından ihracat taahhüdüyle herhangi 
bir ithalat yapılmamıştır. Denetim raporuna konu edilen adı geçen şahsın 
şirket müdürü olduğu Filiz Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına 
tanzimli 20/11/2003 tarihli 2003/D1-4383 sayılı dâhilde işleme izin belgesi 
kapsamında ithalattan doğan vergiler teminata bağlanmak suretiyle toplam 
656.879 dolar değerinde ithalat gerçekleştirilmiş ve bu ithalata karşılık olarak 
ise 673.826 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiği ve söz konusu Dış Ticaret 
Müsteşarlığı İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından kısmi 
olarak da kapatıldığı anlaşılmıştır. Şu an itibarıyla kamu zararı söz konusu 
değildir. Yargıya intikal eden raporla ilgili olarak verilecek karara göre de işlem 
tesis edilecektir.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bu konuda 
bir açıklama yapabilir miyim?

BAŞKAN — Anlayamadım Sayın Genç, ne söylediniz?

KAMER GENÇ (Tunceli) — Burada verilen bilgi, benim sorularımla ilgili 
cevap…

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Genç. Sizin sorularınızın, aynen Sayın 
Çalış’ın sorularına yapıldığı gibi, sizin sorularınızın hepsini cevapladıktan 
sonra size söz vereceğim efendim. Sizin yanılmıyorsam yedi tane sorunuz var. 
Sayın Bakan bunları cevaplayacak, sonra size söz vereceğim.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Her soruda ayrı ayrı verilirse daha iyi olur.

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Sayın Genç’in (6/861) sıra sayılı, Başbakan olarak yurt dışına sık sık 
seyahat düzenleyen Sayın Başbakanla ilgili olarak kaç tane yurt dışı seyahati 
olduğu ve bu seyahatlerin kaçında eşiyle, kaçında çocuğuyla seyahat ettiği, 
harcırahlar sorulmakta. Yurt dışına gidişte Türkiye’den kendisini korumak için 
her seyahatte kaç koruma gidiyor, bunlara ne kadar harcırah ödendiği ifade 
edilmekte, sorulmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuyla ilgili olarak (6/861) ve 
(6/863) sözlü soru önergeleri, yine Sayın Genç tarafından 20/11/2007 tarih, 
(6/239) esas numarasıyla sorulmuş. 24 Haziran 2008 tarihinde Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım Ekren tarafından da ayrıntılı bir şekilde 
cevaplandırılmıştır. Dolayısıyla soru aynı, konu aynı ve sorulan makam aynı 
olduğu için bu soruların cevabı esasen orada verilmiştir, tekrar cevap verme 
zait olacaktır diye düşünüyoruz. Aynen o tarihteki cevabı burada tekrarlamış 
oluyoruz.

Ama kısaca ifade etmem gerekirse, o tarihte Sayın Ekren’in cevabı şudur: 
“Başbakanlık Özel Kalem yurt içi-yurt dışı, geçici görev yolluklarıyla ilgili 
rakamsal verileri de paylaşmak isterim. Özellikle -o zaman Sayın Ekren’in 
cevabı- 2003 yılından başlayarak ödenekleri, harcamaları ve kişi sayılarını 
ana hatlarıyla aktaracağım: 2003 yılında ödenek tutarı 1 milyon 500 bin YTL, 
harcama 1 milyon 325 bin 989 YTL, kişi sayısı da 1.026’dır. Aynı şekilde, 2004, 
2005, 2006 ve 2007 yıllarında da ödeneklerin bütçe imkânları çerçevesinde 
arttığını, buna paralel olarak da kişi sayısının da 2004’te 1.103, 2005’te 1.439, 
2006’da 1.113 ve 2007 yılı için ödenek tutarının 2 milyon 700 bin, harcamanın 
da 1 milyon 600 bin 386 YTL.” olduğu o zaman ifade edilmiştir. Dolayısıyla, 
bugün bu rakamları bir defa daha tekrarlamış olmaktayım.

Sayın Genç’in (6/862) sıra sayılı bir sorusu var. “TMSF’nin elinde 
bulunan Sabah gazetesi ve ATV televizyonu” deniliyor. Önergenin verildiği 
tarih 27/6/2008. Bazı köşe yazarlarıyla ilgili maaşlar, transfer ücreti verilip 
verilmediği ve yine 2 yazar, Fehmi Koru’yla Bülent Kahraman’ın ATV’de yaptığı 
programlar nedeniyle kendilerine ne kadar ödeme yapıldığı sorulmaktadır.

Şimdi, ATV, Sabah ticari ve iktisadi bütünlüğünün Fon’dan bağımsız 
bir özel hukuk tüzel kişisine ait olması nedeniyle talep edilen bilgilerin ilgili 
şirketten temin edilmesi uygun olacaktır. Bununla ilgili bizde şu an herhangi 
bir kayıt yok, onun için de…

KAMER GENÇ (Tunceli) — TMSF’nin elinde, devlet kurumu…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bizdeki kayıt bu, verilen cevap da budur. Dolayısıyla bunu bu 
şekilde arz etmek istiyorum sizlere.

Sözlü Soru Önergeleri
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Sayın Genç’in 915 sıra sayılı bir önergesi var, Diyanet İşleri Başkanlığıyla 
ilgili olarak, cemevlerine elektrik bağlanması vesaireyle ilgili olarak 
-kendisinin ifadesine göre- böyle bir soru sormuş. “Bu konuda cevap vermeye 
kim yetkilidir?” diye soruyor. Ayrıca da “Cemevlerinin de ibadethane olarak 
kabul edilip, buradaki aydınlatma giderlerinin bu yasa uyarınca Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesinden ödemeyi düşünüyor musunuz?” diye bir sorusu var.

Şimdi, bu konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığından gelen cevabı 
sizlere arz etmek istiyorum çünkü burada şahsi kanaat beyan etme noktasında 
değilim, son derece önemli ve hassas bir konudur. Burada verdiğim cevaplar 
tatmin eder ya da etmez, onu bilemem ama bir soruya cevap çerçevesinde işin 
özünü tartışmak da ayrı bir konudur, belki de yetkin insanların yapabileceği 
bir konudur ama mamafih bazı belediyelerimiz bu manada bazı kolaylıkları da 
sağlamaktadır, bunu da memnuniyetle görüyoruz.

Şimdi, verilen cevapta İslam’ın on dört asırlık tarihsel tecrübesinde cami 
ve mescitler belli bir mezhebin, meşrebin veya inanç grubunun ibadet yeri 
değil, camiye gelen-gelmeyen, namaz kılan-kılmayan ve kendisini Müslüman 
olarak kabul eden herkesin ortak mabedi olarak varlığını sürdüre gelmiştir. 
İslam tarihinin hiçbir döneminde kendisini İslam içinde görüp de camiye 
alternatif başka bir ibadethane kuran mezhep ve tarikat olmadığı gibi tasavvufi 
âdet ve erkânın yürütüldüğü mekânlar da hiçbir zaman caminin alternatifi bir 
ibadethane olarak algılanmamış ve isimlendirilmemiştir.

Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak cemevlerine ibadethane statüsü 
tanınması talebinin reddine ilişkin Başbakanlık işleminin iptali istemiyle 
Başbakanlık aleyhine Ankara 6. İdare Mahkemesinde açılan davada, ki 
4/7/2007 tarih, esas numarası 2015/1910, karar numarası 2007/1240 sayılı 
Karar’la da bu talep reddedilmiştir. Dolayısıyla ortada bir yargı kararı da vardır.

Sayın Genç’in (6/953) sıra sayılı sorusu Askerî Şûrayla ilgili bir soru 
önergesidir. Bu konuyla ilgili olarak Millî Savunma Bakanlığından gelen 
yazıyı sizlere arz etmek durumundayım: “Disiplinsizlik teşkil eden tutum ve 
davranışları tespit edilen personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmalarına 
yönelik işlemler mevzuat gereği sicil amirleri vasıtasıyla ilgili kuvvet 
komutanları tarafından başlatılmakta ve sürdürülmektedir. Disiplinsizlikleri 
tespit edilen personelin durumlarının Yüksek Askerî Şûrada görüşülüp 
görüşülmeyeceğine ancak haklarında kuvvet komutanlıkları tarafından 
teferruatlı olarak yapılan araştırma ve incelemelerin sonuçlandırılması ve 
ayırma dosyalarının tekemmül etmesi durumunda karar verilmektedir. 
Bu kapsamda, disiplinsizlik teşkil eden tutum ve davranışları tespit edilen 
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personellerden durumları Yüksek Askerî Şûrada görüşülmesi gerekli 
görülenlere yönelik işlemlerin tamamlanmaması sebebiyle Ağustos 2008 
Yüksek Askerî Şûra toplantısında ayırma kararı görüşülmemiştir. Yüksek 
Askerî Şûra kararlarının alınmasıyla ilgili usul ve esaslar ilgili yasal mevzuatta 
açık olarak belirtilmiştir. Yasal mevzuatta belirlenen esaslar haricindeki hiçbir 
hususun karar alma mekanizmasını etkilemesi de mümkün değildir.”

Evet, Sayın Başkan, Sayın Genç’le ilgili soru önergeleri bunlar.

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

...

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, devam ediniz. Siz açıklamanızı 
yapınız.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Evvela, bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Başkalarına atfedilen bir 
kısım fiillerle ilgili olarak ben burada, doğru olmayan, gerçek olmayan, belgelere, 
bilgilere dayanmayan hususları getirip burada sırf birilerini kurtarmak adına, 
birinin yaptığı bir yanlış varsa onu örtbas etmek adına yüce Meclise saygısızlık 
yapamam. Dolayısıyla, evvela ne soracaksak, ne konuşacaksak, ne yapacaksak 
bu saygı çerçevesinde konuşmamız lazım. Biz devletin bilgilerini burada 
okuyoruz. Bunu eksik buluyorsanız, yanlış buluyorsanız, bunun başka türlü 
mekanizmaları da var.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakansınız, inceleyeceksiniz!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ama ben burada birileri adına yalan söylemek üzere 
bulunmuyorum. Bunu Meclise saygısızlık olarak telakki ederim.

Lütfen, artık bu nezaketi de burada da tesis etmemiz lazım. Yani, sorulara 
olabildiğince doğru cevap veriyoruz ama bu sizi tatmin etmiyor olabilir. Bunun 
ölçüsü soruyu soran değildir her zaman. Biz burada veririz. Kifayet etmiyorsa 
bunun başka türlü yollardan telafisi mümkün olabilir.

Sayın Başkan, bu nezaketi bu Mecliste tesis edemediğimiz zaman hep 
beraber siyasetçi kaybediyor, bu kurum kaybediyor. Çünkü TRT 3’ten herkes 
bizi dinliyor. Dinliyor ve bakıyor ki, Mecliste çok da uygun olmayan konuşmalar 
yapılınca, bu bize olan saygıyı da azaltıyor. Yani bir Başbakan Yardımcısı 
olarak, hasbelkader görev yapan birisini başkası adına burada doğru olmayan 
bilgileri veren -ki, öbür kısmını söylemek doğru değil- gelip burada bu işlerle 
meşgul birisi olarak görmeyi, göstermeyi de çok doğru bulmam.
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Benim verdiğim bilgiler bunlar. Bunları da devletin bilgilerine dayanarak 
yapıyoruz. Beğenmeyen varsa başka türlü hukuk yollarına müracaat eder veya 
Meclisin başka denetim yollarına müracaat eder. Bu konuda yapacağım genel 
açıklama budur.

Sayın Başkan, diğer sorulara cevap verecek miyim, çünkü bir saati geçti? 
Gelecek hafta kaldığımız yerden…

BAŞKAN — Evet, biraz hızlı bir şekilde, soruları yinelemeden yaparsanız, 
bir on dakika….

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hayır, bu sorular… Yani, Sayın Ağyüz’ün soruları biraz daha 
kapsamlı, TOKİ ile ilgili.

BAŞKAN — O zaman, Sayın Bakan, iki soruyu da cevaplayınız, Reşat 
Doğru ve Ergün Aydoğan’ın ve konuyu bitirelim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — O zaman, müsaade ederseniz, Sayın Ergün Aydoğan ile Sayın 
Reşat Doğru’nun soruları daha kısa, onları cevaplayayım, müsaade ederseniz 
öbürlerini gruplandırmış olalım.

BAŞKAN — Evet, ben de onu söylüyorum.

Bu iki soruyu cevaplayınız, diğerleri tekrar gündemde kalacak.

Buyurunuz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Sayın Reşat Doğru’nun, şehitlerimize, geride kalan ailelerine 
yardım etmek amacıyla kurulmuş şehit aileleri yardımlaşma derneklerine 
kamu kaynaklarından yapılan yardımlarla ilgili bir sorusu var. İçişleri Bakanlığı 
Dernekler Dairesi Başkanlığının 21/8/2008 tarihli yazılarından anlaşılacağı 
üzere, şehit aileleri yardımlaşma derneklerine, yıllık beyannamelerinden 
yapılan incelemelerde, 2005 yılında 27.412 TL, 2006 yılında 177.957 TL, 2007 
yılında da 106.268 TL yardım yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, Millî Savunma 
Bakanlığının 12/9/2009 tarihli ve 7049 sayılı yazılarından da anlaşılacağı 
üzere, ilgili yasanın verdiği imkân çerçevesinde Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinden de ödenek tahsisi yapılabilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Harp 
Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, yukarıda belirtilen tutarlara 
dâhil olmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden 2005 yılında 5 bin, 
2006 yılında 7 bin, 2007 yılında da 10 bin, 2008’de de 10 bin TL ödenek tahsisi 
yapılmıştır.
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İkinci soru, Sayın Ergün Aydoğan’ın (6/921) sıra sayılı soru önergesidir. 
“Balıkesir ilini de kapsayan Anadolu otoyolu projesi kapsamında Balıkesir 
körfez yolunun yapımı düşünülmekte midir? İstanbul’u deniz yolu ile İzmir’e 
bağlayan yollardan Gönen, Balya, İvrindi, Bergama’dan İzmir hattının yapım 
projesi var mıdır? Yoksa yapılması düşünülmekte midir?” Bandırma-Susurluk 
yoluyla ilgili de sorusu var. Bununla ilgili olarak, Balıkesir’i körfeze bağlayan 
yol kapsamındaki Balıkesir-Havran yolunun uzunluğu 77 kilometre olup bu 
yol kesiminin 4 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır, kalan 73 
kilometrelik kesimin de yine bölünmüş yol standardında inşa edilebilmesi 
için Karayolları Genel Müdürlüğünce gerekli ihale hazırlık çalışmaları 
tamamlanmış olup 2010 yılında yapım çalışmalarına başlanacaktır. Gönen-
Balya-İvrindi- Bergama güzergâhı 110 kilometre olup il yolları kapsamındaki 
kara yolu güzergâhıdır. 25 kilometrelik Balya-Havran-Balıkesir kesiminin 
projesi yapılmıştır. 33 kilometre kesimde proje çalışmaları devam etmekte 
olup 2009 yılında tamamlanacaktır. Kalan kesimin Korucu-Bergama arası 
yol standardı yeterlidir. Bu güzergâhın tamamında gerekli bakım, onarım 
çalışmaları yapılmakta olup yeterli hizmet seviyesinde ulaşıma hizmet 
etmektedir. Bandırma-Susurluk yolunun Bandırma-Karacabey ayrımı, 
Susurluk-Mustafakemalpaşa ayrımı arasının proje uzunluğu 35 kilometre 
olup 30 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak hizmet vermekte, kalan 5 
kilometrelik kesimin ise 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN — Sayın Aydoğan, sizin bir ek açıklamanız var mı?

...

BAŞKAN — Sayın Çiçek, buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ulaştırma Bakanımız en çok sözlü sorulara cevap veren bir arkadaşımız. 
Doğrusu, bu sorunun onun tarafından cevaplandırılması, belki şimdi gündeme 
getirdiğiniz sorular açısından daha doğru rakamlar verme imkânı olabilirdi 
çünkü bu soruları sorabileceğinizi önceden kestiremeyince ilgili kurumdan da 
bilgi almadım; cevap verirsem de bağlayıcı olur. Ama demin de arz etmeye 
çalıştım, bütçe dönemine girdik, nasıl olsa ilgili bakanlık bütçesi görüşülürken 
de soru-cevap fasılları var, orada bu konu bir defa daha gündeme gelebilir, o 
zaman daha bağlayıcı beyanlar oradan alınabilir. Ama şu bir gerçek: Bizim en 
önemli, öncelik verdiğimiz konuların başında da kara yolları geliyor. Malum, 
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bir taraftan ekonomiyi iyileştirmek için kara yollarına önem veriyoruz, 
önemli kaynaklar da aktardık. Türkiye’deki çift gidiş-gelişi düzenleyen duble 
yollar belki yeterli değildir diyebiliriz ama önemli bir mesafe katettiğimiz bir 
alandır. Ümit ediyorum söylediğiniz hususlar doğrudur o güzergâhtaki trafik 
yoğunluğunu, inşallah bir daha bir soruya gerek kalmadan önemli bir adımı 
birlikte gerçekleştirmiş oluruz.

Çok teşekkür ederim, hepinize saygılar sunuyorum.(AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)
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Konu  : Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kuruyemiş ithalatına 
(6/1066); Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin yakacak yardımlarına (6/1162), KİT 
yönetim kurulu üyelerinin gelir vergisi ödemelerine (6/1163), 
fosforik asit ithaline (6/1180), çeklerle ilgili kanunun Türk 
Ceza Kanunu’na uyumlaştırılmasına (6/1227); Gaziantep 
Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, imar tadilatlarına ve meslek 
odalarının tutumuna (6/1181); Gaziantep Milletvekili Hasan 
Özdemir’in, yerel yönetimlerin harcamalarına (6/1199); 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul’daki bir bina 
inşaatına (6/1211), Davos’taki Gazze Paneli’nin moderatörüne 
(6/1224), bir işletmenin bir vergi dünenlemesinden yararlanıp 
yararlanmadığına (6/1254), İstanbul’da kamu hizmetine 
ayrılan alanların imar değişikliğine (6/1255), bir milletvekili 
hakkındaki iddaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1276); Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Karabağ’ın 
işgaliyle yurtlarından ayrılanlara yapılan yardımlara 
(6/1275), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle 

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 125
Tarih  : 29 Haziran 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk soruda, Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
isteniyor; diğer sorular, değerli milletvekillerimiz tarafından Sayın Başbakana 
yöneltilmiş hususlardır. İlgili kurumlardan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde 
bu sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Birinci soru, Sayın Hasan Çalış’ın sorusudur. “Çin’den 20 bin tonu ayçiçeği 
çekirdeği olmak üzere çerezlik bir kısım ithalatın, kuruyemiş ithalatının 
yapılıp yapılmadığı... Kuruyemiş ithalatında belli bir sınırlama var mıdır ve 
çerezlik ayçiçeği çekirdeği ve yer fıstığına başka ürünlerde olduğu gibi prim 
vermeyi düşünüyor musunuz?” diye üç soru var. 2010 yılı İthalat Rejimi Kararı 
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çerçevesinde, çerezlik ayçiçeği ithalatında yüzde 27, Antep fıstığı ithalatında 
yüzde 43,2; yer fıstığı ithalatında yüzde 32,4; badem ithalatında yüzde 43,2; 
ceviz ithalatında yüzde 43,2 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. 
Belirlenmiş olan bu oranlar Dünya Ticaret Örgütü tarife taahhütlerimizin 
en yükseğidir. Öte yandan, 2008 yılı dış ticaret istatistiklerine göre, çerezlik 
olan ayçiçeklerinde toplam 17 bin tonluk ithalat gerçekleştirilmiş olup söz 
konusu ithalatın 3,4 tonluk kısmı Çin’den gerçekleşmiştir. Tarımsal destekler, 
Tarım Kanunu gereği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla diğer ilgili kurum ve 
kuruluşların temsilcilerinden oluşan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme 
Kurulu tarafından, ülkemizde arz açığı olan ve stratejik açıdan önemli ürünlerle 
ilgili yapılan değerlendirmelerin neticesinde belirlenmektedir.

Sayın Başbakana yöneltilen sorularla ilgili olarak ilk soru Sayın Alim 
Işık ’ın sorusudur. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımlarla ilgili 
olarak özü bu üç tane soru var. Yapılan yardımlar, yönetmeliğe uygun olarak 
yapılmaktadır ve bu konuyla ilgili hazırlanmış bir yönetmelik var. 5393 sayılı 
Belediyeler Kanunu’nun 14’üncü maddesinde belirtilen sosyal yardımlara 
ilişkin yönetmelik olup mali hükümleri içeren bir yönetmelik olmadığı için de 
Sayıştaydan herhangi bir mütalaa alınmamıştır. Yardım yönetmeliği Sayıştay 
Başkanlığının talebi üzerine de bu ilgili kuruma gönderilmiştir. Yapılan 
yardımların kimlere yapıldığı ve nasıl teslim edildiğine dair belgeler herhangi 
bir kurum tarafından resmî olarak da talep edilmemiştir. Söz konusu belgeler 
belediyelerimizin arşivlerinde mevcut olup yasalar çerçevesinde resmî olarak 
talep edilen bilgi ve belgeler böyle bir talep vuku bulduğunda kendilerine 
gönderilecektir. İlginize saygıyla arz ediyoruz.

Yine Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına bağlı KİT’lere atanan yönetim kurulu üyeleriyle ilgili olarak, bir 
kısım, dört tane sorusu var. Bu sorularla ilgili olarak şunu söylemek mümkün: 
Kamuda yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinin ücretleri, kurum içinden 
atananla kurum dışından atananlar arasında eşitsizlik yaratılmaması amacıyla 
Yüksek Planlama kararlarıyla net ücret olarak belirlenmektedir. Oluşacak 
vergileri kamu kuruluşu karşılamakta ve merkezî bütçeye aktarmaktadır. 
Dolayısıyla devlet bütçesine herhangi bir yük gelmemektedir. Bordro 
düzenlemesi de mevzuat gereğidir. 2008 yılında özelleştirme programında 
bulunan kuruluşlarda 161 kişi yönetim kurulu üyeliği yapmış olup net ücret 
ödemesi toplam 3 milyon liradır.

Yine Sayın Alim Işık’ın fosforik asitle ilgili olarak gübre fiyatlarında 
yüzde 300’lere varan artışların, gübrenin ham maddesi olan fosforik asidin 
belirli kişi ve kuruluşlarca ithal edildiği ve gübredeki KDV’nin yüksekliğinden 
kaynaklandığından bahisle dört tane soru sormuştur.
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Birinci olarak: Türkiye’de yıllar itibarıyla değişmekle birlikte 2007 yılında 
69, 2008 yılında 73 firma tarafından fosforik asit ithalatı yapılmıştır.

Bu firmalar tarafından 2007 yılında 241.841 ton ve 107 milyon 959 bin 
605 dolar, 2008 yılında 224.683 ton ve 327 milyon 222 bin 085 dolar karşılığı 
ithalat gerçekleştirilmiştir.

Fosforik asit ithalatı serbest olup 2010/5 sayılı Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette 
Standardizasyon Tebliği uyarınca Tarım ve Köyişleri Bakanlığından kontrol 
belgesi uygunluk yazısı alan tüm firmalar tarafından ithalat yapılabilmektedir.

Dört: Fosforik asit gümrük birliğine konu olup bu kapsamda Avrupa 
Birliği ülkelerinden gerçekleştirilen ithalatta gümrük vergisi oranı yüzde 
5,5’tur. Diğer taraftan fosforik asit için tahsil edilen KDV oranı yüzde 18’dir.

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz, İmar Yasası ve Belediyeler 
yasalarına aykırı olarak usulsüzce yapılan imar tadilatlarının her gün gazete 
ve televizyonlarda tartışıldığından bahisle bazı değerlendirmeler ve meslek 
odalarının açmış olduğu davalarla ilgili olarak bir kısım değerlendirmeleri söz 
konusu edip bununla ilgili sözlü soru sormuştur Sayın Başbakandan.

3194 sayılı İmar Kanunuyla planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması 
yetkisi belediyelere verilmiştir. Bu çerçevede, belediyelerin imar planlarının 
tadilatı konusunda yaptıkları iş ve işlemlerden belediyeler sorumlu olup başka 
bir kuruluşa bu konuda yetki verilmemiştir. Türkiye Mimar ve Mühendis 
Odaları Birliği ve bağlı meslek odalarının görüş belirtmesi, bilimsel ve teknik 
olarak yanlış gördüğü kararlara dava açması doğaldır. Esasen belli idari 
işlem ve eylemler dışında her konuda idarenin eylem ve işlemiyle ilgili dava 
açılabilecektir. Bu anayasal haktır. Bundan şikâyet etmek de mümkün değildir 
ancak her konu tartışılabildiği gibi dava açma hakkı da eğer usulüne uygun ya 
da yerinde kullanılmıyorsa -bunların hepsi de- bir değerlendirme, bir tenkit 
konusu yapılabilir. Esas itibarıyla yapılan değerlendirmeler, açıklamaların 
da bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Tabiatıyla, meslek odalarımız da 
davaları açarken hukuki, kamu yararına, planlama ilke ve esaslarına aykırı 
olma gibi somut gerekçeler yerine, yol gösterici ve işin neresinde yanlışlık 
varsa bunları ortaya koyan açıklamalar tarzında bu konu gündeme gelebilirse 
elbette değerlendirmeleri yapmak da daha doğru olabilecektir.

Nitekim bu konularla ilgili açılmış davalar var mıdır? Vardır. Sadece otuz 
dakikada bu soruya cevap vermek dahi mümkün değil. Çünkü birçok yerde 
bir taraftan onay verilip ondan sonra da dava açılmış pek çok konu vardır. 
Bununla ilgili arzu ediliyorsa somut örnekleri de verme imkânımız var. Nitekim 
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2/9/2008 gün ve 2331 sayılı Kararıyla 
bir değişiklik gündeme gelmiş, bu Meclisçe onaylanmış, sonra oda vizesine 
gitmiş, o da 8 Ekim 2008 tarihinde onaylamış, arkasından aynı konuyla ilgili 
olarak da dava açıldığı ilgili belediyesince bildirilmiştir. Demek ki bir taraftan 
onay, öbür taraftan da dava açılabilmektedir. Yanlış mıdır doğru mudur, o ayrı 
bir tartışma konusudur. Somut örnek istendiği için bunu vermiş oluyorum.

Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Hasan Özdemir, “Yerel yönetimler 
Türk kamu yönetiminin önemli bir parçasıdır ancak 2008 yılı içerisinde 
yerel yönetimlerin harcamalarında büyük bir artış gözlemlenmiştir.” diyor ve 
bununla ilgili rakamları soruyor.

Yerel yönetimlerin 2008 yılı toplam harcamaları, 2007 yılına göre yüzde 
17 artışla, 46 milyar liradır. Bu rakamlara “muhasebat.gov.tr” adresinden de 
ulaşılabilir. Ayrıntılarına ilişkin tabloyu da Sayın Milletvekilimiz arzu ederse, 
kendisine takdim edebiliriz.

Sayın Milletvekilimiz, soru önergesinde, vatandaşların belediyecilik 
hizmetlerinin aksaması ve yerine getirilmemesi yönünde şikâyetçi olduğunu 
genel bir ifadeyle iddia etmektedir; örnek vermemiştir, belge vermemiştir, 
yer de belirtmemiştir. Dolayısıyla bunlara somut cevap vermek… Ve ilgili 
hangi belediyeyi kastediyorsa oradan cevap alamadığımız için ancak genel bir 
değerlendirme yapabiliyoruz.

AK PARTİ hükûmetleri döneminde, yerel yönetimleri de kapsayan 
5018 sayılı Kanun’la, kamu mali yönetiminde, kaynakların kullanılmasında 
etkinliği, verimliliği, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği esas alan yeni bir anlayış 
getirilmiştir. Yerel yönetimde etkinliği tesis etmek üzere, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu çıkarılmıştır. Ayrıca, 
yerel yönetimlere ayrılan kaynakları artırmak üzere, 5779 sayılı İl Özel 
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur.

Ülkemizde gelişme arttıkça, demokrasi yerleştikçe belediyecilik anlayışı ve 
insanların yerel yönetimlerden beklentilerinde de zaman içerisinde değişiklik 
meydana gelmekte ve ihtiyaçlar çeşitlenmektedir. Elbette ki vatandaşlar sürekli 
olarak daha fazla ve daha kaliteli hizmet talep edeceklerdir. Dolayısıyla bundan 
dolayı belediye harcamalarının artması kadar da tabii bir şey yoktur. Bütün 
mesele, bu harcamaların doğru yapılması ve usulüne uygun yapılmasıdır. 
Demokratik rejimlerde eğer yapılan bu işlerde bir yanlışlık varsa, yasalara 
uygun olsa bile, eğer bunun doğru olmadığı tarzında bir kanaat varsa, tabiatıyla 
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bunları değiştirmenin yolu da seçimlerdir. Nitekim, Türkiye, beş yılda bir 
seçim yapmak suretiyle, beğenmediği belediyeleri de değiştirmektedir.

Sayın Kamer Genç’in, İstanbul’da 261 metre yükseklikte yapılan ve Sayın 
Milletvekilimiz Vahit Kiler’ce yapıldığı ifade edilen binayla ilgili olarak “Hâlen 
bölgede yürürlükte olan imar planına uygun mu? İnşaat ruhsatı ve inşaat 
onaylı mimari projesi var mıdır; var ise tarih ve sayısı nedir? İmar mevzuatına 
aykırı yapılmakta ise sorumlular hakkında herhangi bir soruşturma var mıdır; 
neden mühürlenmemiştir?” tarzında üç sorusu var.

İstanbul Kâğıthane ilçesi Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi 
304 pafta, 1947 ada, 91 parsele, 8 Eylül 1995 tarihinde onaylanan 1/1.000 
ölçekli uygulama imar planı kararları ve plan notları doğrultusunda onaylanan 
22/9/2006 tarih ve 2006/7779 sayılı mimari projeye istinaden 22/9/2009 tarih 
ve 3/72 sayıyla yapı ruhsatı, ardından 22/2/2008 tarih ve 1/29 sayılı tadilat 
ruhsatı verilmiştir. Söz konusu yer 4708 sayılı Yasa çerçevesinde yapı denetim 
şirketi ve Kâğıthane Belediyesi tarafından denetlenmektedir. Anılan yere ilgili 
yapı denetim firmasının uygunluk raporlarına dayanılarak temel ve temel üstü 
vizeleri verilmiştir. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun çerçevesinde 
inşaatın yapımı devam etmektedir.

Kâğıthane ilçesi 304 pafta, 1947 ada, 34 parsel sayılı yer, 12/2/2006 tarihli 
Kâğıthane 1/5.000 ölçekli ikinci revizyon nâzım imar planında (f) sembollü 
1/1.000 ölçekli, 8 Eylül 1995 tarihli uygulama imar planı yapılanma şartları ile 
1/5.000 ölçekli 10 Ekim 1996 tarihli İstanbul Metrosu güzergâhı planı şartları 
geçerli alan lejantında kalmaktadır.

Ayrıca, 8 Eylül 1995 tarihli 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında 
1947 ada, 34 parsel sayılı yer E:2,5 yapılanma şartlarıyla ticaret alanında 
kalmaktadır. Söz konusu plan notlarında “Ticaret bölgesindeki yapı adalarında 
irtifa serbesttir. Ön, yan ve arka bahçe mesafeleri 600 metredir. Blok ebatları 
serbesttir. Bodrum katlar inşaat emsaline dâhil değildir. Plan onama sınırı 
içerisindeki tüm parsellerin emsali net alan üzerinden 2,5’tir.” hükümleri yer 
almaktadır ve yapılan inşaatın bu esaslara göre yapıldığı ifade edilmektedir.

Yine Sayın Kamer Genç’in Sayın Başbakandan, Davos’taki Gazze Paneli’ni 
yöneten moderatör David Ignatius’la ilgili sorduğu üç tane soru var. Bu 
kişinin daha evvel Türkiye’ye gelip, o tarih itibarıyla dış politika başdanışmanı 
olan Sayın Davutoğlu’yla görüşüp görüşmediği soruluyor. Görüşmüş ise, bu 
görüşmelerde Türkiye dış politikasının uluslararası arenada terörist ilan edilen 
Hamas ve Taliban’ın artık birer şer ekseni olmayıp istikrar ekseni olduğu 
yolunda bu gazeteciye bir telkini olup olmadığı, moderatörü İsrail yanlısı bir 

Sözlü Soru Önergeleri



456

23. Dönem

kişi olarak bilinmesine rağmen panel yöneticisi olarak neden kabul ettiği, 
Davos’taki panel sonrasında Peres’in açtığı telefonda kendisine bir nevi özür 
dileme anlamına gelen “Benim tavrım size değildi, moderatöre idi.” tarzında 
bir sözü sarf edip etmediği sorulmaktadır.

Bu gazeteci görevi gereği ülkemize gelmiş ve çeşitli makamlarla da 
görüşmesi olmuştur. Soruda belirtilen hususa ilişkin ülkemizin resmî 
tutum ve görüşü de bilinmektedir. Davos toplantılarının panel konuları ve 
katılımcıları bu toplantıyı tertip eden organizasyonun sekreteryası tarafından 
belirlenmektedir. Sayın Başbakanın katıldığı söz konusu panelin moderatörü 
de bu şekilde, yönetim tarafından belirlenmiştir. Sayın Başbakanımızın İsrail 
Cumhurbaşkanı Şimon Peres’letelefon görüşmesi hakkında zamanında, 
Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık olayın hemen akabinde zaten basın yoluyla 
gerekli açıklamayı da yapmıştır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın sorusu Çek Yasası’yla ilgilidir, o 
tarih itibarıyla. Bilindiği gibi sonradan düzenleme yapıldı bu konularda. Çekle 
ilgili olarak “…Türk Ceza Yasası’na uydurulmasının son tarihi olan 31/12/2008 
günü geçtiği için bu tür cezaların hükümsüz olacağı, görülmekte olan 760 bin 
dolayındaki davanın düşeceği ve 2 bin kadar hükümlünün de serbest kalacağı 
yönündeki basına da yansıyan haberler kamuoyunda büyük tedirginlik ve 
yankı uyandırmıştır.” diyor. “Bu basına yansıyan haberler doğru mudur? 
Doğru ise niçin zamanında tedbirler alınmadı? Gecikmenin sorumluları 
kimlerdir? Bunlar hakkında ne işlem yapılmıştır? Teşekkül etmiş çek suçlarının 
cezalarının ortadan kalktığı ve yeni yasa çıksa bile geriye işlemeyeceği iddiaları 
doğru mudur? Hükûmetinizce bu konuda yürütülen bir çalışma var mıdır?” 
diyor.

Geriye dönük olarak şunları söylememiz mümkün: 14/12/2009 tarihli ve 
5941 sayılı Çek Kanunu’nda 3167 sayılı Kanun’a, göre bir farklı görüş değişikliği 
olmuş, sadece çek keşide eden ile çek hamillerine değil genel olarak piyasayı, 
ticaret dünyasını ve kamuyu koruyan hükümler de öngörülmüştür. 5941 sayılı 
Kanun’da, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi 
içinde çekin ibrazında karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişinin 
cezai sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk eskiden olduğu gibi çek bedeli 
kadar değil çekin karşılıksız kalan miktarı kadar olacaktır. Çek karşılığını 
ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi çek hesabının 
sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde bu tüzel kişinin 
mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir 
belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler çek 



457

karşılığının ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Çek hesabı 
sahibi gerçek kişi kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci 
veya vekil olarak tayin edemeyecektir. Sistemin etkin bir şekilde işletilebilmesi 
bakımından soruşturma aşamasında çekin karşılıksız kalmasına sebebiyet 
veren kişi hakkında koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağı kararı verilebilecektir.

Hamiline düzenlenecek çeklerde hamiline çek defteri yapraklarının 
kullanılması gerekecek ve bu çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi 
matbu olarak yer alacaktır. Bir tacir, ticari işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde 
ancak tacir çeki kullanabilecektir. Tüzel kişi adına çek düzenleyen gerçek kişinin 
ad ve soyadı düzenlenen çek üzerinde açıkça yazılacaktır. Bu düzenlemelerle 
çeke olan güven artacak ve kayıt dışı ekonominin kayıt ve denetim altına 
alınması sağlanmış olacaktır.

3167 sayılı Kanuna 18 Şubat 2009 tarihinde kabul edilen 5838 sayılı 
Kanun’la eklenen, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için 
muhatap bankaya ibrazının 31 Aralık 2009 tarihine kadar geçersiz olmasına 
yönelik hükümdeki süre, ekonomik hayatta girdiği olumlu yansımalar dikkate 
alınarak 5941 sayılı Kanun’la 31/12/2011 tarihine kadar uzatılmıştır. Geçici 
maddeyle 1 Kasım 2009 tarihi baz alınarak “Karşılıksız çek keşide etmek 
suçundan haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş 
bir hükümle mahkûm olan kişilerin şikâyetçiyle ödeme konusunda anlaşmaya 
varmaları veya çekin karşılıksız çıkan miktarını ödeyeceğini taahhüt etmeleri 
durumunda, anlaşmada öngörülen veya taahhütnamede belirtilen süre kadar 
soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine 
ve durdurulmasına karar verilmesi” hükmü getirilmiş bulunmaktadır.

Sayın Kamer Genç’in bir başka sözlü sorusu: “25/11/2008 günü kabul edilen 
5810 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanunu’nda değişiklik yapan 
kanuna son dakika, grup üyelerinizin verdiği korsan bir önergeyle 4760 sayılı 
ÖTV Kanunu’nda yapılan değişiklikle getirilen muafiyet ve daha önce yapılan 
ÖTV tarhiyatına sağlanan aftan, bir oğlunuz ve gelininizin yüzde 50 ortak 
olduğu ve İstanbul Atatürk Havalimanı serbest bölge içinde bulunan Cihan 
Kamer işletmesi de yararlanmış mıdır? Yararlanmışsa kaç lira yararlanmıştır? 
Adı geçen işletmeye bu kanunun yürürlüğünden evvel ikmalen veya resen 
salınan cezalı ÖTV var mıdır, varsa miktarı nedir? Bu yasayla çıkarılan aftan 
yararlandırılmış mıdır?”

Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığından gelen bir şeyde, soru 
önergesinde yer alan kişi ve ortaklarla ilgili hususlara Vergi Usul Kanunu’nun 
“Vergi mahremiyeti” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan hükümler nedeniyle 
cevap verilmesinin mümkün bulunmadığı ifade edilmiştir.

Sözlü Soru Önergeleri
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan, Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci 
maddesiyle ilgisi yok.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Cevap öyledir Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani bu kaçamak. Vergi Usul Kanunu’nun 
5’inci maddesinde vergi muamele ve işlemleri…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ben cevapları vereyim, tekrar konuşacağız zaten.

Şimdi, Sayın Genç’in bir başka sorusu: “Son mahallî idareler seçimleriyle 
seçilen İstanbul Anakent Belediye Başkanlığınca daha evvelki yıllarda yeşil alan, 
okul, park, bahçe, cami alanı gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden imar 
planındaki amaçları değiştirilerek konut ve ticaret alanlarına dönüştürülen 
gayrimenkul sayısı kaç tanedir? Bunların sayısının 5 bin civarında olduğu 
doğru mudur? Bu suretle imar değişikliğine uğrayan taşınmazların eski ve 
yeni sahipleri kimlerdir? Yine bu taşınmazların eski vergi değerleri ile imar 
tadilatlarından sonraki vergi değerleri kaç liradır?” deniliyor.

İlgili belediyeden gelen cevap: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddeleri gereğince herhangi bir 
parselde imar planı değişikliği yapılabilmesi için ilgili parselin 1/5.000 ölçekli 
nâzım imar planı ve bu plana uygun ilçe belediyelerinin onayı sonrasında 
İstanbul Belediye Meclisince onaylanmış 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı 
olması gerekir. 1/1.000 ölçekli planı olmayan parselde uygulama yapılamaz. 
Aynı parseli ilgilendiren 1/5.000 ölçekli nâzım imar planı değişikliğinin ve onu 
takip eden 1/1.000 ölçekli uygulama imar değişikliğinin planlama sürecinde bir 
bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla planlama süreci dâhilinde 
değerlendirildiğinde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin 
genel itibarıyla 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin ilgili mevzuat 
gereği yapılması zorunluluğu getirilmektedir.

5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları genişletilmiş ve 
sorumluluk alanı 183 bin hektardan, 3 kat artırılarak 534 bin hektara çıkmıştır. 
Konu bu kapsamda değerlendirildiğinde, Nisan 2004 — Şubat 2009 yılları 
arasında toplam 1.508 adet 1/5.000 ölçekli nâzım imar planı değişikliği kabul 
edilmiştir. Kabul edilen plan değişikliklerinin 880 adedi kamuya ilişkin yeşil 
alan, okul, sağlık tesisi vesaire, 617 adedi özel mülkiyete ilişkin alınan imar planı 
değişikliği kararlarından oluşmaktadır. Bu süre içerisinde 473 adet 1/5.000 
ölçekli nâzım imar planı değişiklik teklifi reddedilmiştir. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesince kentin ihtiyaçları, değişimi, gelişimi açısından değerlendirilerek 
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karar alınmıştır. Bu değişiklikler neticesinde yasal mevzuat gereği Nisan 2004 
— Şubat 2009 yılları arasında 736 adet kamu ve 663 adet özel olmak üzere ilçe 
belediye meclislerince kabul edilen toplam 1.430 adet 1/1.000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiş, 158 adet 
1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ise reddedilmiştir.

Tokat Milletvekilimiz Sayın Reşat Doğru’nun sorusu: “Karabağ’ın 
Ermenilerce işgalinden sonra 1 milyonun üzerinde Azerbaycan Türk’ü çok 
zor şartlar altında Bakû ve çevresinde yaşamaktadır. Daha önceki hükûmetler 
döneminde bu mahzun insanlara Kızılay ve TİKA marifetiyle yardımlar 
yapılmıştır. 58, 59 ve 60’ıncı Hükûmetler döneminde yardım yapılmış mıdır? 
Yapıldıysa miktarı nedir?”

Değerli milletvekilleri, bu tip yardımlar tabiatıyla ilgili ülkelerle görüşerek, 
talep vukuunda ve onların taleplerinin imkânlarımız ölçüsünde karşılanması 
şekliyle sürdürülmektedir. Nitekim bu dönem zarfında da bazı hizmetler 
oradaki kardeşlerimize götürülmüştür. Bunlardan bazılarını burada müsaade 
ederseniz ifade etmek istiyorum.

Birincisi, 149 No.lu Ağdam Göçmen Okuluyla ilgilidir. Azerbaycan 
Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı bizden Ağdam Tahsil Şubesine bağlı 149 No.lu 
Ağdam Göçmen Okulunun onarımını tarafımızdan istemiştir, bu tarafımızdan 
gerçekleşmiştir.

İkincisi, Sabirabat Saatli bölgesinde bulunan kaçkın ailelere yardım 
edilmesi -ifadeleri oradan alarak söylüyoruz- Sabirabat Saatli bölgesinde 
bulunan kaçkın ailelerin iskan edildikleri çadır kampına yiyecek, giyecek, 
ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinden oluşan gerekli imkân verilmiştir. 8 ve 9 
Mart 2007 tarihleri arasında ayrıca 400 aileye bu ihtiyaçlar dağıtılmıştır, talep 
vukuunda da bunlar dağıtılmaya devam ediliyor. Hasret Yolu Esir ve Rehin 
Alınmış Kişilere bilgisayar odası kurulması talep edilmiş, TİKA Başkanlığı 
destekleriyle Azerbaycan Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Karabağ ihtilafı 
döneminde esir ve rehin alınmış kişiler ile onların aile üyelerine yönelik eğitim, 
sosyal ve insani yardımda bulunan Hasret Yolu Esir ve Rehin Alınmış Kişilere 
Yardım İçtimai Birliği tarafından esir ve rehine alınmış kişilerin aile üyelerinin 
sosyal ve insani sorunlarının hafifletilmesi, çocuklarının eğitim durumlarının 
iyileştirilmesi, istihdamlarına katkı sağlanması amacıyla bilgisayar odası 
kurulmuş ve talep edilen hususlar tarafımızdan karşılanmıştır.

Yine, Karabağ kaçkınlarına bilişim sektöründe meslek edindirme kursları 
açılması bizden istenmiş 2008 yılında, TİKA Başkanlığı desteğiyle Dağlık 
Karabağ bölgesiyle Ermenistan’dan göç etmiş kimsesiz çocuklara meslek 
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edindirmek ve üretime katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar 
öğretilmesi ve bilgisayar temini, bununla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması 
amacıyla bizden talepleri olmuş, bunların tamamı karşılanmış, kendilerine de 
ders vermek üzere, o zaman bizden istenen iki eğitmen var, bu eğitmen de 
görevlendirilmiştir.

Savaş gazisi kadınlara geçim merkezi kurulması istenmiş bizden. Yine, 
TİKA Başkanlığıyla Azerbaycan’da faaliyet gösteren Savaş Gazisi Kadınlara 
Sosyal Yardım İçtimai Birliği tarafından Karabağ savaşında şehit olmuş asker 
eşlerinin maddi durumlarının ve içinde yaşadıkları olumsuz sosyal koşulların 
iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmesi düşünülen geçim hizmeti merkezi 
kurulması bizden istenmiş, bununla ilgili ekipman da dâhil tarafımızdan 
karşılanmıştır.

Yine, savaş mağduru ailelerin çocuklarına bilgisayar kursu açılması ve 
bununla ilgili merkez kurulması istenmiş. Bununla ilgili olarak da yine TİKA 
Başkanlığı tarafından gerekli hizmet ve katkı verilmiştir.

Sayın Kamer Genç’in, “Akfırat’ın eski Belediye Başkanının oğlu Enes 
Yıldız, jandarmada verdiği ifadede babasının yeniden göreve dönmesi için 
hâlen İstanbul Milletvekili olan Mehmet Sekmen’e 60 bin YTL ödediğini öne 
sürmüştür.

Bu iddia doğru mudur?

Bu iddiayla ilgili milletvekiliniz hakkında soruşturma açmayı düşünüyor 
musunuz?

Bu milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılıp gerek bu, gerekse daha 
önceki iddiaların araştırılmasını düşünüyor musunuz?” diye bir sorusu var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — İki dakika süre veriyorum, tamamlarsanız…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkan.

Akfırat eski Belediye Başkanı ve arkadaşları hakkında yürütülmekte olan 
soruşturma sırasında, soru önergesinde adı geçen şahsın 10/1/2009 tarihinde 
jandarma tarafından ifadesine başvurulduğu, babasıyla ilgili birçok bilgi 
vermekle beraber doğrudan babasının göreve iadesi için soru önergesinde adı 
geçen milletvekiline 60 bin YTL verdiğine dair bir beyanı bulunmadığı, bu 
sebeple adı geçen milletvekili hakkında 20/3/2009 tarihinde kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verildiği… Dolayısıyla iddiayla ilgili olarak delil olmaması 
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sebebiyle adı geçenin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir talep de 
mevcut değildir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 6/4/2009 tarih 2900/444 
sayılı yazılarıyla bu bilgi bize ulaşmıştır. Bunu da Değerli Milletvekilimizin 
bilgisine sunmuş oluyoruz.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sözlü Soru Önergeleri
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Konu  : Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kuruyemiş ithalatına 

(6/1066); Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin yakacak yardımlarına (6/1162), KİT 
yönetim kurulu üyelerinin gelir vergisi ödemelerine (6/1163), 
fosforik asit ithaline (6/1180), çeklerle ilgili kanunun Türk 
Ceza Kanunu’na uyumlaştırılmasına (6/1227); Gaziantep 
Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, imar tadilatlarına ve meslek 
odalarının tutumuna (6/1181); Gaziantep Milletvekili Hasan 
Özdemir’in, yerel yönetimlerin harcamalarına (6/1199); 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul’daki bir bina 
inşaatına (6/1211), Davos’taki Gazze Paneli’nin moderatörüne 
(6/1224), bir işletmenin bir vergi dünenlemesinden yararlanıp 
yararlanmadığına (6/1254), İstanbul’da kamu hizmetine 
ayrılan alanların imar değişikliğine (6/1255), bir milletvekili 
hakkındaki iddaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1276); Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Karabağ’ın 
işgaliyle yurtlarından ayrılanlara yapılan yardımlara 
(6/1275), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 125
Tarih  : 29 Haziran 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Başta da ifade etmeye çalıştım, değerli milletvekillerimizin Sayın 
Başbakana sorduğu soruları biz şu şekilde burada cevaplıyoruz: Eğer Cemil 
Çiçek olarak doğrudan benim görev alanıma giren hususlar olursa benim 
gerekli bilgilere ulaşarak ve sorumluluğumda da olduğu için daha ayrıntılı 
cevap verme imkânım oluyor. Eğer başka bakanlıkların veya kuruluşların 
görev alanına giriyorsa bu gelen soruları ilgili kuruluşlardan soruyoruz, gelen 
cevap çerçevesinde biz burada cevaplandırma yapıyoruz. Takdir edersiniz ki 
bir kısım sorulara çok ayrıntılı cevap vermek gerekecektir. O ise elimizdeki 
metin açısından mümkün olmuyor. O zaman da yanlış bilgi verip Meclise 
saygısızlık olur. Onun için, sorunun soruluş tarzında İç Tüzük’e aykırı bir yan 

Sözlü Soru Önergeleri
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olmayabilir ama bazı sorular var ki bunlar doğrudan ilgili bakana sorulmuş 
olsa belki bugün arkadaşlarımızın kendi yönlerinden muğlak bulduğu, 
“Yeterli cevap gelmedi.” tarzındaki serzenişlerini bir ölçüde ortadan kaldırma 
imkânımız olabilir diye düşünüyorum.

Sayın Genç’in burada sorduğu soruların bir kısmı Maliye Bakanı 
tarafından cevaplandırılabilir. Mesela deniliyor ki: “Vergi Usul Kanunu’nun 
5’inci maddesi gizlilik hükmünü içeriyor.”

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tayyip Bey’in ailesi olduğu için soruyoruz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Doğrusu bunu, benim burada bir değerlendirme konusu 
yapmam doğru olmaz. Maliye Bakanına tekrar sorulabilir, bunun tartışması 
yapılabilir ama şunu da görmemiz lazım: Biz yasaları yaparken genel ve eşit 
düzenlemeler olarak yapıyoruz. Eğer insanlara bir hak tanınıyorsa, bir imkân 
tanınıyorsa burada şunun oğlu olması, bununla kan bağının olması, eğer 
orada istisna hükümlerini koymuyorsak, yasalarda bunları istisna dışında 
tutmuyorsak bunlarla ilgili bir tartışmayı bence çok doğru bulmam. Çünkü 
bu, artık işin siyasi bir değerlendirmesidir, siyasi tartışma konusudur.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mücevherata muafiyeti niye getirdiniz? 
ÖTV’yi ekmekten alıyorsunuz da mücevherattan niye almıyorsunuz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Kaldı ki şunu da kabul etmemiz gerekir: Hepimizin görevi yani 
milletvekilleri olarak değil, tüm Türk vatandaşları olarak hepimizin görevi, ne 
yapıyorsak yasalara uygun hareket etmektir. Eğer yapılan iş yasalara uygunsa, 
yasalara aykırı bir yanı yoksa bunun ötesinde bir değerlendirme bence siyasi 
bir değerlendirme olur, verilecek cevap da siyasi olur. Hâlbuki bizden sorulan 
soru teknik bir sorudur. Doğrudur yanlıştır, bunu tartışabiliriz, münakaşa 
konusu yapabiliriz ama Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci maddesine atıf yapılarak 
bu soru bu şekilde cevaplandırılmış olmaktadır.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Öyle değil Sayın Bakan, ben de maliyeciyim, 
“vergi mahremiyeti” o değil!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Diğer konu, yine siyasi değerlendirme konusudur. Davos 
toplantılarının nasıl yapıldığını biliyoruz. Orada yönetimin nasıl gerçekleştiğini, 
gündemin nasıl belirlendiği belli. Böyle olunca da soruda dile getirilen hususlar, 
tarafımızdan belirlenecek veya karar verilecek hususlar değil. Siz, o toplantıları 
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o çerçevede ya kabul edersiniz ya etmezsiniz, ya katılırsınız ya da katılmazsınız 
ya da daha sonraki toplantılara katılmak istiyorsanız şartlarınızı da önceden 
söylersiniz, “Şunları göreyim, ondan sonra katılırım.” diyebilirsiniz. Nitekim 
zaten belli bir süreden beri de, geçen sene bu toplantılara Türkiye olarak biz bir 
katılımda bulunmadık, oradaki toplantıların ortaya koyduğu tablo sebebiyle.

Şimdi, Azerbaycan’la ilgili olarak Sayın Reşat Doğru’ya teşekkür 
ediyorum. Şundan hepimizin emin olması lazım: Bu Karabağ meselesi, sadece 
Azerbaycan’ın meselesi değil, hepimizin meselesidir. Kıbrıs meselesi gibi o 
da bizim millî davamızın bir parçasıdır. Emin olun ki biz muhataplarımızla 
konuşurken Türkiye içindeki meseleler, o ülkeyle Türkiye arasındaki ilişkilerin 
ya-nında mutlaka vurgu yaptığımız, gündeme getirdiğimiz iki konu var. 
Bunlardan bir tanesi Kıbrıs’tır, öbürü de Karabağ sorunudur. Maalesef, 
dünyada böyle bir çifte standart vardır. Söylediğiniz doğrudur. Eğer oradaki 
insanlar Türk olmasaydı, bizden bir parça olmasaydı, yer yerinden oynardı. 
Biz de bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz, dünyanın adalet terazisinde de 
böyle bir eksiklik ve bozukluk vardır. Bunu hep beraber gündeme getirmeliyiz, 
getiriyoruz. Nitekim dış komisyonlara giden arkadaşlarımız da inanıyorum ki 
fırsat buldukça, imkân buldukça bu konuyu gündeme getirirler ve getirmelidir.

Biz bütün Türk cumhuriyetleriyle çok yakın bir iş birliği içerisindeyiz. 
Bütün Hükûmetler bu konuda birbiriyle yarış içerisinde olmalıdır. Çünkü, 
netice itibarıyla orayla tarih bağımız var, kültür bağımız var, menfaat bağımız 
da var. Böyle olunca da hem Azerbaycan’la hem diğer Türk cumhuriyetleriyle 
geçmişe kıyasla çok daha fazla yakın bir ilişki içerisindeyiz. Esasen, bu 
ülkelerde meydana gelen bir kısım siyasi olaylar da konunun üzerine daha 
fazla gitmemizi, daha fazla üzerinde durmamızı gerektirmektedir. Nitekim, en 
son gelişmeler Kırgızistan’da yaşanıyor. Zaman oldu, Türk cumhuriyetlerinin 
kendi aralarında bir kısım sıkıntılar var, bunları buluşturmak, barıştırmak, 
münasebetlerini dostça götürmelerini temin etmek de dâhil, maddi, manevi 
her türlü katkıyı bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam ederiz, 
bu bizim görevimizdir, karşılık beklemeksizin. Onu da yeri gelmişken ifade 
edeyim. Bazen, Türkiye olarak biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ama 
bazen de oradan aynı ilgiyi görmediğimizde kendi içimizde bir değerlendirme 
konusu yapalım. Bununla ilgili de pek çok somut örnekler var ama şimdi bir 
tartışma kapısını da bu manada açmak istemem ama Azerbaycan en yakın, 
bize de komşu Türk Cumhuriyeti olması hasebiyle, onlara karşı ilgimiz hiç 
şüphesiz daha da fazladır. Bu yaşanan trajik olaylar sebebiyle bizden ifade 
ettiğim hususlar talep edilmiştir. Çok şükür, bugün, Azerbaycan’ın imkânı 
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bir beş, on sene evveline nazaran daha fazladır, özellikle gelirleri artmıştır, 
petrol fiyatlarındaki, doğal gaz fiyatlarındaki artışlar sebebiyle Azerbaycan’ın 
millî geliri de artmıştır, Dolayısıyla, eskiye nazaran bize talepler daha az 
olabilir ama Türk cumhuriyetlerinden ne talep geldiyse biz bunların hepsine, 
bütün cumhuriyet hükûmetleri gibi biz de olumlu baktık, olumlu bakmaya 
çalışıyoruz, elimizden gelen desteği siyaseten de ekonomik olarak da başka 
alanlarda da verdik, vermeye devam ediyoruz.

Bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Doğru size de çok teşekkür ediyorum.(AK 
PARTİ sıralarından alkışlar)
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BÖLÜM VIII

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
ÜZERİNDE KONUŞMALAR
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Konu : Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde 
ve Ticaretinde Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis 
Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Önergelerinin 
Ön Görüşmeleri münasebetiyle (10/ 27, 34, 37, 40, 102)

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 52
Tarih : 22 Ocak 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Birden çok önergeyi birleştirerek konuşmuş olacağız. Konuyu gündeme 
getiren tüm arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hükûmet 
olarak da bu Meclis araştırması önergesini benimsiyoruz, böyle bir araştırma 
önergesinin verilmesini olumlu buluyoruz. Bu konuda yapılacak çalışmalarla, 
inanıyoruz ki, bu sektörde çalışan vatandaşlarımız için ve hepimiz için faydalı 
sonuçlara ulaşma imkânını birlikte bulmuş oluruz.

Zeytinin, zeytinciliğin bizim kültürümüzde, günlük hayatımızda, 
ekonomik faaliyetlerimiz içerisinde önemli bir yeri vardır. Birçok 
vatandaşımız için de geçim kaynağıdır. Bu nedenle, konuyla ilgili gelişmelerin 
değerlendirilmesi, sorunların tespit edilmesi ve sonuçların ortaya konularak 
çözümlerin belirlenmesi hiç şüphesiz icracılara, bizlere de ışık tutmuş olacaktır. 
O nedenle, bu araştırma önergesini biz de olumlu buluyoruz.

Bununla ilgili değerlendirmemize esas olmak üzere birkaç bilgiyi de 
sizlere arz etmek istiyorum: Dünyada yaklaşık 10 milyon hektar alanda 900 
milyon zeytin ağacı bulunduğu tahmin edilmektedir. Dünya sofralık zeytin 
üretimi 1,4 milyon ton, zeytinyağı üretimi ise 2,8 milyon ton seviyesindedir. 
Ülkemizde zeytin, 640 bin hektar dikim alanıyla, tarım alanı içerisinde yüzde 
2,3’lük paya sahiptir. Yaklaşık 400 bin üretici doğrudan ve 2 milyon kişi dolaylı 
olarak zeytin sektöründen geçimini sağlamaktadır.

Meclis Araştırması Önergeleri
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Türkiye, dünyada 150 milyon ağaç sayısı ve 400 bin ton sofralık zeytin 
üretimiyle ikinci, 800 bin ton yağlık zeytin üretimiyle dördüncü, 145 bin ton 
zeytinyağı üretimiyle beşinci sırada yer almaktadır.

Ülkemizde zeytincilik, dört değişik ana iklim bölgesi ve bunların altında 
farklı iklimlere sahip küçük bölgelerde yapılmaktadır. Her bölgenin kendisine 
ait çeşitleri bulunmakta ve bu çeşitler ile ekolojilerinin buluşmasından 
farklı tatlar da meydana gelmektedir. Zeytinde bu yıl “yok yılı” sezonu 
yaşanmaktadır. Doğal olarak, ürün rekoltesinin düşük olması da söz konusu 
olacaktır. 2006-2007 üretim sezonunda, 640 bin hektar alanda, 150 milyon 
adet zeytin ağacından 1 milyon 220 bin ton üretim beklenmekte iken, kuraklık 
nedeniyle zeytin üretiminde yüzde 20 ila 25 civarında bir kayıp söz konusu 
olmuştur. Üretim miktarı, buna paralel olarak, yaklaşık 550 bin tonu yağlık ve 
350 bin tonu sofralık olmak üzere toplam 900 bin ton olarak beklenmektedir.

Coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmeye 
karşı hassas bir bölgede bulunan ülkemizin toprak ve su varlığı büyük tehdit 
altındadır. Yaşanmakta olan kuraklığın zeytincilik üzerinde olan etkileriyle 
ilgili olarak da aşağıdaki hususları ifade etmek istiyorum:

Zeytin, bahçe bitkileri arasında kuraklığa toleranslı, hatta dayanıklılığı en 
yüksek olan meyve türlerinden birisidir. Ülkemiz zeytinlik tesislerinin çoğu 
kır, taban ve yamaç arazilerde olup, yüzde 90-93’ü sulanmamaktadır. Diğer 
taraftan, zeytinde bu yıl “yok yılı” sezonu yaşanmaktadır. Doğal olarak, ürün 
rekoltesinin zaten düşük olması da beklenmektedir.

Ege Bölgesi’nde çiçeklenme döneminde gerçekleşen aşırı sıcaklar nedeniyle, 
meyve tutumunda azalma gözlenmiştir. Ayrıca, “yok yılı” olmakla beraber, 
rekoltede bir miktar düşüş olacağı, bu düşüşün yüzde 10’luk kısmının kuraklık 
ve sıcaklık etkisinden kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir. Bu yıl yaşanan 
kuraklık vejetatif gelişmeyi yavaşlatacağından gelecek yılın ürün rekoltesinin 
de olumsuz olması beklenmektedir. Sulanan bahçeler ile yeni tesisler, bakım 
tedbirleri devam ettirildiği sürece kuraklıktan etkilenmeyebilecektir.

En değerli tarımsal ürünler, menşei belli ürünlerdir. Bunlar daha kolay 
pazarlanmakta ve daha yüksek fiyatlara satılabilmektedir.

Zeytinyağı ihracatımız ortalama 70 bin ton seviyesindedir. Yıllara göre 
ihracat, 2002’de 25 bin ton, 2003’te 76 bin ton, 2004 yılında 46 bin, 2005 yılında 
91 bin ton, 2006 yılında 75 bin ton arasındadır.

Zeytin üretiminde ülkemizin rakipleri İspanya, Yunanistan, Tunus ve 
Suriye’dir. Zeytin ve zeytinyağı, ülkemizin Avrupa Birliği tarım sektörü içinde 
rekabet edebileceği ürünler arasındadır.
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Tarım Bakanlığı Yem ve Gıda Bilgi Sistemi’nde 388 adet zeytinyağı ve 
744 adet salamura zeytin işletmesi kayıtlıdır, Körfez bölgesinde ise 171 adet 
zeytinyağı ve 460 adet salamura zeytin işletmesi kayıtlıdır.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde karşılaşılan başlıca sorunlar da şunlardır: 
Ağaç başına verimin düşük olması, zeytin ağacının üretiminden dolayı 
yıllara göre dalgalanmaların mevcudiyeti, zeytin üretim alanlarının başka 
amaçlarla kullanılması, ihracatın dökme yağı şeklinde yapılmış olması, 
uluslararası düzeyde tanınan markalarımızın yeterli olmaması şeklinde ifade 
edilebilmektedir. Girdi maliyetlerinin yüksek olması, kişi başına zeytinyağı 
tüketiminin yetersiz olması, sulamanın yetersiz olması da başka faktörlerdir.

Bu noktada neler yapılabilir, onu hiç şüphesiz araştırma önergesinin 
sonunda, hep beraber, bir defa daha, derli toplu görmüş olacağız, ancak şu 
hususlara dikkatinizi çekmek isterim:

Tanıtım ve markalaşmanın yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Dökme zeytinyağı yerine markalı ihracatın artırılmasının hedeflenmesi 
gerekmektedir.

Sulamanın yaygınlaştırılması esastır.

Zeytinliklerin kayıt altına alınması ve kişi başına tüketimin artırılması en 
önce düşünülebilecek hususlardır.

Şüphesiz, bu sektörün desteklenmesi bakımından da Hükûmet ve Tarım 
Bakanlığı olarak birçok destekleme çalışmaları yapılmaktadır. Bunların başında 
sertifikalı fidan destekleri gelmektedir. Bundan amaç, Avrupa Birliği içindeki 
rekabet gücümüzü artırmak ve modern bahçeler tesis etmek ve sektöre düzenli 
ham madde sağlayabilmektir. 2005 yılından itibaren sertifikalı zeytin fidanına 
destek verilmeye başlanmıştır. Dekara verilen destek miktarı 2005’te 30 YTL, 
2006’da 250 YTL, 2007’de de 250 YTL olarak gerçekleşmektedir. Sertifikalı fidan 
üretimi ise 2001-2002’de 3,4 milyon, 2005-2006’da 17 milyon, 2006-2007’de ise 
26 milyon adettir. Böylece, son iki yılda, 225 bin dekar alanda zeytin bahçesi 
tesis edilerek yaklaşık 36 milyon sertifikalı zeytin fidanı dikilmiş ve 60 milyon 
YTL prim ödenmiştir. Ülke genelinde sertifikalı fidan destek başvurularının 
yüzde 56’sını zeytin bahçe tesisi oluşturmaktadır.

İkinci olarak üzerinde durduğumuz konu zeytinyağı primidir. Ülkemiz 
için böylesine önemli olan bir ürüne 1998 yılından beri prim verilmeye 
başlanmıştır. 1998 yılından bugüne kadar toplam 133 milyon YTL prim 
ödenmiştir. 2006 yılında zeytinyağı destekleme primi kilogram başına 11 yeni 
kuruş olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Meclis Araştırması Önergeleri
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Diğer taraftan, üzerinde durduğumuz bir başka konu zeytinyağı 
ihracatını teşvik etmektir. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 
tebliğ kapsamında, sofralık zeytin için ton başına 100 ila 150 Amerikan 
doları, zeytinyağı için ton başına 150 ila 350 Amerikan doları ihracat teşviki 
verilmektedir.

Bunların dışında, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi çalışmalarını da 
Hükûmet olarak önemsiyoruz ve bunların bir an evvel hayata geçmesi noktasında 
yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin uygulayacağı tarımsal programların, 
Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği ortak tarım politikalarıyla uyumlu 
olması yönünde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemiz zeytinciliğindeki 
sorunların acilen çözüme kavuşturulması için sektörün güçlü örgütlenmeye 
gitmesinde de zaruret görmekteyiz. Ülkemizde, ürün konseylerinin hazırlık 
çalışmaları 2003 yılında etkin olarak başlamış ve 2005 yılından sonra daha 
da hızlanmıştır. 2006 yılında, Hükûmetimiz döneminde çıkarılan 5488 sayılı 
Tarım Kanunu’nun 11’inci maddesiyle, ürün konseyleri kurulmasına yasal 
zemin hazırlanmıştır. Pamuk, zeytin ve zeytinyağı, fındık ve turunçgillerde 
ulusal ürün konsey yönetmelikleri 5 Nisan 2007 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı konu, Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 
için de 2007’de bu konsey gerçekleşmiştir.

Türkiye olarak zeytincilikteki hedef, 180 ila 200 milyon ağaç sayısına 
ulaşmaktır, 1 milyon hektarda dikim gerçekleştirmektir, 4 milyon ton üretime 
ulaşmaktır, 750 bin ton zeytinyağı üretimine ve 300 bin ton zeytinyağı ihracatına 
ulaşmaktır ve kişi başına 1 kilogram olan zeytinyağı tüketimini 5 kilograma 
çıkarmaktır. Diğer taraftan, bitkisel yağlarla ilgili olarak da aynı hassasiyetle, 
Hükûmet  olarak ve Tarım Bakanlığı olarak, üzerinde durulmaktadır.

Ülkemizin petrolden sonra en fazla ithalat yaptığı ürünlerden birisi 
bitkisel yağlardır. Dolayısıyla, bitkisel yağ açığının kapatılması, öncelikli 
olarak üzerinde durmamız gereken bir konudur. Bitkisel yağlar genellikle 
yağlık ayçiçeği, pamuk, soya, aspur, mısır ve zeytin gibi bitkisel ürünlerden 
elde edilmekte olup 2006 yılı itibarıyla bitkisel yağ üretimi 600 ila 650 bin 
ton, bitkisel yağ tüketimi 1,7 milyon ton, dolayısıyla aradaki açık da 1 milyon 
tondur. Hiç şüphesiz, bu kadar büyük açığın kapatılabilmesi için bu alanda 
desteklere ciddi ölçüde ihtiyaç vardır. Hükûmet  olarak da mümkün olduğunca 
bu alanı desteklemeye gayret ediyoruz.

2006 yılında 950 milyon YTL destek verilirken, 2007 yılında bu miktar 
1,25 milyar YTL’ye yükselmiştir. Zeytine 250 YTL sertifikalı fidan desteği 
verilmektedir. Ayrıca, doğrudan gelir desteği, mazot, gübre, toprak analizi, 
sertifikalı tohum, basınçlı sulama tesislerine destek verilerek üretim 
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artırılmaya çalışılmaktadır. Yağlı tohum üretimimiz yıllara göre 2,5-3 milyon 
ton arasında değişmektedir. Üretimin artırılması için 2006-2011 projeksiyonu 
hazırlanmıştır. Bu doğrultuda destekleme çalışmaları da devam etmektedir.

Hiç şüphesiz, araştırma komisyonu kurulduğunda, Tarım Bakanlığı 
olarak, bu araştırmadan beklenen maksadın hasıl olabilmesi ve gerçekten 
bu konudaki çabaların en iyi şekilde değerlendirilebilmesi bakımından her 
türlü destek verilecektir. İnanıyorum ki bu rapor -araştırmanın sonucunda 
düzenlenecek rapor- söylediğimiz açıklamalara ilaveten belki bize yeni ufaklar 
açacak, yeni tedbirlerin alınmasına da imkân verebilecektir.

Böyle de bir beklenti içerisinde olduğumuzu ifade ediyor, tekraren, bu 
konuyu gündeme getiren tüm arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)

Meclis Araştırması Önergeleri
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Konu : Bazı yabancı firmaların Türkiye’de rüşvet dağıttığı iddiaları 

karşısında gerekeni yapmadığı iddiasıyla Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergenin (11/11) ön görüşmeleri münasebetiyle 

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 98
Tarih : 29 Nisan 2010

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk 
Partisi sayın grup başkan vekillerinin vermiş olduğu gensoruyla ilgili olarak 
düşüncelerimizi açıklamak üzere huzurunuzdayım. Hepinize sevgiler, saygılar 
sunuyorum.

Sayın Başbakan, bugün Millî Güvenlik Kurulu toplantısında olduğu 
için ben de toplantının bir yerinde ayrılarak geldim, sizlere bilgi arz etmek 
istiyorum. Yorucu bir çalışmanın arkasından bugün önemli bir konuyu 
konuşuyoruz. Bu konu önemli, ülkemiz için önemli, hepimiz için önemli, 
siyaset kurumu için önemli. Gerçekten de siyasete güç veren ve Parlamentoya 
da itibar kazandıran bir tarzda bu konuyu tartışıyoruz, son birkaç dakikalık 
hareketliliği bir tarafa bırakırsak.

Bunu önemsiyorum. Ben de sizlere gerçeğin ortaya çıkarılması adına bu 
kürsüden açıklamada bulunuyorum, değilse ismi geçen şirketlerin ne yapıp 
yapmadığını savunmak veya bu konuda bir yorum getirmek bizim görevimiz 
değil. Tabiatıyla, hepimiz ülkemizin hayrına olan ne varsa buna birlikte çaba 
göstermeliyiz. Bunun önemli yollarından bir tanesi de Anayasa’mızda ve İç 
Tüzük’ümüzde düzenlenmiş olan bilgi edinme ve denetim yollarıdır. Bunlar 
içerisinde en önemli olanı da gensorudur.

Gensoru, bir bilgi edinme ve bir denetim mekanizmasıdır. Buradan sağlıklı 
bilgiyi elde edineceğiz, doğru bilgiyi elde edineceğiz, gerçeği kavrayacağız 
ki ona göre hem biz değerlendirme yapalım hem de milletimiz sağlıklı bir 
değerlendirme yapsın.

Geçmişte bu müessesenin, gensoru müessesesinin çok kötüye kullanıldığı 
tutanaklarda var. 82 Anayasası’nın gensoruyu düzenleyen maddeleri müzakere 
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edilirken, geçmişte çalı fasulyesiyle ilgili gensoru önergesinin verildiği de orada 
dikkate getiriliyor. Bu müessesenin… (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler, 
gürültüler)

Evet, öyle. Bu müessesenin kötüye kullanılmaması, istismar edilmemesi, o 
günkü Danışma Meclisi üyesi Sayın Ayanoğlu tarafından ifade ediliyor.

Bugün önemli bir konuyu konuşuyoruz, çok da iyi konuşuyoruz. Biz 
de gerçeğin anlaşılması noktasında değerli grup başkan vekillerimizin 
söylediklerine ilaveten bazı hususları dile getirmek istiyoruz.

Tabii, bu müesseseyi çok iyi kullanırsak, toplumsal ahlakın korunmasında, 
devlet icraatlarının denetlenmesinde, kamu adına yetki kullananların bu 
yetkileri hak, hukuk ve yasalar çerçevesinde kullanmasında bu müessese etkin 
bir rol oynayacaktır.

Onun için, buraya getirilecek gensoru konusu genel suçlama konusu 
olmamalıdır, onu yapacak yeteri kadar imkân da var, fırsat da var, mekân da var 
ama bu kürsü bir suçlama kürsüsü olmamalıdır çünkü suçlamayı hukukumuza 
göre ancak ve ancak cumhuriyet savcıları yapar. Biz suçlama makamı değiliz, 
burada gerçekleri ortaya çıkarmak üzere bu kürsüde görev yaparsak daha 
doğru bir iş yapacağımız kanaatini taşıyorum.

Onun için, getirilen gensoru konusunun dayanaklarının çok sağlam olması 
lazım, en evvel de hukuki dayanaklarının sağlam olması lazım, ciddi olması 
lazım, mesnetsiz olmaması lazım ve çok açık, herkes tarafından anlaşılabilir 
tarzda bir kısım delillere dayalı olarak bunların buraya getirilmesi gerekir. 
Aksi hâlde, bu gensoru müessesesi bir karalama kampanyasına dönüşür. 
Geçmişte bunu çok yaptık bu kürsülerden, geriye dönüp bu gensoruların 
içeriğine baktığımızda. Bunun siyasete de hiç faydası olmadı, Parlamentoya da 
faydası olmadı. Bu karalama kampanyası içerisinde de hiçbir gerçek orta yere 
çıkarılmadı. Onun için, bugün burada dile getirilen hususları bu çerçevede 
değerlendirmeye çalışıyoruz.

İddia edilen üç tane konu var. Bu konularla ilgili hiçbir şey yapılmadı ise 
bu, Ceza Kanunu’muza göre 257’nci madde kapsamında, en azından görevi 
kötüye kullanma suçunu oluşturur, 257’nci maddeye göre. Eğer hakikaten 
bu gensoruyu veren değerli dostlarımız, arkadaşlarımız bu kanaati taşıyor 
ise yapılacak iki tane yol var. Kimseye akıl vermek haddim değil ama hukuk 
çerçevesinde iki tane yol var. Bunlardan bir tanesi doğrudan doğruya 
cumhuriyet savcılığına konuyu intikal ettirmektir.

Bakınız, Kemal Özer denilen değerli vatandaşımız bu ve benzeri konularda 
hassasiyet taşıyor. Aynı kişi midir bilmem. “Böyle bir anayasa istiyorum.” diye 
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de bir özel anayasa yazdı bu arkadaşımız, eğer aynı kişiden bahsediyorsak. 
Gerçekten hepimize örnek bir vatandaş. Bir sade vatandaş bu kadar önemli bir 
konuyu, önemsenen bir konuyu yargıya götürüyorsa ana muhalefet partimizin 
de evleviyetle bunu yargıya götürmesi lazım.

RASİM ÇAKIR (Edirne) — Kaldırın dokunulmazlığını.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Şimdi, yargıya götürmeyip de sadece burada konuşursak, bu 
çok doğru olmuyor. Genellikle karşılaştığımız şöyle bir durum var: Bir kısım 
dosyalar alınıyor, basının karşısına geçiliyor. O dosyaların içerisinde ne var, 
onu bilemiyoruz; belki bir delege listesi de olabilir, belki seçmenden gelen 
mektuplar da olabilir, başka türlü konular da olabilir.

ALİ KOÇAL (Zonguldak) — Onu ancak siz yaparsınız Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — “Bu dosyaların içerisinde bunlar var.” diyoruz, gösteriyoruz. 
Ama dosyanın içerisinde ne var? Benden daha çok cumhuriyet savcılarının ve 
yargı makamlarının buna bakması lazım.  Çünkü, bir kişiyi cezalandıracak da, 
bu işleri sonuca ulaştıracak da yargı makamlarıdır. Kemal Özer arkadaşımız, 
değerli vatandaşımız böyle bir yolu tercih ettiğine göre, şimdi, hemen bu 
müzakerelerden sonra yapılması gereken iş, 257’nci maddeye göre ilgililer 
hakkında suç duyurusunda bulunmaktır, yargıya götürmektir. Bu yolu tercih 
edersek, o takdirde karalama kampanyasına bir son vermiş oluruz.

Şimdi, burada biraz evvel bir konuşma yapıldı, onu önemsiyorum. Rüşvet 
gibi hem bir ahlaksızlık hem de en ağır suç, yüz kızartıcı bir suç konusu ihsas 
edilerek, ima edilerek veya şu veya bu şekilde dolanılarak insanların zan 
altında bırakılacağı bir konu olamaz. Eğer rüşvet gibi bir konunun üzerine 
gidiyorsak çok somut delillerin olması lazım ve özellikle de kamu görevlileri 
için bunlar kullanılıyor ise, o takdirde Türkiye’de devleti çalıştıramazsınız. Bu 
zannın altından bu devlet kalkamaz, kamu görevlileri kalkamaz.

Siyasetçiler olarak bakın hepimizin şikâyet ettiği bir husus var. Nedir o? 
Kamuda işler çok iyi yürümüyor, çok süratli yürümüyor. Bunun en önemli 
sebeplerinden bir tanesi kamu görevlilerindeki korkudur. Yarın başıma bir 
iş gelir mi, zan altında kalır mıyım? Onun için bizim burada çıkardığımız 
yasaların önemli bir kısmı, bu korkunun sonucu olarak yasa olmaktan çıkıyor, 
biz Parlamento olarak yönetmelik ve tüzük çıkarıyoruz. Niye? Ne olur ne 
olmaz başıma bir iş gelir diye kamu görevlileri üzerindeki  bir korku, bir zan 
gölgesi devleti çalıştırmaktan alıkoyuyor. Bundan da toplum olarak hepimiz 
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zarar görüyoruz. Onun için rüşvet gibi bir önemli konu gündeme geliyorsa, 
getirilecek ise, o takdirde ima yollu bu işler olmaz, çok net delilleriyle ortaya 
koymak gerekecektir.

İkinci bir yol daha var: Gensoru müessesesi Anayasa’ya, İç Tüzük’e ve bu 
hükümlerin konuluş gerekçesine baktığımızda, bunlar bilgi edinmek içindir ve 
denetim içindir. Eğer bu bilgi edinmenin ve denetimin sonunda bir suçlama 
yapılacak ise Parlamentonun suçlama görevi var, o da 100’üncü maddeye göre 
Meclis soruşturmasıdır.

Şimdi, gensoru müessesini kullanıp Meclis soruşturmasının sonuçlarına 
göre bir değerlendirme yapamayız. Her ikisinin gerekçesi farklıdır, varmak 
istediği sonuç farklıdır, ilkeleri, düzenlemeleri de farklıdır. Biz burada neyi 
konuşuyoruz? Gensoruyu. Gensoruda suçlama olmaz. Suçlama yolunu tercih 
edecek olanların o zaman 100’üncü maddeye göre soruşturma önergesi vermesi 
gerekir. Bu iki kurum arasındaki ayrımı iyi yapabildiğimiz takdirde, o zaman 
sağlıklı bir sonuca varabiliriz, siyasetten beklenen fayda da hasıl olmuş olur.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu konular gündeme geldiğinde hiçbir şey 
yapılmamış olsaydı bu gensoruyu Hükûmetimiz, Sayın Başbakan hak etmiş 
olurdu.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) — Sayın Bakan, on dakika oldu, ne 
dediniz? Her seferinde aynı şey, her seferinde aynı! ( AK PARTİ sıralarından 
gürültüler)

BAŞKAN — Sayın Akıncı, lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Başka bir şey daha söyleyeyim: Laf atmak üzerine, gürültü 
çıkarmak üzerine de gensoru verilmez.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Bak, o da bir başka işidir.  Bizim İç Tüzük’ümüzde “gürültü çıkararak konuyu 
saptırma” diye ne bir yol var ne bir yöntem var ne de bir usul var. Demin bir 
şey söylemeye çalıştık, işin esasını söylüyoruz. İşin esası bilinmediği takdirde 
hiçbir sonuca varma şansınız da olmaz.

Peki, bu Hükûmet bu konular gündeme geldiğinde hiçbir şey yapmamış 
olsaydı o takdirde böyle bir gensoruyu, hatta bunun ötesinde Meclis 
soruşturmasını hak ederdi. Birçok işlemler yapılmış. Bu işlemlerin önemli bir 
kısmı Türkiye dışında gerçekleşiyor. Türkiye dışından, bilgilerin, belgelerin 
toplanmasının çok kolay olmadığını devlette görev yapanlar bilecektir. Hâlen 
Hükûmet bu konuda gerçeğin ortaya çıkarılması ve ilgili makamlara yardımcı 
olmak adına bilgi toplamaya ve gereğini yapmaya devam ediyor.
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Bakınız, elimde bir yazı var şimdi: “Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel 
Müdür Yardımcılığı” Yazının tarihi: 27/4/2010. Diyor ki… İlgili yazılarıyla 
Tarım Bakanlığı müfettişleri tarafından Delta&Pine Land şirketiyle, Türk 
Deltapine şirketiyle bağlantılı bir konuda yürütülen incelemelerde yararlanmak 
üzere Washington Büyükelçiliğimiz aracılığıyla bilgi, belge isteniyor. Demek ki 
devlet boş durmamış, bir yerlerden bilgi ve belgeyi istiyor. Oralardan gazete 
haberlerine göre insanları suçlayamazsınız. Oradaki iddialar doğru mudur 
yanlış mıdır, bunun gereğini yapmak üzere bu soruşturmanın yapıldığı 
yerlerden bilgi temin etmeye çalışılıyor. Gelen iki sayfalık bir cevap. Vakti 
bununla dolduramam.(CHP sıralarından gürültüler)

Şimdi, demin söyledim Sayın Başkan, gürültü çıkarmak üzerine gensoru 
verilmez, ona gerek yok. Ben şimdi anlatıyorum, millet sizi de dinliyor, beni de 
dinliyor.(CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — E ne olur o zaman? Bu gensoruyu, işte tam da o 87’deki tartışma 
gibi yozlaştırmış olursunuz. Geçmişte çok yozlaştı.

Şimdi,  deniliyor ki Büyükelçilikte: “Bakanlıkların talebi doğrultusunda, 
davaya esas teşkil eden bilgi ve belgelerin, Büyükelçiliğimizce, Amerikan 
Menkul Kıymetler Komisyonundan resmî olarak talep edilmekte olduğu 
bildirilmektedir. Bununla birlikte…” Şimdi, Amerika, orada belli konularda bir 
uzlaşmaya varmış. “Bununla birlikte, belgelerin temin edilip edilemeyeceğinin 
bilinmediği, zira bazı durumlarda delil dosyasının tanık güvenliği gibi 
gerekçelerle kamuyla paylaşılmadığı da bilinmektedir.” Dolayısıyla böyle bir 
bilgi, bugün temin etmeye çalıştık.

Başka bir bilgi, Amerika Menkul Kıymetler Borsasının bahse konu 
o raporlarında ne deniyor: “Mercedes-Benz Türk üzerinden ‘rüşvet’ adı 
altında spesifik bir meblağ ya da vaka listelenmemiştir. Ancak Daimler’in, 
Türkiye dâhil birkaç ülkede hükûmet yetkililerine para aktarmak için sahte 
danışmanlar kullanıldığı belirtilmiştir.” Ortada somut bir şey yok, isimler yok, 
firmalar çok net değil. Onun için savcılık da takipsizlik kararı veriyor, “Soyut 
iddialardan ibarettir.” deniliyor. Buna da itiraz yoluna gidilmiş, hâlen Sincan 
Ağır Ceza Mahkemesinde.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) — Biliyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Onu da tekrar burada bilgilerinize sunmak istiyorum.
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) — Ona da sivil toplum örgütü 
gitti, onu da söyleyin Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı kendi yönünden konuyu takip 
ediyor. Bu şirketlerin bir kısmı halka açık olmadığı için, birisi kapandığı için, 
SPK yoluyla denetim imkânı yok ancak yurt dışından bir kısım belgelerin 
ancak tahkikat sonucu ilgili makamlara ulaştırılması söz konusu olduğundan, 
Sermaye Piyasası Kurulu bu konuyla ilgili bir inceleme başlatıyor, Amerika’daki 
bu belgelerin Türkiye’ye getirtilmesi, buna göre de suçluların ortaya çıkarılması 
noktasında bir çabayı, bir gayreti Hükûmet gösteriyor, göstermeye devam 
ediyor.

Ayrıca, başka bir şey daha var, Almanya’daki olan boyutuyla ilgili 
olarak: Yine, Dışişleri kanalıyla Münih Başkonsolosluğumuz oradaki adli 
makamlarla temasa geçmek suretiyle bu bilgilerin verilmesini istiyor. Oradan 
aldığı cevapta deniliyor ki:  “Bu soruşturma birçok ülkeyi kapsadığından ve 
birçok ülkedeki bu bilgileri derleyip, toplayıp bir araya getirmek hemencecik 
mümkün olmadığından adli soruşturmanın istikametini tayin bakımından 
şu an itibarıyla eldeki bilgiler yeterli değil.” Demek ki Türkiye Cumhuriyeti 
devleti ve Hükûmeti bir taraftan Amerika’dan, bir taraftan Almanya’dan, bir 
taraftan da Türkiye içerisinden her türlü mekanizmayı harekete geçirmek 
suretiyle bu gerçeğin ortaya çıkarılması noktasında bir çabayı, bir gayreti 
sürdürüyor. Şunu söyleseydiniz belki bunu anlayışla karşılayabilirdik: “Evet, 
çalışmalar var, gayretler var vesaire ama bunlar yeterli değildir.” diyebilirsiniz. 
Bu, ucu açık bir konudur. Bu konuda getireceğiniz yeni yöntemler varsa, yeni 
hususlar varsa biz de bunları dikkate alırız. Bizden evvel göz ardı edilmemesi 
gereken husus şu, bizden evvel: Gerek Amerika’da gerekse Almanya’da bu 
suçları ortaya çıkaran siyaset kurumu değil, ilgili yargı makamları, soruşturma 
makamları bunları orta yere çıkarıyor. Dolayısıyla Türkiye’de de bu konu yargı 
makamlarının önüne götürülmüş. Yargının gereğini yapması noktasında bize 
düşen bir şey varsa Hükûmet olarak biz bunu yaparız, bunun gereğini yaparız, 
yapmadığımız takdirde böyle bir gensoruyu hak ederiz. Şu ana kadar yargı 
makamlarının bizden istediği herhangi bir bilgi var da biz onu gizlemiş miyiz, 
biz onu savsaklamış mıyız, biz onun gereğini yapmamış mıyız, biz onları 
görmemezlikten mi gelmişiz? İddiada bunlar yok.

ALİ KOÇAL (Zonguldak) — Yargı makamlarına gittiniz mi? Siz Hükûmet 
olarak yargı makamlarına gittiniz mi?
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Bunlar olmadığına göre ortada Hükûmeti suçlamayı mümkün 
kılacak bir husus yok. Buradan hep beraber yapacağımız işler ne varsa bunları 
tespit edelim, bunda hiç bizim tereddüdümüz yok. Çünkü bu yolsuzluk 
konusu -rüşvet bunlardan bir tanesidir, bu suçlardan bir tanesidir- hepimizin 
ortak konusudur, tüm ülkelerin ortak sorunudur. Birleşmiş Milletler 
onun için beş taneye yakın sözleşmeyi kabul etmiş. Türkiye, geçtiğimiz 
Hükûmet döneminde, Parlamento döneminde ve bugün biz bunların 
hepsini benimsemişiz, Parlamentodan geçirmişiz, uygulamaya koymuşuz, 
yirmi iki tane yasa çıkarmışız. Demin Sayın Canikli’nin bahsettiği yolsuzluk 
sıralamasında Türkiye, daha iyi noktaya gelebilmek için yirmi beş basamak 
atlamış. Bu önemli bir gelişme ama “Yeter mi?” diyorsanız, yetmez. Çünkü 
bu açık bir konudur. Bulunduğumuz nokta bugün bize yakışan, kültürümüze, 
tarihimize, insanımıza, insani değerlerimize yakışan  bir nokta değil. Bunu 
daha ileri bir noktaya götürebilmek için yapmamız gereken ne varsa bunu 
yaparız ve yapmalıyız. Burada bu işlerin daha ileriye götürülmesindeki en 
büyük engel her meseleyi siyasetin kurbanı yapmış olmamızdır. Hâlbuki bu 
bir hukuki konudur, bu bir ahlaki konudur, buradan giderek siyaset bir şey 
yapmaya çalışır. Ama en evvel bunu bir karalama, bir suçlama kampanyasına 
dönüştürdüğümüz takdirde bu bizi sağlıklı bir sonuca götürmez, bu noktalarda 
daha ileri bir mesafe alabilmemizi de zorlaştırır.

Onun için, gerçekten, bu türlü denetim yollarını kullanacaksak en evvel 
bilgi edinme yollarını kullanalım. Bakınız, dün -kabul ettiğimiz birinci 
bölümü itibarıyla- bilgi edinme konusunu bir anayasal hak hâline getirdik. 
Geçtiğimiz dönemde bunun yasasını çıkarmıştık, şimdi anayasal hak hâline 
getiriyoruz. O yol kullanılabilir. Başka türlü, soru önergeleriyle, yazılı ya da 
sözlü soru önergeleriyle veya başka türlü bilgi edinme yollarıyla bunlar elde 
edildikten sonra siyaset kurumu suçlanacaksa o zaman bu suçlamaya gitmek 
lazım. Sonuçta ne oluyor bu yerli yersiz suçlamalarla? Her türlü yolsuzluğun 
merkezine getirip Parlamentoyu oturtuyoruz. Bu çok doğru değil. Bu 
Parlamento geçmişte de bugün de elinden geldiği kadar bu yolsuzlukların 
ortaya çıkması için çaba gösterdi ama ileri bir noktaya varamadıysa… İşte, 
delil olmadan herkes burada konuşuyor. Neden savcılığa işler götürülmüyor, 
onu da söyleyeyim. Çünkü 297’nci maddeye göre bir kişiyi bu kürsüden yerli 
yersiz suçlarsanız, başka bir yerde suçlar onu savcılığa vermezseniz bu bir 
karalamadır. Kim iddiasının arkasındaysa, kim o iddianın doğru olduğuna 
inanıyorsa götürecek bunu savcılığa verecek ama aslı çıkmazsa o zaman da 
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297’nci maddeyle, iftira suçuyla karşı karşıya kalır. “Ben her türlü suçlamayı 
yaparım ama ben bu işleri yargıya götürmem.” diyorsak o zaman klasik bir 
siyaset üslubunu sürdürüyoruz demektir.

Onun için, buradan, ister bu konuyla ilgili ister başka konularla ilgili bir 
iddia söz konusu olacaksa… Öyle iddialar oluyor ki çoluğumuz çocuğumuz, 
yedi neslimiz, geçmiş, gelecek bir siyasetin, bir karalamanın kurbanı oluyor. 
Öyle olacağına herkes elinde ne bilgi varsa, ne belge varsa… Ki bunların önemli 
bir kısmının dokunulmazlığı filan da yok onu da söyleyeyim, şu soruşturmaya 
konu olacak hiç kimsenin dokunulmazlığı da yok. O zaman yargı bunları 
istediği gibi soruşturabilir, istediği gibi gereği gibi yapabilir.

Mesela İstanbul Belediyesinin yargı kararlarını uygulamadığı gibi bir 
iddia var. Bu iddia varsa, burada söylüyoruz, verelim İstanbul Savcılığına. 
Hâlbuki orada ticaret mahkemesinin verdiği tedbir kararları da var. Bir 
kısım onun gelişmeleri var. Belediye açıklama yapmış. Hangi belediye 
başkanı altı tane yargı kararını uygulamayacak, bununla ilgili de Türkiye’de 
işlem yapılmayacak? 4. Ceza Dairesinin verdiği sayısız kararlar var, yargı 
kararlarını uygulamıyorsunuz veya yargı kararlarını dolanıyorsunuz diye. 
İstanbul Belediye Başkanının dokunulmazlığı mı var? Demek ki burada 
bunlar mesnedi olmayan, yeterli dayanağı olmayan suçlama niteliğindeki 
hususlardır. Eğer bunlar doğruysa burada da yapılacak iş ve işlem bunları 
yargıya götürmektir. Yargıya götürmediğimiz sürece pehlivan tefrikası gibi bu 
yolsuzluk konuşmalarını yapmaya devam ederiz diyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)



485

23. DÖNEM

BÖLÜM X

TEZKERELER ÜZERİNDE KONUŞMALAR
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Konu  : Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Bir Yıl Süreyle, Irak’ın Kuzeyinden 
Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırıların Bertaraf 
Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekât ve Müdahalede 
Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları 
Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesine ve 
Görevlendirilmesine Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 
İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 8
Tarih : 17 Ekim 2007

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Bugün ülkemiz için, milletimiz için son derece hayati önemi olan bir 
konuyu müzakere ediyoruz. Yapmakta olduğumuz bu görüşmelerin milletimiz 
için hayırlı sonuçlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum.

Bu müzakereyle istediğimiz şey şudur yüce Meclisten: Sınırlarımızın 
ötesinden, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, huzuruna karşı bir terörist 
saldırı var, saldırılar var, tehdit var. Buna karşı uluslararası hukuktan doğan 
haklarımız var. Bu haklarımızı kullanarak Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik 
bu tehditleri, bu saldırıları bertaraf etmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır 
ötesi operasyonuna ve müdahalesine imkân vermek üzere, Anayasa’nın 92’nci 
maddesine göre sizlerden izin talep ediyoruz. Gösterdiğiniz ilgi ve destek için 
Hükûmetim adına şimdiden teşekkür ediyorum.

Biliyoruz ki konuyu müzakere ederken yüreğimiz yanıktır, içimiz de 
buruktur. Bunun hepimiz farkındayız. On binlerce insanını feda etmiş, şehit 
vermiş, daha fazlasını da kahraman gaziler olarak aramızda ve gönlümüzde 
yaşatan bir milletin fertleri, vekilleri, temsilcileri olarak büyük bir sorumluluk 
duygusu içinde aklımızı, temiz hislerimizin ve asil heyecanlarımızın önüne 
koyarak ve soğukkanlı bir şekilde tartışmalı ve karara bağlamalıyız.

Tezkereler
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Evet, bu vesileyle ifade edildiği gibi, sabır taşı çatlamıştır. Yaşanan bunca 
üzücü olaylardan sonra sabrımızın taştığı bir noktadayız, ama şunun da 
farkındayız: Biz, büyük bir milletiz ve büyük bir devletin sahipleriyiz. Büyük 
millete yakışan, sabrın taştığı noktada sabır göstererek doğru yolu bulmak, 
doğru hedefe kilitlenmektir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bunca zamandan 
beri yapmaya çalıştığı iş, sabır taşının çatladığı noktada doğru kararı alabilmek 
içindir.

İfade edildiği gibi, biz bu kararları alırken, dün değil bugün alırken 
gözettiğimiz bir tek husus var. Parti içi hesaplarımız, parti içi dengelerimiz 
yok, orada dengeler yerinde. Bizim gözettiğimiz, milletimizin dengesi, 
devletimizin dengesi bozulmasın. Attığımız her adımda, aldığımız her kararda, 
bazı kararları dün değil de bugün niye alıyorsak gözettiğimiz tek husus budur, 
çünkü böylesine önemli bir meseleyi konuşurken birbirimize inanmamız, 
birbirimize güvenmemiz lazım.

Değerli milletvekilleri, bu müzakereler vesilesiyle inanıyorum ki 
milletimizin önemli bir kısmı buradaki konuşmaları dinliyor. Dolayısıyla, 
bazı hususları ortaya koymamız gerekmektedir. Arz edeceğim hususlarda bir 
anlayış birliğine varamadığımız zaman, bundan, en çok, korumaya çalıştığımız 
değerler, kavramlar, kurumlar, neticede milletimiz zarar görür. Çünkü, çok 
karmaşık, çok boyutlu bir konuyu konuşuyoruz, bugünü değil, geleceği 
konuşuyoruz. Hata yapma lüksümüz de yok. Yaşadığımız coğrafya, hata yapan 
toplumların acı hatıralarıyla doludur. Bunları unutmadan bu müzakereleri 
yapmamız gerekmektedir.

Bu konuda evvela arz edeceğim husus şu: Terör konusu bir devlet 
sorunudur, uygulanan politikalar da bir devlet politikasıdır. Bunun altını 
önemle çiziyorum. Eğer bu noktada anlaşamazsak, o takdirde tartışmalar uzar 
gider, bundan da en büyük faydayı teröristler görür, terör örgütleri görür.

Özellikle, önünüze getirilen tezkere bir devlet politikasının sonucu olduğu 
için ve bir devlet talebi olarak huzurunuza geldiği için, bu tezkere yazılırken 
öyle ayaküstü yazılmadı. Devletin ilgili birimleri, başarıyı elde edebilmek 
adına nelere ihtiyaç varsa, uluslararası hukuk nelere imkân veriyorsa onlar en 
ince teferruatına kadar düşünüldü ve o çerçevede huzurunuza gelmiş oldu. 
Dolayısıyla, birinci anlaşmamız gereken husus o ki terör bir devlet sorunudur. 
Bu olumsuzluklar kalkmadığı sürece bu politika sürdürülecektir.

Türkiye 1980 öncesi ve 1980 sonrası ve bugün de terörün her türlüsüyle 
mücadele ediyor. Her düşünceden, her görüşten hükûmetler geldi, görev yaptı, 
Türkiye’nin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin önündeki en önemli mesele, 
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Millî Güvenlik Kurulu toplantılarının değişmez gündem maddesi olarak 
bu belayı buldu. Dolayısıyla, sadece dün, bugün ortaya çıkan bir konuyu 
konuşmuyoruz. Her hükûmet uğraştı, biz de uğraşıyoruz. Bu tezkere zaten bu 
uğraşın, bu mücadelenin sonucudur, onun bir parçasıdır. Eğer konu bu ölçekte 
ele alınmazsa, terörün tuzağına düşer, oyununa geliriz. “Ben gelirim, terör 
biter, akan kan durur” deniliyorsa, bu söylemi de geçmişte yaşadık. Tam tersi, 
akan kan durmadı, her gün ölü sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı daha fazla 
arttı.

Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir terör sorunu var. Bunun 
üstesinden gelmek için alınması gereken birçok tedbir var. Biz, bugün, 
sadece sınır ötesi operasyonla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde 
müdahaleye imkân verecek yetkisini konuşuyoruz, o çerçevede terör meselesini 
ele alıyoruz.

Terörle mücadele bir millî meseledir. Hep ifade edildiği gibi, tek bir partinin 
veya sadece bir hükûmetin değil, devletin tüm birimleriyle, tüm organlarıyla, 
milletimizin bütün fertleriyle birlikte sürdürülmesi gereken bir mücadeledir. 
Böyle anlamadığımız takdirde, meseleyi yanlış bir zeminde tartışmış oluruz. 
Partiler üstü, hükûmetler üstü bir meseledir ve Türkiye’nin geleceğiyle ilgilidir.

Bunları sıralamamın sebebi, terörle ilgili tartışmaları yaparken 
kullanacağımız terminoloji, üslup, onun şiddeti, dehşeti, netice itibarıyla bu 
konunun ne ölçüde, nasıl çözüleceğine de olumlu ya da olumsuz tesir icra 
edecektir.

Bir başka hususu daha bu vesileyle ifade etmek istiyorum: Terörle 
mücadele meselesi bir mevsimlik mesele de değildir. Yani, sadece bahar 
aylarında sürdürülen, kış gelince gündemden kalkan bir konu değildir. 
Tabiatıyla Türkiye, gündemi sıkça değişen, öğleden evvel başka, öğleden sonra 
farklı konuları konuştuğumuz bir ülke, ama şundan herkesin emin olması 
lazım ki biz Hükûmet olarak, gündeme geldiğimizden beri, bunu devamlı 
mücadele edilmesi gereken bir konu, bir sorun olarak ele aldık, mevsimlik bir 
konu olarak görmedik ve sorunun kararlılıkla çözüleceğinin idraki içerisinde 
olduk.

Tabiatıyla, terör konusunda çözüm ararken en evvel gömleğin ilk 
düğmesini doğru iliklememiz lazım, eğer onu yanlış iliklersek sonuna kadar 
yanlış gider. O da şudur: Evvela terörün tanımında bir anlaşmış olmamız 
gerekir. Eğer benim “terörist” dediğime bir başkası “özgürlük savaşçısı” diyorsa, 
bizim “terör örgütü” dediğimize bir başkası onu tebcil anlamında başka bir şey 
söylüyorsa bir araya gelip çözüm bulmakta zorlanırız. Dolayısıyla, eğer terör 
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konusuna bir olumlu yaklaşım sergilenecekse bundan rahatsız olan herkesin 
tanımında bir mutabakata varması gerekir. Aksi takdirde, farklı şeyleri 
konuşuruz, farklı sonuçlara varırız. Ayrıca, terör gibi karmaşık bir konu için, 
zaman zaman televizyon ekranlarında gördüğümüz, bazen “stratejist”, bazen 
“analist” filan diye altına bir kısım önemli sıfatların yazıldığı bir kısım insanlar, 
böylesine karışık, karmaşık, çok boyutlu, derinliği olan bir konu için sihirli 
çözümler üretmekte ve vatandaşımıza doğru bir bilgi vermemektedir. Şu an 
üzerinde konuştuğumuz tezkere, âdeta terörle mücadele açısından yegâne bir 
çözüm yolu olarak kamuoyumuza takdim edilmiş, bu da ister istemez bir kısım 
yanlış anlamalara, kendi içimizde bir kısım farklı düşünmelere yol açmıştır. 
Hâlbuki bunun sihirli hiçbir çözümü yok. Askerî mücadele, askerî müdahale 
sorunun bir yönünü ele almaktadır, çözümlerden bir tanesidir. Bunun, başkaca 
tedbirlerle ve eş zamanlı olarak, koordineli olarak sürdürülmesi gerekmektedir 
ve şu an Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri olarak ve bizim Hükûmetimiz 
olarak yapmaya çalıştığımız iş de bunları ortaya koymak ve bunun gereğini 
yapmaktır.

Zannediyorum göz ardı ettiğimiz bir husus var. Bu, aynı zamanda 
devletimize de bize de haksızlık oluyor. Zaman zaman teröristlerin sayısıyla 
ilgili bir kısım rakamlar telaffuz ediliyor; sayısı şu kadardır, bu kadardır. 
Sanki Türkiye Cumhuriyeti devleti ve biz, sadece bu 3 bin kişiyle, 5 bin 
kişiyle mücadele ediyoruz. “70 milyonluk bir ülke, bu kadar askerî gücü, bu 
kadar güvenlik gücü olan bir ülke, sayısı bu kadar olan birileriyle niye başa 
çıkamıyor?”

O hâlde, bizi dinleyen vatandaşlarımızın da yakinen bildiği gibi, ifade 
etmek istiyorum ki terör örgütleri, uluslararası politikanın bir enstrümanıdır, 
arkasında bir veya birden fazla devlet ya da uluslararası güç yoksa bu şer 
odaklarının bir günden fazla yaşama şansı da yoktur. Dış destek olmadan 
hiçbir terör örgütü varlığını sürdüremez. Bugün dünyadaki terör örgütleri 
içerisinde en fazla desteğe sahip olan da PKK’dır. Onun için tarihin en kanlı 
terör örgütüdür. O nedenledir ki hiçbir terör örgütü müstakil hareket edemez, 
müstakil karar alma kabiliyeti yoktur, destek verenlerin maşasıdır, kuklasıdır, 
ipleri başkalarının elindedir, yaşamak için öldürmek zorundadırlar. Bunun en 
güzel örneği de PKK’dır.

Şimdi, bu örgütün arkasında kimlerin olduğunu, hangi güçlerin olduğunu, 
kimin kimi kullandığını söyleyerek bu Meclisin zabıtlarını karartmak ve 
kirletmek istemiyorum, ama şunu biliyoruz: Birkaç gün evvel gözaltına 
alıyorsunuz, sonra, birkaç gün sonra serbest bırakıyorsunuz, sonra özel 
uçaklarla Kandil Dağı’na gönderiyorsanız, bunun bir izahı olmuş olmalıdır.
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Bir başkası: Türkiye, bizden evvelki hükûmetler döneminde, biz de 
müteaddit defalar “Bunlar terör örgütünün mensuplarıdır, yöneticileridir, 
bunları bize iade edin.” dediğimizde, göstermelik sığınmacı statüsüyle 
bunları iadeden vazgeçiyorlarsa ya da bir silahın otomatik mi yarı otomatik 
mi olduğuna dört senede karar veremiyorlarsa oturup düşünmek lazım gelir, 
bunlar kimin hesabına, kimin namına bu eylemleri ortaya koyuyorlar…

Onun için, değerli milletvekilleri, şunu ifade etmek istiyoruz: PKK kanlı 
terör örgütü bizim halkımızı temsil etmiyor. Daha 1984’te Eruh’ta, Şemdinli’de 
ve daha başkaca yerlerde iki yaşındaki çocuğu, seksen yaşındaki ihtiyarı, hamile 
kadınları kurşuna dizebiliyorsa, o bölgenin insanlarını kurşuna diziyorsa, kim 
ve nasıl, ne hakla onları temsil etmiş olacaktır?

PKK terör örgütü, bugün, en büyük zararı doğu ve güneydoğuda yaşayan 
vatandaşlarımıza veriyor gelişmeyi ve kalkınmayı engelleyerek, yatırımları 
engelleyerek. Eğer bugün GAP projesi bitirilemediyse, en büyük sorumluluk 
PKK’nındır. Bu projenin maliyetinin 10 mislini bu millet, bu devlet terörle 
mücadeleye harcamıştır. Daha birkaç gün evvel gazetelerdeki miktar 300 
milyar dolardır. GAP projesinin toplam maliyetinin 32 milyar dolar olduğu 
dikkate alındığında, Türkiye, son yirmi üç sene içerisinde 10 tane GAP 
projesini bitirebilirdi.

Bitince ne olurdu değerli milletvekilleri? O bölgede o proje kapsamı 
içerisinde 22 tane baraj vardı; bunun 15’i bitti, 7’si bitmedi. 19 tane santral 
yapılacaktı; bunun sadece 9’u bitti, 10’u bitmedi. 1 milyon 800 bin hektar 
sulanacaktı.

Bakınız, o bölgenin bugün en önemli sıkıntısı işsizliktir, istihdam 
sorunudur. Bir kısım insanlarımız size geliyor, bize geliyor, iş istiyor, aş istiyor. 
Dolayısıyla, eğer bu proje bitirilebilmiş olsaydı, 1 milyon 800 bin hektar arazi 
sulanabilecek ki, bugün sadece bunun 360 bin hektarı sulanabiliyor 3 milyon 
800 bin kişiye de iş ve aş imkânı bulunacaktı.

Şimdi, kim kimi temsil ediyor? Kan dökerek, kin kusarak o bölgeyi geri 
bırakan, aç susuz bırakan kimler?

GAP bitseydi, kişi başına gelirde en az yüzde 209 bir artış olacaktı, millî 
gelirde kişi başına. Otoyollar, kara yolları, havaalanları, demir yolları, sanayi 
tesisleri, eğitim kurumları, ihracat merkezleri, bunların hepsi o bölgeye 
şimdiye çoktan gelmiş olacaktı. Dolayısıyla, o bölgenin refahı çok büyük 
ölçüde artacak, Türkiye’nin millî geliri de şimdiye çoktan 1 trilyon doları 
bulmuş olacaktı. Dolayısıyla, bugün Güneydoğu’ya en büyük zararı veren, 
oradaki insanlarımızın çektiği sıkıntıların başlıca sorumlusu bu örgüttür. 
Bunun bilinmesi lazım.

Tezkereler
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Bir başka hususu daha ifade etmek istiyorum: Terör, hem ülkemizin hem 
bölgemizin hem de dünyanın bir gerçeği. Hiçbir ülkenin teröre karşı yüzde yüz 
muafiyeti yoktur, korunması yoktur. 11 Eylül gerçeği bunun en açık delilidir. 
Dolayısıyla terörle mücadelede uluslararası aymazlığın ortadan kalkması 
lazım. Gelin, buradan bütün dünyaya, evvel kendi içimizde, ülkemizden, 
kim için, ne için, ne maksatla, ne adına olursa olsun, terörün, lanetlenmesi 
gereken bir gerçek olduğunu bütün dünyaya ifade etmemiz lazım… (AK Parti 
sıralarından alkışlar) …ama içimizde hâlen bunu lanetlemeyenler var. Bu 
örgüte destek verenler göstermelik dahi olsa bu örgütü “terör örgütü” olarak 
ifade ettiği hâlde, hâlen buna “terör örgütü” diyemeyenlerimiz var. Bunu doğru 
bulamıyoruz. Kalıcı bir başarı için muhakkak ve mutlaka uluslararası iş birliği, 
dayanışma, samimiyet şarttır. İkiyüzlü, alçakça tavırlar terörün en büyük güç 
kaynağıdır. Millî çabalar, sonuç almak için tek başına yetmiyor. Bu alanda da en 
büyük başarıyı sağlayan bizim milletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti devletidir 
bu kadar karmaşık bir konu karşısında. Dolayısıyla, biz, bugüne kadar terörle 
mücadelemizde hiçbir ülkeden doğru dürüst, yeterli destek görmedik. Bu 
örgütü “terör örgütü” olarak ilan ederler, taziye mesajı göndermenin dışında, 
ben, adım atanına rastlamadım.

Beş seneye yakın görevde bulunduğum süre içerisinde, bir tek terör örgütü 
mensubu Türkiye’ye iade edilmemiştir, ama terörle mücadele adına söylenen laf 
çok, tedbir adına ortaya konan somut bir netice yoktur. Dolayısıyla biz, bugüne 
kadar elde ettiğimiz başarıyı, milletimizin sağduyusuna, ferasetine; güvenlik 
güçlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizin üstün fedakârlığına borçluyuz. Bundan 
dolayı da müsaade ederseniz hem kendi adıma hem sizler adına şükranlarımı 
ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla, desteğin ve dayanışmanın olmadığı bir 
konuyu konuşuyoruz, bunu da dünyada en iyi bilen ülke biziz.

Uluslararası sözleşmeler var suçluların iadesiyle ilgili, maalesef bu 
sözleşme çalışmıyor. Adi suçlar için bile işlemesi zor bir sözleşme, terör suçları 
için hemen hemen hiç işlemiyor. O nedenle biz bu mücadeleyi, kendi imkân 
ve kabiliyetlerimizle sürdürdük, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz ve şunun idraki 
içerisindeyiz bir atasözümüzde ifade edildiği gibi: “Elden gelen öğün olmuyor, 
o da vaktinde bulunmuyor.”

Değerli milletvekilleri, bir şeyi daha ifade etmek istiyorum: Tabiatıyla, 
terör sorununu çözerken, hukukun dışına çıkmadan, demokrasi içinde 
çözeceğiz. Kalıcı çözüm buradadır, demokrasi içerisinde kalmaktadır; bunda 
hiç tereddüdümüz yok. Bunun dışında bir arayış içerisinde kim varsa, kim 
olabilirse, terör meselesini çözmekten daha çok, terörü azdıracaktır. Onun için 
demokrasi, çözüm için müsait bir ortamın hazırlanması bakımından önemlidir. 
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Ancak, şunu da görmemiz lazım: Çözümü demokrasi içerisinde bulacaksak, 
arayacaksak, doğruya böyle varacaksak, insanlığa karşı, milletimize karşı suç 
işlemiş olanların bir demokratik tövbeye de ihtiyaçları vardır; bu da bu işin 
ön şartıdır. Çünkü, eğer biz yanlış yaptıysak, hata yaptıysak, milletimizden 
özür dilemeyi bilemiyorsak, o zaman, farklı dilden konuşuyoruz demektir. 
Zannediyorum demokrasi, bu manada, yanlıştan dönebilmek için…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz bitti, ek süre veriyorum.

Buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Zannediyorum demokrasi, işin doğrusunu yapmak kaybettiklerimizi 
belki geri getirmeyecek ama bundan sonraki önemli kazanımlar açısından, 
böyle bir nefis muhasebesine, demokrasinin sağladığı imkânlardan istifade 
ederek, sorunun parçası olmak, belanın parçası olmak yerine, çözümün bir 
parçası olmak adına önemli fırsatları önümüze koymuştur, koyacaktır. Bunu 
da iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Tabiatıyla biz, bugün bu tezkereyi, ulusal güvenliğimizin korunması için 
istiyoruz. Ülkemizin birliği, dirliği, huzuru ve barışı için istiyoruz. Dolayısıyla, 
şundan emin olasınız ki, bu izin verildiği takdirde, ülkemizin menfaati neyi 
gerektiriyorsa, hiç tereddütsüz, bunun gereği yapılacaktır. Burada bir kısım 
ifadelerin çok net ve açık olarak verilmemiş olması, tezkerenin bir kusuru 
değildir. Bilenler bilir ki, her cümlenin bir sebebi, vürûdu vardır. Her şeyi 
burada açık açık söylemek de, tabiatıyla yaptığımız işin gereği, icabı olarak 
doğru olmayacağını düşünüyoruz. Onun için, söylediğimiz şey, bu tezkerenin 
hedefi, doğrudan doğruya terör örgütüdür; bu doğrudur. Biz geçmişte de 
yirmi dört operasyon yapmışız. Masum insanlarla teröristleri bugüne kadar 
hep ayırdık, bundan sonra da doğru olan budur. Aksi hâlde, zaten teröristlerin 
istediği, kendi taraftarlarını çoğaltmak ve dış dünyada Türkiye’nin aleyhine 
bir kısım kampanyaların sürdürülmesini temin etmektir. Bu, onlara en büyük 
kolaylığı sağlar. Onun için bilerek, istenilerek ve inanarak seçtiğimiz bir cümle 
vardır, o da “Bu tezkerenin hedefi, Kuzey Irak’taki terör örgütüdür.” Ama, 
şunu da biliyoruz: Hırsıza mâni olmayan, hırsızın dostu olur. Bu da bir başka 
gerçektir, hayatın gerçeğidir.

Tabiatıyla, terör örgütüyle mücadele ederken alınacak yegâne tedbir bu 
değil. Göreve geldiğimiz günden beri birçok tedbiri devreye soktuk. Bakınız, 
demin GAP projesiyle ilgili rakamları söylemeye çalıştım. Bunun bir an 
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evvel bitirilmesi lazım. Hükûmet olarak önceliğimiz de zaten budur, bu 
projelerin bir an evvel hayata geçirilmesidir. Eğitimde, sağlıkta ve en medeni 
ihtiyaçların karşılanması için şu beş sene içerisinde önemli miktarda, bütçe 
imkânlarını zorlayarak, Güneydoğu’ya yatırım yaptık 5,56 katrilyon. Başka 
kaynaklardan da yatırımlar yapıldı. O bölge insanıyla her zaman beraber 
olduk, üzüntüsünü paylaştık, sevincini paylaştık. Onun içindir ki, bugün 
terör örgütü azgınlaşmıştır, aldığımız sonuçlardan rahatsızdır, demokratik 
açılımlardan rahatsızdır. Terör örgütünün korktuğu, çekindiği en önemli şey 
demokrasidir. Yarasanın aydınlıktan çekindiği gibi terör örgütü demokrasiden 
korkar ve kaçar, kaçınır.(AK Parti sıralarından alkışlar) Biz ise demokratik 
açılımları sürdürmeye kararlıyız ve sorunu demokrasi içerisinde çözeceğiz. 
Bundan da hiç kimsenin tereddüdü olmaması gerekir.

Dolayısıyla, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu 
gibi bugün de ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü koruma idealiyle, 
kendisine karşı yönelen her türlü tehdidi göğüsleyerek üniter yapısını, toprak 
bütünlüğünü, cumhuriyetin temel niteliklerini muhafaza etme azmindedir. 
Milletimizin desteği, güvenlik güçlerimizin cansiparane çalışmaları, tüm 
kurum, kuruluşlarımızın, en başta yüce Meclisimizin yoğun iş birliğiyle, 
terörle mücadeleyi gelişen şartlara uygun olarak en etkili şekilde sürdürmeye 
kararlıyız.

Bugün Sayın Elekdağ tarafından dile getirilen husus, bizim de 
memnuniyetle karşıladığımız bir husustur. Başta da ifade ettim, biz bir devlet 
politikası sürdürmeye çalışıyoruz; eğer değerli partilerimizin bu konuda 
burada dile getirmedikleri, vakit bulup getiremedikleri başkaca düşünceler 
varsa, Hükûmet olarak bunları almaya, bununla ilgili bir mekanizmayı 
işletmeye hazır olduğumuzu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Terörizmle 
mücadelenin çok boyutlu olduğunu, hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal 
alanlarda bazı tedbirlerin alınması gerektiğini biliyoruz. Bugüne kadar birçok 
tedbir alındı, bugün alınıyor, yarın da bunlara yenileri ilave edilecektir.

Bugün vereceğiniz izin yetkisinin, tezkerenin milletimiz için, üzerinde 
konuştuğumuz problem için, sorun için hayırlı bir sonun başlangıcı olmasını 
temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar)
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Konu : Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize 

Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi 
Amacıyla, Sınır Ötesi Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere, 
Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile 
Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 
Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen Bir Yıllık İzin Süresinin 
Anayasa’nın 92 nci Maddesi Uyarınca 17/10/2008 Tarihinden 
İtibaren Bir Yıl Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık 
Tezkeresi münasebetiyle 

Yasama Yılı  : 3
Birleşim : 3
Tarih : 08 Ekim 2008

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Yeni yasama yılının hepimiz için sağlıklı, başarılı, huzurlu bir yıl olmasını 
temenni ediyorum.

Sözlerimin başında, ülkemizin birliği, dirliği, huzuru için hayatlarını 
ortaya koyarak mücadele veren vatan evlatlarını rahmetle, şükranla ve 
minnetle anıyorum.

Tabii, yüreğimizi yakan bir acıyı konuşuyoruz. Gerçekten, yaşanan 
acı olaylardan sonra hepimiz bu konularda fevkalade hassasız; nefretimiz 
dorukta, hiddetimiz, şiddetimiz dorukta. Onun için böylesine önemli bir 
konuyu konuşurken, insan olarak ne kadar yapabiliriz bilemem ama aklımızı 
olabildiğince öne çıkararak, Türkiye’de olması gereken şeyler ne, yapılması 
gerekenler ne, bunları konuşmalıyız.

Burada dile getirilen görüşleri, birçoğuna katılmasak da, birçoğu gerçeği 
yansıtmasa da, hatta bazıları biraz istismar da koksa, değil mi ki bir başka bakış 
açısıdır, o acılı günlerde bir başka değerlendirmedir, şehitlerimizin hatırına 
bunların hepsini saygıyla karşılıyoruz.

Tezkereler
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Şimdi, zor bir konuyu konuştuğumuz ortada: “Terör” dediğimiz şey… 
Bu konuşmayı biz yapmıyoruz sadece burada. İnanıyorum ki, yaşanan 
olaylardan sonra vatandaşlarımız da yapıyor, başkaları da yapıyor. Üstelik, 
bu defa, derinlemesine sorgulayarak, sorular sorarak, işin esasını öğrenmek 
için bu konuşmalar yapılıyor. Biz de yapacağız. Bu işlerin konuşulacağı en 
meşru platform burası. Bunları konuşurken, hem gerçekleri konuşmalıyız 
hem de gerçekçi konuşmalıyız. Öylesine karmaşık… Dünyanın gerçeği, Orta 
Doğu’nun içinden çıkılmaz gerçeği. Türkiye’nin ise 80 öncesi terör eylemleri 
de dâhil, kırk yıllık geçmişi olan bir konuyu konuşurken bütün yönleriyle 
ortaya koymalıyız ki, vatandaşlarımız da değerlendirme yaparken sağlıklı bir 
değerlendirme yapsın, sağlıklı bir sonuca varsın, provokasyonlara, tahriklere, 
birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmak isteyen bir kısım fırsatçıların 
tahriklerine alet olmasın. Onun için biz bunları burada enine boyuna bugün, 
bundan sonra her vesileyle konuşmakta fayda görüyoruz.

Mademki kırk yıldır uğraşıyoruz ama kırk yıldır elde ettiğimiz netice 
var, elde edemediklerimiz var. Onun için bir Anadolu vecizesiyle “Tedbirde 
kusur ettiğini düşünmeyenler, takdirde bahane aramamalıdır.” O hâlde 
böylesine karmaşık bir konu konuşulurken “Biz bu işi beş sene evvel konuştuk, 
bu tedbirleri aldık.” deyip, bunun üzerine yatamayız. Her gün bu konudaki 
düşüncelerimizi yeni baştan gözden geçirmeye, nerede doğru yapıyoruz, 
nerede eksik yaptık, nerede bundan sonra daha doğru işler yapmalıyız… Bizim 
herkesten beklentimiz budur ve milletimiz de bizden bunu bekliyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mademki bu konuyu konuşacağız, 
evvela tarih önünde, milletimizin huzurunda ve siz değerli milletvekillerinin 
önünde, hâlen “eğer böyleyse”, “eğer şöyleyse” diye başlanan bir iki konuya bir 
açıklık getirmem gerekiyor, çünkü bu “eğer”leri kaldırmazsak, iş başka türlü 
sonuçlara doğru götürülebiliyor. Nedir o? Şunu biliyoruz, terörle mücadelenin 
iki tane ön şartı var: Bunlardan bir tanesi siyasi kararlılıktır, ikincisi de bu 
mücadeleye halkın desteğidir. Mademki halkın desteği önemli, halk doğru 
bilgilere sahip olmalı, değerlendirmeyi de bu bilgiler çerçevesinde yapmalıdır.

Bir süreden beri, konu müteaddit vesilelerle açıklanmış olmasına rağmen, 
değişik şekillerde kamuoyunun bilgisine sunulmasına rağmen, her ne sebeple 
olursa olsun kafa karıştırıcı, muğlak bir kısım ifadelerle değerlendirme 
yapılıyor. Nedir bunlardan bir tanesi? 17 Ekim 2007 günü, lütfedip büyük 
bir ekseriyetle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle ve teröristle mücadelede bir 
imkân olarak düşündüğü sınır ötesi harekât için buradan yetki aldı. Bu yetkiyi 
aldıktan sonra, Hükûmet, vakit geçirmeksizin bu tezkerenin gereğini yapacak 
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olan Türk Silahlı Kuvvetlerine, Genelkurmay Başkanlığına bir yazı yazdı. 
Nedir o? 903 sayılı Karar çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır 
ötesinde yapılacak harekâtın hudut, şümul, miktar ve zamanının bildirilmesi 
Genelkurmay Başkanlığından istendi. Genelkurmay Başkanlığının, daha evvel 
yapmış olduğu hazırlıkları bir defa daha gözden geçirdikten sonra, Hükûmet 
direktifine esas olmak üzere bizden talepleri oldu. Nedir o talep? Çünkü bu 
talep bilinecek. Yetki verildiydi, verilmediydi tarzındaki tartışmayı bitirmek 
adına bunları burada söylüyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör 
tehdidi ve saldırılarını bertaraf etmek ve sınır ötesi harekât icra etmek üzere, 
terör örgütünün yuvalandığı Irak’ın kuzey bölgesi ile mücavir alanlara 
gönderilmesi ve görevlendirilmesi.

Terör örgütünün bulunduğu ve destek sağladığı bölgeler ile sınırlı 
tutulacak askerî harekâtın askerî gereklilik ve ihtiyaçlara göre sürdürülmesi.   

Genelkurmay Başkanlığınca harekâtın başlangıç zamanı ve kullanılacak 
kuvvet miktarının askerî harekâtın gereklerine göre tayin edilmesi ve her 
bir harekâtın icrasından önce zamanlamayla ilgili olarak Başbakanlığa bilgi 
verilmesi.

Şimdi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bizden istediği direktif budur. Yani, nasıl 
bir harekât olacak, harekâtın hududu ne olacak, şümulü ne olacak, ne miktar 
bir birlik kullanılacak, ne zaman yapılacak ve ne kadar süreyle yapılacak 
gibi bir çok soruyu ihtiva eden ve bunları cevaplayan bir Hükûmet direktifi 
Genelkurmay Başkanlığına verilmiştir. Orada bizim ilave olarak üzerinde 
durduğumuz bir tek konu olmuştur. Bunun gereğini siz yapacaksınız, gereğini 
siz tayin edeceksiniz, Hükûmet olarak biz arkanızdayız. Sadece, burada da 
ifade edildiği gibi, bu harekât başlamazdan makul bir süre evvel Başbakanlığa 
bilgi verilmesidir. Çünkü, siz sınır ötesi bir harekât yapıyorsunuz, bunun dış 
dünyaya yansımaları var, Hükûmetin başka alanlarda da tedbir alabilmesi, en 
azından haklı olduğumuz bir davada haksız duruma düşmemek için gereğinin 
yapılabilmesi açısından sadece makul bir süre evvel bu işin Hükûmete, 
Başbakanlığa bildirilmesi.

Bu tezkere bir yıldır bu çerçevede kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu süre 
zarfında gereğini Türk Silahlı Kuvvetlerinin tayin ettiği 29 hava harekâtı 
yapılmıştır. Çok sayıda hava keşif, çok sayıda “Topçu ateşi” dedikleri -tabir 
kendilerine ait- görev suretiyle ve bir kara harekâtı tarzında bu tezkere bugüne 
kadar kullanılmıştır. Dolayısıyla, bu tezkereden beklenen muradın hasıl 
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olabilmesi bakımından esirgenen bir yetki, daraltılan bir alan söz konusu 
değildir. Bu açıklamadan sonra hâlen “Eğer, falan, filan” tarzında bir konuşma 
varsa bu sürece katkı vermez, olumlu katkı vermez, vatandaşın kafasına soru 
işaretleri bırakır.

İkinci arz etmek istediğim husus şu: Bir soruya verilen bir genel cevap 
çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelede bir kısım 
imkânları Hükûmetten talep ettiği ve buna yeterli cevabın verilmediği, 
yeterli imkânın verilmediği. Bu kesinlikle doğru değildir. Bakınız -hem tarih 
önünde hem sizin huzurunuzda- insan hayatı söz konusu olduğu zaman 
para teferruattır, para söz konusu olmaz.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Aç 
kalırız, açık kalırız, 100 kilometre yolu daha eksik yaparız, dört tane binayı 
daha eksik yaparız, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı, güvenlik güçlerimizin 
ihtiyacı neyse, bunu anında karşılarız ve anında da karşılanmıştır; net ve açık 
olarak ifade ediyorum. Benim Başkanlığını yaptığım Terörle Mücadele Yüksek 
Kurulunda Maliye Bakanının bulunmasının bir tek sebebi vardır: Terör 
uzmanlığından dolayı değil, terörle mücadelede güvenlik birimlerimizin bu 
konuda karşılaşabileceği bir kısım parasal sıkıntılar varsa, ödenek sıkıntısı 
varsa bunları anında karşılamak içindir ve bugüne kadar bu noktada en ufak 
bir sıkıntı olmadığı gibi -hem Kurulun Başkanı hem de bu işin şahidi olarak 
tarih önünde- her defasında sayın komutanlar “Hiçbir ihtiyacımız yoktur, 
teşekkür ederiz.” tarzında Maliye Bakanına teşekkürlerini ifade etmiştir.

Dolayısıyla, şimdi, hâlen, bu açıklamadan sonra “eğer bu iddialar doğruysa” 
vesaire tarzındaki bir konuşma yapılıyorsa bu da hayra alamet değildir, bu da 
doğru değildir. Peki, bir genel cevaptan -Hükûmet sanki para vermiyormuş 
tarzında hâlen, bugün yazılmış makaleler var, yorumlar var- bunlar yapılıyorsa 
burada iyi niyet yoktur; burada, terörle mücadele konusunda Hükûmetle Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin arasında bir ihtilaf varmış gibi, bir anlaşmazlık varmış gibi 
göstermek ve araya fitne sokmak içindir. Artık bunlara da bir son vermemiz 
lazım çünkü terörle mücadele meselesi, her arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
ülkemizin birliği ve bütünlüğü söz konusu olan bir mesele ve herkesin bir ve 
beraber olması lazım. Bu türlü eğer Hükûmeti tenkit edecekseniz, Hükûmete 
bir şey diyecekseniz başka alanlarda deyin ama insanların yüreğinin yandığı 
noktada soru işaretleri bırakıyorsanız, o zaman büyük bir vebal altında olmuş 
olursunuz.

Bakınız değerli milletvekilleri, şimdi, bu tezkere tarafınızdan kabul 
edildikten sonra, ilk defadır ki, ilk defadır ki terör konusunda dış dünya 
Türkiye’nin yanında yer almıştır. Bunların hiçbirisi durup dururken olmadı. 
En haklı olduğumuz meselelerde ne kadar kök söktüğümüz ortada. Bizim 
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Kıbrıs davamız haksız bir dava mı? Ama 2 keçinin doymadığı yerden 9 kağnı ot 
yolduruyorlar adama, en haklı olduğumuz bir mesele. Şimdi, terör konusu gibi 
bir önemli meselede eğer derdinizi iyi anlatmazsanız, spekülasyonlara, istismara 
imkân verirseniz, o zaman, haklı davanızda haksız duruma düşersiniz. Sınır 
ötesi bir operasyon yapıyorsunuz. Fitneye müsait bir coğrafyada bu derdinizin 
iyi anlatılması lazım. Hükûmet bunu anlattı. Son açıklamalara baktığınızda 
da göreceksiniz ki herkes terörle mücadelede Türkiye’nin haklılığını kabul 
ettiyse bu Hükûmetin başarısıdır. Eksikliklerimizi ne olur söyleyin ama doğru 
yaptıklarımızı da söylerseniz, birbirimize olan güven artar, birbirimize olan 
itimadımız artar, vatandaş da bu noktada geleceğe daha güvenle bakabilir.

Şimdi, evvela Irak Hükûmetiyle, Arap ligiyle, Amerika Birleşik 
Devletleri’yle, Avrupa Birliğiyle, ilgili kuruluşlarla, Birleşmiş Milletlerle, 
NATO’yla, bütün bu süre zarfında, hem Sayın Başbakanımızın hem Dışişleri 
Bakanımızın ve herkesin kendi çapında, bu noktada katkıları, çabaları, 
gayretleri olmuştur ki bugün bu meseleleri biz, biraz daha rahat bir imkân 
içerisinde, rahat bir ortamda konuşma imkânını buluyoruz. O nedenle değerli 
milletvekilleri, şundan emin olasınız ki, bir yıl daha süre uzatımı söz konusu 
olacaksa bu da ülkemizin yararına en etkili bir şekilde kullanılacaktır, bundan 
kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Tabiatıyla biz iktidara geldiğimiz günden beri yaptığımız bir şey var. 
Burada yapılan değerlendirmelerin çok önemli bir kısmı teröristle mücadeleyle 
ilgilidir ama herkes konuşmalarında diyor ki:  “Teröristle mücadele, bir de 
terörizmle mücadele var.” Terörizmle mücadele teröristle mücadeleden daha 
zor olan bir alandır çünkü dağa çıkıştan tutun bilmem başka türlü gelişmelere 
kadar hepsi bataklığın kurutulmasına bağlı. 18 Kasım 2002’den beri yaptığımız 
şey esas itibarıyla terörizmle mücadeledir. Öyle olduğu içindir ki terör örgütü 
bizden rahatsız bakın. Bizden en evvel rahatsız olan terör örgütüdür ve onun 
uzantılarıdır çünkü bizim başarımız, siyaseten geldiğimiz nokta onların 
ezberini bozdu, onların tekerine çomak soktu. Onun için varsa yoksa hedef 
AK PARTİ, AK PARTİ İktidarıdır.

Bu konuda geldiğimiz nokta Türkiye açısından ümit vericidir. Keşke 
herkes AK PARTİ kadar bu yönde gayretin içerisinde olsa, çabanın içerisinde 
olsa da Türkiye’nin en önemli bölgesi, en aziz insanların yaşadığı bir bölge 
terör uzantılarının tümüyle hâkimiyetinden çıksa. Gelin işin bu kısmına biraz 
daha fazla kafa yoralım. Bu, durup dururken olmadı. Çünkü biz bir kardeşlik 
projesi sürdürüyoruz. Biz oradaki insanlara götürdüğümüz hizmetleri 
terör önlensin diye götürmüyoruz; bu çok yanlış bir anlayıştır, çok sakat bir 
anlayıştır, evvela insana saygımızın olması lazım. Orada yaşayan insanlar da 
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bu ülkenin vatandaşlarıdır; ben onlardanım, onlar benden, canımın, kanımın, 
ciğerimin bir parçasıdır, bu ülkenin insanlarıdır.(AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Bulgaristan’daki şehitliğe gidin, Romanya’dakine gidin, Mısır’dakine, 
Suriye’dekine, Çanakkale’ye gidin bu ülkenin seksen bir vilayetinin çocukları 
yan yana yatıyor. Ben böyle bir anlayışla hizmet götürdüğüm için, beni 
kendinden kabul ettiği için beni bağrına bastı. Bağrına bastığı içindir ki 
bugün terör örgütü beni hedef alıyor. Bölücü örgüt, altından halının kaydığını 
düşünerek bir taraftan askerimize saldırıyor, bir taraftan polisimize saldırıyor, 
bir taraftan masum insanları, Güngören’de olduğu gibi, çoluk çocuk demeden… 
Sonra, onların uzantıları da geliyor “insan hakları, özgürlük…” İki yaşındaki 
çocuğun özgürlüğü yok mu? Hakkı yok mu? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Öldürdüğünüz, katlettiğiniz hanımların, yaşlı babaların, ninelerin, dedelerin 
hakkı yok mu? Bunları hunharca katledeceksin, sonra “İnsan hakları ve 
özgürlük…” En temel hak, hayat hakkı. Hayat hakkını ortadan kaldıran, adam 
mı olur, insan mı olur; özgürlükleri hak eder mi? (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar)

Onun için değerli milletvekilleri, meseleyi doğru koymamız lazım. Şimdi 
biz, bir taraftan terörle mücadeleyi sürdürürken öbür taraftan da terörizmle 
mücadele noktasında -devletin imkân kabiliyeti neyse- bir devlet politikasını 
sürdürdük, sonuna kadar sürdürmeye de kararlıyız. Kimsenin bundan en ufak 
bir tereddüdü olmasın, olmamalıdır.

Ancak, vatandaşa bir şeyi daha göstermemiz lazım. Şimdi değerli 
milletvekilleri, kırk yıldır biz uğraşıyoruz, dünyanın en güçlü ülkeleri bile terör 
belasıyla… Şimdi terörle ilgili literatürleri alt alta sıralasam nasıl bir belayla 
insanlığın karşı karşıya olduğu belli. Bakınız, bir yönüyle deniliyor ki bu bir 
asimetrik savaştır; bir yönüyle örtülü savaştır, düşük yoğunluklu savaştır; 
asrın vebasıdır, insanlığa karşı işlenen en büyük suçtur, ulusal ve uluslararası 
güvenliğe yönelmiş en büyük tehdittir, kolay çözümleri olmayan bir beladır, 
asrın belası ve 21’inci yüzyıl, birçok literatürde terörizm çağı olarak… Biz bilgi 
çağı olarak biliyorduk, insan hakları ve özgürlükler çağı olarak biliyorduk, 
şimdi bir başka niteleme daha geldi: “21’inci yüzyıl terörizm çağı.” Şimdi, böyle 
bir çağda biz bu işleri konuşuyoruz.

Ama, üzerinde yeterince durulmayan husus şu: Geçen konuşmamızda 
da söyledik, hiçbir terör örgütü dış destek olmadan varlığını çok uzun süre 
sürdüremez. Bu benim tespitim de değil. Şimdi biz, geçen, bu konuşmayı 
yaptıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı bir toplantı yaptı. Katılanlarınız 
oldu mu bilemiyorum. 10-11 Mart 2008, “Küresel Terörizm ve Uluslararası İş 
Birliği.” 2006’da da yaptı bu toplantıyı. Ben bu toplantıların hepsine katıldım, 



501

hepsini sorumluluk taşıyan insan olmanın ötesinde bir vatandaş olarak da takip 
ettim. Dünyanın sayılı uzmanları bu toplantılara geldi, bizden insanlarımız 
da katıldı. Şimdi, neden bütün dünya terörle mücadelede sıfır noktasında 
olamıyor? Şimdi, orada dile getirilen hususların başında şu var; deniliyor 
ki: Evet, dünya terörü konuşuyor ama birçok ülke kendi dış politikasının en 
önemli aracı olarak da terörü kullanıyor.

Şimdi buradan ifade ediyorum: Şu son üzücü olaylardan sonra bize 
taziye mesajı gönderenlerin hiç olmazsa bir kısmı verdikleri sözün arkasında 
dursalardı, taziye mesajı göndermek yerine tedbir alsalardı bu kadar kan 
dökülmezdi. Akan kanın arkasında bir kısmının eli vardır, bir kısmının 
sorumluluğu vardır. Ha biz bunları burada mı söylüyoruz, size mi söylüyoruz? 
İşte, Dışişleri mensupları burada. Biz Hükûmet olarak, katıldığımız her 
toplantıda, her fırsatta bu gerçeği yüzlerine vurduk. Kriptolar bunların en 
canlı şahitleridir.(AK PARTİ  sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, bizim bu 
konuda alnımız açıktır, başımız diktir. Türkiye’nin hukuku, uluslararası 
diplomasi açısından imkân ne ise, fırsat ne ise bunları elimizden geldiği 
kadar kullandık; yüzlerine söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Belki bütün 
bunların sonucudur ki şimdi, terör konusunda yavaş yavaş bazı ilerlemeler, 
bazı açılımlar söz konusu. Şimdi, böyle olmasaydı…

Bakınız, biz bir mahallî terörle uğraşmıyoruz, bir küresel terörizmle 
uğraşıyoruz. Şimdi, filanca dağda, falanca dağda olanlara bir bakın. Bunların en 
az üçte 1’i Türk vatandaşı değildir. Bunun içerisinde sünnetlisi var, sünnetsizi 
var. Bunlar kamuoyuna yansıdı. Kimin vatandaş olduğu belli, en az üçte 1’i 
Suriye’den gitmiş, Irak’tan katılmış, İran’dan katılmış, Avrupa’dan katılmış. 
Adına en çok ikiyüzlülüğün yapıldığı bir konuyu konuşuyoruz. Bir taraftan 
taziye mesajları, bir taraftan vah vah, tuh tuh ama öbür tarafta şirketleriyle, 
enstitüleriyle, dernekleriyle, vakıflarıyla özel himaye sağlıyorlar. Şu ana kadar 
hiçbir terörist iade edilmedi adam gibi, işin sorumlusu olan bir terörist iade 
edilmedi 2-3 tane kuyruğun dışında. Niye iade edilmedi size söyleyeyim: 
Çünkü, bunların hepsi onların istihbarat teşkilatlarıyla iç içe. Adamı bize 
teslim edip de foyaları meydana mı çıksın? Foyaları ve boyaları dökülmesin 
diye hiç kimse bugüne kadar teröristleri iade noktasında samimi bir çabanın 
ve gayretin içerisinde olmadı. Bakınız, şimdi, gerçekleri biz onlara da söyledik, 
vatandaşımız da bilsin. Yani kendi hükûmetlerinizden bu manada bir tereddüt 
içerisine kimse girmesin. Biz, Türkiye’nin hukukunu korumak adına, yapılacak 
askerî operasyonlar da dâhil, hepsini yapmaya gayret ediyoruz.

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabiatıyla bu, uzun soluklu bir mücadele, 
bunu yapacağız. Temenni ederiz ki herkes daha samimi bir iş birliği içerisine 
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girsin; bunun gayreti, çabası, girişimleri içerisinde olduk, olmaya devam 
ediyoruz. Türkiye içerisinde bu mücadeleyi yürütürken… Bakınız, buradaki 
konuşmalarda bile bir farklılık var, kimisi demokratik açılım isterken, kimisi 
olağanüstü talepleri destekler vaziyette; kimisi bir başka çözümü getiriyor, 
bir başkası başka çözümü getiriyor. Bu tarafın dediğini yaparsanız bir başka 
noktaya varıyoruz, öbür tarafa gidersek başka bir sonuç ortaya çıkıyor. Onun 
için, şunu, soğukkanlılıkla, ön yargılardan uzak teklif getirenlerin hepsinin 
soruna çözüm getirme çabası içerisinde olduğunu düşünerek bir çabayı, 
bir gayreti, bir değerlendirmeyi sürdürüyor, sürdürmeliyiz ama mutabık 
kalacağımız husus şudur: Bu mücadele, terörle mücadele, teröristle mücadele, 
terörizmle mücadele demokrasi içinde kalınarak yapılacaktır; bu bir.

İki: Hukukun içinde kalınarak yapılacaktır. Kimse, durup dururken 
konuyu başka mecralara dökmesin, başka mecralara çekmesin. Hukukun 
içinde kalınarak ve demokrasi içerisinde kalınarak. Bu olmadığı takdirde, 
öbür yollar da geçmişte denenmiştir. Bakınız, Türkiye’de denenmedik metot 
da kalmadı, Türkiye uzun süre olağanüstü hâlleri ve sıkıyönetimleri yaşadı. 
Geldiğimiz nokta o günden daha mı iyi, daha mı kötü; oturup sağlıklı 
değerlendirmemiz gerekiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN — Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

Buyurunuz efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Onun için, bu kısa konuşma içerisinde vatandaşlarımıza bir şeyi ifade 
etmek istedik çünkü bir şeyi konuşurken, yeni istismar alanlarını ortaya 
çıkarmamamız lazım. Hukukun içinde kalacağız ve demokrasinin içerisinde 
bu sorunları çözeceğiz çünkü bunu asgariye indiren ülkelerin de buldukları 
çözüm böyle çözümlerdir. Öbür türlü çözümleri onlar da geçmişte denediler; 
ETA’sı da denedi, IRA’sı da denedi, buna mukabil ilgili ülkeler de denedi. 
Bunların hepsini inceledik, hepsini biliyoruz. Ne olur?

Son bir şey ifade edeceğim. Bakınız Genelkurmay Başkanlığının yaptığı 
bu sempozyumu ben önemsedim. Bunlar kitap hâline de geldi. Aslında 
bizim burada zaman yetmezliği sebebiyle konuşamadığımız “Neden terör 
sıfırlanamıyor, neden terör dünyada ortadan kalkmıyor?” sorusunun cevabı 
yerli-yabancı birçok insan tarafından dile getirildi.
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Bu çerçevede biz olaylara bakarsak, bir partiler üstü mesele olarak    
öyle ifade ediyoruz, öyle teyit ediyoruz- bir millî mesele olarak görürsek… 
Milletimizin gücünü, desteğini, ferasetini arkamıza alarak biz bu mücadeleyi 
başaramazsak dünyada başarabilecek başka bir kuvvet, başka bir millet de 
yoktur.

Milletimize müteşekkiriz; bunca tahriklere, bunca fitne fesada, 
bunca provokasyonlara rağmen sağduyusuyla, ferasetiyle birliğimizi, 
bütünlüğümüzü bozacak davranışlardan azami ölçüde kaçınmıştır. Zaten 
bölücü terör örgütünün yapmak istediği şey bu ülkenin insanları arasına nifak 
sokmaktır, fesat sokmaktır. Bunlara itibar edilmedi, bundan sonra da itibar 
edilmemelidir. Olaylar karşısında elbette tepkimiz var, elbette kızgınlığımız var, 
hırçınlığımız var ama bunu makul sınırlar içerisinde tutmalıyız, devletimizin 
ilgili birimlerine, valilerimize, kaymakamlarımıza, bu işte sorumluluk taşıyan 
insanlara yardımcı olmalıyız.

Bu vesileyle bu tezkerenin tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
İnanıyorum ki bu son tezkere olur, inanıyoruz ki bu işin önümüzdeki dönem 
içerisinde verdiğiniz destek sayesinde en aza indirilebilme noktasında önemli 
bir imkân olur. Hepinize bu duygularla teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : TBMM Başkanı Seçilmesi Dolayısıyla Teşekkür Konuşması 
Yasama Yılı : 1
Birleşim : 2
Tarih : 04 Temmuz 2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri, sizlerin şahsında 
egemenliğin kayıtsız ve şartsız sahibi olan aziz milletimizi saygıyla 
selamlıyorum.

Yeni yasama döneminin ülkemiz için, milletimiz için ve hepimiz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını, başarılarla dolu yeni bir dönem olmasını temenni 
ediyorum.

Bir siyaset adamı, bir fâni için son derece şerefli bir görev olan yüce 
Meclisin Başkanlığına beni seçmiş olmanızdan dolayı sizlere şükranlarımı 
sunuyorum. Bu benim için çok büyük bir mazhariyettir ve o derece de 
mesuliyetli bir görevdir. Bütün gücümle güveninize ve teveccühünüze layık 
olmaya çalışacağım. Allah beni size ve milletimize mahcup etmesin.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepimiz biliyor ve inanıyoruz ki 
bu Meclis büyük bir Meclistir çünkü büyük milletimizin Meclisidir. Bu Meclis 
gazi Meclistir ve bu sıfatı fazlasıyla hak eden dünyadaki tek Meclistir. Başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini rahmetle ve şükranla andığımız ilk 
Mecliste görev yapanlar bir taraftan istiklal mücadelesini yürütmüş, Polatlı’dan 
top seslerinin geldiği o sıkıntılı anlarda bile çalışmalarını sürdürmüş, inisiyatifi 
elden bırakmamış, bir taraftan bize o büyük zaferi armağan etmenin gereklerini 
yerine getirirken öbür taraftan da milletimizin her türlü meselesini o şartlar 
altında o yüce Mecliste konuşmuşlardır. Dolayısıyla o Meclisin üyeleri azmin, 
inancın, kararlılığın en kahramanca örneklerini vermişlerdir. O nedenle, bu 
Meclis, kahraman bir Meclistir, kahramanların görev yaptığı bir Meclistir. En 
zor günlerde bile milletimizin ümit kaynağı, güç kaynağı olmuştur, bugün de 
öyle olmalıdır. Yine bugün de bu Meclis, milletimizin iradesinin tecelli ettiği 
kutsal bir mekân, sorunların çözümü için ümit bağladığı yüce bir kurumdur, 
devletimizin teminatı, demokrasinin kalbidir.

TBMM Başkanı Seçilmesi Dolayısıyla
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Şimdi bize düşen en öncelikli görev bu kahramanlara layık olmaktır, 
Meclisin itibarını en yukarıda tutmaktır; bu kutsal mekânı çatışmanın merkezi 
değil, çalışmanın ve çözümlerin merkezi yapmaktır; vuruşmanın merkezi 
değil, uygarca konuşmanın ve tartışmanın merkezi yapmaktır çünkü yapacak 
çok işimiz var, kat etmemiz gereken çok mesafe var, çözüme kavuşturmamız 
gereken çok sorunumuz var. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla tükettiğimiz 
zamanın en değerli kayıplarımız olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir. 
Çok sayıda sorunumuz var önümüzde, bunların başında yeni bir anayasa 
sorunu var. Yaşadığımız her türlü sıkıntının temelinde bu Anayasa’nın olduğunu 
hepimizin kabul etmesi lazım. O nedenle 24’üncü Dönem milletvekilleri 
olarak insan hakları ve özgürlükler açısından çağdaş değerleri içeren yepyeni 
bir anayasayı milletimize armağan etmek hem hepimizin taahhüdüdür hem de 
bu dönem milletvekilleri olarak milletimize borcumuzdur. Onun için, en başta 
bu sorunu çözmek üzere, teker teker seçilmiş milletvekillerimizin Anayasa’nın 
yüklediği yükümlülükleri yerine getirmek ve Anayasa’nın amir hükümlerini 
kısa sürede yerine getirmek suretiyle bu Meclisi tam anlamıyla çalışabilir bir 
noktaya getirmektir. Herkesin farklı anlam ve içerik yüklediği Kürt sorunu 
Türkiye’nin önemli sorunlarından bir tanesidir. Terör sorunu vardır ve 
siyasetin, siyaset hukukunun bu manada yeniden tanzimi Meclisin öncelikli 
görevleri arasındadır. Avrupa Birliği sorunu, Kıbrıs sorunu, bölgemizde 
cereyan eden yıkıcı sorunlar hep bizim birlikte çalışmamızı zaruri kılmaktadır. 
Bu sorunları biz çözeceğiz, birlikte çözeceğiz ve çözmeliyiz. Aynen çağdaş ve 
ileri demokrasilerde, uygar toplumlarda olduğu gibi Parlamentoyu sorunun 
parçası hatta sorunun kaynağı yapmadan çözümün parçası, çözümün en 
meşru zemini ve adresi hâline getireceğiz ve bu elimizdedir ve mümkündür. 
Soğuk savaş dönemlerinden kalan bir alışkanlıkla yumruk sıkarak değil, 
birbirimizin elini sıkarak çözebiliriz ve böyle bir siyaset dönemini başlatabiliriz. 
Milletimizin beklentisi budur, adres de burasıdır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu Mecliste başkanlık yapmış, üye olarak 
bulunmuş bütün devlet ve siyaset adamlarımızı, ölenlerine rahmet, hayatta 
kalanlarına sağlık ve esenlik dileyerek şükranla ve saygıyla yâd ediyorum.

Meclisimizin Geçici Başkanlığı sıfatını dirayetle yürüten zatıalinizi, 
Sayın Başkan ve Divan üyelerini saygıyla selamlıyorum. Allah milletimizin ve 
hepimizin yardımcısı olsun.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından 
alkışlar)
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Konu : TBMM Başkanı Seçilmesi Dolayısıyla Teşekkür Konuşması
Yasama Yılı : 3
Birleşim : 128
Tarih : 02 Temmuz 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Şahsımla ilgili teveccühünüz ve verdiğiniz karar için ayrı ayrı hepinize 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu kutsal çatı altında Başkan olarak, milletvekili olarak ve kamu görevlisi 
olarak hizmet vermek inanıyorum ki bizler için bir gururdur, bir onurdur 
çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en 
temel kurumudur çünkü bu Meclis, istiklal mücadelemizi yürüten ve yöneten 
bir Meclistir, gazi Meclistir çünkü bu Meclis, devleti ve cumhuriyeti kuran, 
demokrasiye giden yolu açan Meclistir çünkü bu Meclis, doksan üç yıldan beri, 
Türk milletinin çağdaş uygarlık hedefine ulaşabilmesi için anayasal, yasal ve 
yapısal reformları yaparak, her alanda, ülkemizin ve insanımızın mutluluğuna, 
refahına ve kalkınmasına öncülük etmiş, en büyük katkıyı vermiştir, bugün de 
aynı inanç ve heyecanla aynı hedefler için hizmet vermeye devam etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bu doksan üç yıl içinde çok önemli 
işler yaptık ama daha yapılacak çok işimiz bulunmaktadır. Milletimizin bizden 
beklentisi yüksektir. En başta, insan onurunu ve insan haklarını esas alan 
hak ve özgürlüklerin standardını yükselterek, onları teminat altına alacak 
olan etkin ve verimli bir devlet hizmetini temin için kendi içinde dengeleri 
iyi kurulmuş yeni bir Anayasa bizim milletimize taahhüdümüzdür. Bu 
sorumluluk omuzlarımızda durmaya devam etmektedir.

Keza, Meclisin saygınlığını artıracak bir yandan kaliteli ve ihtiyaç duyulan 
yasaları katılımcı bir anlayışla çıkarmayı kolaylaştıracak, öbür yandan da 
etkin bir denetime imkân verecek ve Meclisin verimli çalışmasını sağlayacak 
yeni bir İç Tüzük acil bir ihtiyaçtır. Bunları bir an evvel yapmalı ve bir şekilde 
sonlandırmalıyız. Bence bunlar diğer çalışmalarımızın ön şartıdır. Anayasa ve 

TBMM Başkanı Seçilmesi Dolayısıyla
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İç Tüzük’teki bu yanlış hükümler varlığını ve yürürlüğünü sürdürdüğü sürece 
doğru sonuçları beklemek bence çok gerçekçi olmamaktadır.

Bu vesileyle, en başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm başkanlarımızı, devlet ve siyaset 
adamlarımızı, milletvekillerimizi ve kamu görevlilerini, doksan üç yıldır 
hizmet vermiş ve vermekte olan tüm mensuplarımızı rahmet, minnet ve 
şükranla anıyorum.

Maalesef geçmiş dönemde büyük acılar yaşadık, hâlâ o acıları yüreğimizin 
derinliklerinde hissediyoruz. Sivas’ta, Başbağlar’da ve başkaca birçok olayda 
hayatını kaybeden büyük değerlerimiz var. Onları da bu vesileyle, bu ülkenin 
birliği ve dirliği için hayatını feda etmiş tüm vatan evlatlarıyla birlikte rahmet 
ve saygıyla anıyorum.

Tekrar hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Sağ olun. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)
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23 Nisan Görüşmeleri

Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 92’nci Yıl 
Dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
Kutlanması, Günün Önem ve Anlamının Belirtilmesi 
Görüşmeleri Dolayısıyla

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 97
Tarih : 23 Nisan 2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Gündemimize göre, Genel Kurulun 18 Nisan 2012 tarihli 
96’ncı Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 92’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
kutlanması ile günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapacağımız 
görüşmelere başlıyoruz.

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 
92’nci yıl dönümü olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku 
ve heyecanla kutluyoruz. Meclisimiz doksan iki yıldır ülkemizin geleceği ve 
milletimizin istikbali için millî iradenin merkezi olarak çalışmaktadır. Bugüne 
kadar elde ettiğimiz başarılarda bu yüce çatı altında görev yapmış ve yapmakta 
olan değerli milletvekillerinin çabası ve katkısı çok büyüktür. İşte, doksan iki 
yıl önce bugün zor şartlarda açılan Meclisimiz bağımsızlığımızı gerçekleştirmiş 
ve cumhuriyetimizi kurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, imparatorluğun 
yıkıntılarından kurum ve kuruluşlarıyla çağdaş bir devlet çıkarmıştır. O 
yıllarda yurdumuzun birçok yeri işgal edilmiş, orduları dağıtılmış ve memleket 
bilfiil işgal edilmiştir fakat milletimizin gönlündeki bağımsızlık ve vatan aşkı 
ve büyük millet bilinci canlı ve diri olarak her zaman yaşamış ve bugün de 
yaşamaktadır. 

Anadolu’da yapılan seçimlerin ardından zor şartlar altında Ankara’ya gelen 
milletvekillerinin katılımlarıyla 23 Nisan 1920’de Meclisimiz açılmıştır. O gün 
en yaşlı üye sıfatıyla Meclisi açan Şerif Bey şöyle demiştir: “Bu yüce Meclisin 
en yaşlı üyesi kimliğiyle ve Allah’ın yardımıyla ulusumuzun iç ve dış tam 
bağımsızlık yazgısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip kendisini 
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yönetmeye başladığını bütün cihana duyurarak Büyük Millet Meclisini 
açıyorum.” Böylesi heyecanlarla, umutlarla ve dualarla açılan Meclisimiz millî 
mücadelemizi başarıyla yürütmüş ve bağımsızlığımızı kazandırmıştır. Alnının 
akıyla dünyadaki tek gazi Meclis olmuştur. O nedenle, bu Meclis gazi Meclistir, 
bu Meclis şanlı bir Meclistir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi doksan iki yıllık süreçte de üzerine düşen 
tarihî sorumluluğun gereğini yapmakta her zaman büyük çaba içerisinde 
olmuştur. Millî menfaatlerimizi ve onurumuzu gözetmenin, ülkemizin gelişip 
kalkınması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet 
düzeyinin üzerine çıkması çabası içerisinde olmuştur. Böylesine şanlı ve 
onurlu bir geçmişe sahip olan Mecliste görev yapmış olmak hepimizin haklı 
gururudur. 

Değerli milletvekilleri, doksan iki yıl önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışı, millî egemenliğin vazgeçilmezliğinin ve millî iradenin 
üstünlüğünün ifadesidir. Millî iradenin üstünlüğü bizim için devredilemez 
ve asla vazgeçilemez. Millî egemenlik bizim millî mücadelemizin ruhunda 
gizlidir. Millî mücadelemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir 
halk hareketidir. Milletimiz düşmanı yurttan kovmuş ve kendi cumhuriyetini 
ve demokrasisini kurmuştur. Cumhuriyet ve demokrasi bizim en büyük 
kazanımlarımızdır. Bunları bize armağan edenlere şükran borçluyuz. 

Millî iradenin üstünlüğü aynı zamanda demokrasinin de gücüdür. Millî 
egemenlik demokrasiyle anlamlıdır. Halk iradesinin çiğnenmesi ve kesintiye 
uğraması en büyük zararı demokrasiye ve millete vermektedir. Millî egemenliği 
çiğnetmemek, Meclisin hukukunu ve milletin egemenliğini korumak temel 
görevimizdir. Millî iradeye yönelik girişimlerin bu ülkenin kuruluş felsefesine 
ve halkın iradesine yönelik girişimler olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Çok partili hayat, işleyen bir demokratik sistem, burada tecessüm eden 
millî irade bizim en büyük kazancımızdır. Bunu korumak ve demokrasimizi 
geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşadığımız ve yaşamakta 
olduğumuz acı tecrübelerden sonra bunu hepimiz tam bir samimiyetle kabul 
etmeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, Birinci Meclisin saygın üyeleri zor koşullarda 
verilen mücadelenin ardından cumhuriyetimizi kurmuşlardır. Bunu daha 
ileriye götürmek, demokrasi ve insan hakları standardını geliştirmek ve çağdaş 
bir cumhuriyet hâline getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. 

Hızlı bir değişim sürecinde olduğumuz açıktır. Yeni dönemler yeni 
sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Her geçen gün yeni sorunlarla karşılaşmaktayız. 
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Çok değişik sebeplerden ve yargılama süreciyle ilgili sıkıntılardan dolayı 
olsa da bugün bir temsil sorunu yaşamaktayız. Konunun tüm yönleriyle 
değerlendirilerek birlikte bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu 
sorunun sebepleri ve kaynakları farklı da olsa bedelini siyaset kurumu ve 
bizler ödemekteyiz. Bunca sorunumuz varken bir de bu sorumlulukla karşı 
karşıyayız. 

Saygıdeğer milletvekilleri, teknolojik gelişmelere, sosyolojik değişimlere, 
üretim ilişkilerine ve bilgi üretimine göre dünya yeniden şekillenmekte ve 
hayat yeniden kurulmaktadır. Modern dünya ile entegre olmaya çalışan 
Türkiye ise bu gelişmelerin içerisinde hızlı bir ekonomik, siyasi ve kültürel 
değişim sürecindedir. Bugün farklı kültürel iklim ve ilişkiler içerisinde genç bir 
nüfus yetişmektedir, ülkemizin ise tarihî ve kültürel olarak büyük potansiyeli 
bulunmaktadır. Doğu ile Batı’nın ortasında, geleneksel özellikleri yanında 
modernleşmeye çalışan bir ülkedir. Farklı kültürel geleneklere sahip, Doğu 
medeniyetinin de Batı medeniyetinin de özelliklerini bünyesinde barındıran 
belki de dünyadaki tek ülkedir. Her şeyden önce bir imparatorluk vârisiyiz. 
Bununla birlikte, cumhuriyetle büyük bir modernleşme, yenilenme ve reform 
sürecinde olduğumuz, yeni kurumlar, kuruluşlara sahip olduğumuz da göz 
ardı edilemez; bu, devam eden, sürekli kendisini geliştiren modernleşmeyi 
ileri aşamalara taşıyan bir süreçtir. 

Demokrasimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Demokrasi eksikliği temel bir 
toplumsal noksanlık olarak sorunlara yol açmaktadır. Demokrasi günümüz 
dünyasında, artık, ekmek kadar, su kadar gerekli bir ihtiyaçtır. Bugün Orta 
Doğu’da yaşanan gelişmelere bakarak demokrasinin ne kadar büyük bir 
nimet olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, demokrasinin bugünden yarına 
gelmediğini, süreç içerisinde kendisini geliştirdiğini, kurum ve kurallarını 
oluşturduğunu ve bunu bir kültüre dönüştürdüğünü görüyoruz, bizim için bu 
süreç Senedi İttifak’la başlayan yaklaşık iki asırlık bir süreçtir. Demokrasimiz 
kesintilerle ve sorunlarla uğraşarak bugüne kadar gelmiştir, bu süreçte çok da 
kayıplarımız olmuştur fakat demokrasi çabamızdan, özgür ve kalkınmış bir 
ülke olma hedefinden hiç şaşmadık, yeni kayıplar da artık istemiyoruz. 

Demokrasimiz konusunda herkese büyük sorumluluk düşmektedir, 
en başta da bizlere yani siz saygıdeğer milletvekillerine düşmektedir. 
Tutumları, davranışları, ortaya koydukları söz ve fiilleriyle milletvekili sıfat 
ve sorumluluğuyla bağdaşmayan olumsuzluklardan hepimiz kaçınmalıyız. 
Bunları değerlendirecek ve kurala bağlayacak bir siyasi etik kuruluna 
ihtiyaç olduğu çok açıktır. Ümit ederim ki bunu kısa sürede, bu dönem 
gerçekleştirebiliriz. Bu konuda hepimizin ortak çabasına ihtiyaç var. Hepimiz, 
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işimizi daha iyi yapmaya ve daha sorumlu davranmaya mecburuz. Ülkemizin 
ve demokrasimizin geleceğini ve çocuklarımızın yaşamını günlük siyasi 
kaygılar ötesinde planlamak ve düşünmek gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, demokrasi bir mücadelenin eseridir, aklın, bilimin 
ve özgürlüğün zaferidir. Bunun nasıl daha ileri götürüleceği, olgun ve iyi işleyen 
bir sisteme dönüştürülebileceği ortak akılla, diyalogla ve demokratik rekabetle 
olabilecektir. Demokrasi, konuşabilmenin ve birbirini anlayabilmenin uygun 
zeminini ve fırsatlarını sunmaktadır. Toplumsal sorunların sürekli olacağı 
açıktır, bilim ve akıl ise bunu çözebilmenin yöntemlerini sunmakta, demokrasi 
buna uygun zeminler hazırlamaktadır. Tartışma ve diyalog zeminlerini tahrip 
etmeden, konuşma ve diyaloğu bir kültür hâline getirerek sorunlarımızı 
çözebiliriz. Bunun elbette ki en uygun zemini Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi millî iradenin temsil merkezi ve sorunların 
çözüm yeridir, bütün kesimlerin umutlarının olduğu ve gözlerini çevirdiği 
yerdir. Bu zemini tahrip etmemek, burasının verimliliğini ve işlerliğini 
korumak hepimizin sorumluluğudur. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Meclisimizin açılışının 92’nci yıl dönümünü 
kutlarken, Meclisinin açılışının yıl dönümünü çocuklara bayram olarak 
armağan eden bir ülke olmanın da onurunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın 
milletimizin ideallerine sahip çıkarak daha iyiyi, başarıyı, kaliteyi ve özgür 
Türkiye’yi düşleyerek yetişmelerini istiyoruz, onların millî egemenlik ruhuyla 
büyümelerini istiyoruz, daha demokratik, özgür yarınları inşa etmelerini 
istiyoruz. Biz, onlara daha demokratik bir ülke bırakmak zorundayız. Kavgaların 
hâkim olduğu, sürekli sorunlar çıkaran bir demokrasiyi çocuklarımız hak 
etmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli 
emanetlerden biri yeni anayasa ve özgür bir Türkiye’dir. Yeni anayasa 
milletimize ve çocuklarımıza karşı borcumuzdur. Bugün dünya ve Türkiye 
değişmiştir, bizim koşullarımız ve demokrasi standartlarımız da değişmektedir 
ve değişmek mecburiyetindedir. Yeni anayasa bizim için yeni bir sayfa, yeni 
bir Türkiye’dir. Yeni anayasa, geçmişimizle ve aynı zamanda geleceğimizle bir 
yüzleşmedir, yanlışlarımızla, eksikliklerimizle bir muhasebedir, meşru bir 
zeminde, Meclis ikliminde bir toplumsal sözleşme metni çıkarma çabasıdır. 
Milletin temsilcileri millet adına demokratik bir anayasa yapacaklardır. Siyaset 
kurumu sivil toplum örgütleriyle, toplumsal aktörlerle birlikte diyalog içerisinde 
bir anayasa yapmak durumundadır. Yeni anayasa yapamadığımız takdirde 
çok şey kaybedeceğimizin hep beraber farkında olmamız gerekmektedir. 
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Gelinen noktada, ortaya konulan iradelerden ve toplumumuzun bu yöndeki 
büyük beklentisi ile milletimize yakışan, temel hak ve özgürlükleri koruyan, 
geliştiren ve demokrasimizin standardını yükselten daha çağdaş bir anayasaya 
kavuşacağımıza inanıyorum.

Meclisimizin açılışının 92’nci yıl dönümünde başta Millî Mücadele’mizin 
Önderi ve ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Birinci 
Meclisimizin kahraman milletvekillerini ve o günden bugüne bu çatı 
altında görev yapan tüm milletvekillerimizi, Millî Mücadele’mizin tüm gazi 
ve şehitlerini, ebediyete intikal eden parlamenterlerimizi saygı ve şükranla 
anıyorum.

Tüm milletimizin ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutluyorum. (Alkışlar)
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Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 93’üncü Yıl 
Dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
Kutlanması, Günün Önem ve Anlamının Belirtilmesi 
Görüşmeleri Dolayısıyla

Yasama Yılı : 3
Birleşim : 95
Tarih : 23 Nisan 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Genel Kurulun 
17/4/2013 tarihli 93’üncü Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 93’üncü yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi 
amacıyla yapacağımız görüşmelere geçiyoruz.

Saygıdeğer milletvekilleri, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 
93’üncü yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bu vesileyle Meclisimizin 
açılışını gerçekleştiren, başta millî mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman milletvekillerini, tüm 
şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 

Doksan üç yıl önce burada toplanan milletvekillerinin sağlam temeller 
üzerinde kurduğu ülkemiz her geçen gün gelişmekte ve güçlenmektedir. 
Dönemin zor şartlarında vatan sevgisiyle koşup buraya gelen milletvekillerinin 
bağımsızlık mücadelemizde gösterdikleri ruh, bizim için daima yol göstericidir. 
Dönemin zor şartlarında büyük bir vatanperverlikle düşmana direnen, ideal ve 
heyecanlarıyla bu Meclis çatısı altında toplanan ilk Meclisin kahraman üyeleri 
milletimizin gönlünde unutulmaz bir yer edinmişlerdir. 

23 Nisan 1920, bu tarihî gün, milletin istiklali ve de istikbalinin ancak 
milletin azim ve kararıyla sağlanacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz kutlu ve 
gerçekten mutlu bir gündür. İşgal altındaki bir devletin istiklal bayrağı bugün 
göndere çekilmiştir. Ulus’taki mütevazı binada kesilen kurbanlar, edilen 
dualar ve dökülen gözyaşlarıyla Meclisimiz bugün açılmıştır. O gün, Meclisi 
açan Sinop Milletvekili Şerif Bey, bu yüce Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve 
Allah’ın yardımıyla milletimizin tam bağımsızlığını ve varlığını bizzat ele alıp 
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yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek “Büyük Millet Meclisini 
açıyorum.” hitabıyla Meclisimiz çalışmalarına başlamıştır. İleride cumhuriyete 
ve demokrasiye giden yolda en önemli adım atılmıştır.

Meclisimiz, imparatorluğun yıkıntılarından kurum ve kuruluşlarıyla 
çağdaş bir devlet çıkarmıştır. Bu büyük millet, önce Meclisini toplamış, 
iradesini ortaya koymuş, büyük zorluklar ve sıkıntılar içerisinde millî 
mücadeleyi yönetmiş; istilacılara ve işgalcilere karşı bu mücadeleyle, üzerinde 
oynanmak istenen ve uygulamaya konulmuş bulunan emperyalist oyunu 
bozmuş, son haçlı seferine dur demiştir. Türk milleti, varlığını ve birliğini 
korumak için çareyi yine kendisinde bulmuştur. O yüzden bu meclis gazi 
meclistir, şanlı meclistir, son ve ebedi devletimizi kuran meclistir, milletimizin 
ve cumhuriyetimizin çare kapısıdır, aynı zamanda kurucu meclistir. Meclisin 
iradesi milletin iradesidir; herkes bunu böyle bilmeli, böyle anlamalı, kanun 
ya da karar olarak ortaya koyduğu iradeyi ona göre uygulamalıdır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, o günden bugüne doksan üç yıllık süreçte her zaman 
tarihî sorumluluğunun bilinci ve gayreti içerisinde, Türk milletinin medeniyet 
yürüyüşünde ve sorunlarının çözümünde en önde görev ifa etmiştir. Gücünü 
ve yetkisini milletten alan Meclisimizin tarihi aynı zamanda devletimizin de 
tarihidir.

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan istiklalin ve istikbalin adıdır. 23 Nisanın 
amacı özgürlük ve bağımsızlıktır; hedefi, ileri, çağdaş, gelişmiş, demokratik 
bir ülke meydana getirmektir. Bizler milletvekilleri olarak 23 Nisanın ruhunu, 
amacını ve hedefini canlı tutmaya, kazanımlarına sahip çıkmaya mecburuz. 
Esasen cumhuriyetin ve demokrasinin gücü buradan gelmekte, can suyunu 
milletin iradesinden almaktadır. Bu sebepten dolayı millî iradenin üstünlüğü 
bizim için devredilemez ve vazgeçilemezdir. Cumhuriyetin, demokrasinin ve 
23 Nisan ruhunun ne kadar hayati önemde olduğunu bölgemizde ve dünyada 
yaşanan gelişmelerden sonra şimdi çok daha iyi anlıyor ve bu değerleri bize 
kazandıranları şükranla anıyoruz.

Sayın milletvekilleri, hayat ileriye doğru yaşanıyor ama geriye bakınca 
anlaşılıyor. Bizler geçmişten ders alarak geleceğimizi inşa etmek zorundayız, 
böyle bir sorumluluk omuzlarımızdadır; o sebepledir ki millî egemenliği 
güçlendirmek, ülkemizi geliştirmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni modern 
devletler safında en güçlü yere oturtmak, bizim en başta gelen görevimizdir. 
Milletvekilleri olarak bu ideal boynumuza borçtur. Türkiye, bu ulvi hedefe 
ulaşabilmek için kardeşliğini daha da derinleştirerek birlik ve beraberliğini 
ebediyen sürdürecektir. Çünkü Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu’da, 
Yemen’de ve Fizan’da, Çanakkale’de istiklal ve bağımsızlık mücadelemizde 
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birlikte kan verdik, can verdik, gözyaşı döktük, acımız, hüznümüz, sonuçta 
sevincimiz birbirine karıştı. Bir olduğumuz zaman iri de olduk, diri de 
olduk. Unutmayalım ki kuvvet “birlik”tedir, dirlik de “birlik”tedir. Ayrılığı ve 
ayrımcılığı reddedip birliği ve kardeşliği savunacağız, “birlik”te rahmet olduğu 
inancını daima diri tutacağız, gönül köprülerimizi güçlendirip Yunus’un dediği 
gibi, gönüller yapmanın mücadelesini vereceğiz. Bin yıldır bu topraklarda 
inşa ettiğimiz kültürün ve muhteşem medeniyetimizin özü budur. Ülkemizin 
karşılaştığı her sorunun üstesinden bu ruh ve inançla galip geleceğiz. Tarihimiz 
daima bize ışık tutacak, yolumuzu aydınlatacaktır. Kurucu iradenin belirlediği 
ideallerden, güçlü bir ülke heyecanından vazgeçmeyeceğiz. Doksan üç yıl 
önce, buradan ayağa kalkan millet var olmaya, hem de en güçlü şekilde var 
olmaya devam edecektir, bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bizler sadece sorunları konuşarak siyaset 
yapamayız. Sorunlara çözüm üretmek bizim asli görevimiz, varlık sebebimizdir. 
Çözüm üretmeyen siyaset kendisini tartışılır kılar. Sadece mevcut sorunları 
değil yarınlarda ortaya çıkacak sorunları ve çözümlerini öngöremeyen 
ve planlayamayan siyasetin gerekliliği en önemli sorun olur. Dünya hızla 
değişiyor. Hayatın her alanında; siyasetten ekonomiye, dış ilişkilere, üretim 
ilişkilerine, teknolojik gelişmelere kadar kökten, dipten, derin bir değişim 
yaşanıyor. Türkiye bu değişimin dışında değildir ve dışında kalamaz. Bu 
değişimi ve dönüşümü doğru anlamak, gereğini yapmak için tarihî, kültürel, 
siyasi tecrübeye sahibiz. Büyük potansiyelimiz bulunmaktadır. Bu potansiyeli 
dinamik hâle getirmek ve iyi kullanmak hepimizin görevidir. Türkiye’yi çağdaş 
dünyanın ve muasır medeniyetin gerisinde bırakamayız, bu da başka bir 
görevimizdir, büyük Atatürk’ün bize de vasiyetidir. 

Ülkemizin birçok sorunu vardır. İnsanın ve toplumun olduğu yerlerde 
sorunların olması kaçınılmazdır. Sorunlara çözüm üretmek siyasetin 
gerekçesidir. Bilim ve akıl, çözümün yöntemini sunar, demokrasi, buna uygun 
zeminler hazırlar. Tartışma ve diyalog zeminini tahrip etmeden, konuşarak, 
uygarca tartışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur, 
bulamayacağımız çözüm de yoktur. 

İlk Meclisin tutanakları, tartışmaları, o tartışmalara egemen olan üslup, 
ruh ve iklim bize çok şey öğretmelidir. Bugün, bu iklime, barışa, kucaklaşmaya, 
sağduyuya ve hassasiyetlere ihtiyacımızın olduğu açıktır. Bu ihtiyacı en evvel  
Türkiye Büyük Millet Meclisinde gidermeli ve milletimize saygı duyulan 
örnekler ortaya koymalıyız. Bu kutsal çatının saygınlığını ve işlerliğini 
korumak hepimizin sorumluluğundadır çünkü “Meclis” demek “gelecek” 
demektir, milletin geleceğine yön vermektir, doksan üç yıldır bunu yapmaya 
çalışıyoruz. 

23 Nisan Görüşmeleri
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İyi bir gelecek için bu dönem başarmak zorunda olduğumuz bir konumuz, 
bir sorunumuz ve bir görevimiz vardır, o da yeni bir anayasa yapmaktır. 
Mevcut Anayasa’nın bize artık dar geldiği toplumun bütün kesimlerince 
yıllardır söylenmektedir. Daha demokratik, daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü 
bir anayasada, birey, toplum, devlet ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtmuş, 
uzlaşıyla hazırlanmış yeni bir toplumsal sözleşme, ortak geleceğimize yönelik 
bir mutabakat milletimizin en başta gelen talep ve beklentisidir. Bu talep, 
bugün itibarıyla bir zarurettir, bunu görmeliyiz, bu işi geciktiremeyiz, bu 
işi savsaklayamayız. Bitmez tükenmez, halkımızı canından bezdiren siyasi 
kavgaların konusu yapamayız, yeni suçlamaların objesi hâline getiremeyiz. 
Unutmayalım ki Meclisin görevi, temennide bulunmak değil, milletin bu en 
önemli özlem ve beklentisini hayata geçirmektir. 

Bir diğer husus da çıkardığımız yasalarla ilgili durumdur. Her hafta 
gecenin geç saatlerine kadar çalışıp yasalar çıkarıyoruz. Ülkemizin sorunlarına, 
yasa çıkararak, var olanları günün ihtiyaçlarına göre değiştirerek çözüm 
bulmaya çalışıyoruz. Yasa çıkarmak yetmiyor. Mühim olan, kanun koyucunun 
iradesine uygun olarak bunların yorumlanması ve uygulanmasıdır. Bu noktada 
bazı sıkıntılar yaşadığımız ortadadır. Özellikle uygulamadaki farklılıklar ve 
bunların ortaya çıkardığı mağduriyetler bugün en önemli sorunumuzdur. 
Bu sıkıntıları gidermek için tekrar yeni yasalar, yeni paketler çıkarıyoruz 
ya da toplumu yeni beklentiler içerisine sokuyoruz. Bizim yasama organı 
olarak beklentimiz, açıkça ortaya koyduğumuz irademizin iyi anlaşılması, 
uygulamaların ona göre yapılması, mağduriyetlerin muhakkak giderilmesi. Bu 
yöndeki beklentilerin yeni yasal düzenlemelerle değil, özgürlükçü, Anayasa’nın 
90’ıncı maddesine göre ve altına imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelerin 
ruhuna uygun olarak içtihatlarla giderilmesidir. Çağdaş hukuk anlayışı bunu 
gerektirir. Aksine uygulamalar, bize, siyasi, sosyal, güvenlik, temsil, uzun 
tutukluluk, uzun yargılamalar gibi içinden çıkmakta zorlandığımız birçok 
sorunu gündeme taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, aynı zamanda Çocuk Bayramı’dır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, 23 Nisan gününü Çocuk Bayramı olarak 
ilan eden bir ülkede yaşıyor olmaktan gurur duyuyorum. Bugün nasıl dünden 
daha iyiyse yarın da bugünden daha iyi olacaktır. Onu, bugünün çocukları 
başaracaktır. Daha demokrat, daha özgür bireyler olarak yetişen çocuklarımızın 
Türkiye’yi ulaştıracakları seviyenin hayallerimizin de ötesinde olacağına 
inanıyorum, yeter ki bizler onlara daha demokratik ve daha yönetilebilir bir 
ülke bırakalım. 

Bu düşünce ve temennilerle aziz milletimizin, çocuklarımızın Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.
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Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluş’unun 94’üncü Yıl 

Dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
Kutlanması, Günün Anlam ve Öneminin Belirtilmesi 
Görüşmeleri Dolayısıyla

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 80
Tarih : 23 Nisan 2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Genel Kurulun 
16/4/2014 tarihli 77’nci Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması ve günün anlam ve öneminin belirtilmesi 
amacıyla yapacağımız görüşmelere geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, Türk milleti olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 94’üncü yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bu vesileyle, 
o kutlu destanın yazıcıları, başta millî mücadelemizin önderi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve ilk Meclisimizin gazi milletvekilleri olmak üzere tüm gazi ve 
şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Millî mücadelemizin bu kahramanları 
bize onurlu bir tarih ve şanlı bir geçmiş bırakmışlardır, yüreğimize daima 
büyük umutlar ve heyecanlar armağan etmişlerdir.

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi olduğu kadar 
Anadolu’da yeni Türk devletinin de miladıdır. Milletimiz doksan dört yıl 
önce Anadolu’da yeni bir başlangıç yapmış, 23 Nisanın taşıdığı derin anlamı 
milletimizin her ferdinin doğru anlaması gerekmektedir. Her türlü tehdit ve 
zorluk göze alınarak bayrak düştüğü yerden kaldırılmış ve Türk milletinin 
istikbalinde yeni ufuklar açılmıştır. Hürriyet ve bağımsızlığımızdan asla 
vazgeçemeyeceğimiz bütün dünyaya ilan edilirken, emperyalist ve müstevli 
kuvvetlere karşı verilen kahramanca mücadele sonrasında Anadolu yeniden 
barış ve huzura kavuşmuştur. Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde Samsun’dan 
başlayan Millî Mücadelemiz, İzmir’de düşmanın denize dökülmesiyle kutlu bir 
zaferle sonuçlanmıştır. İstiklal mücadelemizin kahramanları o zor şartlarda 
büyük bir destan yazmışlardır. Bu destanın kahramanları daima yüreklerimizde 

23 Nisan Görüşmeleri
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ve tarihimizde yaşayacaklardır. Anadolu’nun üzerine kara bulutların çöktüğü 
o dönemde, umut meşaleleri tutuşturup milletimizi karanlıktan aydınlığa 
çıkarmışlardır. Ankara’da yaktıkları kandiller Anadolu’nun çeşitli köşelerinde, 
Sakarya’da, İnönü’de birer ateş topu gibi düşmanın üzerine yağmış ve işgalcileri 
hezimete uğratmışlardır. Son bir buçuk asırdır tökezleye tökezleye yürümeye, 
kendisine güçlü bir istikamet çizmeye çalışan Türk milletini yeniden ayağa 
kaldırmanın çabasında olmuşlardır. Bağımsızlık, cumhuriyet ve demokrasinin 
zenginliklerini ülkemize kazandırmanın, Türkiye’yi kalkınmış modern bir 
ülke yapmanın gayretini göstermişlerdir. Modern dünyanın kazanımlarını 
ülkemize getirmenin, ülkemizde bilimin, üretimin, sanayinin, zenginlik ve 
kalkınmanın hâkim olmasının mücadelesini vermişlerdir.

Değerli milletvekilleri, doksan dört yıl önce Meclisimiz büyük heyecanlarla 
açılmıştır. Hacı Bayram Camii’nde kılınan namazın ve edilen duaların ardından 
Meclisimiz çalışmalarına başlamıştır. Yürekleri buruk, kulakları Anadolu’nun 
dört bir yanından gelecek haberlerde olan 115 milletvekili, gözyaşları eşliğinde 
ilk toplantısını yapmıştır. O gün, en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili 
Şerif Avkan Bey, milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde, alın yazısının 
sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip kendi kendisini yönetmeye 
başladığını bütün dünyaya ilan ederek “Büyük Millet Meclisini açıyorum.” 
hitabı ve tevfikiilâhiyle Meclisin açılışını yapmış, milletvekilleri de gözlerinde 
ve yüreklerindeki ışıkla bu tarihî olaya eşlik etmişlerdir.

Gazi Meclisimiz millî mücadelemizi yönetmiş ve başarıya ulaştırmıştır. İlk 
Meclisimizin kahraman milletvekilleri zaman zaman cephede zaman zaman 
Mecliste milletimizin geleceği için çalışmışlardır. Milletimizin umutlarına ve 
menfaatlerine asla halel getirmemiş, millî bir duyarlılıkla kendilerini ateşe 
atarak o yangın ortamında mücadele etmişlerdir. Milletvekilleri bir yandan 
cephede mücadele ederken bir yandan da bağımsızlığa olan inançla yeni 
devletin altyapısını oluşturmuş, kanunları çıkarmış, millî marşımızı kabul 
etmişlerdir.

Millî Mücadele’mizin kahramanlarının, dönemin zor şartlarında Ankara’ya 
gelebilen 115 milletvekilinin ve İstiklal Savaşımızın isimsiz kahramanlarının 
büyük başarılarıyla gurur duyuyoruz. Onların yaptıkları tarihimizde hep 
söylenecek, anlatılacak ve işaret taşları olarak bize yol gösterecektir. Biz, 
onların bu yaptıklarından ve düşüncelerinden dersler almaya, demokrasimizi 
geliştirmeye ve ülkemizin modern ülkeler safında yer alması için gayret 
gösteremeye devam edeceğiz.

Değerli milletvekilleri, Türkiye muasır medeniyet yolunda önemli 
mesafeler almıştır. Demokrasisini geliştirmiş, kurumsallaştırmış, millî iradenin 
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üstünlüğü anlayışını güçlendirmiş, işleyen bir sisteme dönüştürmüştür. Fakat, 
tarihin akışında gelişmenin durmadığı, demokrasilerin de tekâmül kaydettiği, 
daha özgürlükçü yorum ve uygulamalara doğru evrildiği bir gerçektir; bizim 
de bunu yakalamamız gerekmektedir, yoksa çağın gerisinde kalma riskiyle 
karşı karşıya kalabiliriz. Demokrasimizi nasıl daha fazla geliştirebileceğimiz, 
hukukun tam anlamıyla egemen olduğu, katılımcı, çoğulcu ve temsil gücü 
yüksek bir siyasi yapıyı nasıl inşa edebileceğimiz önümüzde duran en önemli 
problemlerdendir. Toplumsal sorunlara daha fazla demokrasi ve özgürlükçü bir 
anlayış içerisinde, hukuku esas alarak çözüm bulabiliriz. Ortak aklın işlediği, 
saygı, güven ve hoşgörü anlayışının, uzlaşı ve iş birliği kültürünün üst düzeyde 
olduğu bir zemin içerisinde sorunlarımızı çözebiliriz. Buna ihtiyacımız vardır 
ve bunu hep birlikte inşa edebiliriz. Demokrasimizi ancak bu şekilde daha 
ileriye taşıyabilir, toplumsal barışımızı bu şekilde güçlendirebiliriz.

Bu nedenle, Meclisinin açılışını çocuklarına bayram olarak armağan eden 
tek ülke olarak onlara daha güzel bir gelecek ve gelişmiş bir demokrasi bırakmak 
ortak sorumluluğumuzdur, bu bizim üzerimizde bir vebaldir. Geçmişimizden 
bize intikal eden miras ölçüsünde en iyisini yapmak, çocuklarımıza güzel bir 
ülke bırakmak zorundayız. Onlar da bizden daha iyisini yapacak, daha gelişmiş 
ve müreffeh bir ülkeyi inşa edeceklerdir. Yoksulluk, siyasi, ekonomik ve dinî 
kayıt dışılık gibi sorunların olmadığı, demokratik kanalların özgür bir şekilde 
işlediği bir yapıyı inşa edeceklerdir. Çünkü devletimizin devamı, milletimizin 
bekası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olmasının güvencesi 
çocuklarımız ve gençlerimizdir, geleceğimiz onların ellerinde şekillenecektir. 
Yarının daha huzurlu ve aydınlık Türkiye’sini onlar yönetecek, aramızdaki 
kardeşliği onlar daha da derinleştirecek ve ebedileştirecektir.

Bu düşüncelerle, tüm milletimizin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, 
Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, 
ilk Meclisimizin gazi milletvekillerini, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bugüne kadar görev yapmış, demokrasimize, ülkemize hizmet etmiş tüm 
milletvekillerini, Millî Mücadele’mizin isimsiz kahramanlarını, gazi ve 
şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum.
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Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 95’inci Yıl 
Dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
Kutlanması, Günün Önem ve Anlamının Belirtilmesi 
Görüşmeleri Dolayısıyla 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 92
Tarih : 23/04/2015

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 95’inci yılını coşkuyla kutluyoruz. Bu vesileyle, Türk 
milletinin birliğinin temsilcisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, 
istiklal mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kurucusu gazi milletvekillerimiz başta olmak üzere, tüm 
şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. O kutlu insanlar, bizlere şanlı bir 
geçmiş, onurlu bir tarih bıraktılar. Bizlere, hür ve bağımsız yaşayabileceğimiz 
bir ülke, her söyleyişimizde coşkumuzu kabartan İstiklal Marşı ve gönderde 
dalgalanırken hepimizi gururlandıran al bayrağımızı bıraktılar.

1919’da Samsun’dan başlayan bu kutlu yolculuk 9 Eylül 1922’de İzmir’de 
zaferle sonuçlanmıştır. Dönemin emperyalist güçlerine karşı Türk milletinin 
kahraman evlatları yeni bir destan yazmıştır. Milletimizin tarih sahnesine 
dönüş destanını yazan kahramanlar her zaman minnet ve şükranla anılacaktır. 
Onlar, her türlü zorluğa ve yokluğa göğüs gererek üzerimize çöken karanlığı 
aydınlatmışlar, İnönü’de, Sakarya’da, Kocatepe’de, Dumlupınar’da yaktıkları 
ateşle milletimizi yok olmaktan kurtarmışlardır. 

23 Nisan 1920 milletimiz için bir milattır, iki yüz yıla yakın süredir 
Tuna boylarından Sakarya kıyılarına kadar çekilen milletimiz için o gün 
yeni bir başlangıç olmuştur. Günümüzden yedi yüz on altı sene önce Söğüt’te 
göndere çekilen bayrağın bir daha yere düşmemesi için önümüze yeni ufuklar 
açılmıştır. Devletimizi yıkılma, milletimizi dağılma noktasına getiren  sebepler 
üzerinde kafa yorulmuş ve yenilenmenin altyapısı kurulmuştur. Hürriyet ve 
bağımsızlığımızı bir daha tehlikeye düşürmemek için modern Türkiye’nin 
temelleri doksan beş yıl önce bugün atılmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, milletlerin gurur duydukları tarihler vardır, bu 
tarihler sıradan birer gün ya da rakamdan ibaret değildir. Bugünlerin içini 
dolduran büyük bir tarih ve ondan beslenen bir mana var. 23 Nisan 1920 
bizim için öyle bir tarihtir, bu milletin kendi geleceği hakkında söz söylemek 
için attığı en büyük ve ilk adımın tarihidir. Bu tarihte, bu yüce milletin azmi, 
mücadelesi, kararlılığı ve küllerinden yeniden doğması vardır.

Yüce Meclisimiz, doksan beş yıldır millî iradenin tecelli ettiği kurumdur. 
Hem istiklalimizin kazanılmasında hem de bugünkü modern Türkiye’nin 
inşasında, Meclisimizin ve burada görev yapmış olan değerli milletvekillerimizin 
emeği ve katkısı büyüktür. Burada tecelli eden milletin iradesi, doksan beş yıl 
önce yokluk, yoksulluk içindeki bir imparatorluğun yıkıntılarından modern, 
gelişmiş bir devlet inşa etmiştir. O irade ki, hiçbir işgali, dayatmayı, kısıtlılığı 
kabul etmemiş, emperyalistlerin kendisine biçtiği gömleği yırtıp atmış ve 
kendi kaderini tayin etmek için en zor şartlara göğüs germiştir. O nedenledir 
ki biz bu yüce Meclise “Gazi Meclis” diyoruz. Böyle bir unvan dünyada başka 
hiçbir parlamentoya nasip olmamıştır. 

Milletleri millet yapan ve onların karakterlerini bir hamur gibi yoğuran 
şeyler, yaşadıkları ve atlattıkları badireler, büyük dertler ve belalardır. Bu 
millet Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu belaların en büyüğüyle karşı 
karşıya kalmıştır; yok olma, devletsiz kalma ve tarih sahnesinden çekilip 
gitme. Tarihinin bu en sıkıntılı safhasında, millet, kendi kaderi hakkındaki 
sözü kendisi söylemek için ortaya çıkmıştır. İşte çatısı altında bulunduğumuz 
bu yüce Meclis, böyle tarihî bir anda, bu milletin var olma mücadelesinin ve 
azminin somutlaşmış hâli olarak vücut bulmuştur. 

Bu aziz ülke ve millet, var olma mücadelesini, sadece bir ordusuyla değil, 
kendisini temsil eden Büyük Millet Meclisi üzerinden her şeyiyle yürütmüştür. 
Bu yüzden, çatısı altında bulunduğumuz bu yüce kurum, herhangi bir meclis 
değil, Gazi Meclistir, hem de o nedenle kurucu Meclistir çünkü devleti yeniden 
kurmuştur. Tarihsel anlamı sıradan bir demokratik kurumdan ya da temsil 
makamından çok daha fazladır. Bu milletin sadece düşünce ve görüşlerinin 
temsil edildiği bir kurum değil, doğrudan varlığının vücut bulduğu bir 
kurumdur. Böyle ayrıcalıklı bir Mecliste görev yapmak hem hepimiz için haklı 
bir gurur kaynağı hem de ağır bir sorumluluktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla Türk tarihinde bir dönem 
kapanmış, yeni bir dönem açılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle: 
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet 
yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da millî egemenliktir; 
yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” O 
sebepledir ki sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı andan 
itibaren Türk milletinin yegâne temsilcisidir. 
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Ülkemizin bağımsızlığını canlarından aziz bilen kurucu büyüklerimiz, 
yaptıkları çalışmalarla milletimizi tarih sahnesinden çekilmekten kurtarmışlar, 
onlar, yaptıkları görevle millî tarihimize altın harflerle kaydedilmişlerdir. 
Evet, milletimiz 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak tarih 
sahnesine yeniden döndüğünü bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu nedenle, bugün 
bizlerin coşku günüdür, hepimize kutlu olsun. 

Değerli milletvekilleri, bir milletin birliği ve dirliği bozulduğunda birliği 
yeniden tesis etmek, mukavemet güçlerini oluşturmak son derece güçtür. 
Bu sebepledir ki İstiklal Savaşı’mızın en zor safhası, dağıtılan ordunun 
yeniden teşkili ve milletin yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Bir zamanlar Basra 
Körfezi’nden Adriyatik Denizi’ne hükmeden bu milletin çocukları, başlattıkları 
mücadeleyle, ezilen ve istilaya uğrayan bütün mazlum milletlere kurtuluşun 
yolunu göstermişlerdir. O yüce insanlar sayesinde zorbalığa boyun eğilmemiş 
ve büyük emperyalist oyun bozulmuştur.

Şunu iyi bilmeli ve her zaman hatırda tutmalıyız ki ülkemize, milletimize 
yönelik oyunlar, saldırılar, kurulan tuzaklar bitmemiştir, bundan sonra 
da bitmeyecektir. Değişik adlarla, değişik senaryolarla bugün de devam 
etmektedir. 

Son günlerde bazı şahısların ve bazı parlamentoların, Ermeni diasporasının 
ve arkasındaki güçlerin milletimize karşı yürüttükleri bir iftira ve karalama 
kampanyasına şahit oluyoruz. Tek yanlı, ön yargılı, tarihî gerçeklikten 
ve objektiflikten uzak bu söylem ve yok hükmünde kararlarla bir tezgâh 
kurulmaktadır. Bu yüce çatı altında, Meclis Başkanı olarak belirtmek isterim 
ki 1915’te Ermeni çetecilerinin eline silahı tutuşturanlar, binlerce, on binlerce 
masum Osmanlı vatandaşının, kardeşlerimizin kanının akıtılmasını teşvik 
eden, tahrik eden, her türlü desteği sağlayanlar ile günümüzde ülkemizi kana 
bulayan, binlerce vatandaşımızın kanını akıtıp yüreğimizi dağlayan teröristlere 
silahı veren, eğiten, teşvik eden, her türlü desteği veren aynı adreslerdir, aynı 
çevrelerdir. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Kırk yıldır kanlı terör eylemleriyle maddi ve manevi bize çok acı 
verdiler. Şimdi de sözde soykırım yalanlarıyla yeni bir saldırı başlattılar; 
bunu iyi anlamamız lazım. Bu söylemlerde bulunanların ve karar alanların 
bazıları, bunların elleri tarihte kirlidir ve kanlıdır, kirli ve kanlı ellerini bizim 
elbiselerimiz üzerinde temizlemeye çalışıyorlar. 

Birinci Cihan Savaşı, insanlığın yaşadığı en kanlı savaşlardan birisidir. 20 
milyondan fazla, değişik dinlerden, etnik kökenlerden ve milletlerden insanlar 
hayatlarını kaybetmiştir; ocaklara ateş düşmüş, ülkeler harabeye dönmüştür. 
Ölenlerin hangi etnik kökenden, olduğunun önemi yok, biz hepsinin acısını 
paylaşıyoruz; Türk, Kürt, Ermeni veya başka bir toplumdan, başka bir etnik 
kökenden, bir ayrım yapılamaz. Kaldı ki Ermeniler, bizim tarihimizde, 
kültürümüzde ve toplum hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir.
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İnsan olan, esasen, acılar üzerinden siyaset de yapmaz, ayrım da yapmaz. 
20 milyon içinden sadece bir etnik kökene mensup olanları yücelterek, diğer 
milyonları göz ardı ederek ayrımcılık yapılması doğru değildir. Özellikle, 
ırkçılığın, ayrımcılığın, nefret söylemlerinin ve İslamofobinin tırmandığı 
bir dönemde, kisvesi ve sıfatı ne olursa olsun, sorumluluk taşıyan kişilere 
tek yanlı suçlamalar ve iftiralar yakışmaz. Bu söylemler, her geçen gün daha 
çok ihtiyacını duyduğumuz barışa da hizmet etmez. Hele hele, hukuku hiçe 
sayan ve kendini hukukun üstünde görerek acılardan husumet çıkarmaya ve 
bunun üzerinden ülkemize karşı bir siyasi karalamaya kapı açanlar, kendini 
uluslararası bir ceza mahkemesi ya da tarihçiler kurulu yerine koyarak karar 
alan parlamentolar sorumsuzca bir iş yapmış olurlar. Bundan böyle herkes 
bilmelidir ki milletimize, özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, 
onların çocuklarına bu kararlar ve bu söylemler sebebiyle okullarda, sokaklarda 
ve iş yerlerinde bir ayrımcılık yapılır ise, nefret söylemleri giderek artacak ise 
o takdirde bu sorumluluk bu kararı alanlara, bu söylemde bulunanlara aittir. 

Biz, 2005’te Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak oy birliğiyle aldığımız 
bir kararla tüm dünyaya 1915 olaylarının gerçek yönleriyle aydınlatılması için 
çağrıda bulunduk. Bu çağrıyı ancak kendine öz güveni olan milletler yapar. 
Biz tarihimizle yüzleşmeye hazırız, bunu her vesileyle de söyledik. Ancak 
buna yanaşılmayacağını da biliyoruz. Çünkü, bu işin altından ve arkasından 
bu kampanyayı sürdüren ve destekleyenlerin çıkacağından hiç şüphem 
yoktur. Tarihî acılara istismar mantığıyla yaklaşarak hukuki bir kavram olan 
“soykırım”ı siyasallaştıracaklarına, Akdeniz’in ortasında hayatını kaybeden, 
bir lokma ekmek için Akdeniz’in sularına gömülen 700’den fazla göçmeni; 
Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de, Afrika’da savaştan, çatışmadan ve açlıktan, 
hastalıktan hayatlarını kaybedenleri hatırlamaları lazım, vicdanlarının rahatsız 
olması lazım ama hiç ümidimin olmadığını da belirtmek isterim.

Sayın milletvekilleri, Anadolu’yu kendine yurt edinen milletlerin her 
zaman uyanık durması gerekir. Birliğini bozan, düşmanın oyununa gelen 
milletler tarih sahnesinden çekilip gitmişlerdir; enerjisini koruyan milletler 
tarihin öznesi olmaya devam etmişlerdir. Bizim de her zaman uyanık olmamız, 
birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz gerekir, birliğimize 
ve dirliğimize kastedenlere de fırsat vermememiz icap eder. Unutmayalım 
ki geçmişimiz geleceğimizin referansıdır ama teminatı değildir. Millet 
senlik-benlik kavgasına girdiğinde hürriyet ve istiklalin tehlikeye düşmesi 
kaçınılmazdır. Millî uyum bozulduğunda, dirlik ve düzenimize kastedenlerin 
amaçlarına ulaşacaklarından da şüphe yoktur. 

Anadolu bizim bin yıllık evimiz ve hiç şüphesiz ebedi vatanımızdır. 
Vatanın birliği, milletin hürriyeti, devletin bağımsızlığı söz konusu olunca 
kader birliği etmek zorundayız. Bu duyarlılığı doksan beş yıl önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açılışını gerçekleştiren büyüklerimiz gösterdi. Bugün 
de bizler devletimizin bağımsızlığına, milletimizin özgürlüğüne kastedenler 
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olduğunda aynı duyarlılığı göstereceğiz. Birinci Meclisin sahip olduğu yüce 
ruha bugüne kadar sahip çıktığımız gibi, bundan sonra da çıkmaya devam 
edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun, Birinci Meclis bize her zaman örnek olacak ve 
olağanüstü şartlar altında bile hukuku ve adaleti üstün tutacağız. İlk Meclisin 
kuruluş ilkelerinden sapmayarak demokrasimizi güçlendireceğiz, devletimizi 
daha güçlü, milletimizi daha mutlu yapacağız. Bilmeliyiz ki Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iradesi milletin iradesidir. Bu iradeye de her zaman sahip 
çıkacağız.

23 Nisan 1920 herhangi bir gün değildir. Taşıdığı mana itibarıyla, bu 
tarihi, çocuklarımız ve gençlerimiz en doğru şekilde öğrenmelidir. Onlar bu 
ülkenin geleceğidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, yaşadıkları toprakların 
değerini anlamaları için, dedelerinin, ninelerinin geçmişte verdikleri 
mücadeleyi bilmeleri gerekmektedir. Bu kutlu gün vesilesiyle çocuklarımızın 
ve gençlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. 
Yine, bugün vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğum günü sayılan 
bugünü, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Meclisimizin kurucu 
üyelerine, şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzun idraki içerisinde, onları 
rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ, MHP ve Bakanlar Kurulu sıralarından 
alkışlar)

Sayın milletvekilleri, şimdi, bugün alınan karar gereğince, siyasi parti 
grup başkanlarına onar dakika süreyle ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
üyesi bulunan siyasi partilerin genel başkanlarına üçer dakika süreyle söz 
vereceğim. 

Söz sırasını okuyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis 
Grubu Başkanı Konya Milletvekili Sayın Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu 
Başkanı Osmaniye Milletvekili Sayın Devlet Bahçeli, Halkların Demokratik 
Partisi Eş Genel Başkanı ve Grup Başkanı adına Grup Başkan Vekili Bingöl 
Milletvekili Sayın İdris Baluken, Anadolu Partisi Genel Başkanı ve Ankara 
Milletvekili Sayın Emine Ülker Tarhan, Elektronik Demokrasi Partisi Eş Genel 
Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Emrehan Halıcı.

İlk söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı 
Başbakan Konya Milletvekili Sayın Ahmet Davutoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Başbakan. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından 
ayakta alkışlar) 

23 Nisan Görüşmeleri
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : TBMM Başkanı Seçilmesi Dolayısıyla 
Yasama Yılı : 1
Birleşim : 3
Tarih : 05 Temmuz 2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Değerli milletvekilleri, dün yapılan seçimlerin ardından Meclis 
Başkanlığı gibi kutsal bir göreve başlamanın onur ve heyecanını yaşıyorum. 
Hepinize, şahsıma göstermiş olduğunuz teveccüh nedeniyle bir defa daha 
teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin ülkemize, 
milletimize, hepimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, görev sürem boyunca Anayasa, İç Tüzük 
ve kanunlar çerçevesinde ve Meclisimizin teamüllerine de uygun olarak 
tarafsız bir Meclis Başkanı olmaya azami özen göstereceğimi belirtmek 
istiyorum. Ülkemizin ihtiyacı olan yasal ve anayasal düzenlemelerin bu çatı 
altında, uzlaşma ortamı içerisinde hayata geçirilebilmesinin çabası içerisinde 
bulunacağım. Sizlerin bundan sonra da tarafıma vereceği destek, yapıcı uyarı, 
eleştiri ve katkılar benim için yol gösterici olacaktır.

Kurtuluş Savaşı’mızı yöneten, cumhuriyetimizi ilan eden bu Meclis, 
kuruluşundan bugüne ülkemizin kaderine yön vermiştir. Bağımsızlığımızın ve 
özgürlüğümüzün sembolü olan Meclisimizin önderliğindeki ülkemiz, geride 
bıraktığımız doksan bir yılda büyük mesafeler almıştır. Demokrasimizin, 
çağdaşlaşmanın, kalkınmanın en büyük güç kaynağı durumundaki yüce 
Meclisimiz, her zaman yüksek sorumluluk bilinci ile hareket ederek 
milletimizin umudu olmuştur.

Türkiye, yokluklar içerisinde var olma mücadelesi veren bir durumdan, 
bugün, dünyanın lider ülkelerinden biri hâline gelmiştir.  Türkiye’nin 
bu noktaya gelmesinde Meclisimizin payı büyüktür. Ülkemizi esaretin 
gölgesinden bağımsızlığın aydınlığına kavuşturan Meclisimiz, var olan tüm 
sorunlarımıza, milletimizin yararları doğrultusunda en gerçekçi çözümleri 
bulacak yegâne kurumdur. Demokrasimizin kalbinin attığı bu kurum, 
milletimizin ve ülkemizin her zaman önünü açan çareleri üretme başarısını 
göstermiştir. Meclisimiz çözüm üretme kabiliyetini ve gücünü koruduğu 
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sürece, demokrasimizin ilerleyişi, özgürlüklerimizin kökleşmesi, ülkemizin 
kalkınma çabaları da devam edecektir.

Ülkemizde zaman zaman yaşanan hukuk karmaşalarının, demokrasi 
sorunlarının aşılabilmesinin yolu Meclisimizi etkin ve verimli çalıştırmaktan 
geçmektedir. Bunun da yolu, bir defa daha ifade etmeliyim ki Anayasa’nın 
amir hükmü gereği, yemin etmemiş milletvekillerimizin katılımıyla birlikte 
etkin ve verimli bir çalışmayı yapmaktır. İktidarıyla muhalefetiyle milletimiz 
için en doğru çözümleri bu çatı altında beraberce bulmak ve ülkemizin 
önünü açmak hepimizin görevidir. Demokratik olgunluk içerisinde ülkemizin 
her sorununu burada tartışabiliriz. Ortaya çıkan her sorunu aşmanın yolu, 
Meclisimizi daha çok çalıştırmaktan geçmektedir. Halkımız, bizden gerilim, 
kriz, karşılıklı restleşme beklemiyor, aksine, sorunların çözümü için uzlaşma 
anlayışı içerisinde daha çok çalışmamızı bekliyor. 

Meclis Başkanı olarak ben tüm milletvekili arkadaşlarımı, milletimizin 
bizlere verdiği görevi en iyi şekilde yaparak Parlamentomuzun çalışmalarına 
katılmaya ve sorunlarımızı beraberce çözmeye hassaten davet ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, demokratik bir ortamda yüzde 83 gibi yüksek 
bir katılımla yapılan genel seçimlerin ardından milletimizin üstün iradesi 
sizler aracılığıyla yeniden bu yüce çatı altında hayat bulmuştur. Demokrasiyi 
işletme başarısını bu seçimlerde bir kez daha gösteren milletimiz, yüzde 95 
gibi çok yüksek bir temsil oranına sahip Meclisimizin oluşumunu sağlamıştır. 
Halkımızın büyük bir olgunlukla yaptığı demokratik tercihler sonucunda 
Meclisimiz büyük ölçüde yenilenmiş, kadın milletvekili sayımız cumhuriyet 
tarihinin en yüksek noktasına ulaşmıştır. Yine halkımızın her kesiminin, 
her meslek grubunun büyük ölçüde temsil edildiği bu yüce çatı altında 
gençlerimizin ve engelli milletvekillerimizin sayısı da artmıştır. Meclisimizin 
yeni yapısı, aslında ülkemizin yıllardır kangren olmuş sorunlarının çözümü 
için bize verdiği çok önemli bir fırsattır. Bu durum Parlamentomuzda görev 
yapan her milletvekili arkadaşımıza ve gruplarımıza ayrı bir sorumluluk 
yüklemektedir. Artık hiçbir mazeretimiz yoktur. Bu kadar yüksek temsil 
oranıyla ve bu kadar çeşitli yapısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çözemeyeceği sorun, aşamayacağı engel yoktur, yeter ki iyi niyetli bir çabanın 
içerisinde birlikte olalım. 

Büyük oranda yenilenmiş, tazelenmiş 24’üncü Dönem Parlamentosu 
olarak önümüzdeki en büyük hedef yeni bir anayasadır. Yapıldığı dönemin 
izlerini taşıyan, ülkemizin gelişme hızının ve toplumsal taleplerinin hep 
gerisinde kalan bu Anayasa’nın değişmesi şarttır. Anayasa’mızın içeriği, 
üzerine bastığımız anda harekete geçen hukuk mayınlarıyla doludur. Her 
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şeyin yolunda gittiğini düşündüğümüz, demokrasimizin gelişme heyecanını 
yaşadığımız bir anda ülkemiz yeni hukuk sorunlarıyla, anayasa krizleriyle 
karşı karşıya kalabilmektedir. Toplumsal enerjimizi boşa harcamamıza neden 
olan bu durum, hem ülkemizi ve milletimizi yormakta hem de bizleri çağdaş 
uygarlık yarışında geri bırakmaktadır. Sorunlardan sürekli şikâyet edip çözüm 
için bir araya gelememek siyaset kurumuna olan güveni de zayıflatmaktadır. 
Meclisimiz, sadece şikâyet ve eleştiri yeri değil aynı zamanda çözüm merkezidir, 
bu çözümü de birlikte bulacağız. Bu nedenle Parlamentomuzun, önümüzdeki 
süreçte bizden beklenen sağduyu ve uzlaşmayı göstererek, ayrışılan noktaları 
değil buluşulabilen noktaları aramaya çalışarak faaliyetlerini sürdürmesini 
diliyorum.

Yine, geçmişten beri halkımıza büyük acılar yaşatan terör sorunuyla 
ilgili çözümler bulmak da bizlerin görevidir. Dün, Meclis Başkanı seçilmemin 
hemen ardından Kocatepe Camisi’nde bir şehidimizin cenazesine katıldım. 
Bugün de Hakkâri’den, Ankara’dan üzücü haberler geldi. Meclis Başkanlığı 
seçilme mutluluğunu yaşayamadan milletimizle beraber bu acıyı hep birlikte 
yaşadık. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 

Tüm bu acı olaylar, geçmişten beri vatanın bölünmez bütünlüğü 
uğruna verilen şehitler bizim bu can yakıcı sorunu çözme konusundaki 
sorumluluğumuzu da artırmaktadır. Terörü, demokrasiden ayrılmadan 
toplumsal sağduyuyla çözme konusunda öncülük yapacak olan yegâne 
kurum da Meclisimizdir. Demokratik diyalog yollarının yerini gerginlik ve ön 
yargıların alacağı bir ortam ülkemize ve hiç kimseye yarar sağlamayacaktır. 
Meclis Başkanı olarak bu yüce kürsüden toplumsal barışı ve huzuru koruma 
konusunda herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 24’üncü Dönem Parlamentosunun 
iktidarıyla muhalefetiyle, sizlerin değerli katkılarıyla milletimiz tarafından 
takdirle ve minnetle anılacak önemli çalışmaları yapacağına yürekten 
inanıyorum. Meclisimizin bu anlayış içerisinde sorunlara ülkemizin ve 
milletimizin yararları doğrultusunda en doğru çözümleri hayata geçireceğinden 
eminim. Meclis Başkanı olarak ülkemizin ihtiyacı olan temel düzenlemelerin 
uzlaşma ortamı içerisinde hayata geçirilebilmesi için gerekli zeminlerin 
oluşması için gayret göstereceğimin bilinmesini isterim. Çalışmalarımızı 
karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı içinde ve birbirimizin hukukuna saygı 
göstererek sürdüreceğimizden kuşku duymuyorum. 

Bu duygularla bana gösterdiğiniz güven için bir kez daha teşekkür 
ediyor, şimdi gündemdeki konulara geçiyor, hepinizi saygıyla bir defa daha 
selamlıyorum. (Alkışlar)
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Konu : Yeni Yasama Yılının Ülkemize, Milletimize ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine Hayırlı Olmasını Dilemesi Dolayısıyla 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 1
Tarih : 01 Ekim 2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Değerli milletvekilleri, önce, yeni yasama yılının ülkemize, 
milletimize, hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlıklı ve başarılarla dolu 
bir çalışma yılı olmasını temenni ediyorum.

Meclisimiz 24’üncü Dönemde milletimizin beklentilerini karşılamak, 
millî hedeflerimizi gerçekleştirmek ve ülkemizin huzur ve refahı için 
çalışacaktır. İnanıyorum ki, milletvekillerimiz, milletimizden aldığı temsil 
görevini en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Milletvekillerimiz ve siyasi 
gruplar yapacakları çalışmalar ve gösterecekleri demokratik olgunlukla 
demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayacaklardır. İş birliği ve diyalog 
kanallarının geliştirilmesi, uzlaşı zemininin ve kültürünün güçlendirilmesi 
demokrasimizi daha ileri noktalara taşıyacaktır.

Bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi yüzde 95’ler gibi büyük bir 
temsil oranına kavuşmuştur. Kadın milletvekili sayısının artması ise hepimizi 
sevindirmektedir. Bu tablonun çalışmalarımızda bize güç katacağı, verim ve 
başarımızı artıracağı inancını taşıyorum.

Sayın milletvekilleri, millî iradenin, halkın egemenliğinin tecelli ettiği yer 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasimizin ve kalkınmanın en büyük 
güç kaynağıdır. Türkiye yokluklar içerisinde var olma mücadelesi veren bir 
durumdan bugün dünyanın saygın ülkelerinden biri hâline gelmişse, bunda 
Meclisimizin payı çok büyüktür. Demokrasimizin kalbinin attığı bu kurum 
milletimizin ve ülkemizin her zaman önünü açan çareleri üretme başarısını 
göstermiştir, bugün de gösterecektir; bundan sonra da yüksek sorumluluk 
bilinciyle hareket ederek milletimizin umudu olmaya, ülkemizin sorunlarına, 
milletimizin menfaatleri doğrultusunda çözümler üretmeye devam edecektir.
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Sayın milletvekilleri, yeni yasama yılında Meclisimizi bekleyen en önemli 
gündem maddelerinden birisi hiç şüphesiz yeni anayasa konusudur. Bilindiği 
üzere, 1982 Anayasası, günümüze kadar sayısız defa değişikliğe uğramış ancak 
bunca değişikliğe rağmen üzerindeki “darbe Anayasası” imajını atamamıştır. 
Bu imaj nedeniyle, yaşanan her sorun, haklı ya da haksız Anayasa’ya mal edilir 
olmuştur. Kaldı ki Anayasa’nın birçok toplumsal soruna kaynaklık ettiğini göz 
ardı etmek de mümkün değildir. Ülkemizde, toplumsal mutabakata dayalı 
yeni bir anayasa ihtiyacı ve bu ihtiyacın giderilmesi yönünde ciddi bir beklenti 
mevcuttur. Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi partiler, sivil 
toplum kuruluşları, akademik camia gibi her kesimin özgür ve aktif katılımıyla 
gerçekleştirilmesi hususunda kamuoyunda bir uzlaşmadan söz etmek 
mümkündür. Nitekim, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24’üncü Dönem 
Milletvekili Genel Seçimlerine de birçok siyasi partimiz yeni bir anayasa 
vaadiyle girmiştir. Keza, uzun yıllardan beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
da yeni ve sivil bir anayasa konusunda yaptıkları sayısız çalışmalar mevcuttur.

Değerli milletvekilleri, yeni bir anayasa yapımı sadece ülkemizde 
değil, tüm dünyada zorlu bir süreç olmuştur. Anayasa yapımında izlenecek 
yöntemden metnin içeriğine kadar her konuda sorun yaşanması son derece 
doğaldır. Ancak hiçbir zorluk, gelişmiş demokratik toplumları, çağın 
gereklerine uygun, özgürlükleri güvence altına alan anayasaları yapmaktan 
vazgeçirmemiştir, bizi de vazgeçirmemelidir. Yeni bir anayasa yapımı için, 
toplumumuz yeterli demokratik uzlaşma kültürüne sahiptir, siyaset kurumu 
çözüm iradesini ortaya koyabilecek olgunluktadır, sivil toplum örgütleri gerekli 
katkıyı sağlayacak kapasitededir, akademik dünyamız anayasa yapımının 
teorik zemini açısından yetkinliğini fazlasıyla ispat etmiştir. Yazılı ve görsel 
medyada gerekli duyarlılığın oluştuğu gözlenebilmektedir.

Yapılacak anayasa ile ülkemizin kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak, 
Anayasa’dan kaynaklanan toplumsal gerginlikleri asgariye indirmek, Anayasa 
çerçevesinde yapılabilen ve hâlen de sürdürülen tartışmalara son vermek 
toplum ve Meclis olarak bizim elimizdedir. Kangren olmuş bu sorunumuzu, 
ülkemize karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak el birliğiyle çözeceğimize 
inanıyorum.

Bugüne kadar konuya anlayışla yaklaşan tüm parti gruplarımıza, siyasi 
partilerimize, sayın liderlerimize ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür 
ediyorum.

Değerli milletvekilleri, mevcut İç Tüzük ile etkin ve verimli bir şekilde 
yasama ve denetim faaliyeti yapıldığını söylemek zor. O nedenle, ümit 
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ediyorum, yeni dönemde siyasi parti gruplarımızın katkılarıyla, Anayasa’yla eş 
zamanlı olarak veya ondan ayrı yeni bir İç Tüzük çalışması gündeme gelmelidir. 
Ayrıca, siyaset hukukunun yeniden tanzim ve inşası, Anayasa’dan kaynaklanan 
sorunlar, Anayasa’yla ilintili veya ondan ayrı, hukuki, siyasi, ekonomik ve 
sosyal içerikli yasal ve kurumsal düzenlemeler, daha pek çok sorun, iktidarın 
gündeme getirdiği ve getireceği yasa tasarıları, muhalefet partilerinin öncelik 
ve önem verdiği konular, sorunlar burada müzakere edilecek ve karara 
bağlanacaktır, bunlar yeni dönemin öncelikli konularıdır.

Değerli milletvekilleri, günümüzdeki en önemli sorunlardan birisi hiç 
şüphesiz, geçmişten beri halkımıza büyük acılar yaşatan terör sorunudur. 
Söyleyecek sözü olmayanlar şiddete başvururlar.

İnanmak istiyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev 
yapacak olan bütün milletvekillerimiz şu hususta hemfikirdir: Terör bir 
insanlık suçudur, terör yoluyla ve terör yöntemleriyle sorunlara çözüm aramak 
çağ dışılıktır ve ilkelliktir. İnsan hayatına kasteden, kan döken, can alan, pusu 
kuran teröre ve terör şebekelerine karşı mutlaka güçlü bir irade sergilemeli ve 
bu iradeyi hiçbir zaman politik rekabete feda etmemeliyiz.

Hukuk alanını çiğnemeye kimsenin hakkı olamaz. Kimin ne isteği, ne 
talebi varsa bunun en evvel konuşulacağı yer burasıdır. Hukuk içinde kalarak, 
demokratik yol ve yöntemlerle sorunlara çözümü burada bulabiliriz. En doğru 
olan yol budur. Her şeyi burada konuşabiliriz, çözümleri de birlikte bulabiliriz. 
Bunu yaparken hepimize düşen bir sorumluluk var. Bu kürsüdeki ve bu çatı 
altındaki her kelime, her cümle bir yarayı kanatmayı değil, bir yaraya şifa 
olmayı esas almalıdır. Yanlışın eşiğinde olanı daha çok yanlışa sürüklemek 
ve onunla köprüleri atmak yerine, onu gerçeğin zeminine çekecek uzlaşma 
dilini bulmak durumundayız. Zaten zor olan da budur ve demokrat olmak 
bu zorluğu aşabilmektir. Meclis Başkanı olarak toplumsal barış ve huzuru 
koruma konusunda herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Şunu da 
asla unutmamamız gerekmektedir: Demokrasi de, haklar da, özgürlükler de 
sadece yaşayan bireyler içindir.

Değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle 24’üncü Dönem İkinci 
Yasama Yılında iktidar ve muhalefet partilerine mensup milletvekillerimiz ve 
bağımsız milletvekillerimizin değerli katkılarıyla milletimiz tarafından minnet 
ve şükranla anılacak önemli çalışmalar yapılacağına, ülkemizin ve milletimizin 
menfaatleri doğrultusunda en iyi, en doğru çözümlerin hayata geçirileceğine 
yürekten inanıyorum. Ben de Meclis Başkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da bu sürece katkı yapma gayreti içerisinde olacağım.
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Sözlerimi bitirirken başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, Meclisimize Başkanlık yapmış, üye olarak 
bulunmuş bütün devlet ve siyaset adamlarından ölenlerini rahmet ve minnetle 
anıyor, hayatta olanlara ve siz değerli milletvekillerimize, şehitlerimize ve 
gazilerimize minnet ve şükran duygularımla sağlıklı ve esenlikli bir yeni yıl 
diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
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Konu : 1915 Yılında Yaşanan Olayları Daha Önce “Soykırım” Olarak 
Tanımlayıp Aksini İddia Edenlerin Cezalandırılmasını 
Öngören Kanun Teklifine İlişkin Fransa Ulusal Meclisinde 
22/12/2011 Tarihinde Oylama Yapılacağına, Konuyu 
Gündeme Taşıyarak Tarihî Bir Sorunu İç Politikaya Alet 
Etmelerine, Konunun Siyasetçilerin Değil Tarihçilerin 
Araştırması Gereken Bir Konu Olduğuna İlişkin 

Yasama Yılı : 2
Birleşim : 44
Tarih : 21 Aralık 2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Gündeme geçmezden önce, bir hususu, önemi sebebiyle ve 
zamanlaması itibarıyla bir defa daha burada, sizlerin huzurunda dile getirmek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1915 yılında yaşanan olayları daha önce “soykırım” 
olarak tanımlayıp aksini iddia edenlerin cezalandırılmasını öngören kanun 
teklifine ilişkin Fransa Ulusal Meclisinde yarın oylama yapılacaktır. Geçmişte 
barış içerisinde yaşadığımız Ermeni vatandaşlarımızı tahrik ederek her iki 
taraf açısından istenmeyen olayların vuku bulmasına sebep olanlar, bugün de 
sadece oy hesabıyla ve bezirgânca bir yaklaşımla konuyu gündeme taşıyarak 
tarihî bir sorunu iç politikaya alet etmektedirler. Konu, siyasetçilerin değil, 
tarihçilerin araştırması gereken bir konudur. Bunu defaatle ifade ettik. 

Yarın Fransa Ulusal Meclisinde yapılacak oylamanın olası sonuçlarına 
ilişkin hassasiyetimizi çeşitli vesilelerle dile getirdik. Fransa Ulusal Meclis 
Başkanına mektup gönderdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri 
Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetimiz ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, Fransız kamuoyuna ve politikacılarına konunun iki ülke 
ilişkilerinde yol açacağı kalıcı tahribatı anlatıyorlar. Dünkü birleşimde 
Başkanlık tarafından Genel Kurul kürsüsünden gerekli uyarı Meclisimiz adına 
bir defa daha yapıldı, ben de aynen katılıyorum, bugün de aynı uyarıyı yapmayı 
tarihî bir görev olarak kabul ediyorum. Teklifin seçimler öncesinde gündeme 
getirilmiş olması bile başlı başına bazı Fransız politikacıların bu konuya nasıl 
yaklaştığını göstermektedir. 
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Milletvekillerinin ve parlamentoların görevi ülke ve dünya barışına hizmet 
etmektir. Politikacı oya muhtaçtır, ancak sağduyulu politikacılar ülkelerinin 
ve vatandaşlarının geleceğini ipotek altına alacak kararlardan kaçınmalıdırlar. 
Teklifin kabul edilmesi Türkiye-Fransa ilişkilerinde telafisi mümkün olmayan, 
tamir edilemeyecek ölçülerde büyük bir hasara yol açacaktır. Umarım yarınki 
oylamada sağduyu öne çıkar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine her fırsatta 
karşı çıkan Fransız politikacıların her iki ülke vatandaşları arasında kalıcı bir 
tahribata yol açacak hataya düşmelerinin önüne geçilmiş olur.
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Konu : Yeni Yasama Yılının Ülkemize, Milletimize ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisine Hayırlı Olmasını Dilemesi Dolayısıyla 
Yasama Yılı : 3
Birleşim : 1
Tarih : 01 Ekim 2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Değerli milletvekilleri, yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz ve 
hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sağlıklı ve başarılarla dolu 
bir çalışma yılı geçirmemizi temenni ediyorum.

Sözlerimin başında, Meclisimizin ilk Başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Meclisimize başkanlık etmiş, 
üye olarak bulunmuş bütün devlet ve siyaset adamlarımızı, şehit ve gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisine, 24'üncü Dönem çalışmalarında bugüne 
kadar 419 kanun tasarısı, 845 kanun teklifi, 270 kanun hükmünde kararname 
sunulmuş, bunlardan 119'uyla ilgili komisyonlarda ve Genel Kurulda 
görüşmeler yapılarak yasalaşmıştır. Ayrıca, Meclisimiz 31 adet de karar 
almıştır. Yine bu dönem içerisinde 822 dokunulmazlık dosyası Meclisimize 
gelmiştir.

Kabul edilen ve yasalaşan bu tasarı ve teklifler içerisinde Türkiye İnsan 
Hakları Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk, İş Sağlığı ve Güvenliği, Afet Sigortaları Kanunu, Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu, yargı ve eğitim hizmetleriyle ilgili çok 
geniş kesimleri ilgilendiren düzenlemeler yapılmıştır.

Aynı dönemde, 2.304 sözlü soru önergesi verilmiş, 451'i cevaplandırılmıştır. 
10.811 yazılı soru önergesinin 7.412'sine cevap verilmiştir. Verilen 11 genel 
görüşme önergesinden 5'i işleme alınmıştır. İşleme alınan 4 önerge terörle 
ilgili olup görüşülmüş, füze savunma sistemiyle ilgili önerge Genel Kurul 
gündemindedir. 12 gensoru önergesinden 4'ü geri alınmış, 8'i ise görüşülmüştür. 
Meclis araştırması yapılması isteğiyle 983 önerge verilmiş, işleme alınan 351 
önergeden 28'i için komisyon kurulmasına karar verilmiştir.
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Bunlar içerisinde, bilişim sektöründeki gelişmeler ve İnternet kullanımının 
sosyal etkileri, üstün yetenekli çocuklarla ilgili konuların araştırılması, 
demokrasiye müdahale eden ve demokrasiyi işlevsiz kılan girişim ve süreçlerin 
tüm boyutlarıyla araştırılması, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet 
olaylarının araştırılması gibi önemli araştırma hususları vardır.

Tüm bu çalışmalar için 143 birleşim, 598 oturum yapılmış, 856 saat 
çalışılmış, 43.605 sayfa tutanak tutulmuştur. Yeni yasama yılında da 
Meclisimizin yoğunlukla ve büyük bir gayretle ülke gündemindeki konularla 
ilgili çalışmaları sürdürülecektir.

Saygıdeğer milletvekilleri, bizler, Aziz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 
en büyük eseri olan bu kutsal çatı altında milletimize hizmet etme mazhariyetine 
erişmiş şanslı insanlarız. Bu, hepimiz için gurur verici bir payedir. Bu paye, 
hepimize çok büyük bir sorumluluk yüklemektedir. O nedenle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygınlığının korunması en başta gelen görevimizdir. 
Demokrasimizin geleceği, demokrasiye duyulan güven buna bağlıdır.

Ülkemizin sorunlarını,  çözüme kavuşturulması gereken konuları 
demokratik anlayış ve kurallar çerçevesinde,  İç Tüzük’teki ifadesiyle "kaba 
ve yaralayıcı" olmayan temiz bir üslupla, uygar tartışmanın güzel örneklerini 
vererek neticelendirmek durumundayız. Bizler toplumun önünde görev 
yapıyoruz. Unutmamalıyız ki bu kutsal kurumun hepimizi aşan, hepimizin 
üstünde ayrı bir yeri, ayrı bir kimlik ve şahsiyeti, bu yüce kurumun şahsında 
temsil edilen ortak değer ve hedeflerimiz var. Bu konuda azami ölçüde duyarlı 
olmalıyız.

Değerli milletvekilleri, demokrasiyi özümsemiş ülkelerde parlamentolar 
yalnızca temennide bulunan kurumlar değildir, tam aksine, temenni edilenleri 
temin etmekle görevli ve sorumlu kuruluşlardır. Bizde de öyledir, öyle olmak 
zorundadır. Öyle olduğu içindir ki dünyadaki tek gazi meclis, bu Meclistir. 
Bizler de Parlamentomuzun, ülkemizin önünü açan, sorunlara çare üreten bir 
kurum olduğu inancını artırarak sürdürmeliyiz, yüksek sorumluluk bilinciyle 
hareket ederek milletimizin ümidi olmaya elden gelen katkıyı vermeliyiz. 
Esasen varlık sebebimiz budur, parlamentoların tarihî varlık gerekçesi de 
budur.

Buradan hareketle ifade etmeliyim ki, çözmemiz gereken içeride ve 
dışarıda birçok sorunumuz var. Bunları birlikte, uygarca tartışarak, konuşarak 
ve uzlaşarak çözmek durumundayız. Aksinin ne büyük zorluklar çıkardığını 
yeterli tecrübeyle görmüş bulunuyoruz.

Bu dönem iki konuda bir başlangıç yaptık. Her ikisini de olumlu 
sonuçlandırmak gibi hem dört siyasi partimizin hem de hepimizin önemli 
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ve tarihî bir sorumluluğu var. Birincisi, yeni anayasadır. Yeni anayasa geçen 
dönem toplumsal talepti, şimdi geldiğimiz noktada bizim için bir mecburiyettir. 
Siyasetin itibarı için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çözüm adresi olduğunun 
ispatı için bunu başarmak zorundayız. Darbeleri soruşturan bir Meclis, darbe 
anayasası ve darbe hukukuyla yoluna devam edemez. Bu siyaset için ciddi bir 
noksanlıktır, izahı da zor bir çelişkidir. Bundan bir an evvel kurtulmalıyız. 
İşleri geciktiremeyiz, öteleyemeyiz. Eğer geciktirirsek ve ötelersek her gün 
daha büyük ölçüde anayasal sorunlarla uğraşmak zorunda kalırız. Aksi varit 
olursa yani yeni bir anayasa yapamazsak, bu bizim tarihî sorumluluğumuzdur, 
bu sorumluluğun altında da kalırız.

İkincisi, siyasi etik komisyonunun kurulmasıdır. Ümit ve inanç olarak 
ifade ediyorum ki, bu yasama yılında hiç olmazsa bu konularda uzlaşarak bir 
sonuç almalıyız. Unutmayalım ki, halkın ifadesiyle, hayır işler uzayınca şerre 
dönüşür.

Geçen sene de ifade ettim, üzerinde durmamız gereken bir başka konu 
şudur: Bu dönemde birlikte çalışma yapmamız gereken bir konu olarak ifade 
ediyorum, bu da siyaset hukukunun yeniden tanzimidir. 1982 Anayasası 
ve onun şekillendirdiği siyaset hukukumuz artık hiçbir şekilde günün 
ihtiyaçlarını karşılamıyor. Herkesin vurgu yaptığı şekliyle, bize bu hukuk 
dar geliyor, her gün yeni sorunlar çıkarıyor. En başta, meşruiyet sorunu 
yaşıyoruz. Siyaset hukukunun katı, yasaklayıcı kurallarıyla siyasetin gerçekleri 
ve halkın beklentileri bugün karşı karşıyadır. Kanuni, hukuki meşruiyet ile 
siyasi meşruiyet uyuşmuyor. Siyaset hukukunun çizdiği çerçeve reel siyaseti 
zorluyor, rehin alıyor. Sonuçta, hukuki meşruiyetle siyasi meşruiyet çatışıyor. 
Biri diğeri ile örtüşmesi gereken bu kavramlar çatışmanın sonucu olarak 
meşruiyet kavramını da aşındırıyor. Bugün yaşadığımız bir kısım sorunun 
temelinde bunlar yatmaktadır.

Dünün kuralları ve kurumları, ülkemizin sorunlarını çözmeye, 
beklentilerimizi karşılamaya da yetmiyor. Mevzuatı güncelleştirmeye, 
kavramlara yeni içerik yüklemeye mecburuz. Bunu süratle yapamazsak 
beklentiler temenniden öteye geçemez. Kural koyarak, kuralları, kavramları 
ve kurumları yenileyerek aşabileceğimiz sorunları kişisel çabalara, yeteneklere 
havale ediyoruz.

Siyasi Partiler Yasası, seçim mevzuatı, İç Tüzük, dokunulmazlık, uzun 
tutukluluk, milletvekilliği statüsü, 83'üncü madde, 14'üncü madde, daha pek 
çok konu yeni baştan ele alınmayı gerektiriyor.

Yasama-yargı ilişkileri yargının çözemediği, yargının yasama organının 
muradını yeterince dikkate almayıp, getirip önümüze koyduğu her konu 
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siyasi sorun olarak bize geri dönüyor. Tarafınızdan uygun görülüyorsa birlikte 
çözüm çalışmalarını bu ve benzeri konularda vakit geçirmeden başlatmalı ve 
olumlu şekilde sonlandırmalıyız.

Önümüzde yapılacak çok iş var, canımızı yakan çok sorun var. Terör 
bunlardan biridir. Bunun bir insanlık suçu olduğunu biliyoruz. Toplumun 
geleceğine, huzur, barış ve istikrarına yönelmiş en büyük tehdit olarak 
görüyoruz. Kalkınma ve iç barışın önündeki en önemli engel budur. Bu sorun 
partiler üstü, hepimizin sorunu, herkesin nerede durduğunu ve safını açıkça 
belirlemesini gerektiren bir sorundur. Bu sorunu bizler çözeceğiz, bizler 
çözmeliyiz. Başkasının verebileceği katkılar, ya hiç yoktur ya da fevkalade 
sınırlıdır.

O nedenle, terminolojisi, yöntemi ve içerik konusu dâhil olmak üzere 
birlikte kararlaştırılan bir sonuca bunu bağlamak durumundayız. Bu konuda 
toplumsal barışı ve huzuru, birliğimizi, dirliğimizi korumak için daha fazla 
hassasiyet göstermeli, milletçe dayanışma içerisinde olmalıyız. Bu konuda ve 
başkaca konularda çözmek mecburiyetinde olduğumuz iç ve dış sorunların ele 
alınışında, milletin vekilleri ve öncüleri olarak ona yeni hedefler, demokrasi 
adına birlikte iş yapma, uzlaşma, dayanışma adına güzel örnekler koymaya 
mecburuz. Bu, bizim görevimizdir. İnşallah bunları yapacağız, milletimize 
layık olacağız.

Bu temennilerle yeni yasama yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
(Alkışlar)
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Konu : Yeni Yasama Yılının Milletimize ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisine Hayırlı Olmasını Dilemesi Dolayısıyla
Yasama Yılı : 4
Birleşim : 1
Tarih : 01 Ekim 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Sayın milletvekilleri, yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz ve 
hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını; sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma 
yılı geçirmemizi temenni ediyorum.

Sözlerimin başında, Meclisimizin ilk Başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Meclisimize başkanlık etmiş, 
üye olarak bulunmuş bütün devlet ve siyaset adamlarımızı, şehitlerimizi, 
gazilerimizi ve Meclis çalışanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 
Sizleri ve değerli konuklarımızı saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisine 24’üncü Dönemin başlangıcından bugüne 
kadar 800 kanun tasarısı, 1.725 kanun teklifi ve 35 kanun hükmünde kararname 
sunulmuş, bunlardan 363’ü komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülerek 
yasalaşmıştır. Ayrıca, Meclisimizde 53 adet Meclis kararı alınmıştır. Yine 
bu dönem içerisinde 982 dokunulmazlık dosyası Meclisimize gelmiştir. Bu 
dönemde 4.643 sözlü soru önergesi verilmiş, bunlardan 1.534’ü cevaplanmıştır. 
Verilen 29.137 yazılı önergenin de 7.633’ü cevaplanmıştır. Yine bu dönemde 
Meclisimize 21 genel görüşme önergesi gelmiş, bu önergelerden 4’ü kabul 
edilerek Genel Kurulda görüşülmüştür. Ayrıca, 3 genel görüşme önergesi 
gündemde olup 14’ü de işlemdedir. Bu arada 24’üncü Yasama Döneminde 
2.063 Meclis araştırma önergesi gelmiş, bunlardan 37’si kabul edilerek 6 adet 
Meclis araştırma komisyonu kurulmuştur.

Değerli milletvekilleri, Türk milletinin son yüzyılda elde ettiği en başta 
gelen üç önemli kazanımı vardır. Yakın çevremizde, bölgemizde yaşanan 
insanlık dramlarından sonra bunların ne kadar büyük ve hayati önemi 
olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz.
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Bunlardan birincisi, kanımız ve canımız pahasına kazandığımız 
bağımsızlığımızdır. Bu büyük milletin hangi şartlar ve zorluklar içerisinde 
buna kavuştuğuna tüm dünya ve tarih şahittir.

İkincisi, şanlı Millî Mücadele’mizin bağımsızlıkla noktalanmasından 
sonra kurduğumuz cumhuriyettir, Türkiye Cumhuriyeti devletidir.

Üçüncüsü ise; bazı eksikliklerine ve zaman zaman yaşadığımız ciddi 
sorunlara rağmen demokrasidir.

Bu kazanımların elde edilmesindeki en büyük şeref, hiç şüphesiz aziz 
milletimizindir, onun temsilcilerinin oluşturduğu bu yüce Meclisindir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Mücadele’yi yürüten, yöneten gazi 
Meclistir ve bu yönüyle de tüm dünyada tektir, devleti kuran tek Meclistir. 
Geçmişte ve bugün önce devletler kurulmuş, sonra parlamentolar oluşmuşken 
milletimiz başlattığı kutsal mücadeleyle önce Erzurum ve Sivas Kongrelerini 
yapmış, ardından da kendi adına karar alacak -23 Nisan 1920’de- Meclisini 
oluşturmuş, ordusunu ve devletini kurarak cumhuriyete kavuşmuştur. 
Bunun arkasından da çok partili hayata geçiş dönemlerini de tecrübe ederek, 
yaşayarak ve deneyerek demokrasiyle buluşmuştur. Bu kazanımları bizlere 
armağan edenlere hepimizin derin bir şükran borcu vardır.

İşte sayın milletvekilleri, bizler, bu tarihî başarıları elde etmiş müstesna 
bir kurumun çatısı altında milletimize hizmet etme mazhariyetine erişmiş 
şanslı insanlarız. Bu, bizim için, ailelerimiz için gurur verici bir payedir. Hem 
bu kazanım hem de bu payenin üzerimize büyük sorumluluklar yüklediği de 
aşikârdır. O nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığının korunması 
en başta gelen görevimizdir. Bu konuyu, yaşadıklarımızdan sonra bilhassa 
dikkatlerinize sunmak istiyorum. Demokrasimizin geleceği, demokrasiye 
duyulan güven buna bağlıdır.

Bizler, ülkemiz, bölgemiz ve hatta dünyanın tüm sorunlarını, bizi 
ilgilendiren yönleriyle bu kutsal çatı altında, grup toplantılarında, 
komisyonlarda ve Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı olmayan temiz bir üslupla 
konuşacağız, tartışacağız ve bir sonuca bağlayacağız. Unutmayalım ki Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, milletimizin, cumhuriyetin ve demokrasinin kalbidir. 
Bu kurumun, hepimizin üstünde, bizleri aşan ayrı bir kişiliği vardır. Söz ve 
eylemlerimizde bu gerçeğin ne kadar farkında olursak siyaset kurumu ve 
milletvekilleri olarak o kadar güç ve saygınlık kazanacağız. Bu hususları yüksek 
takdirlerinize önemle arz ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasimizin ve 
halkımızın en önemli güç kaynağıdır. Ülkemizin yokluklar içerisinde var olma 
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mücadelesi veren bir durumdan bugünkü konuma gelmesinde Meclisimizin çok 
büyük payı vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi devleti kurmuş, her dönemde 
yasal, kurumsal ve yapısal düzenlemeleri yaparak çağdaş uygarlık düzeyine 
erişebilmek için yoğun bir gayret içerisinde olmuş, milletimizin sorunlarına 
çare ve çözüm üretmeye devam etmiştir, hiç şüphesiz bundan böyle de devam 
edecektir. Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli işleri doksan üç yıllık 
mazimizle birlikte başardık ama yapılacak daha çok işimiz bulunmaktadır. 
Olanla yetinemeyiz, milletimiz için tasavvurlarımız var, hedeflerimiz var ve 
temennilerimiz var. Temenni ettiklerimizi temin etmek bizim asli görevimizdir. 
Parlamentolar temennide bulunan kurumlar değildir, çare ve çözüm üreten 
kuruluşlardır. Varlık sebebimiz de budur, parlamentoların tarihî varlık 
gerekçeleri böyle bir sebep üzerine kuruludur. İçeride ve dışarıda çözülmesi 
gereken birçok sorunumuz bulunmaktadır, ayrıntıya girmeye gerek yok, 
bunları biliyoruz. Bu sorunları uygarca tartışarak ve konuşarak, birbirimizin 
hukukuna saygı göstererek ve uzlaşarak birlikte çözmek durumundayız. Başka 
ülkelerin demokrasi ve uzlaşma örneklerini ve uygulamalarını anlatarak çağdaş 
demokrasiye ulaşamayız. Arz ettiğim hususlarla ilgili olarak günümüzde 
ve aramızda yeni güzel örnekler ortaya koymak zorundayız. Demokrasi 
böyle gelişir, kökleşir ve kurumsallaşır, demokrasi kültürü de böyle oluşur. 
Demokrasinin yalnızca yasal düzenlemelerden ibaret olmadığını, esas olanın 
zihniyet değişimi olduğunu, demokrasiyi özümseme ve benimseme olduğunu 
şimdi daha iyi anlıyoruz.

Sayın milletvekilleri, hepimizin üzüntü duyduğu ve yakından takip ettiği 
bazı gündem konuları var. Başta Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere, 
yaşanan insanlık dramıdır. Oluk oluk akan kan, gözyaşı, insanlığın erozyona 
uğrayan değerleri, hak, hukuk, özgürlük adına söylenen bunca söze rağmen, 
kitle hâlinde öldürülen insanlar, terör, insanlık suçları, insanlığa karşı işlenen 
suçlar; bütün bunlara karşı uluslararası kuruluşların ve medeni dünyanın 
sorumsuzluğu, ilgisizliği ve yürüttükleri Makyavelist ve merkantilist siyasettir. 
Ölenlerin değil, öldürme şekli ve tekniklerinin ve saldırıda kullanılan silahların 
tartışmanın odağına alınması, insanlık suçunun ve insanlığa karşı suçların 
herkesin gözü önünde işlendiği hâlde suç faillerinin himaye ve destek görmesi 
akıllara durgunluk vermektedir.

Bir başka konu terördür. Terör konusu ülkemizin, bölgemizin ve hatta 
tüm dünyanın acı gerçeğidir, asrın vebasıdır. Maalesef, bu konuda da bir 
ortak anlayış, ortak bir tavır ve uluslararası bir iş birliği yoktur. Biz, ülke 
olarak, en başta devlet terörü olmak üzere “Allah” adı kullanılarak işlenen 
cinayet ve vahşetler de dâhil, terörün her türlüsüne karşıyız; böyle olmaya da 



554

24. Dönem

devam edeceğiz. Halkın seçtiği ve işbaşına getirdiği yönetimlerin kanlı askerî 
müdahalelerle görevden uzaklaştırılması ve bunun karşısında tüm dünyanın 
ortaya koyduğu tavır ise akıllara ziyan bir ayıptır.

Sayın milletvekilleri, bunları ifade etmemin, kısaca başlık olarak 
söylememin sebebi, bağımsızlığımızın, cumhuriyetin ve demokrasimizin ne 
büyük nimetler olduğunun daha fazla farkına varmamıza dikkat çekmek içindir, 
birbirimizin değerini daha çok bilmemiz içindir. Millî birlik ve bütünlüğümüz, 
bu aziz vatanda en büyük gücümüzdür. Onun için, her vesileyle buna vurgu 
yapıyoruz çünkü kuvvet birliktedir, dirlik de birliktedir. Dualarımızda bunun 
için yakarıyoruz. Sağduyulu davranmak, hoşgörü, birbirimizin kişiliğine, 
değerlerine ve hukukuna saygı göstermek, bir arada huzur, barış ve kardeşlik 
içerisinde yaşamanın ön şartıdır; demokrasi kültürümüzün kökleşmesi de 
buna bağlıdır.

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden bir konuya daha dikkatlerinizi 
çekmek isterim, o da şudur: Yeni yasama yılını, geriye dönük olarak yaptıklarımız 
ve yapamadıklarımız konusunda öz eleştiri için bir fırsat olarak görmeliyiz. 
Yaptıklarımızı biliyoruz ama yapamadıklarımız var. Milletimizin özlemi ve 
beklentisi olmasına, bizim de milletimize hep birlikte söz vermemize, bunun 
bir zaruret ve mecburiyet olmasına rağmen, mesela uzlaşarak ve anlaşarak, 
toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları 
iyi belirlenmiş, yeni ve sivil bir anayasayı henüz toplum önüne koyamadık. 
Ortaya koyduğumuz hedefin çok uzağında, umutların her geçen gün daha da 
azaldığı bir süreçte çalışmaları sürdürüyoruz. Bu süreç bizi nereye götürecek, 
doğrusu bilmiyorum.

Yeni bir anayasa yapamamış olmamızın sorumluluğunu nasıl taşıyacağız, 
milletimize bunu nasıl izah edeceğiz? Hepimiz kabul ettik ki bu Anayasa 
bize dar geliyor, ihtiyaca cevap vermiyor. Bu Anayasa her gün yeni sorunlar 
çıkarıyor. Yanlış düzenlemeler, kurallar yenisini ve doğrusunu yapamadığımız 
için yürürlüğünü sürdürürken karşılaştığımız sorunlara nasıl doğru çözümler 
bulacağız? Nitekim bulamadık. Tutuklu milletvekilleri sorunu, hak ve 
özgürlükler sorunu, terör sorunu, demokrasi sorunu, benzeri birçok toplumsal 
sorun; bütün bunlara tatminkâr çözüm bulamadık. Açıklamalara bakarak 
ifade etmeliyim ki çağdaş demokrasinin önündeki en büyük engel bu Anayasa.

Kaldı ki yeni bir anayasa yapamamaktan dolayı bir çelişki de yaşadık ve 
yaşıyoruz, o da şudur: 4 siyasi partimizin Anayasa Uzlaşma Komisyonuna 
verdikleri metinlere baktığımızda yürürlükteki Anayasa’nın tümüne yönelik 
köklü değişiklikler içerdiği ortadadır. Mevcut Anayasa’nın yanlış, eksik, 
yetersiz olduğu, ihtiyaca cevap vermediği hepimizin ortak tespiti olduğu 
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için bu Komisyon kuruldu. Yenisini yapamazsak bu Anayasa yürürlükte 
kalacak ve biz yasama organı olarak ayıplarla malul bu Anayasa’ya uygun 
yasa çıkarmaya devam edeceğiz. Bu bir çelişkidir. Anayasa yargısı da “Neden 
yanlışa uymadınız?” diye kanunları iptal edecek. Bu çelişkili süreç daha ne 
zaman ve nereye kadar devam edecek? Demokrasi, doğru kuralların hayata 
geçirildiği sistemin adıdır. Yanlış kuralların yürürlükte olduğu bir sistemde 
sorunların çözümü kişisel yeteneklere, bir yolunu bulma yöntemlerine havale 
edilmiş olur.

Değerli milletvekilleri, keza hepimiz için büyük bir stres kaynağı olan, 
ne etkin yasamaya ne de etkin denetime imkân vermeyen, her gün daha da 
şiddetli, kırıcı tartışmalara kaynaklık eden, kırk yıl önceki ikili Parlamento 
yapısına göre hazırlanmış, 155 maddesi değiştirilmiş ve bütünlüğü bozulmuş 
bir İç Tüzük’le nasıl verimli bir çalışma yapabiliriz? Şu an fiilî İç Tüzük’le iş 
yapmaya çalışıyoruz. Herkes kendisine göre yorum ve uygulama istiyor. Geçen 
dönemde ve bu dönemde de komisyon kurduk, çalışmalar yaptık ancak ortada 
henüz uygulamaya koyacağımız yeni bir iç tüzük de yoktur.

Hepimiz tek tipçilikten şikâyet ediyoruz. Sağdaki partilerden, merkez 
ve sol partilere kadar hepimize aynı elbise giydiren ve tek tip teşkilatlanmayı 
zorunlu kılan olağanüstü dönemlerin ürünü Siyasi Partiler Yasası, yapılmış ve 
yapılacak olan değişikliğe rağmen kevgire dönmüş seçim mevzuatı ve siyaset 
hukukunun yeniden tanziminde bütünlük içerisinde birlikte bir şey yapamadık. 
Peki, bunları kim yapacak? Anayasa, İç Tüzük, Siyasi Partiler Yasası, seçim 
mevzuatı. Bu konular, ilgili diğer mevzuat ortak hukukumuzu oluşturur. 
Bunlar, sağlıklı ve sağlam bir siyasi yapı oluşturmamızın temel unsurlarıdır. 
Mevcut siyaset hukukunun, yürürlükteki mevzuatın içerdiği katı, yasaklayıcı 
kurallarla siyasetin gerçekleri ve halkın beklentileri karşı karşıyadır. Kanuni 
meşruiyet ile siyasi meşruiyet örtüşmüyor. Yasal meşruiyetin çizdiği çerçeve 
reel siyaseti zorluyor, rehin alıyor. Dünün kuralları bugünün sorunlarını 
çözmüyor, beklentilerimizi karşılamaya yetmiyor. Sonuçta sertleşiyoruz, 
kırılıyoruz, daha dargın, daha gergin bir toplum oluyoruz.

Değerli milletvekilleri, işimiz çok, yolumuz uzun ama zaman kısa. Gelin, 
sorunlarımızı çözmek için birlikte yeni bir başlangıç yapalım. Emin olun bu 
çok zor değil ama gereklidir.

Bu inanç ve ümitle yeni yasama yılının Türk milletine ve hepimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bugün sizlere gönderdiğim mektuptaki hususları da 
gereği için bilgilerinize saygıyla sunuyorum. Allah milletimizin, hepimizin 
yardımcısı olsun, saygılarımla. (Alkışlar)
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Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni yasama yılının açılış 
konuşmasını yapmak üzere şu anda Genel Kurul salonunu teşrif etmektedirler. 
Kendilerine Meclisimiz adına “Hoş geldiniz.” diyorum. (AK PARTİ sıralarından 
ayakta alkışlar; CHP, MHP ve BDP sıralarından ayağa kalkmalar)
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Konu : İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'a geçmiş olsun dileğinde 

bulunduğuna, uzun tutukluluk veya başka sebeplerle hak 
ihlallerine maruz kalanların bir an önce haklarına ve 
özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ettiğine ilişkin

Yasama Yılı : 4
Birleşim : 27
Tarih : 10 Aralık 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Ankara) — Evet, tekrar geçmiş olsun, başarılar diliyorum.

Yemininizin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne denk gelmesini de 
anlamlı buluyorum.

İster milletvekili ister sade vatandaş olsun, uzun tutukluluk veya başkaca 
sebeplerle hak ihlallerine maruz kalmış olanların da bir an önce haklarına ve 
özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ediyorum.

Gündemimize göre, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 
2012 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine 
başlayacağız.
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Konu : 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılının Ülkemiz, Milletimiz ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçin Hayırlı, Sağlıklı ve Başarılı 
Bir Yıl Olmasını Dilediğine İlişkin 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 1
Tarih : 01/10/2014

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılının 
ülkemiz, milletimiz ve hepimiz için hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını 
diliyorum.

Sözlerimin başında yüce Meclisimizin ilk Başkanı, cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Meclisimize 
başkanlık etmiş, üye olarak bulunmuş bütün devlet ve siyaset adamlarımızı, 
aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Meclis çalışanlarımızı rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum. Yakın zamanda Soma’da ve başkaca iş yerlerinde 
hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet, ailelerine bir kez 
daha başsağlığı diliyorum.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi doksan dört yıldır 
milletimizi gururla temsil eden, cumhuriyetimizin kurucu iradesidir, 
kurulduğu günden beri millet iradesinin en yüksek derecede tecelli ettiği 
kutsal bir mekândır. Türkiye Büyük Millet Meclisi demokratik meşruiyetin 
merkezidir;

Türk milletinin bağımsızlık, cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti devleti 
ve demokrasi başta olmak üzere, en önemli kazanımlarında en büyük pay 
sahibidir. Ülke ve millet olarak bugün nelere sahip isek bunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin her türlü takdirin üzerinde çabası, üstün gayreti ve çalışması 
vardır. Aziz Atatürk’ün bize hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmamızdaki yoğun çabaların, yasal düzenlemelerin ve köklü reformların 
onurunu yaşayan da bu Meclistir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasimizin kalbidir, millî mücadelemizi 
yürüten ve yöneten en temel, en vazgeçilmez kurumdur çünkü dünyada örneği 
olmayan gazi Meclistir.
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Bütün bunlardan ve daha başkaca sebeplerden dolayı bu kutsal çatı altında 
görev yapmak, üye olarak bulunmak hepimiz için en büyük bahtiyarlıktır, 
çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli mirastır. Onurumuz büyüktür 
ancak buna karşılık sorumluluğumuz da büyüktür ve ağırdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugüne kadar bu onurla, bu gururla 
sorumluluk duygusunu derinden hissederek üzerine düşenleri yapma gayreti 
içerisindedir. Eksiğimiz olmuştur, yanlışlarımız olmuştur; üzüldüğümüz, 
keşke olmasaydı, keşke yapmasaydık dediğimiz anlar da olmuştur ama yine 
de milletimize olan borcumuzu bir nebze de olsa ödemek için gece gündüz 
demeden çalıştık. Beşinci Yasama Yılı da bu dönemin son yılıdır, yine aynı 
gayretle çalışacağız.

24’üncü Yasama Döneminde 973 kanun tasarısı, 2.372 kanun teklifi 
sunulmuştur; bunlardan 443’ü kanunlaşmış, ayrıca 77 adet de Meclis kararı 
alınmıştır. Dördüncü Yasama Yılında 1.474 sözlü soru önergesi verilmiş, 
bu önergelerden 65’i cevaplanabilmiştir; yazılı soru önergesi ise 22.063’tür, 
bunlardan 9.470’ine cevap verilmiştir. Meclis araştırması önergesi sayısı 
810’dur, 24 önerge kabul edilmiştir. 10 genel görüşme, 9 gensoru bu dönemde 
Başkanlıkça işleme konulmuştur. 8 Meclis soruşturması önergesi verilmiş olup 
4’ü reddedilmiş, 1’i kabul edilmiş, 1 önerge yeterli sayı olmadığı için düşmüş 
ve geri alınmıştır.

Genel Kurul son yılda 138 birleşim yapmış ve 795 saat çalışmıştır. 
Bu son yasama yılında da bir yandan gündemindeki konuları görüşerek 
karara bağlayacak, diğer yandan en etkili şekilde parlamenter diplomasinin 
imkânlarını da kullanarak içeride ve dışarıda katıldığı tüm faaliyetlerde 
milletimizin hukukunu, hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir.

Değerli milletvekilleri, şunu hepimiz biliyor ve inanıyoruz ki 
tüm sorunlarımızın tartışılmasında, çözüm arayışlarında ve çözüme 
kavuşturulmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi en meşru platformdur ve en 
önemli teminattır. Değerini korumak, onun itibarını en üstte tutmak da bizim 
görev ve sorumluluğumuzdur. Yakın coğrafyamıza baktığımızda ne demek 
istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

Yanı başımızda insanlık suçu işleniyor, insanlığa karşı suç işleniyor; 
vahşetin, hunharlığın, cinnetin ve cinayetlerin her türlüsü var. Terör örgütleri, 
işittiğimiz işitmediğimiz terör örgütleri, insanlık tarihinin en kanlı eylemlerini 
fütursuzca gerçekleştiriyor; Telafer’de, Kerkük’te, Aynel Arap’ta, Kobani’de, 
Halep’te, daha birçok yerde kan dökmeye devam ediyor; kadın, çocuk, yaşlı 
demeden oluk oluk kan döküyor, kin kusuyor. Milyonlarca insan yerinden 
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yurdundan edilmiş, bir insanlık dramı yaşıyor. Hepsini hiçbir ayrım yapmadan 
lanetliyor, nefretle kınıyoruz. Uluslararası toplum ve kuruluşların; en başta 
Birleşmiş Milletlerin çok acil bir karar vermesi lazım. Bu kuruluşlar bunun 
için vardır, bugünler için vardır. Bu kan daha fazla akmamalı, bu insanlar daha 
fazla acı çekmemeli; kim ne yapacaksa yeni yüzbinler hayatını kaybetmeden 
bir an evvel yapmalıdır. Fitne, fesat ateşi bir an evvel söndürülmeli. Bu şenâiyi 
işleyenler ne insandır ne de Müslümandır.

Sayın milletvekilleri, çok zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Çok 
şükür ülkemiz, Kafkaslarda, Ukrayna’da, Orta Doğu’da, dört bir yanımızdaki 
bu kan ve ateş çemberi içinde huzurlu bir sığınaktır. Bu huzuru devam 
ettirmek bizim elimizdedir. Tüm bireyler olarak birbirimizin kıymetini daha 
iyi bilelim, birimizin varlığını diğerimizin yokluğunda aramayalım. Fikrî vesair 
farklılıklarımız elbette vardır ve bu tabiidir ama bu farklılıklar birbirimize 
saygıya, barışa ve kardeşliğe engel değildir. Bugüne kadar önümüze çıkarılan 
bunca zorluğa ve fitneye rağmen birer birer bin olduk, yüz bin olduk, milyonlar 
olduk ve büyük bir millet olduk, hep birlikte tertemiz bir kültür ve medeniyet 
inşa ettik. Bir taşla duvar olmayacağını en iyi biz biliriz.

Milletimizin derin irfanından süzülerek hikmete ve hayat pratiğine 
dönüşen şu sözler hepimize çok şey ifade etmektedir: Omuzlarımızda bir 
yudum suyun, yedi adım yolun hakkı vardır. Bizim kötümüz elin iyisinden 
yeğdir. Bulut geçerken hava nemlenirmiş, bölgemizde hava yeteri kadar 
nemlenmiştir. Yağmur damlaları yerine kan damlalarının döküldüğü, felaket 
ve cehalet bulutlarının gökyüzünün tümünü kapladığı, kaostan da öte 
âdeta kıyametin koptuğu yeryüzünün tam da ortasındayız. O nedenledir ki 
birbirimize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Birbirimizi daha 
iyi anlamaya, konuşmaya, diyaloğa, dayanışmaya, kucaklaşmaya ve kardeşliğe 
ihtiyacımız var ve yine halk irfanında ifade edildiği şekliyle, dirlik neredeyse 
varlık oradadır, dirliğin olmadığı yerde devlet de yoktur

Burası hepimizin ebedî vatanıdır, Türkiye Cumhuriyeti devleti de kıyamete 
dek yaşayacak devletimizdir. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin, 
dirliğimiz azıp birliğimiz bozulmasın.

Bu düşünce ve temennilerle yeni yasama yılının huzurlu ve başarılı bir 
çalışma yılı olmasını diliyor, şimdiden sizlerin ve aziz milletimizin bayramını 
tebrik ediyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)
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Konu : 1915 Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları Zaferi’nin 100’üncü 
yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle günün anlam 
ve önemine ilişkin 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 79
Tarih : 18/03/2015

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bugün Türk milletinin tarihe altın 
harflerle yazdığı muhteşem zaferin 100’üncü yılı. Milletçe tarihî bir gün 
yaşıyoruz. Bu zaferle sadece Çanakkale’de, Gelibolu’da, Anafartalar’da düşman 
gemileri boğazın derin sularına gömülmemiş, merhum Akif ’in “Hani tauna 
da züldür o rezil istila.” diye tarif ettiği rezil istilaya, müstevlilerin dehşet saçan 
saldırılarına karşı kahramanlık destanı yazılmıştır. Bu zafer gerçekten de asrın 
destanıdır. Aziz milletimizin yediden yetmişe, Müslim-gayrimüslim tüm 
fertlerinin kahraman Mehmetçik’in, şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla 
yazdığı emsalsiz bir destandır. Bu zafer, bize istiklalimizin ve istikbalimizin 
yolunu açmıştır. Bu yoldan giderek çok şükür cumhuriyete ve demokrasiye 
ulaştık. Bu zafer, Anadolu’yu ebediyete dek bize vatan yapmıştır. Bu zafer, 
sadece bizim için değil, tüm insanlık için derin izler bırakmış, tarihin seyrini 
değiştiren bir zafer olmuştur. Bu zafer, aziz Atatürk’ün en veciz ifadesiyle, 
Anzaklara verdiği mesajda da ifade ettiği şekliyle, savaştan dostluk çıkaran 
bir anlam taşımaktadır. 1915’te Çanakkale’de, Gelibolu’da sadece bir zafer 
kazanmadık, milletçe yeniden dirildik, yeniden güç ve öz güven kazandık. 
Bu öz güven bize millî mücadeleyi ve bağımsızlığımızı kazandırdı; tarihten 
silinmek istenen milletimize yeniden can verdi, yeniden hayat verdi, yeniden 
bir olduk, birlik olduk. Bu zafer, müstevlilerin bütün planlarını bozdu, tarih 
yön değiştirdi. Bu zafer, hiç şüphesiz bizlerin sorumluluklarını da artırdı. Bize 
düşen, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize kanları pahasına 
miras bıraktığı bu mübarek vatan topraklarını korumak, mamur hâle getirmek, 
devletimizi güçlü kılmak, onların ebedî miraslarına sahip çıkmak, birliğimizi 
ve dirliğimizi, kardeşliğimizi koruyarak onların ruhlarını şad etmektir. 

Bu vesileyle, başta bu savaşın büyük komutanı ve kahramanı Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi, devletimize ve 
milletimize büyük hizmetler vermiş değerli büyüklerimizi minnet ve şükranla 
anıyorum; Allah’tan hepsine rahmet diliyorum, aziz ruhları şad olsun. Allah, 
milletimizi bir daha darda, zorda ve darlıkta bırakmasın. (Alkışlar)
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Konu : 24’üncü Dönemde hayatını kaybeden milletvekillerine 
Allah’tan rahmet dilediğine, yapılan çalışmalar için herkese 
teşekkür ettiğine ve Regaip Kandili’nin hayırlar getirmesini 
temenni ettiğine ilişkin 

Yasama Yılı : 5
Birleşim : 92
Tarih : 23/04/2015

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 24’üncü Dönem çalışmalarına 
başladığımızda bizimle beraber olan ve bugün, maalesef, aramızda bulunmayan 
arkadaşlarımız var. Bu dönem içerisinde Harun Çakır, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, 
Şerafettin Elçi, Murat Bozlak’ı kaybettik. Onları ve onların şahsında 23 Nisan 
1920’den bugüne bu çatı altında görev yapmış vefat eden bütün üyelerimizi 
ve bu arkadaşlarımızı rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum; Allah hepsine 
rahmet etsin.

Değerli arkadaşlar, bugün icra etmekte olduğumuz birleşim 24’üncü 
Dönemin son birleşimi; sonuna geldik. Ben de bu 24’üncü Dönemde, 
kusuruyla küsuruyla Başkanlık yaptım. Meclis Başkanlığım sırasında 
desteklerini, hoşgörülerini ve eleştirilerini esirgemeyen en başta Sayın 
Cumhurbaşkanlarımıza, Başbakanımıza, siyasi partilerimizin çok değerli 
genel başkanlarına, Bakanlar Kurulu üyelerine, Meclis başkan vekillerimize, 
Başkanlık Divanı üyelerine, partilerimizin grup başkan vekillerine, komisyon 
başkanlarına ve üyelerine, teker teker tüm milletvekillerimize, sivil toplum 
kuruluşlarına ve hiç şüphesiz aziz milletimize, ayrıca Meclisimizin çalışmalarına 
katkı sağlayan tüm idari teşkilat ve çalışanlarına ve Meclis çalışmalarının 
kamuoyuna aktarılmasında bizimle beraber büyük çaba gösteren basın 
mensubu arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinize ailelerinizle birlikte, mutlu, huzurlu, 
başarılı bir hayat diliyorum. 

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminden çıkacak 
sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Bugün idrak etmekte olduğumuz Regaip Kandili’nin hepinize, milletimiz 
ve İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 
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TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK Genel Kurul Oturumunu Yönetirken
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TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK Genel Kurul Oturumunu Yönetirken
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TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ü 23 Nisan 2014 Günü 
Genel Kurul Şeref Kapısında Karşılarken
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TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ile 23 Nisan 
Resepsiyonunda
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TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ı 19 Şubat 2013 Tarihinde 
Makam Girişinde Karşılarken
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TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ile 30 Eylül 2013  Tarihinde 
Makamında Görüşmesi



574

TBMM 5. Yasama Yılı Açılışı 1 Ekim 2014 



575

TBMM 5. Yasama Yılı Açılışı 1 Ekim 2014



576

TBMM  Başkanı Cemil ÇİÇEK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ve Başbakan Ahmet 
DAVUTOĞLU’nu Genel Kurul Şeref Kapısında Uğurlarken



577

TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK 1 Ekim Resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ı Karşılarken



578

TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK 1 Ekim Resepsiyonunda Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nu 
Karşılarken








