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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
7’nci Toplantı

1 Kasım 2018 Perşembe

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu saat 11.04’te açılarak üç oturum yaptı.
Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, milletvekili iradesinin sağlıklı gerçekleşmesi için oylamalarda 

bir süre verilmesi gerektiğine;
Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Komisyonda sorulan sorulara hükûmet adına cevap verilme 

usulüne;
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’yle beraber Menbic’te yapılması planlanan Amerika-

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının müşterek devriyesinin saat 15.53’te başlamış olduğuna;
İlişkin birer açıklamada bulundular.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 
(1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri 
hakkında bir sunum yapıldı.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerine devam edilerek;

Millî Savunma Bakanlığının 2019 yılı bütçesi ile 2017 yılı kesin hesabı kabul edildi.

Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından 18.41’de toplantıya son verildi. 
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1 Kasım 2018 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.04

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, Sayın Bakanımız, kamu kurum 
ve kuruluşlarımızın değerli bürokratları, yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcileri; Başkanlık 
Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Komisyonumuzun 7’nci Birleşimini açıyorum. 

Gündemimizde Millî Savunma Bakanlığı bütçe, kesin hesap, Sayıştay Raporu; Akaryakıt İkmal ve 
NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Sayıştay Raporu bulunmaktadır.

Sunumunu yapmak üzere Millî Savunma Bakanımıza söz vereceğim.

Ama öncelikle Sayın Tatlıoğlu, buyurun lütfen.

II.- AÇIKLAMALAR

1.-Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’nun, milletvekili iradesinin sağlıklı gerçekleşmesi için 
oylamalarda bir süre verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, hoş geldiniz; değerli bürokratlar, hepiniz hoş geldiniz.

Ben usul hakkında konuşmak istiyorum, özellikle oylamayla ilgili. Çok teşekkür ederiz, gayet de 
verimli toplantılar geçiyor, komisyon çalışmaları. Ancak Komisyon çalışmalarının sonundaki oylama 
faslı göz açıp kapanır şekilde, bir karar süresi olmadan, hızlı bir şekilde yapılıyor. Gerçekten yedi sekiz 
saatlik görüşmelerin, hatta on saatlik görüşmelerin sonunda nihayetinde bir siyasal tercih yapıyoruz, 
karar veriyoruz ve işin özü bu. Hem biz bilelim kimin ne karar verdiğini hem de biz kararımızı sağlıklı 
verelim istiyoruz. Yani buraya yeminli gelmiyoruz biz yani “evet” demek veyahut da “hayır” demeye 
yeminli gelmiyoruz. Mesela dün Millî İstihbarat Teşkilatının bütçesine evet oyu verdik, bugün Millî 
Savunma Bakanlığının bütçesine olumlu bakıyoruz, çok çok başarılı bulmasak da olumlu bakıyoruz. 
Bu nedenle oylamaların biraz daha usulüne uygun yapılmasını rica ediyorum.

BAŞKAN – “Usulüne uygun” derken?

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Yani bir süre verilsin.

BAŞKAN – Gözümü sizden ayırmayacağım.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Yok, sadece o değil ama biz de bilelim. Yani biz nihayetinde 
buraya yeminli gelmiyoruz, kimsenin de geldiğini zannetmiyoruz. Sayın Başkanla beraber çok kısa 
bir değerlendirme yapıp oyumuzun rengini belli edeceğiz. Nihayetinde biz, biraz önce de söyledim… 
Mesela dün bazı fasıllara evet oyu verdik, bazılarına hayır verdik. Bugün mesela olumlu vermeyi 
düşünüyoruz Millî Savunma Bakanlığının bütçesine. 

BAŞKAN – Tane tane oylayacağım efendim.
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İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – O nedenle bu irademizin sağlıklı gerçekleşmesi için bu oylama 
konusunda bir süre, kısa da olsa bir süre vermenizi rica ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın  Tatlıoğlu’na teşekkür ediyorum. Belki biraz hızlı olmuş olabilir. Tane tane 
okuyacağım.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Yok, saymayın efendim. Ya daha elimizi kaldıralım mı, 
kaldırmayalım mı derken… Bu önemli bizim için. Burası siyasi bir platform.

BAŞKAN – Çok teşekkürler.

Sayın Paylan, buyurun.

2.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Komisyonda sorulan sorulara hükûmet adına cevap 
verilme usulüne ilişkin açıklaması

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim  Sayın Başkan. Herkese günaydın.

Sayın Başkan bir şeyi öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN – Benden mi?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Evet, evet, sizden. Yani çünkü bir teamül oluşturuyoruz burada. 
Eski sistemde bakanlarımız, sayın bakanlar buraya gelirdi ve hükûmet adına cevap verirlerdi yani 
hükûmet adına biz onlara her türlü soruları sorardık ve hükûmet adına cevap verirlerdi.

BAŞKAN – Şu an ne yapıyorlar?

GARO PAYLAN (Diyarbakır)– Bir dakika, onu soracağım, onu merak ediyorum zaten. Şimdi 
“Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” dediniz. Bu sisteme öyle ya da böyle geçildi. Şimdiyse sayın 
bakanlarımız, Millî Savunma Bakanlığında veya diğer bakanlıklarda kendi alanlarıyla ilgili atandılar 
ama bizim sorularımıza hükûmet adına yani… Çünkü savunma dediğiniz şey yalnızca top, tank, silah 
değildir ki bir politikadır yani topyekûn bütün bileşenleri, diğer bütün alanları etkileyen bir siyaset 
alanıdır.

BAŞKAN – Ama sizin nasıl soru soracağınızın tanımını ve takibini kimse yapmıyor.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, hayır, şunu söyleyeceğim, ben nasıl soru soracağımı zaten 
biliyorum: Ben nasıl cevap…

BAŞKAN – O zaman cevap verecekler de nasıl cevap vereceklerini biliyorlar yani sıkıntı yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Eyvallah, onu soruyorum. 

BAŞKAN – Tamam, sorun yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu ve bundan sonraki bakanlıklarla ilgili de…

BAŞKAN – Hiç sıkıntınız olmasın.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, ben de onu söylüyorum. Bu alanda böyle olması 
gerektiğini düşünüyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yani çünkü onun daraltılması doğru değil. “Hükûmet adına cevap 
verilecek.” diyorsunuz yani. Bu cevapların…

BAŞKAN –  Yani bu nasıl bir sorudur?
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Karşınızda yürütme oturuyor, siz hükûmet adına cevaptan bahsediyorsunuz. Yapmayın 
yani. Hiç kimse sizin milletvekili olarak sorup sormadığınızı sorgulamıyor, yetkili olup olmadığınızı da 
sorgulamıyor. Böyle bir şey olabilir mi. Rica ediyorum.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Karşımızda şu anda bir bakan oturuyor. “Hükûmet adına cevapları 
almış olacağız.” diye teyit ediyorsunuz yani.

BAŞKAN – Bu nasıl bir sorudur yani şüpheniz mi var? Yani cevaplanmaması gereken bir soru.

Çok teşekkür ediyorum.

Şimdi sunumunu yapmak üzere Millî Savunma Bakanımıza söz vereceğim.

Sayın Akar, buyurun lütfen.

III.- SUNUMLAR

1.- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) 
ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında 
sunumu

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, değerli basın mensupları; 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk bütçe görüşmeleri kapsamında sizleri saygılarımla 
selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyum sağlamak amacıyla Millî Savunma Bakanlığı da 
bildiğiniz gibi yeniden teşkilatlanmış, bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri bakanlık çatısı altında 
birleştirilmiştir. Bu birleşmeyle çok daha güçlü, güvenilir ve modern bir savunma yapısına ulaşılması 
hedeflenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; öncelikle savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı etkileyen, bölgesel 
ve küresel güvenlik ortamına ve bilhassa hudutlarımızın hemen ötesinde meydana gelen gelişmelere 
kısaca değinmek istiyorum. 

Küresel güvenlik ve istikrar üzerindeki baskının ve risklerin arttığı bu ortamda bizim de bir parçası 
olduğumuz transatlantik ilişkilerde son dönemde gerginlikler ve kırılmalar yaşanmaktadır. Sizlerin de 
yakından takip ettiğinizi bildiğim hususlar; silahlanma yarışına ve büyük güç rekabetine geri dönüldüğü, 
ihtilafların çözümlenemeyip aksine arttığı gözlemlenmektedir. Yaşadığımız coğrafya göz önünde 
bulundurulduğunda Türkiye’yi çevreleyen çatışma ve istikrarsızlık kuşağını net bir biçimde görmek 
mümkündür. Böyle bir coğrafyada güçlü ve istikrarlı olmamız zorunludur, kaçınılmazdır. Günümüzde 
terör örgütleri dinamik bir dönüşüm süreci içerisinde sürekli olarak yeni imkânlar ve yetenekler elde 
etmekte, risk ve tehditler öngörülemez bir hâle gelmektedir. Bu nedenle ülkemizin güvenliği için ve 
vatan topraklarının savunulmasına yönelik her türlü tedbiri almayı sürdürmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu hedef alarak 
toplumsal barışı bozmayı amaçlayan aynı terörist havuzunu ve lider kadrosunu paylaşan PKK/PYD-
YPG bölücü terör örgütü masum canlara kastetmenin yanı sıra Türkiye’nin ekonomisine, bölgemizin 
kalkınmasına ve gelişmesine set vurmakta, kan ve kaostan beslenen yabancı unsurlarla bir araya 
gelerek uluslararası ilişkilerimizi de zedelemektedir. Bu nedenle terörle mücadelemiz son terörist de 
etkisiz hâle getirilinceye kadar büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecek, terör örgütüne tarihin en 
büyük faturası ödetilecektir. 
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Suriye ve Irak’taki istikrarsız ortam bu ülkelerde her türlü terör örgütünün barınmasına ve 
eğitilmesine maalesef imkân tanımaktadır. Süregelen bu istikrarsızlık ülkemizi ve bölgemizi ciddi 
şekilde olumsuz yönde etkilemektedir. Malumunuz olduğu üzere DEAŞ’la Mücadele Küresel 
Koalisyonu kapsamında ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan meşru 
müdafaa hakkı uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından 24 
Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekâtı başlatılmıştır. Yine, burada bir hatırlatma yapmak 
istiyorum: Hain darbe girişiminden takriben bir ay sonra. Bu harekât DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak, 
hudut güvenliğini sağlamak, Suriyeli göçmenlerin yurtlarına dönüşlerine yardımcı olmak ve bölgedeki 
sivillerin, masum insanların terör olaylarından zarar görmesini önlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Aynı zamanda bu harekâtla bölgede nihai barışın sağlanması için Suriye’nin toprak bütünlüğünün 
muhafaza edilmesi de hedeflenmiştir. Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 2.015 kilometrekare alan 
DEAŞ’tan temizlenmiş, yaklaşık 3.100 DEAŞ terör örgütü mensubu ile 550 civarında PKK/PYD-YPG 
terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenlik ve istikrarın 
sağlanması ve bölgede yürütülen altyapı çalışmaları sonucunda 260 bin civarında Suriye vatandaşı Fırat 
Kalkanı Harekâtı alanına şu ana kadar dönmüş bulunmaktadır. 

Burada bir hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum: Burada, maalesef, özellikle dış basında 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin DEAŞ’la mücadele etmediği şeklinde, onlarla 
beraber iş birliği içinde olduğu şeklinde bazı ithamlarda bulunulmaktadır ki burada gerçekten, objektif 
olarak bakıldığında çok açık ve net bir şekilde görülmektedir ki Türk Silahlı Kuvvetlerinden başka, 
Türkiye Cumhuriyeti’nden başka DEAŞ’la göğüs göğüse savaşan, mücadele eden başka hiçbir ülke 
yoktur. Fırat Kalkanı Harekâtı’nı müteakip hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, 
PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm teröristleri etkisiz hâle getirmek maksadıyla 20 
Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmış, fiilen 18 Mart 2018’de Afrin ilçe merkezinde 
kontrol sağlanmıştır. Harekât kapsamında 4.500’den fazla PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 
etkisiz hâle getirilmiştir. Afrin şehir merkezi dâhil olmak üzere belirli beldelerde yerel idare meclisleri 
oluşturulmuştur. Söz konusu harekâtların planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, 
sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış olup sivil, masum kişilerin zarar görmemesi ve 
altyapı ile tarihî, kültürel mekânlara zarar verilmemesi için her türlü hassasiyet gerek planlama gerek 
icra safhasında gösterilmiştir. Hatta bazı hâllerde harekâtın akışı tehlikeye atılmıştır, arkadaşlarımın 
hayatı tehlikeye atılmıştır ve harekât belli bir süre gecikmiştir ki orada muhtemelen, efendim, mevcut 
olduğunu değerlendirdiğimiz sivil, özellikle çocuk, kadın, kız, yaşlıya herhangi bir zarar vermemek 
amacıyla. Bu hassasiyetlerden ötürü harekâtların Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetleri göz 
önünde bulundurulduğunda beklenenden daha az sürdüğünü özellikle belirtmek isterim. 

Sivil zayiat verilmesini önlemek için personelimiz gerektiğinde de risk almıştır biraz önce 
belirttiğim üzere. Harekâtlarla terörist unsurlardan temizlenen bölgelerin normalleştirilmesi 
kapsamında güvenlikten eğitime, sağlıktan tarıma, adaletten sosyal hizmetlere, altyapıdan ticarete 
kadar farklı alanlarda çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devleti 
bütün kurumlarıyla, sivil, asker, her şeyiyle oradaki halkın güvenliğini ve güvenliğe ilaveten de rahat 
ve huzurunu sağlamak bakımından elinden gelen her türlü gayreti göstermektedir bazı dost ve müttefik 
ülkelerin, bazı uluslararası kurum ve kuruluşların verdikleri sözleri maalesef yerine getirmemelerine 
rağmen. 

Öte yandan, Astana Mutabakatı gereği ateşkes ihlallerinin gözlenmesi maksadıyla İdlib gerginliği 
azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Ekim 2017’de başlayan konuşlanma faaliyetleri 
bağlamında on iki gözlem noktası oluşturulmuş olup inşa faaliyetleri, oradaki tahkimatın güçlendirilmesi 
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faaliyetleri hâlen devam etmektedir. Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere İdlib’de gerginliğin 
azaltılması ve askerî bir müdahalenin önüne geçilmesi maksadıyla Tahran’da 7 Eylül 2018’de, Soçi’de 
17 Eylül 2018’de çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsi gayretleri 
ve Rusya’nın da, Sayın Putin’in de olumlu yaklaşımıyla Soçi Zirvesi’nde varılan mutabakat sonunda 
İdlib’de yaşayan 3,5 milyon civarında sivil ve masum Suriye halkının rejim tarafından katledilmesinin 
ve yeni krizler yaşanmasının önüne geçilmiş, böylece barış ve istikrarın sağlanması mümkün hâle 
gelmiştir. Bu mutabakat çerçevesinde İdlib’de ağır silahların bölgeden çekilmesi -belirlenen bir bölge 
var, 15-20 kilometrelik bir bant var, bu banttan çekilmesi- 10 Ekim 2018 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 
Aksi hâlde zaten 3,5 milyon mülteci misafir eden ülkemize ilave mülteci gelmesi söz konusuydu ki bu 
da gerçekten durumu çok daha ağırlaştıracaktı. Bu nedenle ilave bir göç olmaması, oradaki mutedil 
insanların, efendim, ılımlı muhalefetin de radikalleşmemesi için oradaki bombardımanın durması 
hayati önemi haizdi. 

Suriye’de yeni anayasayı hazırlayacak Anayasa Komitesinin dengeli bir yapıya sahip olması ve 
tüm tarafların kabul ettiği ilkelere göre çalışması meşruiyet bakımından büyük önem taşımaktadır. 
Bunun için diğer Astana garantörleri, Rusya, İran dâhil ve Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisiyle 
birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Amerika Birleşik Devletleri’nin PKK/PYD-YPG’yle yakın 
iş birliği Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkilerini ciddi şekilde olumsuz yönde etkilemiştir. 
Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ’la mücadele kisvesi altında PKK/PYD-YPG’ye silah ve mühimmat 
desteği sağlamış ve maalesef sağlamaya devam etmektedir. Türkiye DEAŞ’la mücadelenin bir başka 
terör örgütü olan PKK/PYD-YPG’yle iş birliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu 
her düzeyde ve platformda defaatle kendilerine bildirmiştir ve bildirilmeye devam ediyoruz. 

Dönemin ABD Dışişleri Bakanının 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği 
ziyareti müteakip, üzerinde mutabık kalınan sonuç odaklı bir mekanizma kurulması çerçevesinde, 
Suriye konusunda faaliyet gösteren çalışma grubu, 08-09 Martta Washington’da ve 25 Mayısta 
Ankara’da olmak üzere bugüne kadar 2 kez toplanmıştır. Toplantılarda, ağırlıklı olarak DEAŞ ve diğer 
terör örgütleriyle mücadele ile ABD’nin PKK/PYD-YPG’yle yürüttüğü iş birliğini sona erdirmek 
konusunda tarafımıza vermiş olduğu taahhütlerin nasıl yerine getirileceği ele alınmış olup Menbic’te iş 
birliği için bir yol haritasının ana hatları belirlenmiştir.

Türk ve Amerikan askerî birlikleri ilk etapta Fırat Kalkanı bölgesi ile Menbic arasındaki sınır 
hattı boyunca devriye faaliyetlerine 18 Haziran 2018 tarihinde başlamış bugüne kadar 67 devriye 
faaliyeti icra edilmiştir. Devriye faaliyetleri mevcut aşamada eş güdümlü fakat birbirinden bağımsız 
yürütülmeye devam etmektedir.

 Menbic yol haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri 
unsurlarınca yürütülen ortak eğitimler 25 Ekimde tamamlanmıştır.

Yol haritasının nihai hedefi, Menbic’teki PKK/PYD-YPG mevcudiyetinin, söz verildiği üzere 
Amerikalılar tarafından, tamamen sona erdirilmesi ve bölgenin kontrolünün gerçek sahiplerine yani 
Menbiclilere iade edilmesidir.

PKK/PYD-YPG’nin, Menbic’ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör 
örgütü, Afrin’de olduğu gibi Menbic’te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü, yeri ve zamanı 
geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini de bilmelidir.
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Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkenin terörden arındırılmasıyla Türkiye’nin 
güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesi yönündeki faaliyetlerimize 
kararlılıkla devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ulusal güvenliğini temin etmek üzere 
uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak ve ülkemize yönelebilecek saldırıları 
bertaraf etmek Türkiye’nin –hepinizin bildiği gibi- en tabii hakkıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katılımıyla 27 Ekim 
2018 tarihinde İstanbul’da “Suriye Konulu Dörtlü Zirve” düzenlenmiştir. Bu, büyük başarıyla 
tamamlanmıştır. Dörtlü Zirve’nin ardından;  Birleşmiş Milletlerin kolaylaştırıcılığında ve Suriyelilerin 
öncülük ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı bir siyasi sürecin desteklenmesi ve Suriyeli taraflara 
bu sürece aktif katılım sağlama çağrısında bulunulması, süregiden ihtilafın bir siyasi süreç yoluyla 
sona erdirilmesi, kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanımının 
yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili sözleşmeye tam riayet edilmesi ve mültecilerin Suriye’ye 
güvenli ve gönüllü şekilde, uluslararası hukuka uygun koşullarda geri dönmeleri vurgulanmıştır. 

Burada ayrıca, Türkiye tarafından muhataplarımıza şu husus da dile getirilmiştir: Masum 
insanların, sivillerin kimyasal silahlarla katledilmesi ne kadar büyük bir suçsa konvansiyonel silahlar 
da aynı şekilde suç olmalıdır. bundan da olabildiğince kaçınılması gerekir, buna da tedbir düşünmeliyiz 
hususu muhataplarımıza iletilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; DEAŞ işgaline karşı yoğun mücadele veren Irak, 
ülkemizin de arasında bulunduğu uluslararası toplumun önde gelen üyelerinin sağladığı destek 
neticesinde askerî alanda önemli başarılar elde etmiştir. Irak’ta DEAŞ’ın genel bir yenilgiye uğramış 
olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ancak, DEAŞ terör örgütü asimetrik yöntemleri kullanarak fırsat bulduğunda Irak’ta kanlı 
eylemler düzenlemeye devam etmektedir maalesef.

Ayrıca Irak’ın kuzeyindeki otorite boşluğunu ve istikrarsızlığı istismar eden PKK terör örgütü de 
buradaki faaliyetleriyle ülkemizi ve vatandaşlarımızı hedef almaktadır.

Irak hükûmetinden dün olduğu gibi bugün de beklentimiz; PKK terör örgütünün Irak topraklarındaki 
varlığının sonlandırılması hususunda ülkemizle iş birliği yapmasıdır.

Ancak, Irak hükûmetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin PKK terör örgütüyle mücadelede 
etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak’tan ülkemize yönelen terör tehdidi maalesef hâlâ 
devam etmektedir.

Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar 
devam ettirilecektir.

Suriye sınırında yürütülen Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin tesisi sayesinde önemli ölçüde 
hudut ihlallerinin önüne geçilmiştir, kaçakçılık dâhil.

Ayrıca, Suriye sınırında uzun vadeli kalıcı bir sistem tesis edilmesi maksadıyla, teknoloji ağırlıklı, 
personel tasarrufuna olanak sağlayan Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi geliştirilmiş olup Millî 
Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde hâlen devam etmektedir.

Suriye sınırında Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin güçlendirilmesi kapsamında, 810 kilometre 
modüler beton duvar, 196 kilometre kafes tel/fens teli inşa edilmiş ve 472 kilometrelik bölümde hudut 
aydınlatması yapılmıştır.
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Biraz da İran hududuna değinmek istiyorum. İran hudut güvenliğinin artırılmasına yönelik 
hazırlanan İran Hududu Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi üç aşamalı olarak planlanmıştır: Iğdır, 
Van, Hakkâri.

Proje, modüler beton duvar, J-9 benzeri engel sistemi, beton hudut devriye yolu, gözetleme kuleleri, 
sınır aydınlatması, sedde ve sedde üzeri yol, sensör, mobil keşif gözetleme aracı, küçük insansız hava 
araçları ve çok rotorlu mini insansız hava araçları sistemlerini içermektedir.

Söz konusu projenin 141 kilometrelik bölümünü oluşturan Iğdır bölgesinin modüler beton duvar 
yapımına ve yol ıslahına başlanmıştır. Gelinen aşamada 90 kilometre uzunluğunda modüler beton 
duvar inşası ve 95 kilometrelik yol ıslahı tamamlanmıştır.

Sayın Başkan, değerli  milletvekilleri; iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi isteğinde ve 
“kazan-kazan” anlayışında olduğumuzu her fırsatta dile getirmekle birlikte Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu 
Akdeniz’de “Türkiye’ye rağmen” atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. 
Muhataplarımız Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yer almadığı bir 
projenin başarılı olamayacağını bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyonlardan vazgeçmelidir.

Silahlı Kuvvetlerimiz Ege ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları 
doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir, edecektir.

Bu itibarla, “büyük devlet” vizyonu ile eş zamanlı olarak Deniz Kuvvetlerimizin de ilgi ve etki 
alanlarında sergileyeceği her türlü faaliyeti başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için modernizasyon 
çalışmalarının yapılması bir zorunluluk hâline gelmiştir.

Karmaşık, belirsiz ve çok yönlü tehdit ve tehlikeye maruz kaldığımız bu güvenlik ortamında 
amacımız, millî gücümüze, yerli gücümüze dayanarak güvenliğimizi sağlamaktır. Ancak, terör dâhil 
tüm tehditlere karşı tam ve etkin mücadele, uluslararası iş birliği ve dayanışmayı gerekli kılmaktadır.

Bu durum, NATO’nun devlet ve hükûmet başkanları zirvelerinde teyit edilmiştir. Söz konusu 
zirvelerde, ittifak üyesi ülkelerin, gelişen ve değişen risk ve tehditlerle etkin mücadele edebilmeleri için 
askerî yeteneklerini geliştirmeleri ve bu sayede savunma kabiliyetlerini kuvvetlendirmeleri yönünde 
ortak bir irade de oluşmuştur. 

Bu ortak irade bağlamında 2014 Galler Zirvesi’nde müttefik ülkelerin takip eden on yıl içerisinde 
gayrisafi yurt içi hasılalarının en az yüzde 2’sini savunma harcamalarına, savunma harcamalarının 
da en az yüzde 20’sini ana silah sistemlerinin tedarikine yani modernizasyona ayırmalarını öngören 
savunma yatırımı taahhüdü kabul edilmiştir ilgili ülkeler tarafından ve bizler tarafımızdan. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 ve 2018 Brüksel Zirvelerinde ülkemizin konulan hedeflere emin 
adımlarla ilerlediği hususu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Esasen, yeni güvenlik tehditleri nedeniyle 
dünya genelinde savunma bütçelerinin artmakta olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ülkemizi 
çevreleyen güvenlik ortamı düşünüldüğünde, savunma harcamalarımızı artırmamız gerekliliğinin 
yalnızca NATO taahhüdümüzden kaynaklanmadığı bir gerçektir. Bu husus daha etkin, caydırıcı ve 
saygın bir orduya ulaşma hedeflerimizle de uyumludur. 

NATO’nun savunma harcamalarını hesaplama yöntemine göre, Türkiye’nin savunma 
harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2017 ‘de yüzde 1,52 iken 2019’da bu oranın yüzde 1,58 
seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Türkiye’nin ana silah sistemleri harcamalarının savunma 
harcamalarına oranı 2017’de  yüzde 30,60 iken 2019’da bu oranın yaklaşık yüzde 35 seviyesinde olacağı 
öngörülmektedir. Bu durum, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şeklide kullandığımızın önemli, güzel 
bir göstergesidir.
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Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri; Türkiye olarak dünya üzerinde barış ve istikrarın tesisi 
için, imkân ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği bünyesinde 
Afganistan’dan Kosova’ya ve Bosna Hersek’e, Lübnan’dan Somali’ye kadar dünyadaki muhtelif barışı 
destekleme misyonlarına iştirak etmekteyiz. Bu kapsamda, Afganistan’da hâlen NATO tarafından 
yürütülen Kararlı Destek Misyonu’na en büyük katkıyı yapmaktayız. Ülkemiz, misyon kapsamında 
Afganistan’daki beş eğitim yardım ve danışmanlık komutanlığından biri olan Kabil bölgesi ve Hamid 
Karzai Uluslararası Havaalanı’nın sorumluluğunu 2014’ten itibaren başarıyla sürdürmektedir. 2019’da 
da bu sorumluluğu sürdürmeye devam edeceğimizi açıklamış bulunuyoruz. Ayrıca, Akdeniz’de ittifak 
tarafından müştereken icra edilen Deniz Muhafızı Harekâtı’na da Deniz Kuvvetleri unsurlarımız 
tarafından gerekli katkı sağlanmaktadır.

Öte yandan NATO, Irak’ta başlattığı yardım faaliyetlerini misyona dönüştürme kararı almıştır. 
Ülkemiz NATO’nun Irak’la sınırı olan tek ülkesi olarak misyona imkân ve kabiliyetleri çerçevesinde 
azami katkıyı yapmak üzere hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu katkı yalnızca ittifakın faaliyetlerini 
değil, aynı zamanda Irak’ta terör örgütü PKK’nın sığınak ve barınaklarının bulunduğu göz önüne 
alındığında, millî güvenliğimizi de doğrudan olumlu etkileyecektir.

Diğer taraftan, ülkemizin bölgesinde ve dünyada sahip olduğu ağırlığını ve etkinliğini artırmak dış 
politikamızın önemli amaçlarından biridir. Birleşmiş Milletler sisteminde görünürlüğün en önde gelen 
göstergelerinden biri uluslararası barış ve istikrara katkıdır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; evvelce arz ettiğim üzere, Suriye’de yaşanan krizin ülkemize 
mühim, önemli etkileri olmuştur. Suriye’den kaynaklanan balistik füze tehdidi karşısında, ülkemizin 
hava ve füze savunmasının takviyesi maksadıyla NATO’dan talepte bulunduk. Bu kapsamda, 2013’ün 
başlarından itibaren müttefiklerimizce Suriye sınırına yakın bölgelerimizde hava savunma sistemleri 
konuşlandırılmaktadır. Hâlihazırda bir İspanyol Patriot bataryası ve bir İtalyan SAMP-T bataryası 
ülkemizde görev yapmaktadır. 

Malumunuz olduğu üzere, ülkemizin hava savunmasını kendi imkân ve kabiliyetleriyle karşılama 
yönündeki çalışmaları da diğer taraftan sürmektedir. Bu süreçte öncelikle, teknoloji transferi ve ortak 
üretim imkânı sağlayan ve mümkün olduğu kadar erken teslim koşulunu içeren seçenekler üzerinde 
durulmuştur ancak bu gayretleri neticelendirmek mümkün olmamıştır. Gelişen olayların ortaya 
çıkardığı sonuçlar neticesinde, zikrettiğim beklentilerimizi birbirinden ayırmak ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Aciliyet arz eden hava savunma sistemi ihtiyacımızın bir an evvel karşılanması maksadıyla, 
Rusya Federasyonu’ndan S-400 sistemleri tedariki için başlattığımız süreçte belli bir noktaya gelmiş 
bulunmaktayız. 2019’da teslimi planlanan bu sistemlerle ülkemiz önemli bir hava savunma, füze 
savunma yeteneğine kavuşacaktır. 

Ayrıca, buna ilaveten, teknoloji transferi ve ortak üretim yoluyla kendi millî sistemlerimizi 
geliştirmek üzere başlattığımız çalışmalar kapsamında, müttefiklerimiz İtalya ve Fransa ortaklığı 
olan EUROSAM’la geçtiğimiz yıl kasım ayında bir mutabakat muhtırası imzalanmıştır. Müteakiben, 
ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa ziyareti esnasında Kavram Tanımlama Sözleşmesi 
de buna ilaveten imzalanmıştır. Hedefimiz, henüz başlangıç aşamasında olan bu çalışmaları başarıyla 
tamamlayıp daha uzun menzillerde kendi tasarımımız olan sistemleri geliştirebilmektir.

Diğer bir husus da, F-35 Programı Türkiye’nin 1999’dan bu yana çok taraflı sözleşme çerçevesinde 
ortağı olduğu ve tüm yükümlülüklerini eksiksiz, aksaksız yerine getirdiği bir programdır. 1999’dan 
beri, on dokuz seneden beri bu grubun üyesiyiz.  
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İlk 2 F-35A uçak 21 Haziran 2018 tarihinde teslim alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
envanterine girmiş, 3 ve 4’üncü uçaklar ise Mart 2019’da teslim alınacaktır. İlk 4 uçağımız, 2020 sonuna 
kadar Türk pilotlarının eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’nde kalacak, müteakiben Türkiye’ye 
gelecektir. 5 ve 6’ncı uçaklar ise Kasım 2019’da Türkiye’ye intikal edecektir. 2018-2020 yılları 
arasında 13’ü pilot olmak üzere, toplam 332 personel eğitimlerini Amerika Birleşik Devletleri’nde 
alacaktır. 2020’den sonra pilot ve teknik personel eğitimleri 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı Entegre 
Eğitim Merkezi’nde tarafımızca verilecektir, ülkemizde verilecektir. 

Millî Muharip Uçak Projesi, diğer taraftan, TF-X’le de Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 
2030’lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacı yurt içinde özgün tasarım modeliyle karşılanmaya 
çalışılmaktadır. Amacımız, ülke savunmasının sağlanmasında dışa bağımlılığı mümkün olan en az 
seviyeye indirmektir, faaliyetlerimiz bu yöndedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çoğunluğu doğu ile Suriye sınır bölgesinde yer alan mayınlı 
bölgelerin temizliğine 2004’ten itibaren devam edilmektedir bildiğiniz üzere.  Bugüne kadar 214 
milyon 732 bin 307 metrekare mayınlı alanın 50 milyon 649 bin 739 metrekarelik bölümünün temizliği 
tamamlanmıştır. Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetleri, özel mayın arama ve 
temizleme, Jandarma özel mayın arama ve temizleme birlikleri ile bazı sivil firmalar marifetiyle yerine 
getirilmektedir. Mayınların yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alan illerin belirlenen 
bölgelerinde mayın risk eğitimi verilmesine yönelik Millî Eğitim Bakanlığıyla protokol çalışmalarımız 
da devam etmektedir vatandaşlarımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi bakımından. 

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında hâlihazırda 
397.762’si askerî personel, 38.274’ü sivil olmak üzere, toplam 436.036 kişi görev yapmaktadır şu an 
itibarıyla. 

15 Temmuz 2016’dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 150’si 
general ve amiral olmak üzere, 7.595 subay, 5.723 astsubay, 1.261 uzman erbaş/sözleşmeli er, 424 
devlet memuru/işçi olmak üzere, toplam 15.153 personel ihraç edilmiş, ihraç edilen 323 personel ise 
görevlerine iade edilmiştir OHAL Komisyonu tarafından veyahut da mahkemeler tarafından.

15 Temmuz 2016’dan sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle 
süratle personel temin faaliyetlerine başlanmış, 4.653 subay, 8.373 astsubay, 26.244 uzman/erbaş, 
10.043 sözleşmeli er olmak üzere, toplam 49.313 personel temin  edilmiştir. Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı işyerlerinde istihdam edilmek üzere açıktan alımına onay verilen 1.500 işçinin alım işlemleri de 
şu anda devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri; Millî Savunma Üniversitesi; Kara, Deniz, Hava Harp 
Enstitülerini, üç kuvvetin harp okullarını, astsubay meslek yüksekokullarını ve araştırma enstitülerini 
bünyesine katarak 31 Temmuz 2016’da kurulmuştur. İngilizce hazırlık sınıfı konularak eğitim öğrenim 
süresi beş yıla çıkarılmış harp okullarında ve buradan misafir askeri öğrenciler dâhil, 2018 yılında 
224 subay mezun edilmiş olup 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ise 5.873 öğrenci eğitime şu anda 
devam etmektedir. Astsubay meslek yüksek okullarından, misafir askeri öğrenciler dâhil, 2018 yılında 
toplam 374 astsubay mezun edilmiş olup 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ise toplam 4.150 öğrenci 
eğitime devam etmektedir.

Lisansüstü seviyede eğitim ve öğretim veren araştırma enstitüleri de Ekim 2017’de eğitime 
başlamış bulunmaktadır. Araştırma enstitülerinde hâlen 359 yüksek lisans ve 44 doktora öğrencisi 
eğitimlerini sürdürmektedir.
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Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerinde, misafir askerî  personel dâhil 2017-2018 eğitim ve 
öğretim yılında toplam 662 subay karargâh subaylığı eğitimi görmüş olup 2018-2019 eğitim ve öğretim 
yılında ise toplam 654 subay karargâh subaylığı kursuna devam edecektir. 

 Karargâh hizmetleri subay kursu eğitimini bitiren ve sınavı başarıyla geçen subaylar, 2 Ekim 
2018’de 1’inci dönem komuta ve kurmay eğitimine başlamış bulunmaktadır. 28 Haziran 2019’da 
tamamlanacak olan komuta ve kurmay eğitimine misafir askerî personel dâhil toplam 245 subay şu 
anda devam etmektedir.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlayan Müşterek  Harp Enstitüsünde misafir askerî 
personel dâhil toplam 41 subay eğitim almaktadır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; vatandaşlarımızın askerlik yoklama işlemlerini kolaylaştırmak  
maksadıyla hazırladığımız e-Yoklama uygulaması 14 Mayıs 2018’de hizmete sunulmuştur. Bugüne 
kadar 389.675 vatandaşımız bu hizmetten yararlanmıştır.

Halihazırda bedelli askerlik hizmetine başvuran şu an itibarıyla 724.144 kişi müracaatta bulunmuş, 
bunlardan  578.887 kişi işlemlerini tamamlamıştır yani parasını yatırıp dekontlarını askerlik şubesine 
teslim etmişlerdir. Bu vatandaşlarımızın 54.036’sı temel askerlik eğitimlerini tamamlamış, 13.555’i 
temel askerlik eğitimlerine devam etmektedir.

Dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırı kaldırılmış, uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yerine 
getirmelerine imkân sağlanmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde e-Devlet üzerinden yükseköğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik 
erteleme işlemleri, yedek subay adaylarının sevk öncesi hazırlık işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. 
Ayrıca, askerlik hizmet borçlanması bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması, hak sahibi 
durumunda bulunan vatandaşlarımızın İstiklal Madalyası başvurularının da gerçekleştirilebilmesi 
planlanmaktadır.

Konuşmamın bu bölümüne başlamadan önce, kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği 
uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet 
ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine 
saygı ve şükranlarımı peşinen sunmak istiyorum.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik olarak devletimiz tarafından ilgili bakanlıkların sorumluğunda 
maaş, iş hakkı, ücretsiz seyahat, vergi muafiyeti ve indirimleri gibi birçok hak sağlanmaktadır. Tabii 
ki şehitlerimize, bunların ailelerine, gazilerimize ne yapsak azdır ve fakat eldeki mevcut imkânlar 
ölçüsünde azami gayret gösterildiği de bilinmelidir.

Bu hakların iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalarımız başta Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili bakanlıklarla koordineli olarak yürütülmektedir.

Kabinemiz devletimizin tüm imkânlarını, şehit yakınları ile gazilerimizin ihtiyaçlarını azami 
ölçüde giderebilmek, karşılayabilmek için her şekilde etkin olarak kullanma gayreti içerisindedir.

Bu kapsamda, son yıllarda yapılan iyileştirmelerde, terörle mücadelede şehit ve malul olanlar için 
kamu konutlarından yararlanma süresi on yıla çıkarılmıştır.

 Gazilerin ihtiyaç duyduğu ortez/protez ve diğer araç gereçlerin, Gaziler Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde kurulacak komisyonca onaylanması hâlinde SGK 
tarafından ödenmesi sağlanmıştır.
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 Önceden sadece askerlik yükümlüsüyken şehit olanların çocuk ve kardeşlerine verilen askerlik 
muafiyeti hakkı, terörle mücadelede şehit olan kamu görevlileri ve güvenlik korucularının çocuklarının 
tamamına, kardeşlerinden birine, sivil vatandaşların çocukları ve kardeşlerinin tamamına verilmiş 
bulunmaktadır.

 Önceden şehidin anne, baba, kardeşlerince kullanılmadığında devredilemeyen iş hakkının şehidin 
eş ve çocukları tarafından kullanılmasına imkân sağlanmıştır.

 İş hakkı kullanımında 45 yaş sınırı kaldırılmıştır.

İlk ve ortaöğretim mezunu gazilerin hizmetli unvanlı kadrolar yerine memur unvanlı kadrolara 
atanması hükme bağlanmıştır.

 Terörle mücadelede malul kalmayacak şekilde yaralananlardan, sağlık durumları 1053 sayılı 
Nizamname -ki bu Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname- kapsamına 
girenlere aylık bağlanması sağlanmıştır.

Diğer bir husus da, ordumuzun ihtiyaç duyduğu modernizasyon faaliyetleri ile diğer mal ve 
hizmetlerin tedarikinde daha süratli, daha kaliteli, daha güvenli ve maliyeti etkin şekilde karşılanabilmesi 
amacıyla gerekli düzenlemeler de yapılmıştır, yapılmaya devam etmektedir.

Modernizasyon konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen tedarik faaliyetlerinin başlıcaları özet olarak; F16 Uçaklarının 
Modernizasyonu, Lazer Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kiti, Kanatlı Güdüm Kiti, Lazer Güdümlü Roket 
(Cirit), Tank Topu Mühimmatı, Modüler Barut, Seyyar Havan Tespit Radarı, Silah Tespit Radarı, Hava 
Savunma Erken İkaz Radarı (KALKAN), Ateş Destek Otomasyon Sistemleridir. 

Bu konularda yoğun bir çalışma devam etmekte ve modernizasyon çalışmaları bunlarla sınırlı 
olmayıp her geçen gün ihtiyaçlarımız dikkate alınmak suretiyle bu liste geliştirilmektedir.

Diğer bir husus da, askerlerimizin sağlıklı beslenmesini esas alan, damak tadına uygun, markalı 
ve kaliteli ürünlerden müteşekkil bir tedarik modelini uygulamaktayız. Ailelerinin bizlere emaneti olan 
Mehmetçiklerimize en iyi şekilde bakmak hepimizin boynunun borcudur.

Bu maksatla, Millî Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği 
protokolüne istinaden, 2018 yılı gıda maddeleri ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 743 milyon tutarında 51 
kaleme ilişkin sözleşmeler imzalanmış ve teslimatlar devam etmektedir.

Ayrıca, iş birliği protokolünün haricinde, 16 kalem gıda maddesi ile 40 kalem kumanyalık 
gıda maddesinin alım işlemleri, piyasada rağbet gören markaların en çok tercih edilen ürünlerinden 
yapılmaktadır, yapılabilmektedir.

Vatani görevini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapan erbaş ve erlerin hava yoluyla 
taşıtılması kapsamında, 29 Aralık 2012 tarihinde Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile yapılan 
sözleşme çerçevesinde, 2012’de imzalanan bu sözleşmeden bugüne kadar 1 milyondan fazla, 2 milyona 
yakın erbaş ve er istifa etmiş bulunmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev yapacağı harekât bölgelerinde konuşlanma ihtiyaçlarına yönelik 
yurt içi ve sınır ötesinde üs bölgeleri kurulması çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda,  
Fırat Kalkanı Harekâtı’na yönelik yurt içinde 5 adet üs bölgesi, sınır ötesinde ise 4 adet üs bölgesi inşa 
edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı İdlib’de kurulan 12 adet gözlem noktasının 
yanı sıra, İdlib’e yönelik yapılacak faaliyetler için, yurt içinde, Reyhanlı’da üs bölgesi tesis edilmiş, 
Kumlu’da ise üs bölgesi tesisi için çalışmalar sürdürülmektedir.
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 Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik; yurt içinde 16 adet hudut birliğinin barınma imkânı artırılmış, 
Afrin’de ise 3 adet ana üs bölgesine yönelik altyapı ihalesi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 7 adet 
temas hattı üs bölgesinin altyapı ihalesinin yapılmasına ilişkin çalışmalara ise devam edilmektedir

Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı ile 7 Şubat 2018 tarihinde Sağlık Hizmetleri Protokolü 
imzalanmış bulunmaktadır. Bu protokolde Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık personeli, tıbbi cihaz ve 
malzeme ihtiyaçları ile eğitim konuları başta olmak üzere birçok konuya yönelik esaslar belirlenmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî tabip ve sağlık astsubayı ihtiyacını karşılamak üzere, Sağlık 
Bilimleri Üniversitesiyle yapılan protokol kapsamında 225 öğrencimiz eğitim öğretime hâlen devam 
etmektedir.

Ayrıca, harekâta katılan/katılacak birliklerde görevli uzman erbaşlara, acil tıbbi müdahale 
yeterliliğinin kazandırılması maksadıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesince, muharip sıhhiye ve 
muharebe cankurtaran eğitimleri de verilmektedir.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde konuşlu Sağlık Bakanlığına bağlı 5 hastanenin 
tamamı –ki bunlar, Van, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak, Elâzığ ve 9 hastanenin-ki bunlar Şanlıurfa, Ağrı, 
Gaziantep, Erzurum, Yüksekova, Kilis, İskenderun, Reyhanlı, Hatay- ise emniyet tedbirleri alınmış bir 
bölümü güvenlik güçlerine tahsis edilmiştir. 

Askerî yardım ve güvenlik iş birliği kapsamında Bakanlığımızca 2018’de dost ve müttefik ülkelere 
129 milyon Türk lirası tutarında hibe, satış, mübadele, tahsis ve/veya  kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca önümüzdeki dönemde 20 ülkeyle askerî-mali iş birliği anlaşması, 37 ülkeyle de nakdi yardım 
protokolü imzalanması planlanmaktadır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünce savunma, 
güvenlik ve istihbarat, kalkınma, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı yurt içi ve yurt dışına ait temel 
harita ve harita bilgileri ile coğrafi veriler üretilmekte ve çeşitli platformlar üzerinden sunulmaktadır. 
Bunların birer örneğini de odalarınıza bırakmış bulunuyoruz. Bu kapsamda, öncelikli olarak terörle 
mücadele ve sınır ötesi harekâtlar ile Savunma Sanayi Başkanlığı projeleri desteklenmiştir.

100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Harita Genel Müdürlüğünün küre ve atlas sayısal 
haritacılık uygulamaları 2018 Kasım ayında vatandaşlarımızın hizmetine sunularak internetteki yabancı 
menşeli ve millî menfaatlerimize uymayan haritaları kullanma mecburiyeti ortadan kaldırılacak ve 
yabancı uygulamalar için sarf edilen kaynağın ülkemizde kalması sağlanacaktır.

Hava fotoğrafı çekim ve orto-görüntü üretim kapasitesinin arttırılması amacıyla envanterimizde 
yer alan iki adet uçağımıza -bunlar B-200  tipi uçaklar- ilave olarak üçüncü uçağımız  -ki bu biraz daha 
gelişmiş bir model: B-350- tedarik edilmiştir. Ayrıca iki adet taktik-İHA’ya harita üretim amaçlı hava 
fotoğrafı çekim yeteneği de kazandırılacaktır. Böylece ülkemizin tamamının hava fotoğrafları iki yılda 
bir yenilenecek, ülkemizin kalkınması ve savunması için önem arz eden bu görüntüler, kamu kurum ve 
kuruluşları ile halkımıza sunulacaktır.

Diğer taraftan, harita üretiminin önemli bir girdisi olan yer çekimi -gravite meselesi- ölçülerinin 
uçaktan ölçülmesine yönelik olarak millî bir sistem de geliştirilmiş bulunmaktadır. Sistemin 2019 yılı 
içinde faaliyete geçmesi hedeflenmiştir. Elde edilecek ölçme ve analiz sonuçları, ayrıca maden ve petrol 
arama çalışmalarında kullanılmak üzere MTA ve TPAO gibi millî kurumlarımıza da sunulacaktır.

Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde başlıca T-155 kundağı motorlu yani fırtına obüsleri 
–bunlar yeni tipleri- T-155 modern çekili, “Panter” diye tabir ettiğimiz obüsler, F35 uçağına ait F135 
motorunun depo seviyesi bakım kabiliyeti kazanımı, A400M uçakları, nakliye uçaklarımızın C seviyesi 
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bakım kabiliyeti kazanımı, ATAK helikopterleri fabrika seviyesi bakım yeteneğinin kazandırılması ve  
Leopard 2A4 tanklarına, tanksavar silahlarına karşı yetenek kazandırılması ve Seyit Onbaşı bomba 
yükleme aracı imalatı projeleri yürütülmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından tasarım patenti alınmış olan MİLGEM (Millî Gemi) 
Projesi kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk kaynağı gerçekleştirilmiş olan İ sınıfı 
fırkateynlerin 1’inci gemisi olan İstanbul’un blok inşa ve kızak üstü montaj faaliyetleri, Burgazada ve 
Kınalıada korvetlerinin montaj ve donatım faaliyetleri, Pakistan Deniz Kuvvetleri için tedarik edilecek 
olan 4 adet korvetin ASFAT AŞ tarafından inşasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Yeni Tip (Havadan Bağımsız Tahrikli) Denizaltı Projesi kapsamında 3’üncü denizaltının gövde 
inşasına ve donatım faaliyetlerine devam edilmektedir. Ayrıca Burgazada’nın geçici teslimiyle birlikte 
projenin 4’üncü denizaltısı olan Aydınreis’in ilk kaynak töreni icra edilecektir. Bu projedeki kazanımlar 
millî denizaltı kapsamında inşa edilmesi hedeflenen yerli ve millî denizaltılar için güçlü bir referans 
olacaktır önümüzdeki günlerde.

Barışta ve savaşta Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dış takviye kuvvetlerinin, bunun yanı sıra Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının akaryakıt stoklarını muhafaza etmek ve 
akaryakıt boru hattı veya diğer nakliye araçlarıyla askerî birliklere ulaştırmakla görevli Akaryakıt 
İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bu görevlerini aksatmadan devam ettirmektedir.

Son dönemde yurt dışından temin edilen ürün ve malzemelere bazı ülkelerce açık ve/veya 
gizli olarak ambargo uygulanmaktadır hepinizin bildiği ve takip ettiği gibi. Söz konusu ambargo 
girişimlerini etkisiz kılma amaçlı olarak alternatif kaynaklardan ihtiyaçların giderilmesi yanında yerli 
olarak üretilmesi için de büyük bir çaba sarf edilmektedir.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından AR-GE’si yapılarak geliştirilen savunma sanayi 
ürünlerine herhangi bir dış bağımlılığımız bulunmamaktadır. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ana 
muharebe tankı Altay, Boran, Fırtına, Panter, Yavuz obüsleri ve Korkut gibi sistemlerin silahlarının 
üretiminin yanı sıra nüfuz edici bomba, uzun menzilli akıllı mühimmat ile MPT-76/MPT-55 Millî 
Piyade Tüfeği gibi hafif silah ve bunların mühimmatı başta olmak üzere yeni nesil modern ve millî 
silah ve mühimmat üretim projelerini de gerçekleştirmekte ve her geçen gün geliştirmektedir. 

Ayrıca bu kurumda yani Makine Kimyada, güdümlü mühimmat sistemleri, atış kontrol/kumanda 
sistemleri, kimyasal hammadde üretimi, mekanik/elektronik tapalar, vasıflı çelik üretimi, güç grubu 
geliştirilmesi ve ihracat/yurt dışı tesis kurulumu olmak üzere yedi gelişme ekseni belirlenerek 
çalışmalara başlanmış ve sürdürülmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığınca Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde başlıca uzun menzilli hava 
ve füze savunma sistemleri, yeni nesil savaş uçağı, Hürkuş,  Atak Helikopteri, Bayraktar Taktik İHA 
sistemleri, ANKA İHA Sistemi,  Amfibi Gemi,  Millî Gemi,  Havadan Bağımsız Tahrikli Denizaltı, 
Amfibi Hücum Gemisi, millî piyade tüfekleri, Altay Tankı ve zırhlı araçlar,  Bora, Kasırga, Hisar ve 
Korkut sistemleri, tanksavar silah sistemleri, seyyar askerî hastaneler ve uydu projeleri yürütülmektedir 
koordineli bir şekilde.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumları olduğu üzere dünyada siyasi, ekonomik, askerî 
ve teknolojik alanda çok çeşitli gelişmelerin, yeniliklerin ve değişimlerin yaşandığı bu günlerde 
sınırlarımızın hemen ötesinde gerçekleşen belirsizlik, istikrarsızlık ve terör faaliyetleri de özellikle 
jeostratejik konumu nedeniyle ülkemizi pek çok yönden etkilemektedir. Belirsizlik, risk ve tehditlerle 
dolu böyle bir coğrafyada ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması, ancak her an harbe hazır, 
etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkündür. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinin, muharebe 
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gücü ve beka kabiliyeti yüksek, azami ölçüde millî sanayiye dayanan, ileri teknoloji silah sistemleri 
ile teçhiz edilmiş, bilgi ve eğitim üstünlüğü olan, modüler, esnek ve her türlü ortamda gece gündüz 
kesintisiz görev yapma kabiliyetine sahip bir kuvvet yapısına sahip olmasını  da zorunlu kılmaktadır. 
Ayrıca dünyada barışın tesisi ve idamesine yönelik gerçekleştirilen uluslararası harekâtlarda Türk 
Silahlı Kuvvetleri kendisine verilecek görevleri etkin bir şekilde yerine getirecek imkân ve kabiliyetleri 
de haiz olmalıdır.

2019 yılı bütçe teklifi hazırlanırken yukarıda belirttiğim gerekçelerin yanı sıra mali disiplinin 
sağlanması sürecine de katkıda bulunulması amacıyla mevcut harcama programları kaynak kullanımında 
etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılmasını sağlamak için gözden 
geçirilmiştir. Bu amaçla uzun vadeli tedarik planları yürürlüğe konulmuş ve benzeri ihtiyaçların Türk 
Silahlı Kuvvetleri genelinde ortak alım yöntemiyle temin edilmesi sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu bilinçle hazırlanan Millî Savunma Bakanlığı 2019 yılı bütçe 
teklifi 46 milyar 462 milyon 303 bin lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. Millî Savunma 
Bakanlığı bütçemizin 18 milyar 289 milyon 780 bin Türk lirası tutarında ve yüzde 39,4 oranındaki 
bölümünü modernizasyon projeleri dâhil olmak üzere mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. 
Bu tutarın 10,8 milyar Türk lirası ise Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı 2019 Yılı 
Modernizasyon Programı ihtiyaçları kapsamındaki projelere; 7,4 milyar Türk lirası da Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelinin barınma, beslenme, giyim gibi yasalarla belirlenmiş yasal istihkakları ile 
akaryakıt, yakacak, taşıma, ulaşım gibi tüketim mal ve hizmet alımlarına planlanmış bulunmaktadır.

Millî Savunma Bakanlığının 2017 yılı kanunlaşan başlangıç bütçesiyle mevzuat çerçevesinde 
eklenen tutarları da içeren 2017 yılı kesin hesap teklifi Komisyonun takdirine sunulmuştur.

Sayın Başkan, sayın Komisyon üyeleri; ülkemiz etrafında yaşanan olaylar ve millî çıkarlarımızın 
korunması adına sarf edilen çaba, savunma sanayisine daha fazla kaynak ayırma gerekliliğini de ortaya 
çıkarmış bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzur 
içinde yaşanması konusundaki hassasiyetimiz savunma harcamalarımızın artırılması ihtiyacını da 
beraberinde getirmektedir.

Bu itibarla 2017 ve 2018’de gerçekleştirdiğimiz harekâtlardan edindiğimiz deneyimler, 
önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceğimiz faaliyetler için yeni nesil silah sistemlerinin teminini ve 
idame işletmesini de zorunlu hâle getirmiş bulunmaktadır.

Millî Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Bütçe Teklifi, Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen görevin 
etkinlikle yerine getirilmesini sağlayacak olan kuvvet yapısının oluşturulması, çağın gereklerine göre 
geliştirilmesinin sağlanması ve harbe hazırlık seviyesi ile muharebe gücünün yükseltilmesi amacıyla 
planlanmıştır. 

Savunma alanındaki ihtiyaçlarımızı büyük fedakârlıklara katlanarak karşılayan ve askerine 
“Mehmetçik” ismini vererek askerliği kendisi ile özdeşleştiren büyük Türk milletinin temsilcileri olan 
Komisyonun Sayın Başkan ve üyelerinin Millî Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Bütçe Teklifi’ni uygun 
yaklaşımla mütalaa edeceklerine inanıyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz sunumları için.

Müzakerelere başlamadan önce Komisyonda bulunan bakanlık görevlilerinin kendilerini 
tanıtmalarını rica edeceğim. 

Ön sıradan başlayalım, buyurun. 
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(Bürokratlar kendilerini tanıttılar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

IV.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER

A)KANUN TEKLİFLERİ 

1.- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri 

a)Millî Savunma Bakanlığı 

b)Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Başkanlığı 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kuşoğlu.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli Komisyon üyesi ve milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, bakan 
yardımcılarım, Değerli Rektörüm, değerli bürokratlar -askerî ve sivil bürokratlar, bugün farklı- değerli 
basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanım, burada bulunmanızdan mutluyum. Bir Genelkurmay Başkanının Millî Savunma 
Bakanı olarak da burada bulunması demokrasi açısından güzel bir örnek. O nedenle gerçekten 
mutluyum. Yardımcılarınızla birlikte, ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetleri bizler için çok önemli. Bir asker milletiz biz. Geçen dönem de bunu 
konuşmuştuk, “Prusya modeli” deniyor. Asker millet olduğumuzdan ve Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’nin 
gelişimiyle ilgili, bugünlere gelmesiyle ilgili ne kadar önemli bir payı olduğundan kuşku yok. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ilgili olarak da aynı şekilde en önemli paya sahip olan kuruluş Türk 
Silahlı Kuvvetleri. Dolayısıyla bizim için ne kadar önemli olduğuyla ilgili hiçbir kuşku yok. Göz 
bebeğimiz gibi bakmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. 

Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili büyük oyunlar oynandı, büyük sıkıntılar söz konusu 
oldu. Ergenekon, Balyoz gibi darbeler -bir anlamda onlar da darbeydi- arkasından 15 Temmuz Türk 
Silahlı Kuvvetlerine epey sıkıntı getirdi ve sizin de sunumunuzda ifade ettiğiniz üzere sıkıntılar söz 
konusu oldu. Bu dönemde onlar takviye edilmeye çalışılıyor. İnşallah bunlarda da başarılı oluruz, 
istediğimiz gibi olur ama şimdiye kadar gördüğüme göre bazı sıkıntılar söz konusu, bunları dile 
getirmek istiyorum. 

Mesela askerî yargının kaldırılması, gördüğümüz kadarıyla… Ben eski bir Millî Savunma Bakan 
danışmanıyım, 90-91 yıllarında bu görevi ifa etmiştim. Özellikle F16 Projesi, Stinger, o projelerle 
ilgili çalışmıştım. Dolayısıyla Silahlı Kuvvetleri bilen birisiyim. O dönemden beri de takip etmeye 
çalışıyorum. Bizim bazı geleneklerimiz var, Türk Silahlı Kuvvetleri cumhuriyetten daha eski bir 
geleneğe sahip. Askerî yargı da bunlardan bir tanesiydi, sağlık hizmetleri de bunlardan biriydi. Mesela 
bu iki hizmetin görülmesiyle ilgili eksiklikler olduğunu biliyorum. Şu anda yargıda önemli sıkıntılar 
söz konusu, sağlık için önemli sıkıntılar söz konusu. Şu anda GATA ve GATA’dan kalan doktorlarla 
bazı işler yapılmaya çalışılıyor ama onlar bittiğinde sıkıntılar olacak. Onun için yargı konusunun daha 
farklı ele alınması lazım, sağlık konusunun daha farklı ele alınması lazım yani bunlarla ilgili olarak 
muhakkak yapılması gereken işler var. 

Askerî disiplinin bu yargı meselesinden sonra zayıfladığını biliyoruz. Askerî yargının kaldırılması 
işi, askerî yargının FETÖ tarafından ele geçirilmesi, bunlar bahane değil. Bunlar bir vakıa ama Silahlı 
Kuvvetlerin kendi geleneği olduğu da ayrı bir vakıa. Bunu da değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. 



20 

1 . 11 . 2018 T: 7 O: 1
Plan ve Bütçe Komisyonu

Yine böyle atlaya atlaya gideceğim. Genç subaylarla ilgili, özellikle genç subayların özlük 
haklarıyla ilgili bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Astsubayların emeklilik sonrası sıkıntıları devam ediyor, 
onlarla ilgili bir iyileştirmeye ihtiyaç var. 

Bu OYAK konusundaki spekülasyonların da durması lazım diye düşünüyorum. OYAK konusuyla 
ilgili olarak da müdahaleler olmaması lazım. 

Bir de biraz önce söylediğim gibi, danışmanlık yapmıştım bakanlıkta. Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
kurulduğundan beri Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışmıştır. Millî Savunma Bakanlığı 
şimdi bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminden sonra… Ki ben onu epey bir eleştiriyorum, Türk 
devlet geleneğine aykırı buluyorum, özellikle Başbakanlığın kaldırılmasının ki bizim o da iki bin yıllık 
bir devlet geleneğimizdir, çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum, sakıncalarının da ortaya çıktığını şu 
dönemde  görmeye başladığımızı düşünüyorum. Millî Savunma Bakanlığı içerisinde Savunma Sanayi 
Müsteşarlığının olması gerekirdi diye düşünüyorum. Bu fabrikaların özellikle üretim safhasında olan, 
işletmecilik safhasında olan birimlerin değil ama proje safhasında, projelendirme safhasında olan işlerin 
Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılması lazım, iki başlılık orada söz konusu olacak. Hem Millî 
Savunma Bakanlığı –biraz önce projeleri, ihtiyaçları saydınız- öbür taraftan Cumhurbaşkanlığı bünyesi 
içerisinde bunun yürütülmeye çalışılıyor olması bir iki başlılık getirecektir. Kurulduğundan beri Millî 
Savunma Bakanlığı bünyesi içerisinde olan Savunma Sanayi Müsteşarlığının, yeni adıyla Başkanlığının 
Millî Savunma Bakanlığına alınması gerekir, bağlı bir kuruluş olması gerekir diye düşünüyorum tekrar. 

Bir de, en iyi şekilde siz bileceksiniz, siz biliyorsunuzdur, Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkileri ile Millî Savunma Bakanının görev ve yetkileri ve kuvvet komutanlarının görev ve yetkileri… 
Bunlarla ilgili bir soru işareti var, belirsizlik var. Ben çok net olarak bu sınırları, bunların görev ve 
sorumluluklarıyla ilgili sınırları tarif edemiyorum, bilemiyorum. Bir belirsizlik olduğu kesin. “Savaş 
zamanı farklı, barış zamanı farklı.” Böyle bir tanım olmaması lazım, bunların netleşmesi lazım. 

Sayın Bakanım, çıkarttım, 2016’da 26 milyarlık bir bütçe tahsis edilmiş bakanlığınıza, 38 
milyar gerçekleşme olmuş. 2017’de 28 milyar bütçe tahsis edilmiş, başlangıç ödeneği, 41 milyar 
gerçekleşme olmuş. 2018’de 40 milyar tahsis edilmiş –siz de söylemiştiniz- ödenek artırılmış 52 
milyara çıkarılmış. Tabii henüz 2018 dolmadı, harcamalar henüz tamamlanmadı ama size verilen 2019 
başlangıç ödeneği 46 milyar. Sizin Millî Savunma Bakanlığı olarak ihtiyaçlarınız… Şöyle demişsiniz: 
“2017 ve 2018’de gerçekleştirdiğimiz harekâtlardan edindiğimiz deneyimler, önümüzdeki dönemlerde 
gerçekleştireceğimiz faaliyetler için yeni nesil silah sistemlerinin temini ve idame işletmesini zorunlu 
hâle getirmiştir.”  Bunlar yurt dışında dövizle temin etmeniz gereken şeyler. Yani başlangıç ödeneklerine, 
gerçekleşmelere ve 2019 bütçesine konulan rakama bakıyorum, yetecek bir rakam değil. Muhakkak 
artırılacaktır, artırılması lazım. Yurt dışında ithal ettiğinize göre, dövizde de yüzde 50’lik bir artış 
var hemen hemen, önümüzdeki yıl için bu söz konusu olacaktır, bu bütçenin yetmeyeceği ortadadır. 
Uygun olursa sizin söylediğiniz kalemlerden de bu bütçede artış gerçekleştirilebilir. Genel Kurulda 
artış yapılamıyor, burada artış yapılabiliyor. Burada uygun görülen kalemlerle ilgili artış yapabiliriz 
diye düşünüyorum arkadaşlarımızla beraber. 

Sayın Bakanım, sadece 2019 bütçesini yapmıyoruz biliyorsunuz, 2017 bütçesiyle ilgili olarak 
yapılan harcamaların da hesabını kesin hesapla birlikte veriyoruz. Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili 
ve kuruluşlarıyla ilgili; kantinlerle ilgili, sosyal tesislerle ilgili,  döner sermayeli işletmelerle ilgili 
olarak 2017’yle ilgili Sayıştay raporları güzel raporlar, eleştiriler var. Hemen hemen her yıl benzer 
eleştiriler söz konusu oluyor. Sivil personelle ilgili olarak sıkıntılar var yani özellikle bu mali konularla 
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ilgili takviye yapılması gerekiyor. Çok basit yanlışlıklar oluyor. Bunların düzeltilmesi lazım. Denetim 
görüşünü etkileyen çok fazla eleştiri yok ama denetim görüşünü etkilemeyen ama önemli olan bulgular 
var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kuşoğlu. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Çok teşekkür ederim. 

Bunların tekrarlanmaması için -Millî Savunma Bakanlığı düzenli çalışan bir bakanlık, biliyorum- 
mali kadronun takviye edilmesi gerekir diye düşünüyorum, böyle bir tavsiyem var. 

Bir de bedelli askerlikle ilgili… Soru bölümünde belki olamayacağım, bugün yoğun benim 
açımdan da. Bedelli başvuruları tahminin çok ötesinde olmuş, biraz önce açıkladınız. 400 bin kadar 
tahmin ediliyordu ama herhâlde şu an için 572 bin işlemlerini tamamlamış vatandaşımız var, başvuru 
var.  723 bin başvuru var, 572 bini işlemlerini tamamlamış, daha da artabilir. Bununla ilgili yeni bir 
tedbir düşünülüyor mu acaba? Son bölümde cevap verebilirsiniz. Eğitimin kaldırılması veya sürenin 
farklılaştırılması gibi bir  tedbir söz konusu mu? 

Bir de ben, Ankara’yla ilgili, bu zırhlı birliklerin Polatlı’ya kaydırılması konusu vardı, onunla 
ilgili durum nedir onu sormak isterim. Ya da eğitimle ilgili Polatlı’ya bir kaydırma söz konusu olacaktı, 
Polatlı’da eğitimle ilgili büyük bir ünite oluşturulacaktı, ne durumdadır onu sormak istiyorum. 

Bütçelerin hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Sayın  Katırcıoğlu, buyurun. 

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli üyeler, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Ben bu toplantının ilk konuşmacısı olarak –kendi grubum adına söylüyorum- genel bir çerçeve 
içinde değerlendirmeler yapmak istiyorum. Çünkü sanıyorum, Sayın Bakan eski bir asker olarak bize 
neden savunma harcamalarının bu civarda durması gerektiğini anlattı ve birçok ayrıntı verdi doğal 
olarak kendi mesleği olması itibarıyla da. Fakat bizim buradaki işlevimiz ülkemizin kıt kaynaklarının 
nasıl dağılacağıyla ilgili olarak görüşlerimizi serdetmek. Dolayısıyla da kabul ediyorsak da en azından 
farklı görüşleri olan partilerin kendi görüşlerini burada söylemiş olması sanırım savunma işlevi 
üstlenmiş olan Savunma Bakanlığının da yararına olacaktır diye düşünüyorum. 

Efendim, şimdi, şöyle söyleyeyim: Sayın Bakan çok haklı olarak  küresel güvenlik sorununun 
arttığını söyledi bize. Yeryüzünde küresel gelişmelerden kaynaklanan risklerin arttığını söyledi. 
Özellikle terörün bu çerçevede arttığını söyledi. Dolayısıyla da yani bir ülke olarak savunma 
harcamalarımızı giderek de  bir tür meşrulaştıran bir perspektif sundu. Fakat hepimiz şunu biliyoruz 
sanırım: Bir ülkenin kıt kaynaklarının nasıl dağılacağıyla ilgili kararlar veren siyasi bir erk var; iktidar. 
Ve siyasi erkin tercihleri de bu kıt kaynakların nasıl dağılacağıyla ilgili olarak bir seçim yapmış olacak. 

Şimdi, bakın, eğer bir ülke veya genel olarak isterseniz söyleyeyim dünya, daha demokratik bir 
yere doğru evriliyor olsaydı savunma harcamalarını kısmamız lazımdı ya da azaltmamız lazımdı ama 
dünya daha tehlikeli bir yere doğru gidiyorsa,  daha antidemokratik bir yere doğru gidiyorsa savunma 
harcamalarını artırmamız lazımdı. Ama bu iki ekstrem arasında çeşitli tercih noktalarımız olabilir. 
Siyasetin işi de budur zaten. Siyasetin, tehdit algılarını dikkate alarak ne kadar demokrasi ne kadar 
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savunma gibi bir ikilemin içinden bir cevap üretmesi gerekiyor. Şimdi, bu çerçevede baktığımızda, 
hükûmetin… Uluslararası risklerin artmış olması, vesaire gibi meseleler var, bunu anlıyorum ama tabii 
savunma harcamaları konusunda konuşurken sadece Millî Savunma Bakanlığının harcamaları değil, 
genel olarak savunmaya ülkenin ayırdığı harcamalara da dikkat etmemiz lazım yani iç güvenliği de 
düşünerek bakmamız lazım. Böyle baktığımız zaman da rakamlar çok ileri bir seviyeye doğru evriliyor 
yani Savunma Bakanlığı harcamaları bugün 50 milyar Türk lirası civarındayken diğer iç savunma 
harcamalarını da kattığımızda bu rakam 100’ün çok üzerinde, 140’lara doğru gidiyor. Bu da yani 
Millî Eğitim Bakanlığına eşit veya ondan daha fazla olan bir harcamaya tekabül ediyor. Dolayısıyla 
da burada bu kıt kaynak sorunu çerçevesinde siyasetin vermesi gereken kararda, biz iktidarın daha çok 
demokrasiden uzaklaşma yönünde bir tercih yapmakta olduğunu görüyor ve onun için de eleştirmek 
ihtiyacı hissediyoruz. Yani şunu kastediyorum: Evet, savunma harcamalarının artırılmasına ilişkin 
tehditler var ve bu belli bir artışı makul hâle getirebilir belki ama gerçekten de Türkiye’nin şu anda 
başka iç siyaset tercihlerinde bulunsa veya aynı zamanda dış siyaset tercihlerinde bulunsa belki de farklı 
bir savunma harcaması düzeyine geleceğiz. Ne demek istiyorum, biraz daha açayım. Ben Hükûmetin 
özellikle iç politikada tercihinin daha otoriter bir yöne doğru evrildiğini görüyor ve bundan rahatsız 
oluyorum çünkü Türkiye’de –yani bu bütçe tartışmaları sırasında zaman zaman konu ediyoruz bunu- 
gerçekten de kıt kaynaklarımızın önemli bir kısmının savunmaya doğru gidiyor. Fakat arkadaşlar, 
bunun önemli bir kısmının da içerideki siyasetin gerginliği ve demokrasiden uzaklaşma potansiyeli 
taşımış olmasıdır diye düşünüyorum. Yani biz içeride daha demokratik tercihler yapabilseydik örneğin 
iç savunma bakımından maliyetlerimizi azaltma imkânı bulabilirdik. Dolayısıyla da bu meselenin 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Şimdi, içinde bulunduğumuz durumu özetlemek bakımından –sanırım biraz daha vaktim var- 
birkaç şey daha… Şimdi, bu küresel krizin –ekonomik krizden bahsetmiyorum aslında, siyasi krizin 
diyelim çünkü bunlar peş peşe gelişti- bize yansımaları itibarıyla baktığımızda, çevremizde özellikle 
“Arap Baharı” denilen bir olayın tetiklendiğini görüyoruz. Esasında, Arap Baharı bir anlamda Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş olan bazı ulus devletlerin içinde henüz daha yerleşmemiş, ortak bir 
kimlik üretememiş olmaktan kaynaklanan rahatsızlıkların ifadesiydi. Bence bu bizim için de geçerli 
olan bir durumdu. Yani bizim de, hepinizin bildiği gibi, Osmanlı bakiyesi bir toplum olarak ve Kemalist 
kadroların uzun süre ortak bir kimlik üretme çabalarına rağmen, benim görebildiğim kadarıyla Türkiye 
böyle bir adımı atamamıştır yani ortak bir kimlik ve ortak bir payda üretememiştir Türkiye. O sebeple 
de içeride “Kürt sorunu” diye ifade ettiğimiz sorunu esasında sadece Kürt sorunu olarak değil bence, 
demokrasi sorunu olarak görmemiz lazımdı. Türkiye demokrasisi farklılıkları içerebilecek bir özelliğe 
sahip değildir ama diyeceksiniz ki: “Bu, diğer ülkelerde geçerli mi?” Diğer ülkelerde de geçerli değil 
ama diğer ülkeler daha homojen topluluklardan oluşuyor. Bizim kadar parçalı dokusu olan, bizim kadar 
farklılığı olan bir ülkenin ortak bir kimlik üretmesi ve bir demokrasi üretmesi henüz daha başarılabilmiş 
bir amaç değildir bence. Dolayısıyla da Halkların Demokratik Partisi olarak bizim perspektifimizde, bu 
ortak kimliğin üretilmesi için Kürt meselesinin barışçıl bir şekilde çözülmesi gerekmektedir ve emin 
olun… Ki bunu bir zamanlar Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım Başbakanken söylemişti yani 
ne kadar gerçekçi bir rakamdır biliyorum ama bu mesele etrafında harcanmış olan kaynakların 1 trilyon 
dolar olduğundan söz ediyor. Dolayısıyla da ben tabii ki anlıyorum, savunma harcamaları ihtiyacımız 
var, etrafta olan bitenler belli ama Hükûmetin siyasi tercihlerinin esasında başka türlü olabilseydi belki 
de bu kadar büyük bir savunma harcamasına ihtiyacımız olmazdı.

Yani özetle şunu söylemek istiyorum: Eğer Türkiye siyaseti içeride Kürt sorununu barışçı bir 
şekilde çözebilseydi, çözüm süreci bir yere doğru evrilebilseydi, gerçekten bir barışla sonuçlansaydı 
o zaman emin olun hem bir anlamda bu iç savunma, dış savunma gibi şu anda bütçemizin önemli bir 
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kesimini kullandığımız kaynaklar belki de refahın artmasına doğru kullanılabilecek kaynaklar hâline 
gelebilirdi. Dolayısıyla da grubum adına konuşurken -ki daha sonra da Garo arkadaşım konuşacak, daha 
ayrıntılı belki ele alacak ama- bir giriş perspektifi olarak içinde bulunduğumuz durumun yani savunma 
harcamalarını bu kadar artırmak zorunda kalmamızın sebebinin dünyadaki küresel gelişmelerde 
yattığını ve bunun da özünde çağımızda ulus devletlerin, tıpkı bir zamanlar imparatorluklar nasıl sıkıntı 
yaşamış ve bu ulus devletlere doğru çözülmüşlerse, şimdi de ulus devletler içinde kimlik sorunlarının 
olduğunu ve kimlik sorunlarının yarattığı demokrasi sorunlarının olduğunu görmek zorundayız. 

Bütün bunlardan çıkabilecek olan, çıkarmamız gereken perspektif sanırım… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurunuz. 

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yani özetle şunu söylemek istiyorum: Millî savunma konusunu konuşurken kaçınılmaz olarak 
siyaseti konuşmak zorundayız çünkü siyaset savunmanın hangi düzeyde olacağını büyük ölçüde 
belirleyen tercihlere sahiptir ve o sebeple baktığımızda, bugünkü iktidarın seçtiği tercihin ben giderek 
daha fazla antidemokratik olduğunu düşünüyorum, daha fazla iç güvenlikçi bir perspektifle yaklaştığını 
düşünüyorum ve o sebeple de kaynaklarımızın daha anlamlı, daha doğru yerlere harcanabilecekken 
harcanamadığını düşünüyorum. O sebeple de itirazım 46 milyar… Tabii ki 46 milyarda kalmayacaktır 
bu, daha yüksek oranlara varacaktır ve diğer savunma konusunda yapacağımız harcamalarla 
baktığımızda, diyebilirim ki bütçemizin Millî Eğitim Bakanlığından daha önce sırada olması gereken 
bir harcamaya tekabül edecektir. O sebeple de yani tabii ki Komisyonun yapısı itibarıyla baktığımızda 
bu bütçe de onaylanmış olacaktır muhtemelen ama ben burada kendi grubum adına ifade etmek isterim 
ki Türkiye’de eğer daha barışçı, daha Kürt sorununu çözmeye yönelik olmak üzere bir politika sanırım 
refahın artmasına katkı sağlayabilecek tercih olacaktır. İç politikada olduğu kadar dış politikayla ilgili 
olarak da aynı şeyi söylüyorum. Sonuçta Suriye’de ve Kuzey Irak’ta yaşayan insanlar bizim ülkemizin, 
bizim vatandaşlarımızın, bizim dostlarımızın, arkadaşlarımızın akrabalarından oluşuyor. Dolayısıyla da 
burada daha barışçı -özellikle Türkiye’nin tarihsel olarak konumunun da bu olduğunu düşünüyorum- 
bir perspektifle olaya yaklaşması lazımdır. Hem dış politika anlamında söylüyorum hem iç politika 
anlamında söylüyorum ama maalesef öyle bir yere doğru evrildi ki Türkiye belki bu 15 Temmuz 
saldırısının bir sebebi olabilir ama sonuç olarak gördüğümde Adalet ve Kalkınma Partisinin kimyası 
bu konuda bozulmuş vaziyettedir. Gerçekten, daha önce daha anlamlı politika önerileri getiren Adalet 
ve Kalkınma Partisi ve lideri Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi bakıyorum ki daha bence demokratik 
olmayan tercihlerle yürümek istiyor. Ben bunun Türkiye’nin yararına olmayacağı kanaatindeyim, 
Türkiye’nin yararına olma ihtimalinin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Umarım yanılırım ama sizin 
de yanılmış olma ihtimalinizin az olmadığını düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Katırcıoğlu. 

Sayın Kalaycı… 

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın 
Bakanım, Millî Savunma Bakanlığımızın değerli personeli, kıymetli basın mensupları; öncelikle 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Türk milleti 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimiyle Türk tarihinin en büyük ihanetlerinden 
birisiyle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’yi kaosa sokmak, bir iç savaş çıkararak ülkeyi bölmek ve 
parçalamak isteyen işgal girişimi Türk milletinin devletine, demokrasisine ve millî iradeye sahip 
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çıkmasıyla engellenmiştir. Elbette ki vatan, millet ve bayrak sevdalısı kahraman askerlerimiz, vatan 
hainlerinin, FETÖ’cülerin amaçlarına ulaşamamasında, darbe girişiminin önlenmesinde en büyük pay 
sahibidir. 

Türkiye, zorlu, yıpratıcı, sosyal ve ekonomik maliyeti oldukça ağır bir terörle mücadele sürecinin 
içindedir. Terör örgütleri aynı merkezlerden yönlendirilip kontrol edilirken, hem Orta Doğu’nun hem 
de Türkiye’nin parçalanarak yeniden dizayn edilmesi projesinde maşa işlevi görmektedir.

Türkiye, millî bekasını korumak için bütün millî güç unsurlarını seferber etmiştir ve etmektedir. 
Terörle mücadele çok boyutlu ve başarılı bir şekilde icra edilmektedir. Millî güvenliğimizi sağlamaya 
dönük operasyonlar ülkemiz topraklarında ve sınır ötesinde sürdürülmektedir.

Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmak amacıyla önce Irak’ın kuzeyinde bir 
gayrimeşru referandum yapılmış, beraberinde Suriye topraklarında oluşturulan kantonlarla Irak’tan 
Suriye’ye ve Akdeniz’e uzanan bir kukla terör devleti yapılanmasına girişilmiştir. Başta Amerika 
Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye’ye hasım birçok ülke bu bölgedeki YPG/
PYD terör örgütlerini desteklemiş, aleni  bir şekilde onlara ağır silah ve mühimmat vermiştir.

Türkiye caydırıcı gücünü kullanarak önce Irak’taki gayrimeşru bağımsızlık referandumunu 
etkisiz hâle getirmiştir. Ardından, Suriye’nin kuzey bölgesine yönelik düzenlenen ve büyük başarıyla 
gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları sayesinde oluşturulmak istenen terör koridoru 
akamete uğratılmıştır. Ancak Türkiye’nin bekasına yönelik tehditler henüz tamamen bertaraf edilmiş 
değildir. Menbic ve İdlib bölgesiyle ilgili yapılan anlaşmalara rağmen, risk ve tehlikeler henüz sona 
ermemiş ve Fırat Nehri’nin doğusundaki terör yapılanması devam etmektedir.

Yurt içi ve sınır ötesi alanları terörden temizlemek için olağanüstü bir gayret sarf edilmektedir. 
Başarılı bir şekilde yürütülen bu mücadeleyle ilgili olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve 
diğer güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin göz bebeğidir. 
Türk milleti Peygamber ocağı olarak gördüğü ordumuzun her daim arkasındadır ve duacısıdır.

Sayın Bakanım, yeri gelmişken bir soru soracağım. Yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle 
mücadelenin, yapılan bu başarılı operasyonların elbette bir ekonomik maliyeti var. Bütçeyi görüşüyoruz. 
Bütçeye bu ne kadar yansıdı, milletimizin de bilmesinde yarar görüyoruz. Milletimizin bu konudaki 
yaklaşımı bellidir. Bu konuda hem devletimizin bekası hem milletimizin güvenliği, huzuru ve birlik 
beraberliği için yürütülen mücadeledeki harcamalar helalühoş olsun. Bunun milletimiz arkasındadır. 
Ama bunun ne kadar bir yük getirdiğinin de öğrenilmesinde yarar görüyoruz. Bu konuda bir çalışma 
var mı yani terörle mücadelenin ekonomik maliyeti konusunda? Eğer elimizde böyle bir çalışma 
varsa bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Yani biz ne 81 milyonluk insanımızın tek bir ferdinden ne de 
vatanımızın tek bir çakıl taşından asla vazgeçmeyiz. Yürütülen mücadele de zaten bunu sağlamaya 
dönük, ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmeye yöneliktir. 

Sayın Bakanım, konuşmanızda kısmen siz de bahsettiniz, ülkemizin üyesi olduğu uluslararası 
güvenlik ortaklıkları ve müttefiklik ilişkilerinde ortaklık ve müttefiklik hukukuyla bağdaşmayan 
gelişmeler de dikkate alınarak ülkemizin kendi dinamik ve değerlerinden hayat bulan millî bir savunma 
yapılanması esas alınmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileri teknolojiyi kullanmada ihtisas sahibi 
uzman personel istihdamı yaygınlaştırılarak hareket kabiliyeti artırılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri 
muharip yapısı, insan gücü, teknoloji ve organizasyon açısından daha da güçlendirilerek yeniden 
yapılandırılmalı, modernize edilmeli, bölgesel ve küresel anlamda caydırıcılık kabiliyeti daha da 
artırılmalıdır. Belli uzmanlık gerektiren görevler ile asimetrik tehdide yönelik görevlerde profesyonel 
ağırlıklı, diğer görevlerde ise yükümlü askerliği esas alan bir sistem esas alınmalıdır.
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Güvenlik güçlerimizin, özellikle genç subaylarımızın, astsubaylarımızın, uzman jandarma ve 
uzman erbaşlarımızın özlük hakları iyileştirilmeli, mali ve sosyal hakları görev ve sorumluluklarıyla 
uyumlu hâle getirilmelidir. 

Astsubaylarımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir ve komuta zincirinde yer alan asli ve önemli 
unsurlardan birisidir. Astsubaylar 1’inci derecenin 4’üncü kademesini alamamaktadır. Diğer kamu 
görevlileri, meslek yüksekokulu mezunu ise 9/2’den, lisans mezunuysa 8’inci dereceden göreve 
başladığı hâlde fakülte ve yüksekokul mezunu astsubayların tamamı 9/1’den göreve başlatılmaktadır. 
Anayasa’nın eşitlik ve adalet ilkelerine de aykırı olan bu uygulama düzeltilmelidir. Astsubaylar 1’in 
4’ncü kademesine yükselebilmeli, meslek yüksekokulu mezunları 9’un 2’nci kademesinden, lisans 
mezunları 8’in 1’inci kademesinden göreve başlatılmalıdır. 

Astsubayların en önemli sorunlarından biri de  maaşlarının sürekli erimiş olması ve geride 
kalmasıdır. Astsubaylar  uygulama başladığından beri makam ve görev tazminatı alamamakta ve 
emekli olduklarında maaşları önemli oranda azalmaktadır. Makam ve görev tazminatının bir an önce 
verilmesi, onların sosyal yaşantıları, moral ve motivasyonu açısından artık kaçınılmaz hâle gelmiştir.

Yine, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş Kanunları günün şartlarına göre yeniden düzenlenmeli 
ve uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük, mali ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. Sözleşmeli 
uzman erbaşlar kadrolara alınmalı, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da 3600 ek göstergeden 
yararlanabilmelidir. Uzman jandarmaların 10’uncu derece 1’inci kademeden işe başlamaları 
nasbedilmeden önce askerî eğitimde geçen sürelerinin fiilî hizmetine sayılması ve öğrenim durumlarına 
göre kademe ve derece ilerlemelerinin verilmesi, eşitlenmesi, diğer uygulamalarla eşit hâle getirilmesi 
gerekmektedir. 

Sayın Bakanım, bir de “sivil memurlar” diye ifade ettiğimiz çalışanlarımız var bakanlığımızda. 
Tabii, sivil memur, hani Millî Savunma Bakanlığı açısından baktığımızda askerî, sivil ayrımı olur da 
ama 657’de “sivil memur” ibareleri geçiyor yani 657’ye tabi memur sivildir zaten. Bu anlamda bu 
arkadaşlarımızla ilgili yani bir hizmet sınıfı, savunma ve güvenlik hizmetleri sınıfı oluşturup hem 
daha üst görevlere ilerleyebilmelerini sağlayacak bir yapılanma yapılmalı ve 657 sayılı Kanun’da ve 
İç Hizmet Kanunu’ndaki bu “sivil memur” ifadesi yani yeni oluşturulacak sınıfa uygun bir şekilde 
yeniden düzenlenmeli.

Benim şu an için söyleyeceklerim  bu kadar.

Bir de şunu söyleyeceğim Sayın Bakanım. Yani size de çok geliyordur bu konu. Bu orduevleri ve 
askerî kantinlere tüm personelimiz girebilsin. Yani bunu tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına açık 
hâle getirelim. Yani ordumuza yakışan da budur diyorum.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

(Oturum Başkanlığına Başkan Vekili İsmail Faruk Aksu geçti)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kalaycı.

Sayın Yılmaz, buyurun.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Ben de konuşmama Tunceli kırsalında donarak ölen ve bu ana kadar şehit düşmüş tüm askerlerimize 
Allah’tan rahmet dileyerek başlıyorum.

Sayın Bakanım, bütçe sunumunuzun ilk 14-15 sayfasında ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikelerle 
ilgili olarak yapılması gerekenleri nasıl yaptığınızı ve bunların daha da nasıl iyileştirilebileceği 
konusunda bizleri bilgilendirdiniz. Bundan dolayı size teşekkür ediyorum ve Allah gayretinizi artırsın 
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diyorum. Ama öbür taraftan bizim bu tartıştığımız konular bir sonuç. Şimdi, ülke öyle bir noktaya 
gelmiş ki “stratejik dostumuz” dediğimiz bir ülke bu bölgedeki bazı grupları silahlandırıyor; uçaklar, 
tırlar dolusu silahlar gönderiyor. Türkiye’nin buna tepkisi ne olacak, tutumu ne olacak? Elbette Türkiye 
üzerine düşen bu görevi yapacak, orada böyle hedeflerin oluşumunun olmaması için elinden gelen her 
şeyi yapması lazım; bu da Türkiye’nin hakkıdır ve görevidir, bunda hiçbir şey yok, bütün yurttaşların da 
bu konuda ben aynı şeyi düşündüğüne inanıyorum. Fakat sizin burada bu anlattıklarınız bir oluşumun, 
bir olayın, bir gerçekleşmenin, bir siyasi tutumun sonucu. Elbette, gelinen nokta itibarıyla artık geriye 
dönüş olmadığı için bu sonuçları tartışmamız lazım ve bunların bertaraf edilmesi için de ne yapılması 
gerektiği konusunda dikkatlice düşünüp plan, proje yapmamız lazım ve siz de bunları yapıyorsunuz. 
Bunlar birer sonuç fakat bizim sormamız gereken asıl soru şu: Bizi buraya getiren sebepler nedir? 
Biz nerede yanlışlık yaptık, hangi siyasi tercihlerin sonucunda buraya düştük? Acaba biz ülke olarak 
bir tuzağa mı düşürüldük, bir çıkmazın içerisine mi çekildik ve dolayısıyla bu sorunları yaşıyoruz ve 
bunların sonucunda da şu anda ekonomimizin üzerinde yük olan bu yüke tahammül ediyoruz? Bunun 
sonucunda da Suriye’den 10 milyona yakın insan ülkesini terk etti, çevre ülkelere gitti; bunun 3,5 
milyonu da bizim ülkemizde. Bu insanlara biz de elimizden gelen her türlü insani yardımı kardeşlik 
duygusu üzerinden yapmak zorundayız ve yapıyoruz. Dolayısıyla, gelinen noktada “Şu kadar para 
harcandı, bu kadar para harcandı. Bu harcanmasaydı daha iyi olurdu.” vesairenin tartışmasının ötesine 
geçtik çünkü bu insanlar yemek, içmek, barınmak, vesaire zorundalar; helali hoş olsun ama şu soruyu 
da sormadan geçmeyelim: Biz buraya nasıl geldik? 

2010 yılında ben Şam’a, Suriye’ye 6 kere gittim. Merkez Bankası Başkanı olarak çağırıldım, 
Ticaret Odasının davetlisi olarak gittim, Suriye Merkez Bankasının davetlisi olarak gittim. “Şamgen” 
diye Suriye, Lübnan ve Türkiye’nin oluşturduğu 3’lü bir merkez bankası grubu oluşturduk ve o 
bölgedeki ödeme sistemlerini nasıl kendi aramızda yapabiliriz; Londra’dan, Paris’ten dolaştırmadan 
bu sistemi nasıl kurabiliriz üzerinde çalıştık ve ilişkilerimiz de son derece sıcaktı. Yani, bir merkez 
bankası başkanını o gün, 2010 yılında Suriye Başbakanı huzuruna kabul etti, davet etti, “Bunu nasıl 
yapacaksınız?” diye sordu. Ve vize kalkmıştı; ilk yedi ayda, sekiz ayda 600-700 bin kişi bu ülkeye 
geliyordu. Ama ne oldu da, hangi siyasi tercihi yanlış yaptık da birdenbire atmosfer değişti ve bunun 
sonucunda biz bugün şu anda konuşmanızın, sunumunuzun başında yaptığınız bu operasyonları 
yapmak zorunda kaldık ve yapmaya da devam edeceğiz? Bence asıl üzerinde düşünülmesi gereken 
konu budur: Sizce biz nerede hata yaptık? İlişkiler gayet sıcakken, ilgili ülkenin Başbakanı eşiyle 
beraber Türkiye’ye tatile gelirken, ortak bakanlar kurulu toplantıları, vesaireler yapılırken, aramızdaki 
kardeşlik bağı da, sıcak bağ da hızla gelişirken ve insanlar karşılıklı gelip giderken -dediğim gibi, 700 
bine yakın insan vizesiz olarak bu ülkeye geliyordu- birdenbire hava değişti ve biz bugün geldiğimiz 
noktaya geldik? Bence bunun üzerinde düşünülmesi lazım. Buraya biz nereden geldik, bu konuda bize 
bir bilgi verirseniz son derece mutlu olurum. 

Ayrıca bu olay bir şeyi daha gerçekleştirdi. Ben 71 yaşındayım; ilkokuldan bu tarafa tarih 
kitaplarında öğretmenlerimizin bize okuttuğu şeydi: “Rusya’da Deli Petro diye biri var, onun bütün 
amacı sıcak denizlere inmekti.” Bugün bu Suriye meselesinden sonra ne olduysa, işte olan olduktan 
sonra Deli Petro’nun bu projesi gerçekleşti ve Rusya sıcak denizlere indi. Belki de buradan aşağı kadar 
da inecek, Cibuti’ye gidecek, oralara da yerleşecek ve dolayısıyla İslam âleminin kalbinde bir hançer 
gibi oraya yerleşecek. Şu anda yerleşmiş vaziyette. Yani, biz buna niye izin verdik, hangi akılla bu işleri 
yaptık ve bir taraftan ekonomik yükü üzerimize aldık? Sadece biz değil, bütün o… Burada koyduğunuz 
resimler var; Halep’in durumu, Şam’ın durumu gerçekten içler acısı. 
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Ben Suriye Merkez Bankasının davetlisi olarak gittiğimde verdiğim konferanstan sonra Suriye 
Merkez Bankasında çalışan bir hanımefendi çıktı, dedi ki: “Burada Şam’ın adı ‘Dımaşk’ -yani 
İngilizcesi ‘Damascus’- ama siz buraya ‘Şam-ı Şerif’ diyorsunuz. Dolayısıyla, Şam-ı Şerif’in gereğini 
yapın. Biz burada sizin yatırım yapmanızı istiyoruz, ekonomimizi kalkındırmanızı istiyoruz. Sizin 
teknik donanımlarınızdan yardım almak istiyoruz.” Fakat aradan sekiz dokuz ay geçmeden her şey 
tersine döndü. Dolayısıyla, biz bir siyasi planlama hatası mı yaptık? Bu hatayı kim bize yaptırdı? Biz 
bilerek mi bu işin içerisine çekildik ve bugün bu olaylarla baş başa bırakılmış vaziyetteyiz?

Sunumunuzun 9’uncu sayfasında diyorsunuz ki: “Bu mutabakatlar çerçevesinde İdlib’de ağır 
silahların bölgeden çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.” Şimdi, bu ağır silahlar 
nereye gitti? Siz mi teslim aldınız? Kimin envanterine kaydedildi? Ve bu silahları kullanan kişiler 
nerede yani bizim “terörist” dediğimiz bu kişiler şu anda nerede, hangi ülkeye gittiler? Hâlâ oradalar 
mı? Ve dediğim gibi, bu silahlar gerçekten kime teslim edildi? 

Konu çok fakat satır başlarıyla gidiyorum.

Bir başka konu, bedelli askerlik konusu. Eminim başka arkadaşlarımız da değinecekler. Şimdi, ilk 
defa 1987 yılında bir bedelli askerlik kanunu çıkarıldı, ondan sonra 2018 yılındakiyle beraber 5 defa 
bedelli askerlik kanunu çıkarıldı. Ben asker değilim ve bu işin nasıl planlanacağını da bilmiyorum ama 
bu 5 bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin her biri farklı, yani içinde tutarlı bir adalet yok. Birisinde 
döviz almışız, öbüründe “x” miktarında almışız, bir başkasında “y” miktarında almışız, birisinde “Yaş 
şöyle olsun.” demişiz, öbüründe “Yaş böyle olsun.” demişiz; dolayısıyla işin içinde bir tutarlılık, adalet 
yok. Üstelik en önemli husus da şu: Siyasetçi bu tür fırsatların ortaya çıktığını gördüğü anda, millî 
ekonominin mantıklı bir şekilde çalışması için yapılması gerekenleri yapmadan, bu tür geçici, bir 
defalık gelirlere yönelerek yapması gereken uzun vadeli reformları yapmıyor. 

Bugün ülkemizde Orta Vadeli Program açıklandı, Yeni Ekonomi Programı açıklandı, bu 
Program dedi ki: “Enflasyonla mücadele edeceğiz.” Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız burada dedi 
ki: “Önümüzdeki aydan itibaren enflasyon düşüşe geçecek.” Önceki Orta Vadeli Program’da verilen 
enflasyon hedefi ile dün Merkez Bankasının açıkladığı örneğin -bunları örnek olarak veriyorum- 
enflasyon raporunda verilen yıl sonu enflasyon rakamları farklı. Bir taraftan “Enflasyonla mücadele 
edeceğiz.” denirken ve yapılması gerekenler söylenirken dün Hazine ve Maliye Bakanının vergi 
indirimleriyle ilgili açıklamaları Merkez Bankasının yaptığına tamamen ters. Niye yaptı bunu? Şunun 
için yaptı: Ekonomi daralıyor, önümüzde bir seçim var, dolayısıyla o seçime daha yüksek bir büyümeyle 
gidelim diye genişlemeci bir politika uyguladı. Bunu nasıl yapabildi? Bunu bedelli askerlikten gelecek 
olan gelirlerle telafi edebileceğini düşündü. Dolayısıyla, sizden istirhamım şu: Bizi bilgilendiriniz. 
Türkiye’nin önümüzdeki on beş, yirmi, otuz yıllık demografik yapısını da dikkate alarak acaba kalıcı 
bir askerlik yasası getirebilir miyiz? Herkes o demografik yapının…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Yılmaz, buyurun, tamamlayın lütfen. 

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Bir iki dakikanızı daha rica edeyim.

Dolayısıyla, böyle bir kalıcı, adaletli, öngörülebilir, herkesin neyi ne zaman yapabileceğini bileceği 
bir askerlik yasası çıkarılamaz mı? Lütfen, bu konuda bizi aydınlatırsanız memnun olurum. Ülkenin 
çıkarı da aslında burada yatıyor. 

Onun dışında, 15 Temmuz darbesinden sonra birtakım kararlar alındı işte Kuleli Askerî Lisesiyle, 
GATA’yla ilgili, Askerî Tıpla, vesaireyle, vesaireyle ilgili. Yani, bu konuların üzerinde de bence çok 
dikkatli düşünülmesi lazım. Bu kurumlarda yetişenler bu işlerin içerisine karıştılar, bu bir gerçek 
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fakat örneğin Kuleli Askerî Lisesini kapatmakla bir yere varabilir miyiz? Mühim olan, bunun içindeki 
zihniyetin değişmesi. Kuleli Askerî Lisesi taş bir yapı ve bunun ifade ettiği tarihî bir anlam var. Yani 
içindeki bu zihniyet değiştirilerek bu tarihî gelenek, bu tarihî süreklilik, süreç devam ettirilemez mi? 

“GATA askerî tıp normal tıptan farklı.” diyorlar. Çok iyi bildiğim bir konu değil, basından 
okuduğum, yazılanlar kadarıyla söylüyorum. 

Dolayısıyla bu konularda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bunların içerideki zihniyetin 
değiştirilmesi koşuluyla tarihî devamlılığın sağlanmasının daha doğru olduğu düşünülüyor mu? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

Sayın Tatlıoğlu, buyurun. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayın Bakan, 
değerli bürokratlar; hepiniz hoş geldiniz. 

Sunumunuz için çok teşekkür ederim. 

Ben doğrudan bütçeyle başlayayım; önce şöyle söyleyeyim: Genelkurmayın Millî Savunma 
Bakanlığına bağlanmasını gerçekten çok olumlu buluyoruz hatta 1994’te Genelkurmay eski Başkanı 
Sayın Doğan Güreş’le yapılmak istenenin yirmi dört yıl geciktirilerek gerçekleşmesi olarak görüyoruz 
ve inşallah bu sürecin bir derlenmeye, toplanmaya da vesile olmasını diliyoruz. 

Şimdi, bütçe rakamlarıyla söyleyeyim, ondan sonra ben de birkaç yorumda bulunmak istiyorum. 

Esasında baktığımızda 2018, 2019, 2020, 2021 bütçelerini ki dün biz Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay 
ve Diyanet İşleri Başkanlığının bütçelerini görüştük; buralarda yüzde 300, yüzde 60, yüzde 40 gibi 
artışlar var ama sizin mesela, 2018-2019 yüzde 15’lik bir artış var, 2019-2020 yüzde 13’lük, 2020-2021 
yüzde 8’lik. Tabii bu 2020-2021’de belki kamunun seslendirdiği enflasyon hedeflerini görüyorsunuz 
ama 2018-2019’da yüzde 15’lik bir artış görüyorsunuz. Yani esasında dün Merkez Bankasının -evvelki 
gün de Sayın Bakan farklı açıkladı- açıkladığı enflasyon oranına göre eksi 10’luk bir azalışınız var 
bütçenizde. Yani bunu tekrar revize etmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü bu bütçeleme süreci 2018’in 
başlarında başlıyor, yani alttan itibaren başlıyor ve yukarıya geldiğimizde 46 milyar 462 milyon liralık 
bir ödenek talebiniz bence çok yetersiz kalacaktır çünkü hakikaten minimum yüzde 10’luk bir eksiyle 
karşılaşacaksınız. Bu nedenle, ben de Sayın Kuşoğlu’nun o fikrine katılıyorum. Yapabilir misiniz 
bilmiyorum ama hızlı bir revize yapabilirseniz biz buradaki bir artışı, sizi destekleriz. 

Bunun dışında bir şeyi ben de vurgulamak istiyorum bu Nazımiye’de şehit olan, donarak şehit 
olanlarla ilgili ama ben farklı bir şeyi vurgulamak istiyorum. 

Sayın Akar, bakın şöyle bir resmî açıklama var; deniliyor ki resmî açıklamada: “Sarp coğrafi yapı, 
olumsuz hava koşulları.” Artık, bu ezberleri bırakalım. Bir Türk aydını olarak içimi acıttı bu, böyle 
bir bildirme. Sizin de içinizi acıtmıştır. Bu doğru değil yani sarp coğrafi yapı birden oluşmadı ve artık 
dünyada da biliyorsunuz anlık hava şartları diye bir şey yok; bunlar kalktı. Yani milleti ciddiye almak 
lazım diye düşünüyorum. Bunu sizin için söylemiyorum. Bu ifadeyi kullananlar lütfen milleti ciddiye 
alsın çünkü 90’larda bu Güneydoğu’daki olayla ilgili de böyleydi. Efendim “Geldiler saat altıda, 
karakolu vurdular; sonra ölüleriyle birlikte gittiler.” Kaç saat olmuş? On iki saat. Bunlar böyle böyle… 
Bunlara ses çıkarmazsınız bunlar teamül oluyor ve alttaki bürokrat bununla kurtarıyor ve siz de teamül 
olduğu için bir şey demiyorsunuz. Lütfen… Yani ben millet açısından söylüyorum. Bu bizim evladımız 
ama benim kan bağım olsa isyan ederim. O zaman da bunu siyasi bir muhalefet olarak algılıyorlar. Yani 
buna siz sahip çıkacaksınız diye düşünüyorum. 
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Bir başka konu yine çünkü sunumunuzun çok önemli bir kısmı esasında Suriye ile alakalı ama 
onun öncesinde bir şey söyleyeyim: Şimdi, bu 2030’lu yıllarda “Muharip uçak” diyorsunuz. Şimdi sizin 
siyasi kimliğiniz var. Bunu Sayın Başbakanla, Sayın Cumhurbaşkanıyla da bunları görüşüyorsunuzdur. 
Çok vaat var ve bu vaatler uçtu; yani mesela, 2011 yılında bir vaat var: “Yerli uçağımız göklerde.” 
“Kendi savaş uçağımızı yapıyoruz.” gibi afişlere çıkmış zamanın Başbakanı, zamanın Cumhurbaşkanı 
ve bunun üzerine bir Millî Savunma Bakanı ki Genelkurmaydan gelmiş bir Millî Savunma Bakanını 
biz ciddiye alıyoruz, Türkiye de ciddiye alıyor. Bunları kolay telaffuz etmemek lazım çünkü insanlar 
gerçekleşmeyince umut kırılmasına düşüyor ve devlete olan güvende bir aşınma oluyor. Bu konuyu ben 
dikkatinize sunmak istiyorum. 

Bir başka konu efendim, sizin sunumunuzda var çünkü bu sıralar siyasiler de Suriye ile ilgili de 
çok kullanıyor. Efendim, “Türkiye’nin stratejik durumu.” Bakın, biz bu coğrafyaya yeni taşınmadık, 
komşularımız da on yıllık kiracılar değil. Türkiye’nin şöyle bir sorunu var: Türkiye, soğuk savaş 
bitiminden itibaren Dışişleri ile ve Dışişlerine yön veren Genelkurmayla dünya konjonktürünü 
ve bölge konjonktürünü okuyamadı; gerçek budur.Ve 28 Şubat kendi iddiamız odur ki Türk Silahlı 
Kuvvetlerine yapılmış bir ihanetin adıdır ve 15 Temmuz bu ihanet sürecinin finalidir. Bunu böyle 
okumak lazım ve 15 Temmuzun gerçek hedefi de Türk Silahlı Kuvvetlerini Türkiye’nin aktifinden 
düşürmektir, bu konuda da mesafe alındığını söylemek çok yanlış olmaz. Bunun telafisi de özellikle 
sizin ve hepimizin omuzlarındadır. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri, çuvalla başlayan itibarsızlaştırmayı 
maalesef iyi yönetemedi ve maalesef siz de hakikaten bu dönemde çok yer almış bir asker olarak 
inşallah keşkelerinizi yazarsınız diye düşünüyorum. 

Son yedi yılda bedelli askerlik konusunda da ben de Sayın Durmuş’un söylediği çizgiyi 
kalınlaştırmak istiyorum. Bakın, askerlik, hakikaten türkülere vurmuş, bizim için çok… Bununla ilgili 
bir politikanız olsun artık. Bakın, 2011 yılında “30 yaşa 30 bin lira.” demişiz, 2014 yılında “20 yaşa 
15 bin lira.” demişiz, 2018 yılında da “15 bin lira.” demişiz. Yani şöyle oluyor o zaman: “Ya, kuvvetli 
birinin bir yakınının, oğlunun, çocuğunun askerlik durumu var ki herhâlde bununla ilgili bir düzenleme 
geliyor.” gibi bir iddia doğru değildir ama çok da uçuk sayılmaz. Ben bunu Genel Kurulda konuşurken 
de söyledim. Bu konuda artık çok belirgin bir politikamızın olması lazım. Hazırlığınız vardır ama bunu 
biz de bilelim istiyorum. 

Şunun çok ihmal edildiğini düşünüyorum. Bakın, bedelli askerlik çıkardık, yurt dışında işçi ve 
işveren durumunda olan yerleşiklere uzaktan eğitim verdik ve dedik ki: Millî Savunma Üniversitemiz 
değil mi, bunu yapabilir. Hâlbuki bunun yanında, yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan 16 
bin Türk vatandaşı var ve bunların 12 bin civarı erkek. Bunlar nerede? Avusturalya’da, Malezya’da, 
Amerika’da, Rusya’da. Ya, Avusturalya’dan bir gelip gitme 4 bin dolar ve bunların gelme süreleriyle 
askerlik celp zamanları uyuşmayabilir. Ben hem o zaman bu Komisyonda hem Genel Kurulda hem AK 
PARTİ Grup Başkan Vekili Sayın Muş’dan hem de Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erhan 
Bey’den rica ettim, her ikisi de sıcak yaklaştılar ama yani siyasetin üst hiyerarşisiyle mi, artık askerî 
bürokrasiyle mi yoksa üniversiteyle mi anlaşamadılar. Ya, bunların yirmi bir günlük uzaktan eğitim 
almaları kadar normal ve mantıklı bir şey var mı? Yok. Avusturalya’da, Amerika’da yüksek lisans 
yapan bir erkek öğrenci bu yirmi bir günlük eğitimi uzaktan eğitimi olarak alacak Almanya’da çalışan 
bir işçi gibi veya Amerika’daki bir bakkal sahibi Türk gibi veya Amerika’da bir petrol istasyonunda 
çalışan biri gibi. Bunu nasıl atlarız bilmiyorum, yani bunu bir de dile getirdik, kayıtlara geçti hem 
burada hem Genel Kurulda. Bu konuda telefi edilebilecek bir şey var mı? Eğer varsa bu konuyla ilgili 
de bir düzenleme yapabilirseniz büyük mağduriyetleri gidermiş olursunuz. 

Suriye konusunda da yine vurgulamak istiyorum: Bu coğrafyaya yeni taşınmadık. 
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Tabii, Sayın Davutoğlu ile başlayan ve Dolmabahçe’de ilan edilen fermanla noktalanan, Sayın 
Erdoğan’ın “Bu iş bitmiştir.”e kadar devam eden bir sürecin faturalarını asker ödemektedir. Bu reel 
“politics”den derin “politics”e geçişin ve Türkiye’yi bir anda bu yaptıklarınızın neticesinde sadece 
kuzey değil tabii, Nahçivan’dan Akdeniz’e kadar bir çizgi şeklinde sarılmış görmenin, buna ayılmanın 
ve bunun neticelerinde şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bunun bedellerini Türkiye’nin her yerinde 
ödüyor. Suriye’yle ilgili bütün süreçler de bu politikaların neticesi. Yani biz esasında dış politikamızın 
berbat ettiğini, 1970’li yıllardaki...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

(Oturum Başkanlığına Başkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti)

BAŞKAN – Sayın Tatlıoğlu, lütfen toparlar mısınız.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) - ...ideolojinin alana yansımasının maliyetlerini Türkiye olarak 
çekiyoruz, bir tehlikemiz var ve bu tehlikenin ucu açık. Bu konuda artık bir belirgin siyasetimizin olması 
lazım. Bu, tabii, doğrudan sizinle alakalı değil. Tahmin ediyorum, o dönemler bundan vazgeçildiği 
dönemler, Türkiye’nin 1920’lerden beri düştüğü en zor durum. Türkiye’nin bütün çıkışları doğudan ve 
güneyden kapatılma durumundaydı. 

Suriye’den net çıkışla ilgili toplumun bir beklentisi var. Bizim düşüncemiz şu: Mültecilerle beraber 
Suriye’de bir seçim olsun ve seçimle gelen iktidarla Türkiye bu meselesini görüşsün, doğru çözümün 
bu olması lazım çünkü bölgesel barışın Türkiye’den daha fazla fayda sağlayacağı bir ülke yok. Güçlü 
bir Suriye’nin daha güçlü bir Türkiye, güçlü bir Irak’ın daha güçlü bir Türkiye, güçlü İran’ın daha güçlü 
bir Türkiye demek olduğunu düşünüyoruz. 

Bu duygularla çalışmalarınızda başarılar dilerim, teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın  Sami Çakır...

SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) – Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri, 
bürokrasimizin sivil ve askerî değerli temsilcileri, kıymetli basın; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Millî Savunma Bakanlığı 2019 yılı bütçesi ve 2017 yılı kesin hesapları üzerinde bugün 
Komisyonumuzda gerçekleştireceğimiz görüşmelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Öncelikle, “millî” ifadesiyle başlayan unvana sahip iki bakanlıktan biri olan Millî Savunma 
Bakanlığının “Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını ve güvenliğini sağlamak üzere millî savunma 
stratejisi doğrultusunda millî niteliğini koruyarak hızlı gelişen bilgi ve teknoloji çağına uyum sağlayan, 
güvenlik ortamında meydana gelen değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan ve coğrafi sınırlara bağlı 
olmayan belirsizlik, risk ve tehditlerle mücadele edebilecek niteliklere haiz proaktif bir kurum olarak 
karşılamaktır.” misyonu çerçevesinde dünden bugüne,  bugünden yarına ve bu misyon doğrultusunda 
neler yaptığının konuşulması kadar, neler yapması gerektiğinin de konuşulması doğal karşılanacaktır, 
karşılanmalıdır. 

Çağımız anlaşılması her geçen gün daha karmaşık bir hâle gelen, gücün ve silahın hegemonyasının 
ülkeler ve insanlar üzerinde kobay testine tabi tutulur bir süreçten geçmektedir. Emperyalist bir hırsın, 
bir kafa yapısının dünyayı çepeçevre kuşatma altına alma gayretini şaşkınlıkla gözlemlemeye devam 
ediyoruz. Müstekbir  ve mağrur kafa yapılarının silahı ve parayı elinde bulunduran ülkelerdeki 
iktidarlarının tüm dünyayı ateşe verebilecek adımları atmada hiç çekinmediklerini görmekten 
kahroluyoruz. Ayakta durabilmek için güçlü olmak zorundasınız. Bölgemizde haritaların yeniden 
çizilmesine yönelik düşündüren endişeler, artık hangi gün ve saatte olacağı konuşulur hâle geldiyse 



31 

1 . 11 . 2018 T: 7 O: 1
Plan ve Bütçe Komisyonu

insan kanı ve canı için hiçbir şeyi söyleyemez, sanki lal olmuşsunuzdur. Yarın karşılaşacağımız, dün 
ve bugün karşılaştığımız güvenlik sorunlarını iyi analiz etmezsek ülkemiz ve ülkemizin çevresindeki 
yani bizim coğrafyada şekillenen ve şekillenecek savaş tamtamlarının sadece kulak zarını patlatmakla 
kalmayacağı gerçeğidir. Yüzyıl önce bu bölgenin geçtiği ateş çemberi yeniden yakılmaya çalışılıyor ise 
bugün Bakanlığın burada söyleyeceği veya söylediği tüm kelimelerin sadece bir bütçe yorumlaması 
değerlendirmesi olamaz, olmamalıdır. 

Uzun yıllardır ülke olarak mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü faaliyetlerinin sınırlarımız 
dâhilinde ve haricinde dışarıdan nasıl beslendiğini son birkaç yıldır enteresan bir şekilde müşahede 
etmiş bulunmaktayız. Bu örgütün mensuplarının ve sempatizanlarının kendilerine sıra geldiğinde binde 
birine bile katlanamayan ülkelerce nasıl muhafaza edildiğini ve koruma altına alındığını görmek bizi 
şaşırttı mı? Sakın, bu safdil olduğumuza dair bir kanaat oluşturmasın. Piyasaya sürülen yetiştirme 
terör örgütlerinin her yeni gün için yeni bir senaryoyla karşımıza çıkacağı gerçeği yanı başımızda 
duruyor. DEAŞ, PKK, YPG, PYD, hangi ad altında olursa olsun,  hangi kurgu özlemi ve düzlemi 
içerisinde olursa olsun, yarın yenilerine hazır olmamız gerektiğini de  hep akılda tutmamız hususunu 
da hatırlatmaya devam  edecek gibi. 

Afganistan’la başlayan, Libya, Irak, Suriye’yle devam eden, insanı öldürmenin sanatlaştırıldığı ve 
hiçbir değer yargısının önemsenmediği bir zamanın tanıklarıyız. 15 Temmuz darbe girişimi aynı çukura 
bu ülkenin sokulma gayretidir. Bunu topyekûn bertaraf edebilme başarısını yarınlara taşıma adına 
güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bakanlığın sınırların güvenliğini sağlamak, ülkenin bekasını ve ulusal 
menfaatini korumak için etkin güvenlik politikaları üretmek, kararlı ve duyarlı davranmak muhtemel 
riskleri ve tehditleri zamanında ve doğru algılayarak gerekli önlemleri almak, maruz bulunduğu riskler 
ve tehditlerle orantılı bir şekilde hem caydırıcı hem de etkili olabilecek silahlı bir güce, donanıma ve 
personele sahip olması sadece bir gereklilik değil, bir mecburiyettir. Onun için bugün burada yapılacak 
her değerlendirme, her düşünce bu anlamda bir katkı sağlamaya yönelik olmalıdır diye düşünüyorum. 

Gerek El Bab gerekse Afrin harekâtları Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem başarısının hem kurmay 
zekâsının yeniden geri dönüşü olarak kayda geçmiş, 15 Temmuz öncesi örgütün yapılanmasının 
gösterdiği negatif durumun ortadan kalktığının bir işareti de olmuştur. “Vatan bir bütündür, bölünemez.” 
dediğimiz günden bugüne kadar hayata bakış açımızın bu olduğunu bütün dünya biliyor ve görüyor. Cadı 
kazanı kaynatır gibi çevremizde yakılan ateşlerin ülkemize sıçramamasını temin etme mücadelesinin 
yanında dünya barışı için de aynı mücadeleyi vermenin gerekli olduğuna inanarak ve bunun gereklerini 
yerine getirmeye çalışan bir anlayışın sahibi olarak Bakanlığın üzerinde bu yükün hem güzelliği hem 
de zorluğu bulunmaktadır. Bu “Hazır ol cenge ister isen sulhu salah.” ifadesinin de karşılığını bulacak 
çalışmayı, beceriyi, tedariki, donanımı, kabiliyet ve kapasiteyi yakalamayı gerektirmektedir. İnanç 
felsefemiz, savaşı  arzulamamayı, savaşla imtihan olunacaksa gereğini yapmayı öngörmektedir. 

Silahlanmanın bu kadar korkunç rakamlara ulaştığı günümüzde silah tüccarı olmuş devletlerin, 
onların pazarlıkçı ve pazarlamacılarının belirleyici ve hükmedici yanlarını görmemek ve tedbir 
almamak yukarıda zikredilen ifadeyle taban tabana zıt değil midir? Savaşlar sadece teknolojiyle 
izah edilebilir mi? Parmağın ucundaki düğmeyle imha etmek normalleştirilmiş, bu aynı zamanda bir 
övünç kaynağı sayılır olmuş, bir yandan da vesayet ve vekâlet savaşları üzerinden postmodern tarz 
geliştirilerek, kendilerini etkilenme alanı dışında tutarak dünyayı sürükledikleri vahşi katliam çağında 
sizin dünyayı mantığa, izana, insafa çağırmanız manevi bir rahatlatmadan öteye geçemeyecektir. 

Jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla çok yönlü, ne zaman, nereden geleceği belli 
olmayan tehdide maruz kalabilecek bir ülke olarak dostlukların, dost ülkelerin, stratejik ilişkimiz 
olan ülkelerin, ittifakların bu tepkilere karşı koymada hangi önceliklerle karşımıza çıkacaklarını iyi 
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hesaplayabilmeliyiz. Ülkemizin aleyhine hangi yedeklemelerin yapıldığını, hangi plan ve hesapların 
yapıldığını, bir stratejik kapsam dâhilinde irdeleyecek insan kaynağına ve caydırıcılık alanına önem 
verecek çalışmaları gerçekleştirebilmeliyiz. Elbette Bakanlığın kolektif güvenlik kapsamında başta 
NATO, BAB olmak üzere mevcut Avrupa güvenlik ve savunma kimliği gibi var olan ve oluşturulmakta 
olunan uluslararası ve bölgesel ittifaklar ve kuruluşlar içinde aktif olarak yer almasının millî bir 
askerî strateji olarak devam etmesi mümkündür. Ancak son zamanlarda yaşanan S-400 krizleri, F-35 
uçaklarının teslimi ile ambargo yaygaralarının dikkatten uzak tutulmaması da önem arz etmektedir. 

Sınır komşularımızda yaşanan iç çatışmaların bizi etkilemediği, daha fazla etkilemeyeceği 
söylenemez. Ülkelerin toprak bütünlüğüyle ilgili ısrarlı söylemimiz, masada güçlü olmanız, sahayı 
domine edebilecek güçte olmanızla doğru orantılı olacaktır. “Yurtta sulh, cihanda sulh.” kavramının 
doğruluğu bizim için çok önemli. Günümüz dünyasında artık en önemli güç hâline gelen bilgiye 
ve o bilginin gereği donanıma sahip değilseniz ve sahip olamazsanız bu kavramın geçerliliğini 
ve gerçekliğini yitirmiş olacaksınız. Sahip olunması gereken her neyse zamanı geçmeden sahip 
olursanız kıymeti olacaktır. Aksi “Bade harabül Basra” dedirtecektir. Aslında savunma kelimesi bir 
saldırıya karşı koymayı ifade eder ve toplumsal yaşamı etkileyen saldırılarda kendilerini korumalarını 
meşrulaştıran bir hak olarak tanımlanmaktadır. İşte, bu yaşam alanlarından, bu alandan kaynaklanan 
ulusal ve ülke çıkarlarına yönelik her tehdit, aynı zamanda bir saldırı hükmünde görüldüğünden, bu 
tehdidin kökünün, ucunun içeriden veya dışarıdan olması anlam itibarıyla farklılık taşımaz. Tarihimiz 
bunun acı örnekleriyle canlı şahit olarak karşımızda durmaktadır. Devlet işte bu tehditlerle mücadelede 
hangi çalışmaların yapılacağını, hangi tedbirlerin alınacağını, ne zaman, nasıl uygulanacağını, ne kadar 
kaynak kullanılacağını, nasıl kullanılacağını, nasıl bir yapı oluşturacağını ve nasıl bir şemayla bunu 
sağlayacağını belirleyerek büyük Türkiye yolunda millî güç unsurları arasında iş birliği ve süreklilik 
temelinde konumlanan, millî değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen etkin, yerli ve yenilikçi 
bir Millî Savunma Bakanlığı vizyonuyla hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bakanımızın 2019 yılıyla 
ilgili bütçe sunumunda da görüldüğü gibi, yapılan çalışmalar bütçe hedef ve faaliyet değerlendirmesi, 
ülkenin beka meselesine katkı sağlayacak anlayış ve endişeyle hazırlanmış bir değerlendirme olarak 
dikkat çekmektedir. Mesele, Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilen bütçenin ülkenin yararına 
kullanılacak olmasına dair inancımızın pekişmiş olması meselesidir. 

Bu duygularla 2019 yılı bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyor, hazırunu saygıyla 
selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çakır.

Sayın Şener…

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli askerî ve sivil bürokratlar, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çalışmalarımızın verimli 
olmasını temenni ediyorum.

Şimdi “Millî Savunma Bakanlığı” dediğimizde aklımıza ilk gelen şey, ülke güvenliğinin 
sağlanmasıdır ama bu sunumda da gördüğümüz gibi Sayın Bakan, her tarafla sorun var. Özellikle, 
bölgemiz bir ateş çemberi. İçeride, dışarıda bir ton sorun var ve bu sorunlarla ilgilenmek, buna 
kaynak ayırmak, bununla ilgili insan gücümüzü seferber etmekle ilgili bir ton bilgilerle dolu bir 
sunum dinledik. Ama öyle zannediyorum ki daha stratejik bakmak lazım, daha büyük bir fotoğraf 
çizip ayrıntılarına öyle girmek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla sadece Türkiye’nin değil, tüm İslam 
ülkelerinin savaş ve çatışma ortamına girmesinde büyük riskler ve tehditler vardır. İslam dünyasının 
ve başta da Türkiye’nin en temel stratejisinin barışı aramak, huzuru aramak olması lazım. Eğer 
barışı merkeze koymaz da oradaki buradaki çatışmalara kıyısından köşesinden girmeye başlarsanız 
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veya uluslararası emperyalist güçlerle ittifaklar kurarak birtakım çatışma zeminlerini genişletmeye, 
oradan çıkarlar elde etmeye kalkışırsanız bu tamamıyla bizim aleyhimize sonuçlar doğuracak bir 
tablodur. Türkiye de bundan yarar sağlayamaz, hiçbir İslam ülkesi de bundan yarar sağlayamaz. Bir 
kere, büyük fotoğrafı görmek lazım. Büyük fotoğrafı gördüğünüz zaman ne vardır? Gayet basit, İslam 
Konferansı Teşkilatına üye 57 ülke vardır. Bu ülkelerden biri Türkiye’dir. Bu 57 ülkenin toplam millî 
geliri sadece bir Almanya’nınki, bir Japonya’nınki kadardır; Çin’in millî gelirinin üçte 1’i kadardır, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin millî gelirinin beşte 1’i kadardır. Siz bu hacimle, bu güçle sürekli 
çatışma ortamında zemin aramaya başladığınız takdirde bunun içinden çıkamazsınız ve sürekli zarar 
görürsünüz. Onun için Türkiye olarak ve diğer İslam ülkeleri olarak bir ana stratejiyi iş birliğiyle inşa 
etmek ve bugün bunu küresel dünyada yerleştirmeye çalışmak lazım. Barış, huzur; cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Yurtta barış, cihanda barış.” İşin özeti bu. Bunu 
ne kadar gerçekleştirirsen o kadar güçlü olursun. Kaynaklarımızı o kadar ülkenin refahına, gelecekte 
güvenliğimizin daha da güçlü olmasına ayırırız. Eğer bu ana doktrinden, ana stratejiden sapar da 
başka ayrıntıları görüşürsek, birtakım duygularımıza kapılıp da “Şurada şu zaferleri elde ediyoruz, 
burada bilmem neleri hallediyoruz.” diye düşünürsek hepsinin içinde batarız. Hatta, öyle bir strateji 
hâline getirilmelidir ki bu barış konusu, Türkiye’nin ve İslam dünyasının en temel dış politika unsuru 
hâline dönüşmelidir ve özellikle medeni dünyadaki, Batı’daki savaş karşıtı gruplarla, NGO’larla, sivil 
toplum kuruluşlarıyla büyük bir dayanışma geliştirilmelidir. Türkiye’de Millî İstihbarat Teşkilatının 
da -bu ülkenin, bilmem, gizli, örtülü ödeneklerinin de en temel harcanması gereken yer- bana kalırsa 
bu dünyadaki barış taraftarı olan, savaş karşıtı olan gruplarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, NGO’larla 
kuracağı iş birliğidir, başka bir çıkış yolu yoktur. Birtakım duygulara kapılıp “Efendim, girdik Suriye’ye, 
Afrin’i aldık. Menbic’de şunu yapıyoruz.” Bunların hepsi sonunda felaketleri tevdi edecek, önümüze 
düşürecek konulardır. Birinci söylemek istediğim şey bu.

İkincisi: Bakın, bu Orta Doğu’daki -anlatıp duruyoruz- bizim politika doğru bir politika mı? Herkes 
biliyor, 1980’lerde İsrail stratejileri vardı “Oded Yinon Planı” diye bir ara dünyaya yayılmıştı, dünyada 
tartışıldı. Bu stratejinin özünde şu vardır: İsrail’i kuşatan ülkelerin küçük küçük parçalara ayrılması, 
İsrail’in emperyalist bir politika izleyerek bu küçük ülkeler, İslam ülkeleri üzerinde dominant güç hâline 
gelmesi ve nüfuz kapasitesi, hazmetme kapasitesi genişledikçe buraları yutmasıdır. Bu stratejilere 
uygun olarak daha sonra G8’ler hazırladılar, olgunlaştırdılar, Büyük Orta Doğu Projesi’ni icat ettiler ve 
Sayın Cumhurbaşkanı da bu Büyük Orta Doğu Projesi’nin –o dönemde Başbakandı- Eş Başkanlığını 
üstlendi. Arkasından, bu proje “Arap Baharı” adıyla Orta Doğu’da servis yapıldı ve Türkiye yıllarca 
-2010’un sonundan itibaren başlayan Arap Baharı’nda, başlangıç itibarıyla söylüyorum- ABD, İngiltere, 
Fransa’yla beraber yani emperyalist ülkelerin İsrail stratejilerine dayalı Büyük Orta Doğu Projesi’ne 
uygun olarak iş birliği yaptı ve bu iş birliğinde Libya perişandır hâlâ, Suriye perişandır, Irak perişandır, 
Yemen perişandır. Sizin Orta Doğu maceranız bu. Bir kere bu maceranın kökten, radikal bir şekilde 
doğru olup olmadığını sorgulamak zorundayız. Bunu sorgulamadan olmaz. Efendim, bu metinde de 
var “Katil Esad! Şu kadar adam ölmüş, bu kadar adam ölmüş.” Ya, bir empati kurmak lazım. Suriye’ye 
giren yabancı terörist sayısı, bazı rakamlara göre, 300 bindir. Hiç kimse “150 binden az yabancı terörist 
oraya girdi.” demiyor. Dünyanın dört bir tarafında seyyar teröristler yetiştirilmiş, silahlandırılmış, 
lojistik destekleri sağlanmış, Türkiye’den de yararlanmışlar; bu ülkeyi karıştıran örgütler İstanbul’da 
toplantı yapmışlar, Antalya’da toplantı yapmışlar, bir ara Hatay’a karargâh kurmuşlar. E, biz Suriye 
açısından dış güç sayılır mıyız, sayılmaz mıyız? Bizim komşularımız bizi karıştıracak, hallaç pamuğu 
gibi savuracak birtakım örgütlere destek verseler “Bunlar dış güçlerin oyuncağı.” der miyiz, demez 
miyiz? Bu kadar yabancı terörist gelse Türkiye’de Adana’yı, Konya’yı, Antep’i işgal etse Türkiye 
Cumhuriyeti olarak biz ne yapardık? Bir empati kurmak lazım. Adam ülkesini savunmaya kalkıyor, 
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ayaklanıyoruz. Yabancı işgaline uğramış. Ve de yanlış bir izlenim vardır. Bakın, Suriye’de olaylar 
başladığı andan itibaren dışarıya Suriyeli 5 milyon insan göçmüştür, içerideki göç daha fazladır, 7 
milyonun üzerindedir. Bu iç ve dış göçlerin tamamı, devlet girdi bir yere diye başlamamıştır. Bu iç ve 
dış göçlerin tamamı, bu dünyanın desteklediği seyyar teröristlerin girip işgal etme olayları sırasında 
yaşanmıştır. Devlet var diye Türkiye’ye dış göç olmadı ki. Dış göçün olduğu dönemlere, dışarıdan 
gelen Suriyeliler ne zaman geldi diye bakıyorsunuz; sürekli, bu ÖSO’dur, IŞİD’dir, Nusra’dır, İslami 
Cephe’dir ve Ahrar-uş Şam’dır, Suriye şehirlerini işgal etmeye başladılar ve göçler başladı. Silahı 
devletten başkası, devletin örgütlediği yapılardan başkası taşıdığı takdirde bu bir felakettir. Devlet 
araştırmasını yapar, güvenlik testleri yapar, sınava sokar; yetişmiş eleman mı değil mi; karakteri, 
huyu nedir der. Askeri alır, polisi alır, sonra hizmet içi eğitim verir. Anayasal düzen vardır, silahını 
yanlış kullananı cezalandırır; işten atar, hapse tıkar, böyle bir mekanizmadır devlet. Ama, Suriye’de 
Türkiye’nin de iş birliği yaptığı örgütler çapulcu, dünyanın çapulcusu. Eline silah veriliyor, hiçbir 
eğitimden geçmemiş, hiçbir anayasal donanımla yargılanma vesaire gibi şeylerden geçmemiş insanlar, 
ellerine silah alıyorlar; buldukları malı kendi malı, buldukları namusu kendilerinin talan alanı olarak 
görüyorlar; bunlarla iş birliği olmaz. ÖSO dediğiniz örgüt bile, işte El Furkan ÖSO’nun bir koludur, bir 
Suriye askerinin kalbini söküp tekbir eşliğinde ısıran bir örgüttür. Afrin’e girdiğinde milletin tavuklarını 
kucaklayıp bilmem yağmalamaya kalkan örgüttür ve Türkiye’ye o yüzden de büyük sıkıntılar vermiştir. 
Bir devletin ittifak kuracağı, iş birliği yapacağı, birlikte hareket etmeyi deneyeceği birim doğrudan 
doğruya devletler olmalıdır. Nitekim, bu terör yağmacıları girdikten sonra Suriye’ye, 7 milyon insan bu 
teröristlerin girdiği yerlerden devletin hâkim olduğu yerlere göçtüler, daha fazla iç göç yaşandı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Ne çabuk bitti Sayın Başkan. 

BAŞKAN – E, öyle, zaman kuş gibi. 

Buyurun. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Yani konuşturmamak için çaba harcıyorsunuz ama 
toleransınızdan yararlanacağımı umut ediyorum. 

Bakın, Suriye’de devletin hâkim olduğu topraklar yüzde 15’ken 23 milyonluk Suriye nüfusunun 
5 milyonu dışarıya göçmüştü ama devletin hâkim olduğu nüfus Suriye nüfusunun yani 17-18 milyon 
Suriye’de kalan nüfusun yüzde 90’ıydı. Devletin elindeki topraklar yüzde 15 ama Suriyelilerin yüzde 90’ı 
devletin hâkim olduğu topraklardaydı. Neden? Çünkü devletin bir şemsiyesi vardır, güvenlik şemsiyesi, 
onun altına kaçıyor insanlar. Uluslararası emperyalizm önce bir haberler ağı kurdu, dezenformasyon 
ağı kurdu, bu dezenformasyon ağından Türkiye’ye de bol bol servisler yapıldı ve gece gündüz 
palavra dinliyoruz: “Aman, devlet Halep’i alacağı zaman 1 milyon göç alacak Türkiye’ye.” Ya, siz, 
teröristlerin eline geçtiği zaman kaç tane Halep’ten, Hama’dan, şeyden, Türkiye’ye yakın bölgelerden 
göç olduğunu görmedik mi? Türkiye döndü 3,5-4 milyon Suriyeliyle. “1 milyon göç olacak Halep’i 
devlet alırsa.” dediler, bir kişi gelmedi Türkiye’ye Halep’i devlet aldığı zaman. Neden? Kaçanlar; kural 
tanımayan, devlet adap ve edebi olmayan çetelerden kaçıyor. Bu çetelerle iş tutulmaz. O bakımdan, 
bütün politikaların baştan sona gözden geçirilmesi lazım. Ve Türkiye’nin son dönemlerdeki politikaları, 
Astana süreci bir taraftan, bir taraftan bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri’yle stratejik ortağız. 
Kamuoyunu yanıltmak için Amerika aleyhtarı dünyanın nutku var ve hiçbir cumhurbaşkanının hiçbir 
hükûmetin bu kadar çok “Amerika’yla stratejik ortak” dediğini ben duymadım, görmedim, okumadım. 
En çatışmalı ortamın arkasından bir bakıyorsunuz ki “ABD’yle stratejik ortağız.” diye açıklamalar 
yapılıyor. Bu çatışma zemininden bir an önce kurtulmak Türkiye’nin gelecekteki selametidir. 
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Bakın, savaşların çıkmasında öğrencilik yıllarımdan aklımda kalan teorilerden biri -şeytan 
teorisiydi galiba- silah tüccarları ve silah üreticileri savaşları çıkarıyor. Bunların, bu savaşların 
arkasında çok önemli etkileri vardır, güçleri vardır. Ama, yani görüyoruz ki nasıl hangi üslupla ifade 
edeyim, onu da bilmiyorum. Ya, bu İHA’lar falan, alımlar falan başladıktan sonra, Suriye’ye giriş bile 
belli bir tarihten sonra. Bakın, Suriye sınırından içeriye Türk ordusunun girişi bile…

Şimdi, Sayın Bakan, Cumhurbaşkanının akrabasının, damadının orduya silah satması Anayasa’ya, 
kanunlara uygun mu? Bak, hiç kimsenin konuşmadığı bir şey söylüyorum. Ya, İhale Kanunu’nun 
11’inci maddesi var, diğer kanunlar var. Bakanlar Kurulunun savunma sanayiyle ilgili aldığı kararlar 
var. Dünya kadar Anayasa hükmü var, kanun var, İhale Kanunu var, alınan kararlar var, bunların 
tamamını incelediğiniz zaman Başbakanın damadı satamaz, aykırı. Yazıyor işte, vereceğim kendisine 
özel olarak Sayın Bakanın. Biz bunu bir kahramanlık destanı gibi konuşuyoruz ya. Yani burada…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Öyle bir hüküm mü var? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Var, var, açık hüküm var. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Biz de onu öğrenmek istiyoruz yani açık hüküm mü var? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Yani arkadaşlar, bu sadece, “Aman, başkası üretmiyor, buradan 
alalım.”dan öte, Türkiye’de demokrasinin kalmadığı, güçler ayrılığının kalmadığı, Hükûmet bile…

Siz Bakanlar Kurulu üyesi değilsiniz Sayın Bakan. Neden değilsiniz? Çünkü Anayasa’ya göre bu 
Hükûmet tek kişilik Hükûmettir. Eski Bakanlar Kurulunda Bakanlar Kurulunun ortak kararları olurdu, 
Bakanlar Kurulu kararnameleri olurdu. Bunların hiçbiri yok, hepsine Cumhurbaşkanı tek imzayla 
karar veriyor, sistem böyle. Kendisi Meclis konuşmasında da bunu söyledi, Cumhurbaşkanı yaptığı 
konuşmada tek kişilik Hükûmet olduğunu anlattı zaten. Şimdi böyle bir ortamda, ülke hakkında bir 
kişinin böylesine çok büyük kararlar verme noktasında olduğu bir ortamda, kendisiyle bağlantılı birinin 
silah ticaretine girmesi -uluslararası silah tüccarlarının ve üreticilerinin silahı teşvik eden politikalarına 
dünyanın dört bir tarafında uygulamalarına benzer- Türkiye’nin geleceğini etkileyecek sonuçlara yol 
açabilir. Bu ticari olmaktan daha öte, daha büyük bir tehlikeye işarettir. Onun için bunun bir düzene 
girmesi lazım. 

BAŞKAN – Lütfen toparlar mısınız? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Konuşturmuyorsunuz madem bırakıyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Şener. 

On altı dakika konuştunuz.

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Saygılar sunarım. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Sındır…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ara veremeyecek misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN – Sayın Sındır’ın da bir aciliyeti varmış, gidecekmiş, ona söz verdikten sonra vereceğim 
ara. 

Buyurun Sayın Sındır. 

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, sayın bakan yardımcıları, değerli bürokratlar, Komisyonumuzun değerli üyeleri, 
milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Bugün Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşme yapıyoruz. Sayın Bakanımızın 
sunumunu dikkatle hepimiz takip ettik. Ancak, tabii, ben öncelikle bütçe üzerine bir iki konuya kısaca 
değindikten sonra Sayın Bakanın sunumuyla ilgili birkaç konuda da kamuoyunun dikkatini çekmek 
istiyorum. 

Şimdi, bütçeyle ilgili olarak Sayıştay raporunda bazı olumsuz durumlar tespit edilmiş. Tabii, 
düzeltilebilir konular bir kısmı, tamamı belki ama özellikle iki konuya dikkatinizi çekmek ve bu konuda 
bir önlem ve kısa sürede bir tedbir alınmasını talep etmek istiyorum. Örneğin atık motor yağlarının 
değerlendirilmiyor olması, Savunma Bakanlığındaki bütün Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bünyesinde 
olan atık hâldeki motor yağlarının, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin gereğinin yapılmıyor 
olması, bu konuda “İşte, birtakım yönetmelikleri, birtakım mevzuat değişikliklerini bekliyoruz.” 
diyerek yönetmeliğin uygulanmıyor olması, bir sakınca gibi görüyorum. Bunun düzeltilmesini talep 
ediyorum. 

Yine aynı şekilde, askerî kantinlerle ilgili elektrik, su ve yakacak giderlerinin kurum bütçesinden 
ödeniyor olması… Bu konuda bu söz konusu  kantinlerin esasen orduevleri, askerî gazinolar, kışla 
gazinoları veya vardiya yatakhaneleri ve diğer tesisler kapsamına girmediği için kurum bütçesinden 
ödenmesinin mümkün olamayacağı Sayıştay raporunda dikkat çekilmiş. Bu konu tabii önemli, hassas bir 
konu. Burada ciddi anlamda ticari bir faaliyet söz konusu. Bu faaliyetlerin kontrol altında tutulmasının 
önemli olduğuna ve bir ticari faaliyetin kamu bütçesinden karşılanıyor olmasına dikkatinizi çekmek 
istedim. 

Sayın Bakanım, ben aynı zamanda NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiyim. Değişik vesilelerle 
gittiğimiz toplantılarda hep karşımıza çıkan F35, S-400 ikilemi. Biz de bir millî birlik, beraberlik 
bakışıyla, çerçevesiyle penceresiyle iktidar ve muhalefet partileri ortak bir görüş ve tavır ortaya 
koyuyoruz. Bu konuda savunma sistemimizin işte Patriot’ların biz talep etmemize rağmen bize 
verilmemiş, satılmamış olması nedeniyle çaresizlik durumunda kalınarak S400’lerin alınmak zorunda 
olduğunu ifade etmeye çalışsak da şöyle bir konu getiriliyor tabii. S400 savunma sistemi ile F35’lerin 
-ki F35’le birlikte değerlendirildiği için- Türkiye hava sahasında dolaşımı esnasında birbirlerini 
tanıyabiliyor olması, normalde tanınmayan F35’lerin S400’ler tarafından ve Rusya savunma sistemi 
tarafından bilinir hâle gelmesi konusundaki endişeler ifade ediliyor, bu konuda teknik bir rapor 
yazıldığı söylendi. Bu konuda ne yapılıyor, nedir? Bizim teknik olarak savunma durumumuz nedir? 
Bunu yine bu soruyla karşılaşırsak yanıt vermek adına öğrenmek istiyorum zatıâlinizden. Ama on altı 
yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Tabii siz bu göreve yeni geldiniz ama, Adalet ve Kalkınma Partisi 
iktidarından bahsediyorum, hava savunma sisteminin son anda, son yıllarda, son bir iki yıl içerisinde 
böylesi uluslararası ilişkiler açısından sorun yaratacak bir duruma doğru meyletmesini ve şimdiye 
kadar hiç düşünülmemiş olmasını, İspanya’nın Patriot’larına bile razı olunuyor olması gibi bir duruma 
gelinmesini aslında üzerinde durulması dikkate değer bir konu olarak görüyorum. On altı yıldır neden 
bu konuda madem öyle bir önlem alınmadı, şimdi böyle bir sorunla ülke karşı karşıya kalıyor. 

Sayın Bakanım, ayrıca Yunanistan’la iyi komşuluk ilişkilerimizi bir İzmir Milletvekili olarak 
ve ataları da Yunanistan’dan Balkan Harbi’nde gelmiş bir ailenin evradı olarak bu iyi komşuluk 
ilişkilerinin geliştirilmesini en çok arzulayan kişilerden birisi olduğumu söyleyebilirim ama bu iyi 
komşuluk ilişkilerini biz talep ederken, hani “Yurtta ve dünyada barış” ilkesini talep ederken Avrupa 
Birliğinin İnternet sitesinde Türkiye karasularını Kıbrıs’ın tamamında dışarıda tutan ve gasbeden 
bir haritayla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Millî Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri 
emekli kurmay albay Sayın Ümit Yalım’ın da bir açıklamasında Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki 
42 bin kilometrekarelik -yani bunu Ankara’nın neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir alan olarak ifade 
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edebiliriz- Türk kıta sahanlığını parselleyip ihaleyle satışa çıkardığı konusunda bir bilgi var, ihaleyle 
ilgili bilgi detayları da var, ihale detayları da önümde. Bu özellikle Girit Adası’nın dörtte 1’i Londra 
ve Lozan anlaşmalarıyla Türkiye’nin kontrolünde olması gereken buradaki adaları -ki on dörde yakın 
ada burada olduğunu düşünüyorum- on sekiz Türk adasını da içeren ve bir Türk kayalığını içeren 42 
bin kilometrekarelik Türk kıta sahanlığının böylesi bir ihaleyle parsellenip satışa çıkartılmış olmasına 
ve Yunanistan’a teslim edilmiş olmasına bizim itirazımız yok mudur?  Yani buna rıza mı göstereceğiz? 
Bu on sekiz Türk adasının ve bir kayalığın, Londra ve Lozan anlaşmalarından olan haklarımızın, 
bu konuda ikili ilişkilerin, iyi komşuluk ilişkilerinin zedelenmemesi adına diplomatik bir çerçevede 
masaya yatırılması düşünülmüyor mu? Bunu özellikle ısrarla sormak istiyorum. 

Bir diğer konu şehitlerimiz. Vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için canını feda etmiş 
olan bütün kurtuluş, millî mücadele şehitlerimiz ve bugüne kadar yitirdiğimiz, terörde yitirdiğimiz, 
bu anlamda aynı zamanda en son FETÖ darbe girişiminde yitirdiğimiz şehitlerimiz arasında ayrım 
yapılmasının doğru olmadığını ısrarla söylüyoruz. Şehitlerimizin ailelerine yapılan yardımlar konusunda 
bir ayrım yapılmamasını ısrarla söylüyoruz. Gazilerimizin yakınları, aileleri, eşleri, çocuklarıyla ilgili 
“15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler” gibi bir ayrımın yapılmaması gerektiğini ısrarla söylüyoruz 
ancak bu ayrımı görüyoruz. Bu konuda bununla ilgili bu ayrımı ortadan kaldıracak bir kanun teklifi 
de verdiğimizi sizin de bilginiz dâhiline sunmak istiyorum. Ancak 15 Temmuz şehitlerimizle ilgili de 
bir para toplanmıştı. Bu paranın akıbeti nedir? Nerede harcanmıştır? Nerede duruyor bu para? Nasıl 
değerlendirildi veya nasıl değerlendirilmesi düşünülüyor? Bu konuya da dikkatlerinizi çekmek istedim.

Tabii sözlerimi kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve vatan uğruna canını feda etmiş olan 
ve etmeye hazır olan kahraman Mehmetçik’imize güç, kuvvet ve başarı dileklerimle sonlandırmak 
istiyorum. Ve Millî Savunma bütçemizin de bu bahsettiğim eleştiriler ve görüşler doğrultusunda 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Birleşime 14.30’a kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.36
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İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.39

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, 7’nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Sayın Emecan, buyurun.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri, değerli sivil ve askerî bürokratlarımız, 
basınımızın değerli temsilcileri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Millî Savunma Bakanlığının 2017 yılı kesin hesap ve 2019 yılı bütçesi görüşmelerimizin 
vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın Bakanım, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü gösteren en önemli kurumlardan 
bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri. Bizim için de gerçekten özel anlamda anlam ifade eden, ülkemizin, 
vatanımızın güvenliğinin temeline dayandığı değerli kurumlardan, bizim de çok önemsediğimiz 
kurumlardan bir tanesi. Öncelikle bunu paylaşmak istiyorum. Bu anlamda da her yönüyle bizleri tabii 
ki çok ilgilendiriyor. 

Şimdi, benden önceki konuşmacılar bütçeyle ilgili bazı rakamlara değindiler. 2019 yılı için 
teklif edilen ödenek miktarı 46 milyar 462 milyon 303 bin TL şeklinde. Hakikaten, bakıldığında ve 
karşılaştırıldığında mütevazi bir bütçe olduğunu görüyoruz sizin için. Bu anlamda da ben yapılan 
eleştirilere ve tekliflere katıldığımı belirtmek istiyorum bu noktada çünkü enflasyon bu ay sonunda 
yüzde 29’lara dayandığı için bu artış ne kadar karşılayacak, bunun bir değerlendirilmesi, sorgulanması 
lazım. 

Biraz önce söylediğim gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri bizim için çok önemli. Özellikle çalışma 
sistemi ve disiplini anlamında baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti devletindeki bütün kurumlara 
da örnek olan, öncülük eden bir kurum olarak biz görüyoruz, öyle olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bu anlamda da Sayıştay denetimindeki bulguları incelediğimizde, böyle bir kurumla ilgili Sayıştay 
raporlarına niye bu tür aksaklıklar, böyle bulgular yansıdı diye de düşünmeden edemedim açıkçası. 

Değinilenlere değinmeyeceğim ama ben kayıtlara geçmesi açısından birkaç bulguyu burada 
sizlerle de paylaşmak istiyorum. Örneğin, rakamsal veri paylaşılmamakla birlikte, yapılmakta olan 
yatırımlar hesabının gerçeği yansıtmadığı ve taşınmazların fiilî envanterinin çıkarılmamış olması ve 
muhasebe kayıtlarının doğru olmadığı gibi bulgular var. Bunun yanında, izleyen dönemde ödeneceği 
öngörülen kıdem tazminatı karşılıklarının dönem sonunda ilgili karşılık hesabına alınmaması, mal ve 
hizmet alımlarında 4734 sayılı Kanun hükümlerine uyulmaması gibi daha sayılabilecek tespitlere yer 
verilmiş. Yani bu tespitlerle ilgili ne gibi işlemler yapıldığını da -ya da yapılacağını düşünüyorum- 
bizimle paylaşırsanız sevinirim açıkçası. 
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Sayın Bakanım, bir de Bakanlığın 2017 Faaliyet Raporu’nda şöyle bir bilgi paylaşılmış: “2017 
yılında 423 bin 147 erbaş er silah altına alınmıştır. Silah altına alınan miktarın ihtiyacı karşılama oranı 
yüzde 72’dir.” şeklinde. Şimdi, tabii, burada yüzde 72 olduğu belirtildiği için dikkatimi çeken bir şey 
oldu. Yani yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Bir süre önce bizim önümüze bir bedelli askerlik kanunu 
geldi biliyorsunuz ve bu kanun çıkartılırken de askerlik başvurularında yani askerlik dönemi gelenlerde 
ciddi bir yığılma olduğu söylenerek bu kanun bizim önümüze getirildi. Şimdi, yani 2017 rakamlarına 
baktığımızda, ihtiyacın yüzde 72’si karşılandıysa yani bu yığılmayı nasıl açıklıyorsunuz, açıkçası bunu 
merak ettim, yani kamuoyunun da bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Yine, hazır bu bedelli askerlikten bahsetmişken daha önceki konuşmacılarımızın da değindiği bir 
konu yine, yani bu bedelli askerliklerle bu iş ne kadar sürecek? Yapılan başvurulara baktığımız zaman, 
bir de biz Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olduğumuz için, bedelli askerlik kanunu da bu Komisyona 
geldiği için kamuoyunda vatandaşlarımızdan, gençlerimizden tabii ki bize çok yoğun talepler oldu 
kanunla ilgili. İşte, yurt dışında yaşayanlara sağlanan uzaktan eğitim hakkından öğrenciler yararlanmak 
istediler. 1994 doğumluların çok yoğun şekilde talepleri oldu. 1994 doğumlularla ilgili, bu yığılmadan 
dolayı taleplerin karşılanmayacağı, dâhil edilmeyeceği söylendi. Bu anlamda, açıkçası, bedelli askerliği 
bizler bir çözüm olarak da görmediğimiz için kalıcı çözümler bekliyoruz sizlerden, kurumlarımızdan. 
Bu konuda bir çalışma var mı, olacak mı kalıcı bir askerlik yasasıyla ilgili? Yani olması gerektiğini 
düşünerek tabii ki bu soruyu soruyorum. 

Sayın Bakanım, değerli üyeler; elbette, yani bütçe Millî Savunma Bakanlığı bütçesi olunca önemli 
konuların başında, yaşadığımız, beni de çok etkileyen, 2 askerimizin Tunceli’de donarak şehit olması 
olayı var. Açıkçası, tabii, orada 2 askerimiz yok, daha fazla askerimiz var. Diğerlerinin de donmaktan 
kurtularak tedavi edildiğini biliyoruz. Yani onlar da kurtulmasa belki 2 değil 10 şehidimiz olacaktı. 
Öncelikle, ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Basına, ölüm haberini 
mezarlık müdüründen aldıkları gibi bir şey yansıdı, bu da bizi çok üzdü. Şimdi, 21’inci yüzyılda 2 
askerimizin donarak ölüyor olması, ben de dâhil kamuoyundaki herkesin vicdanını çok yaraladı. Yani, 
bu inanılır gibi değil, gerçekten. Bu kadar önemli, sistemli, disiplin altında oluşan, olan bir kurumun 
çatısı altında… Yani şimdi düşünüyorum, Türk kadınları evlatlarını askere gönderirken hem ağlarlar 
hem de öpe koklaya vatan, millet görevi için gönderirler. Gönderirken de size emanet ederler, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine emanet ederler. Tabii ki askere gidince her koşulda, o koşullar altında, zorluklar 
altında o görevlerini yaparlar. Ancak yine diyorum, yani donarak ölmüş olmaları maalesef vicdanları 
çok yaralamıştır. Bu noktada, kamuoyuna yapılan açıklamaları da yeterli bulmadığımızı belirtmek 
istiyorum. Ben burada ciddi bir risk analizi eksiği olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bir askerî 
kurumun bir çıkartma esnasında o bölgeyle ilgili bütün riskleri analiz ederek ona göre önlemler alması 
gerektiğini düşünüyorum -ben kendim de bir risk analizi uzmanıyım- bu anlamda da açıkçası hayal 
kırıklığı yarattı bizde. Bence, Türk Silahlı Kuvvetlerine bizlerin ve toplumun duymuş olduğu güvenin 
yaralanmaması için -ki yaralanmamasını çok önemsiyorum açıkçası- bu konunun kamuoyuyla daha 
açık paylaşılması gerekiyor, bahaneler öne sürülmeden, doğa koşulları, sarp dağlar, şöyle böyle ya da 
hava koşulları. Bugün artık meteoroloji yüzde 100’e yakın sonuç veriyor bize, doğru sonuçları veriyor 
hava koşullarıyla ilgili. Bunun altını açıkçası çizmek istiyorum. 

Diğer bir konu, Sayın Sındır da biraz önce değinmişti, ben sunumunuzda göremedim. Sunumda 
genel olarak güneydoğu ve doğu bölgesindeki mücadelemizi paylaşmışsınız. Teşekkür ediyoruz, bizim 
için önemli. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, iç ve dış düşmanlar dediğimiz, geçmişte olan, bugün olan, 
yarın da olmaya devam edecek olan… Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti jeopolitik olarak her zaman 
bulunduğu konum itibarıyla saldırılara açık olduğu için bu her zaman olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
de bu saldırılar karşısında tabii ki yapmış olduğu mücadelenin biz her zaman yanındayız. 
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Ancak Ege adalarımızla ilgili, Ege sularıyla ilgili bir şey göremedim sunumunuzda. Çünkü öyle 
bir konu var biliyorsunuz, Ege adalarının işgal edilmesi gibi bir konunun aydınlatılması gerekiyor. 
Gerçekten adalarımız işgal altında mıdır, değil midir? İşgal altındaysa -bir zamanlar Kardak için yapılan 
bir hamle vardı biliyorsunuz, çok da ses getirmişti- yani bu adalarımızla ilgili neden sessiz kalınıyor? 
Belki bazı şeyler güvenlik sebebiyle kamuoyuyla paylaşılmıyor olabilir ama bu kadar sessiz kalınması 
da kafalarda soru işareti bırakıyor. Bu konuda da bizi aydınlatmanızı rica edeceğim.

Sormak istediğim diğer bir konu Sayın Bakanım, tabii ki 28 Şubat süreciyle başlayıp 15 Temmuzdan 
sonra da devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizde de…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Toparlıyorum Başkanım, müsaade ederseniz. 
BAŞKAN – Lütfen, rica edeceğim.
Buyurun.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Size söz vermiştim kısa tutacağım diye ama biraz 

uzayacak galiba, birkaç dakika.
O süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili çok ciddi bir mücadele 

verildi, hâlâ o mücadele veriliyor, hâlâ operasyonlar ve gözaltıların da devam ettiğini duyuyoruz. Sonuç 
olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç kaybetmemesi gerekiyor, bu bizim için önemli diye biraz önce de 
vurgulamıştım. Bu konuda da bize bilgi verebilir misiniz? Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmayla 
ilgili, bu mücadeleyle ilgili son durum nedir, bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. 

Yine, sormak istediğim diğer önemli bir konu da Hava Kuvvetlerimizdeki pilot açığıyla ilgili. Bu 
mücadele sürecinde oluşan pilot açığıyla ilgili görevlerinden atılan ve ayrılan pilotların yerine yeterli 
pilot yerleştirilebildi mi, yetiştirebildi mi? Yani bunların ben cevaplanmasını rica ediyorum sizden. 

Son olarak sözlerime de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüyle son vermek 
istiyorum. En önemli sözlerinden bir tanesi “Yurtta barış, dünyada barış.” Bizim ilkemiz de budur. 
Barış çerçevesinde ülkemizin, vatanımızın, milletimizin savunulması noktasında bu görevi üstlenecek 
kurumların tabii ki bütçelerinin de barışı sağlamak adına hayırlı olmasını diliyorum. Geçmişte yaşanan 
sıkıntılardan ders alınarak, benzer yapılanmaların da tabii ki bundan sonra önüne geçilerek sizlere 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Emecan.
Sayın İbrahim Aydemir…
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Başkanım çok teşekkür ediyorum.
Değerli Bakanım hoş geldiniz.
Bu dönem Plan ve Bütçe Komisyonundaki ilk konuşmam. Dolayısıyla bir kayıt düşmek istiyorum 

Değerli Bakanım. Çok seçkin bir zemindir burası. Sadece iktidar milletvekillerinin değil, muhalefetin 
temsilcilerinin de hakikaten konuşurken, fikir serdederken bir ölçü üzere kayıt düştükleri bir zemin 
oldukları burası. Geçen dönem hemen sağ tarafınızda oturan kardeşim diye nitelediğim Alpaslan Bey 
de buradaydı, buraya değer katmıştı, nitelik ifade etmişti, şimdi Bakan Yardımcısı olarak görmekten 
de Komisyon üyesi olarak da gurur duyuyorum, Allah başarılı kılsın, Şuay Bey gibi, Muhsin Bey gibi. 

Efendim, burada geçtiğimiz dönem bayrak isimler vardı. Bunlardan birisi şu karşıda oturan, 
CHP sıralarında oturan devlet adamı kumaşı kavi, muhkem bir isimdi, Zekeriya Temizel Bakanım. 
Her toplantıda bir şey öğrendik ondan. Bu zemini o kadar berrak, o kadar temiz hâle getiriyordu ki 
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onun varlığı bize ayrı bir itimat, güven telkin ediyordu. Bu defa da görmeyi çok isterdim ama yok. 
Sadece o mu? Değil. Orada Musa Çam diye bir beyefendi vardı, arka sıralarda otururdu, her bütçe 
görüşmesinde mutlaka konuşurdu, görüşlerini ifade ederdi, muhalif dozu yüksek kayıtlar düşerdi 
ama hepsinin içerisinde mutlaka bir estetik ambalaj bulunurdu, kırmadan dökmeden, tam da çelebice 
bir ifadeyi burada kayda geçerdi. Şimdi onların özlemini duyuyoruz, sadece o değil. Burada Emin 
Haluk Ayhan büyüğümüz vardı, o da öyleydi, bu defa olmasını da isterdik, Mehmet Günal Bey öyle. 
İsimleri özellikle kayda geçiyorum Değerli Bakanım, ardından bir meramımı aktaracağım da onun için 
söylüyorum ben. Bihlun Hanım vardı, konuşurken, eleştirirken mutlaka işin içerisine bir…

BAŞKAN – Zarafet…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – …zarafet, evet Başkanım, güzel nitelediniz, dozu katardı. 
Dinlerken hakikaten hoşnut olurduk. Rahmete uğurladığımız bir isim oldu, burada HDP sıralarındaydı, 
İbrahim Ayhan, benim adaşım, o da felsefe yapardı konuşurken. Teröre teşne beyinlerden değildi, çok 
net söylüyorum. Vefatını duyunca ailesini de aradım, taziye dileklerinde bulundum, Allah gani gani 
rahmet eylesin, razıydık kendisinden. Bu sıralarda da çok çelebi, çok nitelikli isimler vardı, yanımda 
oturan Ejder kardeşim vardı, Şuay Beyin hemşehrisiydi. Erkan Kandemir Bey vardı, şimdi genel başkan 
yardımcımız. Şahap Bey vardı, Mustafa Bey vardı, bizim Ebubekir Bey vardı.

BAŞKAN – Sen saydıkça ihtiyarladığımı hatırlıyorum, ben hepsiyle çalıştım da efendim. 

CAVİT ARI (Antalya) – Herkesi saydınız da Başkanımı saymadınız.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Başkanım… Zaten onunla ilgili çok özel kayıtlarım var benim 
o şeylerde, dolayısıyla söylemiyorum ben.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Bu sene bakım zayıf ama bakımdan düşmüş, geçen sene iyi 
bakardı. 

BAŞKAN – Bakarım, bakarım.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, Değerli Bakanım, bunu niye söyledim ben? Şimdi 
burada sizin sıralarınızda Bülent Bey var, şu anda da konuşurken öğreten tarzıyla hakikaten iftihar 
ediyorum, kendisi de benim hemşehrimdir, dolayısıyla bir pay da alıyorum oradan. Hakkı teslim kadar 
mübarek bir şey yok, vefalı olmak kadar güzel bir şey yok. Hususen şahsi, bireysel kininizi, garezinizi 
gizleyip hakkı teslim etmek yükseklik ifade eder. Bu notu şunun için düşüyorum: Sabahleyin Abdüllatif 
Şener Bey söz aldı, bireysel kinini, garezini kustu, bu ifadeyi hususen altını çizerek söylüyorum.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Abdüllatif Bey şimdi burada yok.

CAVİT ARI (Antalya) – Şu anda yok, niye siz…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Keşke olsaydı ama ne yapayım, söz bana böyle geldi. 

CAVİT ARI (Antalya) – İyi de ısraren…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ama böyle olmaz ki ya.

CAVİT ARI (Antalya) – Az sonra gelir.

CENGİZ GÖKÇEL (Mersin) – “Dedikodu yapıyorsunuz.” demektir. 

CAVİT ARI (Antalya) – Konuşmasın mı burada yani, kendine göre doğruları söylemesin mi 
kendine göre?

BAŞKAN – Arkadaşlar, Abdüllatif Bey, merak etmeyin…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Buradayken… Gelsin, geldiğinde de söylerim ben kardeşim, 
geldiğinde de söylerim.
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CENGİZ GÖKÇEL (Mersin) – Dedikodu yapmayın.

CAVİT ARI (Antalya) – Kendine göre doğruları söylemesin mi bu Komisyonda?

BAŞKAN – Arkadaşlar, müsaade edin… Arkadaşlar, müsaade edin, Abdüllatif Beyin avukatı 
mısınız siz? 

CAVİT ARI (Antalya) – Avukatıyım, ben avukatım.

BAŞKAN – Tutanaklarda var. Eğer Abdüllatif Bey’in cevap vermesi gereken bir şey varsa 
tutanakları alır, verir cevabını.

CAVİT ARI (Antalya) – Yok burada işte, konuşuyor işte Başkanım. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kardeşim, buradayken bir şey söylediğimde de bu defa da 
“Laf atma.” diyorsunuz. Söz bana geldi ne yapayım?

CENGİZ GÖKÇEL (Mersin) – Gıybet yapıyorsunuz, gıybet. 

BAŞKAN – Gıybet yok, gıybet yok. Abdüllatif Bey burada, rahat olun, gıybet yok.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hak teslimi yaptım biraz önce dikkat ettiyseniz.

CAVİT ARI (Antalya) – “Kinini kustu.” diyemezsiniz, “Eleştiri yaptı.” diyebilirsiniz. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kinini kustu, altını çizerek söylüyorum kardeşim, böyle bir 
şey olmaz.

BAŞKAN – Evet siz devam edin Sayın Aydemir.

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) - Kime kini var Abdüllatif Bey’in?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bak, “Burası çok temiz bir zemin.” dedim ben. Biz burada 
geçtiğimiz dönem çok özel sohbetler yaptık. İşte Sayın Bekaroğlu yanında. Hakikaten o konuşurken 
çok…

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) - Siz bir kelime söyler misiniz? Hangi kini kustu? Bir 
kelime istiyorum sizden.

BAŞKAN – Siz müsaade… Arkadaşlar rahat olun ya.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ben ardından söyleyeceğim kininin…

BAŞKAN – Ama rahat olun, merak etmeyin yüzüne de söyler, rahat olun.

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) - Abdüllatif Bey gittikten sonra saatlerce bekleyip de 
burada “kin” kelimesi doğru bir kelime mi? 

CAVİT ARI (Antalya) – “Kinini kustu.” diyemezsiniz çünkü bu ordu hepimizin ordusu sayın 
vekilim. 

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) - En başından söylediğiniz kelimeden… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, bir saniye güzel kardeşim. 

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) - Ben de dinledim o konuşmayı. Nerede kin var ya?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Bir saniye güzel kardeşim ya. Ardından ne söyleyeceğimi 
biliyor musun sen? İşgüzarlık yapmayacaksın kardeşim, beni dinleyeceksin.

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Cumhuriyet Halk Partisinin vekilini kin ve nefretle 
suçlayamazsınız. 

BAŞKAN – Arkadaşlar, müsaade eder misiniz ya. Bir müsaade edin.
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bak, güzel kardeşim, ben şimdi kinini ve nefretini altını 
çizerek şimdi söyleyeceğim.

BAŞKAN – Siz müsaade edin bir dakika. 

CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Başkanım, siz konuşmacının üslubunu uyarırsanız iyi olur. 

BAŞKAN – Milletvekillerinin nasıl konuşması gerektiğini siz mi öğreteceksiniz? Böyle bir şey 
olabilir mi? Müsaade edin…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Siz öğretin Başkanım, biz öğretmeyelim. 

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) - Biz kin ve nefret söylemini kabul etmiyoruz. 

CAVİT ARI (Antalya) – Salonda olmayan milletvekiline “Kinini kustu.” demesine müsaade 
ediyorsunuz. 

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Hakaret ediyor, kabul etmiyoruz. Çok ayıp!

BAŞKAN – Sayın Aydemir, siz devam edin.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Buyur ne diyorsun, nasıl konuşayım söyle konuşayım. 
Buyurun, siz söyleyin ben konuşayım, buyurun, nasıl konuşayım ben.

CAVİT ARI (Antalya) – Adabıyla konuşun, nasıl konuşursanız konuşun.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ben adabıyla konuşuyorum. Sükût edip dinleyeceksin.

CAVİT ARI (Antalya) – Eleştiri hakkını kullanmıştır burada. Eleştiri hakkını kullanmak kinini 
kustu anlamına gelmez.  

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, ardından şunu yapacak yani şöyle…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Aydemir, eleştirilince nasıl sinirlendin gördün mü!

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bunlar ucuz siyaset, ucuz, basit. 

CAVİT ARI (Antalya) – Ucuz siyaseti siz yapıyorsunuz. 

BAŞKAN – Müsaade eder misiniz… 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Efendim, sen yokken biz seni savunduk. 

BAŞKAN - Sayın Aydemir bir dakika…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kardeşim, burada olmayan birisi hakkında bak şimdi…

BAŞKAN – Sayın Aydemir, müsaade edin…

CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Bakana anlatarak burada şov yapmayın tamam mı?

BAŞKAN – Sayın Aydemir…

CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Bakana şov yapmayın. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Sayın Cumhurbaşkanımız burada yokken iftira etti, yalan 
söyledi, doğruyu söylemedi. Ayıp!

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ben bir teklifte bulunabilir miyim? 

BAŞKAN – Müsaade eder misiniz… Arkadaşlar, bir dakika… 

CAVİT ARI (Antalya) – Birilerine yaranmaya çalışmayın. 

BAŞKAN – Sayın Arı bir dakika, müsaade edin.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yaranmaya çalışan sizsiniz.

BAŞKAN – Siz de müsaade eder misiniz Sayın Aydemir.



1 . 11 . 2018 T: 7 O: 2

44 

Plan ve Bütçe Komisyonu

Abdüllatif Şener Bey’in söyledikleri eğer bir “gıybet” diyorsanız, eleştiri falan değil son derece 
ağır ve gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan sözlerdi. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Tamam, böyle de, böyle de. “Kin nefret” deme, böyle de. 

CAVİT ARI (Antalya) – Kendi olsaydı biz karışmazdık zaten. 

BAŞKAN – Eğer bu kadar hassassanız burada bulunmayan ve bu SİHA’ların Türkiye’deki üreticisi 
olan genç kardeşimizin hakkını hukukunu da bu kadar savunmanız gerekirdi şu an Abdüllatif Bey’in 
hukukunu savunduğunuz gibi.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Genç kardeşimiz de buraya gelemez herhâlde ya. 

BAŞKAN – Müsaade edin ya..

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Onun yerine müsaade edin de onu da ben savunayım değil mi? 
Böyle bir şey olabilir mi? Milletvekiliyiz biz.

BAŞKAN – Müsaade edin ya… Müsaade edin… Müsaade edin… 

Şimdi, madem burada bulunmayanların hakkında konuşmak gıybetse gıybetin en daniskasını 
Sayın Şener yaptı ama siz hiçbiriniz de buna müdahale etmediniz. 

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Hangi konuda? Hangi konuda?

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Siz burada yoktunuz galiba.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Haberiniz yok, belli ki dinlememişsiniz siz, konuşmadan 
haberiniz yok.

BAŞKAN – Peki, siz dinlememişsiniz o zaman.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, İbrahim Bey çok güzel başladı, bir yerde 
kaldı, o kelimeleri çıkarın ve devam edin. Başka bir şey söyle.

BAŞKAN – O zaman, Sayın Aydemir, siz sözlerinizi bitirin. Çıkarmanızı gerektiren bir kelime 
yoktur, devam edin.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - Ya işinize gelince güzel oluyor, işinize gelmeyince müdahale 
ediyorsunuz.

BAŞKAN – Arkadaşlar… Sayın Aydemir, siz devam edin.

CAVİT ARI (Antalya) – Sizden öğrendik, İbrahim Bey’den öğrendik.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Mehmet Ağabey, benim tarzımı sen biliyorsun.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - Ya dinlemesini öğrenin, dinlemesini öğrenin. Sabahki tüm 
konuşmalarınızı biz dinledik.

CAVİT ARI (Antalya) – Biz dinlemesini çok iyi biliyoruz. Biz dinlemesini çok iyi biliyoruz merak 
etme.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Dinle o zaman. Doğru dürüst konuş. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Şimdi, başınıza geldi, dinlemenin kıymetini öğrendiniz. 
Siz dinlemiyorsunuz, saldırıyorsunuz. Böyle bu iş işte, devam. 

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - Ya dinlemekle ilgili bir sıkıntı var mı ya.

BAŞKAN – Ya, Sayın Bekaroğlu sen de fena değilsin, formundasın yani ha.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Fena değilim yani.
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, Mehmet Ağabey sen burada olmasaydın sizinle ilgili 
de kayıt düşecektim ben.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Şimdi söyle işte. 

CAVİT ARI (Antalya) – Ya 50 kişi için konuştun, yol olsa daha konuşacaktın. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – O burada olduğu için söylemem gereken… O da hakşinas bir 
adamdır, yeri geldiğinde hakkı teslim eder, bu noktada bunları söyleyecektim. Bir aileyiz biz burada. 
Burada olmayanların ismini açarak zemmetmek bize de bir hak hukuk arayışı modu koyar, buraya 
girmemiz lazım.

BAŞKAN – Doğurur.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi İHA’lar, SİHA’lar bizim…

BAŞKAN – Aslında Abdüllatif Şener Bey o lafı ettiğinde hepinizin müdahale etmeniz lazımdı.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Etseydik bu sefer de bırakmıyorsunuz Başkanım.

BAŞKAN – Niye bırakmayayım canım?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ya, yapma Başkanım ya.

Bütün sürem bitti. Bakın arkadaşlar, ben Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili…

BAŞKAN – Ama ben hakkı savunuyorum. 

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Sayın Başkan, kin ve nefret konusunun geçtiği 
cümleyi tekrarını yaparak bunu söyleyebilir mi? On altı dakikalık konuşmanın tamamı Millî Savunma 
Bakanlığına kin ve nefret mi içeriyor da bütün konuşmaları bir tek kin ve nefret başlığı altında 
topladınız? Ben bunu merak ediyorum. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hayır, tamamını dinlemediğiniz için işte bak işi Millî Savunma 
Bakanlığına götürdün. Hiç alakası yok.

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Neyle alakası var?

BAŞKAN – Siz dinlememişsiniz konuşmayı. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Benim kin ve nefretten kastım onun Millî Savunma Bakanlığına 
olan kini, nefreti değil, ben bireysel kinini, garezini kustu dedim, bireysel dedim. Bireyselden kasıt 
çok açık ama eğer siz açık değil diyorsanız biraz daha açayım: Sayın Cumhurbaşkanımıza olan zihin 
haritasına yüklemiş olduğu kin ve garezdir, bunu söylüyorum ben. Oysa biz hakikatleri dillendirmeliyiz, 
hakşinas olmalıyız velev ki muhatabımızı sevmesek bile hakkını teslim etmeliyiz. Ben bunu söylüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bunu söylerken Musa Çam ağabeyimin hakkını teslim 
ettim dikkat ederseniz, sizin çok fevkinizde, sizin çok çok üstünüzde dozda muhalif dillendirmeleri 
olan birisiydi burada. Biz onu burada keyifle dinlerdik, asla ona karşı bir saygısızlık da yapmadık 
çünkü birbirimizin hukukunu, hudut çerçevesini bilir, ona göre hareket ederiz biz. Ben burada 
milletvekiliyim, milletin hakkını korumak durumundayım. Şimdi, İHA’ları, SİHA’ları üreten firmanın 
sahibi Cumhurbaşkanımızın damadı diye onu burada altını çizerek zemmetmek hangi milletvekilinin 
hakkıdır, haddidir? Böyle bir şey olabilir mi? Kendisi burada yok. Peki, onu kim savunacak? 

BAŞKAN – Canım, damat olmadan önce üretiyordu zaten. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kaldı ki gayet tabii, hiç alakası yok. 

BAŞKAN – Ha, başka üreten vardı da almadık mı? Hani Ispartalıyız ya. 
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli arkadaşlarım, bir de şu var: Bizim şeref varakamız 
diye tarif edebileceğimiz bir hâli burada küçük göstermeye çalıştı, bu yüreğime işledi, içimi acıttı. 
Onun için özellikle, beni bağışlayın, böyle biraz da sert dozda söyledim, bunlara gerek yok. Muhalif 
dil kullanın elbette, elbette bütçeyi eleştirin ama iftira, dedikodu, yalan, bunlar yakışmıyor. Milletten 
vekâlet almışız, millet adına konuşuyoruz burada, öyleyse millete bir kıvam koymak durumundayız 
çünkü bizim milletimiz nitelikli bir millettir. Bu neviden yönelmeleri altını çizerek bir yere not ediyor, 
ajandasına koyuyor, koydukları için de milletin gönül dünyasından, gönül rehberinden bunlar silinmiş 
isimler. 

BAŞKAN – Sayın Aydemir, manifestoya döndü bu konuşma. 
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ya, şimdi, Sevgili Başkanım, değerli arkadaşlarım; samimi 

söylüyorum, eski üyelerimiz bilirler, hemen her bakanlık bütçesinde –Garo Bey de biliyor- konuşma 
yaptım, bir not düşmeye çalışıyorum, tarihe not düşüyoruz, her hâlimiz böyle. Hak teslimi babında 
yapıyorum bunu. Bu defa da kendimce bir çalışma yaptım, bir şeyler söyleyeyim istedim ama Sayın 
Şener’i dinleyince hakikaten çok huzursuz oldum, çok rahatsız oldum. Yani öyle bir şeyi eleştirin ki 
kardeşim, mesela Suriye bağlamında bir şeyler söyledi, Suriye’yle ilgili, özellikle Halep’le ilgili bir 
not düştü, benim de kafamda buna dönük bir yeşil ışık vardı. Bak hak teslimi yapıyorum ben, Halep 
bağlamında söylediğine ama işi buraya getirdiği an bütün hakikatlerinin, bütün doğrularının üzerini 
çizdi attı. Ona hepimizin itiraz etmesi lazım, hepimizin bir saniye kardeşim, ağzını çalkala öyle konuş 
dememiz lazım. Öyle bir şey olur mu? Onun için, işi bu noktaya kadar taşıdım. Sevgili Bakanım, 
Değerli Bakanım, siz de tabii, bu zemine de, bu tarza da alışık değilsiniz, beni bağışlayın, kusura 
bakmayın. 

Şimdi, efendim ben böyle bir iki berceste kayıt hazırlamıştım, onları özellikle burada kayda 
geçmek istiyorum. 

BAŞKAN – Toparlayın Sayın Aydemir.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – O zaman girizgâhı ifade edeyim, sonra kapatayım Sayın 

Başkanım.
Türkiye’nin coğrafi vahdetinden sınır ötelerine, sosyal, ekonomik ve vicdani hürriyet taşıyan, 

yurdunu alçaklara uğratmayan, mabedinin göğsüne namahrem eli değdirmeyen, göğsünü siper edip 
hayâsız saldırıları durduran ve iman dolu göğsüyle mazlum coğrafyalarda da feryatları dindiren 
kahraman ordumuzu ifade eden Millî Savunma Bakanlığı 2019 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. 
Ama bitirmiyorum Sayın Bakanım: Millî heyecan ve şuur içinde millî irade, vicdan ve haysiyetinin 
temsilcisi olarak yurt içinde ve dışında nefsini vatanın birliği, milletinin bütünlüğü, devletin dirliğine 
adayan, şairin berceste tanımıyla yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli olan Mehmetlerimizle gurur 
duyuyoruz. Şaik Gökyay’ın kaydıyla vatan için, millet için, devlet için bir gül bahçesine girercesine 
şu kara topraklara giren şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum, gazilerimize hürmetlerimi 
sunuyorum. Afrin’den İdlib’e, Mümbiç’ten Fırat ötesine adalet, şefkat ve huzur taşıyan; Zeytindalı’ndan 
Fırat Kalkanı’na operasyonlarıyla yeni destanlar yazan, içindeki FETÖ’cü iblislerden temizlenerek 
ordu-millet dayanışmasında tarihî bir dönemi yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına kalbî 
saygılarımı sunuyorum burada hazır olanların şahsında, Sayın Bakanım, sizin şahsınızda. 

Ayrıntıya girmiyorum Değerli Bakanım, işi uzattım, hakkınızı helal edin, size her daim başarı 
diliyoruz, sizinle iftihar ediyoruz. Allah’ın izniyle bu ordu özellikle imansız diye çerçevesini çizdiğimiz 
bütün terör örgütlerinin üstesinden gelecektir ve önümüzdeki bütçede inşallah sulh, salah üzere bir 
zeminin bütçesini yapacağız.
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Hepinize saygı sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aydemir.

Sayın Aksu, buyurun. 

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Komisyon üyeleri, değerli Bakan yardımcıları, bürokratlar, 
basın mensupları; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamın başında vatan ve millet savunmasında, terörle mücadelede hayatını kaybeden Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensubu şehitlerimize ve hayatını kaybeden gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta 
bulunan gazilerimize şifa, sağlıklı ömür diliyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin göz bebeği, aziz milletimizin ifadesiyle Peygamber 
ocağıdır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurum olarak tahkir edilmesine dönük her türlü 
girişimleri binlerce yıllık maziye dayanan ordu-millet ilişkisinin zedelenmesine ve Türk devletinin 
zaafa düşürülmesine yönelik girişimler olarak değerlendiriyoruz. Bakanlık olarak millî güvenliğimiz 
için yaptığınız çalışmaları desteklediğimizi ve sunumunuz için size teşekkür ettiğimi ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; Türkiye uzun yıllardır terörle mücadele etmektedir. Bu süreçte 
yüzlerce vatandaşımızın hain terör eylemleri yüzünden hayatını kaybettiği tüm dünyanın malumudur. 
Belki de hiçbir ülke Türkiye kadar terörden zarar görmemiş, bu derece uzun süre boyunca terörle 
yaşamamıştır. Özellikle 11 Eylül sonrasında terörle küresel savaş adı altında yürütülen kampanya 
teröre olan öfkenin yayılmasını ve bu alanda uluslararası toplumun bilinçlenmesine katkı sağladı. 
Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, kim tarafından yapılırsa yapılsın, terör karşısında ilkeli bir 
tavır almasına ve küresel mücadeleye destek vermesine rağmen, karşı karşıya kaldığı terör tehdidi 
konusunda küresel güçlerin desteğini alamamıştır. 

Türkiye, ülke içinde yaşadığımız terörün yanı sıra bölgesel ve uluslararası alanda artan güvenlik 
riskleri ve tehditleriyle de karşı karşıya bulunmaktadır. Güvenlik sorunlarının artmasına paralel olarak 
tüm dünyada silahlanmanın ve savunma harcamalarının arttığı görülmektedir. 2017 yılında küresel 
savunma harcamalarının küresel ekonomik hasılanın yüzde 2,2’sine tekabül ettiği hesaplanmıştır.

ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere, büyük güçler arasındaki küresel rekabet ve siyasi 
çekişmeler tansiyonu artırmakta, tekrar soğuk savaş dönemine dönüldüğü şeklinde değerlendirmeler 
çoğalmaktadır. ABD Başkanının geçtiğimiz günlerde Rusya’yla 1987’de imzaladıkları Orta Menzilli 
Nükleer Füzeler Anlaşması’ndan çekileceğini ilan etmesi, yakın bölgemizde silahlanmanın artacağına, 
güvenlik ikilemiyle karşılaşılacağına işaret etmektedir. 

Tüm bunlar yaşanırken ülkemizin içindeki ve sınırımızın hemen ötesindeki terör yapılanmasının 
hâlen devam etmesi, Yunanistan ve Rum yönetiminin Doğu Akdeniz ve Ege’de artan tacizleri gibi 
bölgesel gelişmeler, Türkiye’nin millî savunması ve güvenliği için teyakkuzda olunmasını gerekli 
kılmaktadır. Ülkemizin güney sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulması gayretleri vardır ve 
Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla ve yine İdlib’deki çalışmalarıyla buna mâni 
olmaktadır.

Türkiye, bir yandan Suriye’nin ülke bütünlüğünün korunabilmesi, bir yandan Suriyelilerin içine 
düştüğü trajediden kurtulabilmesi, bir yandan da millî güvenliğe tehdit oluşturan terör riskinin bertaraf 
edilmesi amacıyla Suriye krizinin çözümü için çaba sarf etmektedir. Hem krizin insani boyutunu 
hafifletmek için sosyal ve ekonomik maliyetlere katlanmakta hem de sınır ötesine askerî operasyonlar 
düzenleyerek bölgenin terörden temizlenmesi için gayret sarf etmektedir. 
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerimizin bu çerçevede 
yürüttüğü çalışmaları desteklediğimiz, atılan adımları yerinde bulduğumuz; teröre taviz verilmeden, 
teröristlerle müzakere edilmeden en sert şekilde mücadele edilmesini tercih ve tavsiye ettiğimiz 
herkesin malumudur. Gelinen noktada, aynı kararlılık ve inançla, terör örgütünün Fırat’ın doğusundan 
da sökülüp atılması gerektiğini vurguluyor, devletimizin bunu başarmaya gücü olduğuna inanıyoruz. 
Zira, Türkiye’nin hayati çıkarları da Suriye’nin asli sahibi olan toplumun hak ve menfaatleri de Fırat’ın 
doğusundaki PKK/PYD yapılanmasının acilen bertaraf edilmesini gerektirmektedir. 

Elbette Türkiye’nin millî savunmasını ilgilendiren tek konu Suriye’deki terör yapılanması 
değildir. Hainlerin Kuzey Irak’ta ve ülkemizin içinde de fırsat kolladıkları bilinmektedir. Dolayısıyla, 
Kuzey Irak’a yapılan operasyonların da ülke içindeki operasyonların da devamı milletimizin huzur ve 
güvenliği açısından kaçınılmazdır. Geleceğimizin ve egemenliğimizin teminatı için terörle mücadeleyi 
millî bir görev ve sorumluluk olarak telakki etmekteyiz. 

Sayın Bakan, Bakanlığınızın misyonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve güvenliğini sağlamak 
üzere millî savunma stratejisi doğrultusunda, millî niteliğini koruyarak, bilgi ve teknoloji çağına uyum 
sağlayarak, toplumsal huzur ve millî güvenliğimizle ilgili her türlü asimetrik tehdide karşı güvenlik 
birimlerinin hukuki, idari, teknik ve insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olmasını 
sağlamak olarak belirtilmektedir. 

Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en caydırıcı ordularından biri hâline 
getirilmesi, Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumunun, tarihî ve kültürel mirasının yüklediği 
sorumluluğun gereğidir. Bu doğrultuda, fiziki, teknolojik ve beşerî kapasitenin artırılmasına yönelik 
gelecek planlamasının sağlıklı bir şekilde yapılması zorunludur. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevini çağın şartlarına uygun ve başarılı bir biçimde yerine 
getirebilmesini, hareket kabiliyetinin artırılmasını ve caydırıcılığının yükseltilmesini teminen silah, 
teçhizat ve ileri teknoloji kullanma kabiliyeti bakımından dünyanın en güçlü ordularından biri olması 
sağlanmalıdır. İleri teknolojiyi kullanmada ihtisas sahibi uzman personel istihdamı yaygınlaştırılarak 
hareket kabiliyeti artırılmalıdır. Askerî savunmada asimetrik, politik ve ekonomik güvenlik anlayışlarını 
da dikkate alan, ön alıcı bir yaklaşımla millî çıkarlarımızı sınırlarımızın ötesinden başlayarak koruyacak 
stratejik güvenlik anlayışı benimsenmelidir.

Üye olunan uluslararası güvenlik ortaklıkları ve müttefik ilişkilerinden bağımsız, ülkemizin kendi 
dinamik ve değerlerinden hayat bulan millî bir savunma yapılanması esas olmalıdır. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin silah ve teçhizat yönünden dışa bağımlılığını azaltarak, ihracat kapasitesi yüksek, 
bağımsız ve yerli bir harp sanayisinin gelişmesi ve yerli müteşebbisin de silah ve askerî teçhizat 
üretimine yatırım yapması teşvik edilmelidir. Savunma sanayisinde bilgi güvenliğini sağlamak 
amacıyla mutlaka millî yazılım sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

Değerli Komisyon üyeleri, bu vesileyle bir konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Türk Silahlı 
Kuvvetleri bünyesinde istihdam edilen ve terörle mücadele başta olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerin 
çeşitli kademelerinde görev yapan uzman erbaşların, uzman çavuş ve uzman jandarmaların önemli 
problemleri bulunmaktadır. Çalışma şartları, mali ve sosyal hakları, yer değiştirme, kadro ve 
emeklilikle ilgili sıkıntıları, lojman ve benzeri sorunları bunlardan önemlileridir. Kuşkusuz, bu sorunlar 
ilgililerce de bilinmektedir ve inanıyorum ki çözümü için de gayret gösterilmektedir. Ancak, giderek 
kronikleşen bu problemlerden bazıları öncelikle ve ivedilikle çözülmelidir. Bazı sorunların çözümü için 
yasa değişikliği dahi gerekmemekte, alt düzenleyici işlemlerle çözülebilecek mahiyette bulunmaktadır. 
Kendilerine her türlü silah ve teçhizatı teslim ettiğimiz, terörle mücadelede etkin rol üstlenen uzmanların 
insani taleplerini dikkate alalım ve onları kaderleriyle baş başa bırakıp hainlere fırsat vermeyelim.
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Öncelikle ve ivedilikle, çalışma şartlarını iyileştirelim, kadro ve emeklilikle ilgili sorunlarını 
giderelim, 3600 ek gösterge verelim, orduevlerine girmelerini sağlayalım, lojmanı olmayanlara lojman 
temin edelim. Devletimizin, kuşkusuz, buna gücü de kudreti de vardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Aksu, buyurun.

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.

Şüphesiz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay, astsubay ve diğer çalışanların da sorunları 
vardır; bunları da el birliğiyle çözme gayreti içerisinde olalım. Ancak, uzman çavuşlarımızın acilen el 
atılması gereken sorunlarını da sizin desteğinizle burada çözelim. 

Bu düşüncelerle ben bütçenin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve 
teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aksu.

Sayın Arı…

CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli bakan yardımcıları ve sevgili 
milletvekili arkadaşlarım; öncelikle, Türk milletinin göz bebeği olan ordumuzun buradaki siyasi 
temsilcisi niteliğinde olan Millî Savunma Bakanlığının bütçesinin halkımıza, ülkemize hayırlı olmasını 
dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Tabii, sözlerime başlamadan önce, daha geçen hafta meydana gelen, 2 askerimizin donarak şehit 
olması konusunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. 

Yaklaşık kırk yıla yakın bir süredir ülkemizde bir terör belası bulunmakta ve bu süreçte çok sayıda 
gencimiz, askerimiz, polisimiz, vatandaşımız, halkımız şehit olmuştur, gazi olmuştur. Tabii, hiçbir olay 
kabul edilemez, ölümün hiçbirini bir askerimiz hak etmemekte. Ancak bu kırk yıllık süre içerisinde, 
ifade ettiğim gibi değişik şekillerde yaşanan çatışmalarda şehit olan gençlerimiz oldu.

Tabii, bu olayların hepsi bizim vicdanımızda büyük üzüntüye yol açtı, yaraya yol açtı. Ancak 
son meydana gelen olay tabii daha izahı zor bir olay. Yani Ekim ayı içerisindeyiz, daha ülkemizde kış 
koşulu yok ve burada 2 askerimiz iklim koşullarına mağlup olmakta. Tabii, bu konunun tek başına bir 
bütçe meselesi olmadığını yani ordumuzun bu 2 askere iklim koşullarına uygun olarak giydireceği 
bir kıyafetinin olmadığını söylemek doğru değil. Ülkemiz de güçlü, ordumuz da güçlü. Burada tabii 
ki iklim koşullarına göre, demek ki kılık kıyafetini ayarlamak gerektiği gibi, burada ben esasen bir 
sevk ve idare sorunu olduğunu düşünmekteyim. Yani askerimizin görev yaptığı süreç içerisinde hangi 
koşullarda sevk ve idare olması gerektiğini sağlayamayanlar bunun idari sorumlusudur. Yani o, gerek 
güvenlik koşulları içerisinde gerek iklim koşulları içerisinde sevk ve idare edemeyenler bu işin idari 
sorumlusu ama meydana gelen işin, sonucun siyasi sorumlusu da tabii ki iktidardır. 

Değerli arkadaşlar “stratejik konum” nedir? Aslında “strateji” bir siyasi terim, bunun bilahare 
politik ve ekonomik alanlara yansıması olmakta. Türkiye her ülkede rastlanmayacak şekilde 2 farklı 
kıtanın birleştiği bir coğrafyada. Bu durum jeopolitik açıdan Türkiye’yi daha bir kilit noktasına 
dönüştürmüştür. Bugün böylesi bir konumda olan Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye ve güçlü ulusal 
savunma gücüne sahip olması tabii ki yadsınamaz bir gerçektir.
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Bugün hızla yeni bir dünya düzeni oluşmaktadır. Peki bu düzen nasıl oluşacak? İttifaklar sürekli 
yenilenmekte, şaşırtıcı ortaklıklar ortaya çıkmakta. Küresel bir güvensizlik ortamının tam ortasındayız. 
Tek kutuplu mu yoksa çok kutuplu mu, bütün ulusların ve devletlerin barış içerisinde, bir arada yaşadığı 
ve küresel iş birliği yaptığı bir dünya düzenine doğru mu, yoksa bir çatışma dünyasına doğru mu 
gidiyoruz?

Türkiye’nin ulusal savunma stratejisi hem jeopolitik gerçeklerden hem de izleyeceği dış politika 
parametrelerinden bağımsız olarak derlenemez. Bu coğrafyada yurttaşlarımızın adalet, güvenlik, huzur 
ve refahını gözeten bir dış politika izlenmeli. Uluslararası hukuka saygılı ve değerlere dayalı bir dış 
politika; tarihî birikim, coğrafi konum ve kültürel çeşitliliğin zenginliğiyle donanmış, çoğulculuğa 
dayalı bir dış politika; tüm dünyayla bütünleşen, bölgesel ve küresel iş birliğini güçlendiren, katılımcı 
bir dış politika izlemek durumundayız.

Türkiye, dünyada ve bölgesinde, millî gücü ve etkinliği, barış ve istikrarın güvencesi olan dostluğu 
ve iş birliği ile aranan bir ülke olmak konumundadır. “Yurtta sulh cihanda sulh.” ilkesinin de gereği 
budur. Bunun için de güçlü bir demokrasiye, sağlam bir ekonomiye, her açıdan kendisine yeten güçlü 
bir orduya, millî bir savunma sanayisine sahip olunması gerekmektedir

Peki, biz, şimdi Silahlı Kuvvetlerimizin son yıllardaki durumuna şöyle bir bakarsak: Özellikle 
son dönemlerde, son yıllarda görmezlikten gelinen bir FETÖ süreciyle birlikte “Askerî vesayeti 
tasfiye ediyoruz.” denilerek Türk ordusuna karşı Ergenekon, Balyoz gibi operasyonlarla ağır darbeler 
indirmiştir. Subaylık yeminine sadık kalan, FETÖ’ye boyun eğmeyen general, amiral, subay kadroları 
tasfiye edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ’cü yapılanmanın bir şekilde önü açılmıştır. Türk 
milletinin son savunma hattı olan Seferberlik Tetkik Kurulu dağıtılmış “Kozmik odaya giriyoruz.” 
teraneleriyle FETÖ’yle iş birliği yapılarak Seferberlik Tetkik Kurulunun 1950’li yıllardan beri mensubu 
olan gizli kadrolarının isimlerinin yabancı servislerin eline geçmesine neden olunmuştur.

15 Temmuz sürecinin de böyle bir sürecin sonunda yaşandığını hepimiz, hep birlikte gördük. 
Şimdi, iktidar “FETÖ’yle mücadele ediyorum.” görüntüsü altında, 15 Temmuzdan sonra aldığı 
kararlarla askerî liseleri, harp okullarını, askerî hastaneleri kapatarak, ve benzeri girişimlerde bulunarak 
OHAL kararnameleriyle TSK’yi dizayn etmeye çalışmaktadır. Ordumuzun kurumsal yapısı dağıtılmış, 
emir-komuta zincirinde sıkıntılar meydana gelmiştir. TSK’ye özel sınavlarla subay alımı yapılmakta, 
bu adaylar hızlandırılmış bir eğitim politikası uygulanarak kısa vadede birliklerine gönderilmektedir.

TSK bünyesinde bazı işlerin sivil kadrolara devri amacıyla yapılan bazı üst düzey atamaların 
sorgulanması gerekmektedir. Kimlerin hangi gerekçelerle “TSK sivilleştiriliyor.” görüntüsü altında 
buralara atandığını merak ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerine dışarıdan atanan sivil idarecilere, genel 
müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve benzeri makamlara atanan kişilere, hak etmedikleri 
hâlde orduda kullanılan albay, general gibi unvanların verilmesi hangi aklın ürünüdür? Bu durum hangi 
ülkenin ordusunda vardır? NATO ordularında bu tür uygulamalar var mıdır? TSK’den uzaklaştırılan, 
daha sonra SADAT ve ASDER gibi kuruluşların bünyesinde aktif siyaset yapan emekli subayların 
subay öğrenci komisyonlarında görevlendirilmesi ayrıca büyük yanlıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerini 
iktidarın ordusu hâline getirmeyi düşleyen bu hamlelerin yanlışlığını ifade etmek istiyoruz. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin özgün kodlarıyla oynamaya kalkışanların, aslında bu sıkıntılı coğrafyada en büyük zararı 
Türkiye’nin geleceğine verdiklerini bilmeleri gerekmektedir. 
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Bütçe yapılan bu süreçte tabii ki hepimiz Türkiye’nin güvenliği açısından Millî Savunma 
Bakanlığına ve ordumuza en uygun bütçenin verilmesi gerektiğini savunuyoruz ve bu anlamda 
da bütçenin artırılması talebinde dahi bulunuyoruz grubumuz adına. Tabii, bütçe mantalitesi olarak 
baktığınızda da daha barışçıl, barışa dayalı bir bütçe planlaması yapılması gerektiğini de bir kez daha 
ifade etmek istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Arı, toparlar mısınız. 

CAVİT ARI (Antalya) – Toparlıyorum Başkanım. 

Bunun yanı sıra, 1990’lı yıllarda, özellikle peşmergelerin Türkiye’ye kontrolsüz girişinden sonra 
yaşanan ani terör olaylarının yüksekliğini hepimiz biliyoruz. O dönemlerde askerlik görevini yapmış 
birisi olarak bu olayı yakinen bilen ve yaşayan birisiyim. Son dönemlerde, özellikle terör olaylarındaki 
ani yükselmenin meydana gelmesi, gece sabahlara kadar pusularda, kar, kış, yağmur, çamur, sıcak 
demeden sınır boylarında nöbet tutan askerlerimiz, Mehmetçik’imiz oralarda nöbet tutarken, 
Suriye’den yaklaşık 4 milyon civarında gelen, göç eden Suriyeliler geldikten sonra terör olaylarında 
ani bir artışın meydana gelmiş olmasını da ayrıca nasıl değerlendirdiğinizi sizlere sormak istiyorum. 
Çünkü kontrolsüz giriş neticesinde bu girişler sürecinde teröre karışan kişilerin de girme ihtimali var 
mıdır diye sizlere sormak istiyorum. 

Bütçemizin ülkemize, ordumuza ve Savunma Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Bekaroğlu…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; benim adım Mehmet Sayın Bakanım, kardeşimin 
adı Şevki. Mehmet ile Şevki babaannemin 2 kardeşi. Çocukluğumda sürekli o 2 kardeşin hikâyesini 
dinledim babaannemden, daha sonra da bütün rüyalarımda, kâbuslarımda bu kardeşleri gördüm. Bu 2 
kardeş Allahuekber Dağları’nda donarak şehit oluyor.

Şimdi, Sayın Bakanım bu Nazımiye’deki olayda resmî açıklamalar yapıldı ama gerçekten 
açıklamalar hiç kimseyi tatmin etmedi. Yani vicdanlarımız kanıyor, rahatsız. Yani 2 askerin donarak 
ölmesi gerçekten derinden yaraladı. Ben aynı kâbusu, eskiden, çocukluğumda gördüğüm şeyleri 
görmeye başladım Sayın Bakan. Bu konuda hata varsa, yanlış varsa bunları bu millete açık bir şekilde 
ifade etmeniz gerekir diye düşünüyorum. 

Şimdi, meşhur bir laf vardır, işte, stratejiyle falan uğraşanların “Coğrafya kaderdir, değildir.” 
tartışması çok önemli bir şey. Bir grup “Evet, coğrafya kaderdir, bir ülkenin, bir ulusun bütün geleceğini 
belirler, kültürünü belirler, her şeyini belirler.” der. Bazıları da “Evet, coğrafya çok önemlidir ama 
etkiler.” der. Ben de ikinci şekilde düşünüyorum, coğrafya önemlidir, bir milletin kaderini etkiler ama 
oradaki insanlar, biz, millet, milletin önündekiler, sorumluluk alanlar ne yapıyor, ne yapmıyor önemli 
olan budur. Yani hiç kimse “Biz çok zor bir coğrafyanın üzerinde oturuyoruz, dolayısıyla ne yapalım, 
böyle şeyler olur.” diyerek millete kendisini -nasıl ifade edeyim- yani “Benim bir sorumun yok.” diye 
anlatamaz, mümkün değil, sorumluluk mevkisindedir. Coğrafya ne olursa olsun olup bitenlerle ilgili 
hazırlıklar yaparız ve bu hazırlıkların da siyasetçiler olarak hesabını veririz, vermemiz gerekir diye 
düşünüyorum.
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Şimdi, bu açıdan Türkiye’nin coğrafyası, etrafında olup bitenleri, tarihi, bunların hepsi bilenen 
şeyler, burada tekrar söylersek sadece tekrar etmiş oluruz. Ancak bu son zamanlarda olup bitenlerde 
Türkiye’yi yönetenlerin olup bitenlerle ilgili almış oldukları tedbirlerdeki zafiyetin de çok önemli yeri 
olduğunu düşünüyorum ben. Yani geçen gün Maliye Bakanına Türkiye’nin yaşamış olduğu krizle ilgili 
eleştiri getirdik, düşüncelerimizi ifade ettik, sorular sorduk, çok objektif somut sorulardı. Bize dedi ki: 
“Bir, bizimle stratejik ortak gibi görünen bir ülkenin bir şehrinde oturdular, komplolar hazırladılar.” Ve 
“Savaş var.” falan dediler. Hiç tatmin olmadık, böyle olmaz. Bu sorumluluğu bütünüyle dışarıya almak 
anlamına gelir. Böyle yapınca da tedbir almamız zorlaşır. Yani ne olacak, kimseyi yargılamıyoruz 
ki, netice itibarıyla seçime gidiyorsun, şimdilik kazanıyorsunuz, yarın anlar bütün bunları millet, 
kaybederseniz. Dolayısıyla başımızı kuma sokmanın çok fazla bir anlamı yok. Şu anda yaşadıklarımızla, 
ödediğimiz bedellerle son yıllardaki -tabii ki geçmişle ilgili şeyler söylenebilir- ülkeyi yönetenlerin 
uluslararası ilişkilerdeki ciddi hataları, zaafları, özellikle Orta Doğu’daki ilişkilerle, Arap Baharı’nı 
okuyamamaları, burada Türkiye’nin gücünü aşmaları, birtakım hayallerin peşine koşmaları, birtakım 
ideolojik tortuların etkisinde kalmalarının çok büyük bir yeri var ve bu yanlışların hesabını bütün 
bir millet olarak ödüyoruz. Tabii bunu millet olarak ödüyoruz. Oturup şey yapalım demiyor. Elbette 
ordunun çok önemli bir yeri var. 

Değerli arkadaşlarım, ordu güvenlikle uğraşır -diğer konulara gireceğim biraz sonra- fakat bir 
ülkenin güvenliği, savunması bütünüyle orduyla mümkün değildir, bunu herkes biliyor. Öyle şey 
yapılıyor ki güvenlik politikaları, hani “beka” diyoruz ya, bir ülkenin bekası bütünüyle orduyla, güvenlik 
politikalarıyla mümkün değil ama son zamanlarda, birtakım yaşanan travmaların sonrasında belki de 
bütünüyle güvenlik politikalarına yönelmiş vaziyetteyiz. Böyle değil, böyle güçlü falan olunmaz. 
Bence, bir kere Türkiye son on beş senede Orta Doğu’da olup bitenlerde gücünü de hesaplamayarak 
büyük yanlışlar yaptı. Gücümüz oranında hareket edebiliriz yani, bakarız, gelirimize bakarız, millî 
gelirimize bakarız, askerimize bakarız, ordumuza bakarız, isteklerimize bakarız, sanayimize bakarız, 
ne üretiyoruz, katma değerimize bakarız, tasarrufumuz var mı, bütün bunlara bakarız, hareket ederiz, 
böyle yapmadılar, uçtular diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yumuşak güç diye bir şey var, bunları ihmal ederek savunmamızı 
sağlayamayız. Örneğin, böyle bir coğrafyada Türkiye’nin savunmasının, bekasının en temel şartlarından 
bir tanesi gelişmiş bir demokrasiydi. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk dönemindeki yönelişi doğruydu 
arkadaşlar, o yönelişten saptınız. “E, FETÖ geldi.” falan. Hayır, ondan değil, o yönelişten saptığınızdan 
dolayı bütün bu sıkıntıları yaşadık. Demokratikleşmeden uzaklaştık, hukuk devletinden uzaklaştık. 
Yani bizim güvenliğimizi sağlayacak en temel şeylerden, bunlardan uzaklaştık ciddi bir şekilde ve 
orduyla savunmaya ne kadar para ayırırsak ayıralım bu güvenlik zafiyetimiz hiçbir şekilde olmayacak 
eğer tam bir demokrasi olmazsa.

Ekonomi… Dünya kadar para aktı, likidite, para aktı, bunları inşaata, betonlara gömdünüz değerli 
arkadaşlarım. Gerçekten üreten ama katma değer üreten -ciddi bir on altı sene, on altı seneden söz 
ediyoruz- böyle bir ekonomi yapamadınız. Bunların sorumlusu sizsiniz değerli arkadaşlarım. Bunları 
söylediğimiz zaman sinirlenmeyeceksiniz, kızmayın. Ya belki doğru söylüyoruz. Dönün bir bakın 
“Gerçekten nerede hata yaptık, var mı yok mu?” diye, buna bakın. Kültür, tarih, her şey çok çok önemli 
yani bir ülkenin güvenliği için bunlar son derece önemli şeyler. Bunlar ihmal ediliyor diye düşünüyorum 
ben değerli arkadaşlarım. Türkiye, gerçekten, prestijini… Yani “Düşmanlar bizi çevirmiş, New York’ta, 
Berlin’den, şurada, burada komplolar hazırlıyor, herkes bize saldırıyor.” Bu böyle değil arkadaşlar 
yani. Elbette düşmanlarımız var, herkes dost değildir, uluslararası ilişkiler çıkara dayalıdır ama öyle 
değil, bu başımızı kuma gömmek anlamına geliyor. Yanlışlarınızdan dolayı bütün bunlar oluyor, bunları 
ihmal ettiğinizden dolayı ekonomide zaaf var. Arkadaş, tasarrufunuz yok, borcunuz 500 milyar olmuş, 
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cari açık veriyorsunuz yılda 60 milyar dolar, elbette faiz yükselecek, döviz yükselecek, başka yolu 
var mı? Niye “Düşmanlar bunu yapıyor.” diyorsunuz ki? Siz bu ekonominin içindesiniz. Dolayısıyla 
savunmayla ilgili de bunları bu şekilde düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ordu…

BAŞKAN – Savunmayla bağlantısını kuramadım ben, son cümleyi kaçırdım. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sorun orada zaten.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Savunmayla çok bağlantılı. Sayın Başkan, bir ülkenin 
güvenliği…

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Hükûmetin bağlantı kuramaması sorunlu zaten. 

BAŞKAN – Ben kuramadım.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ha, kuramadın, çalışırsın biraz, kurarsın. Neyse…

Ordu yeniden düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden yapılandırılıyor. Nereden başladı bu? 
FETÖ’yle. Daha öncesi var. Değerli arkadaşlarım, sanki bu ordu hiç kendi alanının dışına çıkmamış, 
ilk defa kışladan çıkmış, o da yarım yamalak çıkmış gibi davranılıyor. Hayır, bu ordu “Devleti, 
cumhuriyeti ben kurdum.” diye vesayet kurumu olarak hep bu milletin başında sallanmıştır. 1960’da 
vurmuştur, 1971’de vurmuştur, 28 Şubatta vurmuştur, daha sonra vurmuştur. Değerli arkadaşlarım, sizin 
döneminizde      -ben bilmem Ergenekon, Balyoz ama- dünya kadar şey girişimi olmuştur, size kapanma 
davası açılmıştır. Ordunun katkısı var mı yok mu tartışırsınız bütün bunları ama geçmişte bunlar bir 
bütün olarak olmuş. İlk defa ortaya çıkan bir şey yoktur, bu gelenek zaten vardı. Sayın Bakanım, size 
soruyorum: Böylesine bir örgüt, FETÖ… 2009’da bana sormuşlardı “Ya bu Fetullah hakkında ne 
düşünüyorsun?” diye. Ya, bunların alt tarafı cemaat diğer cemaatler gibi, Allah rızası için para topluyor, 
vakıf, dernek, burs falan; üst tarafı örgüt, tuhaf, gizli mizli işleri var, karışık kuruşuk işleri var, bunlar 
acayip insanlar. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir yapıya, kapalı bir yapıya nasıl olur da böylesine 
bir şey girer ve böylesine derin, böylesine geniş bir şeklide nüfuz eder? Türk Silahlı Kuvvetlerinin en 
seçkin subaylarını alır, sizin, ordunun hiçbirisinin de haberi olmaz. Adalet ve Kalkınma Partisinin de 
hiçbir haberi olmaz, bunları bilmez, her yere girer. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, orduda zafiyet… Her gün operasyon var.  Bu insanlar bizim 
insanlarımız ya! Canlarını koyuyorlar. Bakın, 2 çocuk donarak öldü, bizim insanlarımız. Herkes 
birbirine kuşkuyla bakıyor, hangimiz FETÖ’cü? Şimdi burada oturan arkadaşlarımız da bu seçkin 
subaylar da belki öyle bakıyorlardır. Bu nasıl bir şey! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Bakın, on altı senelik sorumluluğun hiçbirisini almıyor, 
siyasi şeyleri yok. O zaman, FETÖ’ye, METÖ’ye giden şeyler bizim karşımıza bakan yardımcısı 
olarak gelip burada oturtuluyor. Hiçbirinizin hiçbir suçu yok arkadaş! Cumhurbaşkanının yok, sizlerin 
yok, FETÖ’nün bu kadar büyümesinde yok. Genelkurmay Başkanının, başkanlarının orduyu ele 
geçirmesinde hiçbir suçu yok. Böyle bir şey olur mu? Ama benim yeğenim, gariban yüzbaşı FETÖ’cü 
diye atıldı ordudan, yargılandı, beraat etti. Arkadaşlar, şimdi görevine iade etmiyorlar, yoktu böyle bir 
şeyi çocuğun -yeğenim dediğim, uzaktan yeğen- şimdi, görevine iade etmiyorlar. Mercimek alıyor, 
limon satıyor, şunu satıyor, geçinecek bu çocuk. 

Arkadaşlar, 100 binin üzerinde, 150 bin filan insan var. Bunların bir kısmının hiç bu şeylerle ilgisi 
yok. Hiç sizi rahatsız etmez mi ya! Bir tane genç, orduda binbaşı, yüzbaşı rütbesine kadar yükselmiş bir 
insan, ortaokulla beraber askerliğine başlamış bir insan, denizden çıkmış balık gibi kalmış şimdi, hiçbir 
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şey yapamıyor yani bunu hiç düşünmez misiniz, hiç aklınıza getirmez misiniz? Değerli arkadaşlarım, 
bir gece yattığınızda -hepinizi tanıyorum, biliyorum, aynı kültürden, şeyden geldik- bir kere düşünmez 
misiniz? 

Sayın Bakanım, hiç vicdanınız şey yapmaz mı? Bu çocuklar ne yapar, nasıl olur? Her gün 
operasyon var Sayın Bakanım. Nasıl bir şey bu? Bu insanlar nasıl görev yapsınlar, ne yapsınlar? Bunlar 
sorumluluğunuzdur değerli arkadaşlarım, bunlardan kaçmanız mümkün değil. 

Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisinin en temel problemine değineyim. Bakın, siz kurumlara 
değiştirecek, dönüştürecek, demokratikleştirecek, bu şekilde bakmadınız, ele geçirme tarzında baktınız. 
Şimdi, orduya aynı şeyi yapıyorsunuz. Orduda sivil denetimi sağlayacak, o gelişmiş demokratik  
ülkelerdeki ordular gibi ordulara çevirecek büyük reformlar filan yapmıyorsunuz. Bu konuyla ilgili çok 
ciddi çalışmalar var. Türkiye’yle ilgili çok önemli araştırmalar var.

BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu, toparlar mısınız lütfen. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Toparlayacağım. 

Sayın Bakanım, sizin içinizden çıkmış Metin Gürcan diye eski subay, şu anda akademisyen 
bir arkadaş var, çok derin, çok önemli yazılar yapıyorlar, önemli sempozyumlar falan yapıyorlar, 
çalışıyorlar. Bunlar yapılmıyor, siz ele geçiriyorsunuz değerli arkadaşlarım. Değiştirmiyorsunuz, 
dönüştüremiyorsunuz, bir demokrasi kültürünü koyamadınız. 

Bakın, bütün kurumlarla ilgili aynı şeyi yapıyorsunuz. Yıllardan beri YÖK’ü eleştirdik, 
üniversiteleri, böyle olmaz falan… Şimdi “500 tane üniversite arasında bir tane üniversitemiz yok.” 
diye yakınıyor Sayın Cumhurbaşkanı.  Eleştirdiniz “özerklik” falan dediniz, hep eleştirdik, ne yaptınız? 
Geldiniz, şimdi siz rektörleri atıyorsunuz. Öyle kötü, yarım yamalak koydukları, yine de atama var ama 
seçim, onu da kaldırdınız yani kurumları ele geçirdiğiniz zaman sanıyorsunuz ki her şey oldu, bitti. 
Öyle değil değerli arkadaşlarım. Yarın bambaşka şeyler olabilir. Bu yanlış bir şey. Demokratik ülkenin 
ordusu nasıl olur, bu şekilde bir şey yapmanız lazım. 

Sayın Bakan… 

BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu, son cümlenizi alayım 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bu konuyu da bitiriyorum ama bu konunun nasıl 
yapılacağı biliniyor. Bununla ilgili çok büyük araştırmalar yapmaya filan gerek yok. Önce Türkiye 
demokratikleşecek, vazgeçeceksiniz bu sevdadan, tek adam, otoriter, totaliter, bundan vazgeçeceksiniz. 
Türkiye bunu taşıyamaz, üç sene, beş sene, on sene gider, taşıyamaz, mümkün değil. Türkiye, 
demokrasiden geriye gidemez, götüremezsiniz arkadaşlar, mümkün değil. Böyle bir şey olmayacak. 
Demokratik ülkelerde ordunun sivil denetiminin nasıl olduğu bellidir, bunu getireceksiniz. 

Bitiriyorum, son cümlem. 

Profesyonelleşmeyle ilgili büyük laflar ediliyor işte, Amerika’da, mamerikada değişik örnekler 
falan denenmiş. Bir de SADAT diye bir şey var. Sayın Bakanım, çok merak ediyorum. Okudum, 
bununla ilgili yapılan anlaşmalar, birtakım kararnamelerde falan şeyleri okudum. Buna dışarıda 
operasyon yapma filan… Yani bu nedir? Amerika’nın meşhur Black Water mıydı, onun gibi bir şey mi 
veriliyor, öyle bir şey mi yapılıyor, ihale mi edeceğiz bazı şeyleri? 

BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu, lütfen. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bitiriyorum, son birkaç cümle daha söyleyeyim. 
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Bir şey daha: Dün, arkadaşlarım çok kızdı bana “Tek adam yönetimine doğru gidiliyor.” dedim 
diye, Cumhurbaşkanı yasama yetkisini kullanıyor… Bir tane de askerlikle ilgili yasama yetkisini nasıl 
kullandığını söyleyeyim: Çıkarmış olduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin birinde deniliyor ki: 
“Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları ve bağlılarından doğrudan bilgi alabilir, 
bunlara doğrudan emir verebilir, verilen emir herhangi bir makamdan onay almaksızın derhâl yerine 
getirilir.” 

Değerli arkadaşlarım, orduda nasıl emir alınacağı, ne yapılacağı kanunla düzenlenmiş. Aynı 
Anayasa’nın başka bir maddesinde deniliyor ki: “Cumhurbaşkanı kanunun bulunduğu konularda 
kararname çıkaramaz.” diyor. Bakın, çıkarmış. 

Değerli arkadaşlarım, burada, nerede duracak belli değil. Yanlış bir iş yaptınız. Yarın bu gider, başkası 
gelir, bizimki gelir, biz elde etmiş oluruz, öbürü gelir. Bu, olmaz. Türkiye’nin demokratikleşmeden 
başka hiçbir yolu yoktur. Bizimki de aynı hatayı yapar. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Zaten beni tehdit ettiniz Sayın Bekaroğlu. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ne yaptım? 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Tehdit ettiniz. “Siz göreceksiniz?” dediniz.  Bizim bunları ele 
geçirmemiz var ya size göre.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Evet, döner, zafiyetiniz görüldüğü zaman dönecek bunlar, 
evet göreceksiniz. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sadece içimizdeki Anadolu insanları…

BAŞKAN – Teşekkür ettim. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Buyur, Anadolu insanlarının neler yaptığını 15 Temmuzda 
gördük değerli arkadaşlar.  

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Daha evvel de gördük. 

BAŞKAN – Sağ olun Sayın Bekaroğlu. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Daha evvel de gördük.   

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sen Anadolu çocuğu değil misin Sayın Bekaroğlu? 

BAŞKAN – Sayın Çelebi… 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – 12 Eylülde “Dur” dedi bana asker. 

BAŞKAN – Sayın Çelebi, topa girmeniz gereken yerde topa girmiyorsunuz girmeyeceğiniz yerde 
top çeviriyorsunuz. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bunları gördük, neler yaptığını gördük Anadolu 
çocuklarının. 

Denetleme; denetleme değerli arkadaşlarım, denetleme. 

BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bitirdim efendim. 

BAŞKAN - İyi ki doktor, kalp damar cerrahı var burada, rahat rahat bağırıp çağırıyorsun. 

Sayın Ersoy, buyurun. 
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MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sayın Komisyon Başkanım, Komisyon üyelerimiz, 
milletvekillerimiz, Sayın Bakanım, saygıdeğer bürokratlarımız ve basınımızın güzide temsilcileri; 
Türkiye uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Türk milleti olarak bu konuda maddi ve manevi büyük 
bedeller ödedik. Türkiye üzerinde hesabı olanlar, bu ülkeyi bölmek için planlar yapanlar vazgeçmediği 
gibi bizim de bu hesaplar, bu planlar karşısında vazgeçmeyeceğimizi tüm dünya görmüştür. 15 Temmuz 
sonrası artarak devam eden terörle mücadele süreci göstermiştir ki Türkiye, bölgesinde bir güçtür ve bu 
mücadelesini sadece terör örgütlerine karşı değil onları besleyip yönlendirenlere karşı da yapmaktadır. 

Doğu ve güneydoğudaki terörle mücadelede, sınır ötesi terörle mücadelede Türk devleti gücünü 
göstermiş, terör örgütlerinin belini kırmıştır ama unutulmamalıdır ki emperyalist devletlerin varlığı 
sürdükçe terör örgütlerinin eylemleri de devam edecektir. Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgemizde 
terör örgütlerine tırlar dolusu silah yardığımı yaptığı düşünülürse Türkiye’nin millî silah teknolojisine 
daha çok önem vermesi gerekmektedir. Bu yüzden, son yıllarda yerli üretim yaparak millî silahlar 
üreten Türkiye’nin bu konuda başarısını sürdürmesi gerekmektedir. Bunun için de millî savunma 
bütçesini millî silahlar üretimi noktasındaki başarıyı kat kat yukarıya yükseltecek ölçüde belirlemek 
gerekmektedir. Terörle mücadele konusunda büyük hassasiyeti olan Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
bu konuda atılacak her adımın yanındayız ve destekçisi olacağız. Millî savunma üretimi konusunda 
altyapısı, teknik imkânı olan bütün illerimize bu bütçenin ayrılması Türk devletinin terörle mücadelesini 
güçlendirecektir. Başta Kayseri ilimiz millî savunmayı güçlendirecek üretim imkânlarına sahiptir 
ve daha güçlü hâle getirilmesi en büyük temennimizdir. Kayseri’nin savunma sanayisi geçmişinin 
cumhuriyetimizin öncesine dayanması bile bu altyapı sağlamlığını göstermektedir. 

Geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşen Kayseri Savunma Sanayii Çalıştayı’nda ortaya konulan 
gerçek veriler göstermiştir ki Kayseri millî savunma üretimi konusunda etkin ve sembol olmaya aday 
bir şehrimizdir. 

Sayın Bakanım, bu konuda hemşehrimiz olarak sizden de şehrimiz adına destek beklediğimizi 
ifade etmek isterim. 

Millî üretim silahlarımızla son yıllarda teröre nasıl darbe vurulduğu ortadadır. Millî savunmamızı 
yerli silahlarla yapmamız ve yabancı ülkelere bu konuda muhtaç olmamamız bizler için gurur ve onur 
vesilesidir. Kayserili Değerli Hemşehrimiz Sayın Hulusi Akar’ın gerek Genelkurmay Başkanıyken 
gerek şimdi Millî Savunma Bakanıyken gösterdiği, millî savunma konusunda millî üretim hassasiyetini 
ve terörle mücadeledeki tavizsiz duruşunu da takdirle karşılıyoruz. Bu konudaki hassasiyetleri daha 
güçlü kılmanın yolu da “Neye dikkat ederseniz o güçlenir.” anlayışından yola çıkarak millî savunma 
üretimi konusunda her türlü fedakârlığa açık olmaktır. 

Bize silah doğrultan birçok terör örgütü vardır. PKK, FETÖ, DEAŞ ve bunların uzantıları içimizde, 
sınırlarımızda ve komşu ülkeler içinde eylem yapmak için fırsat kollamaktadır. Bunları ezmek, yok 
etmek, hele hele millî üretim silahlarımızla bunu yapmak, Türkiye’nin bağımsızlığını korumadaki en 
büyük görevidir. 

Geçmişteki “çözüm süreci” gibi terör örgütlerine hayat öpücüğü olan hatalara düşmeden, terörle 
mücadeledeki bu kararlılık sürdürülmelidir. Bu kararlılık sürdüğü müddetçe, Türk milleti maddi 
ve manevi desteğini, her türlü fedakârlığı yaparak sürdürecektir. Bölücü anlayışa hizmet eden bazı 
zihniyetler hâlâ çözüm süreci masalları anlatmaktadır. Türk milletine, Türk devletine silah doğrultan 
her teröristin başının ezilmesi vatan görevidir. 
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Teröristbaşı Öcalan’ın “çözüm süreci” denilen günlerde yaptığı İmralı konuşmalarında “Bu olmazsa 
50 bin kişilik halk savaşı olacak, ölen ölecek, ben karışmıyorum.” demesi, ardından da “Taleplerim 
gerçekleşmezse 500 bin kişilik halk savaşı olur.” sözüyle bu sürecin bir PKK dayatmasından başka 
bir şey olmadığını gösterdiği hâlde, çözüm süreci masallarını ısıtmaya çalışanlar sadece ihanetlerini 
canlandırmak isteyenlerdir. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu ülkede bir daha “çözüm süreci” adı verilen süreçlerin 
yaşanmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Bunun net bilinmesini isterim. Liderimiz Sayın Devlet 
Bahçeli’nin çözüm süreci başlamadan önce ve başladıktan sonra hangi uyarıları yaptığı ve hepsinde 
nasıl haklı çıktığı, arşivlerde millî şuur abidesi olarak durmaktadır, ders çıkarmayanlara ibretlik vesika 
olarak tekrar tekrar okutulmalıdır. 

Sözlerime son vermeden önce, Türkiye’nin en hayati bütçesi olan Millî Savunma Bakanlığı için 
ayrılan her bütçenin, Türkiye’nin varlığını koruma, geleceğini güçlendirme adına önemini herkesin 
kavraması gerektiğini önemle vurguluyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ersoy.

Sayın Kaçmaz…

HÜSEYİN KAÇMAZ (Şırnak) – Sayın Başkan, Sayın Bakan ve değerli bürokratlar; aslında birçok 
konu arkadaşlarımızca da tekrar edildi. 

Evet, bir ülkenin millî savunması elzemdir. Özellikle Orta Doğu’nun, dünyanın içinde 
bulunduğu durumu da göz önüne alırsak bütçenin artması, evet, olabilir, bu konuya ilişkin takdir yine 
Komisyonundur ancak bazı konulara ilişkin bazı itirazlarımız var, onları da belirtmek isteriz. 

Maalesef, uzun yıllardır, sadece kırk yıllık PKK’yle ilgili değil, daha öncesinde de olan bir Kürt 
meselesi var bu ülkede. Çok üzülerek bu durumu söyleyebilirim, şu aşamada olumlu herhangi bir şey 
göremiyorum, bu savaş kırk yıl -çatışma mı denir ne deniyorsa artık- daha mı devam eder, maalesef ki 
böyle olmaması temennimizdir. 

Şunu söyleyelim: Kürt meselesindeki bu güvenlik politikası yaklaşımı, açıkçası dediğimiz gibi, bu 
ülkenin bir yurttaşı olarak bizim olumlu görmediğimiz bir durumdur. Şöyle söyleyebilirim, çocukluğum 
bodrumlarda geçti. 1990’lı dönemlerde her akşam çatışmalı ortam vardı. Çözüm süreciyle birlikte ve 
daha öncesinde sağlanan bazı olumlu ortamlarla birlikte, bu durum hakikaten bize umut aşılamıştı. 
Lakin çözüm sürecinin bitmesiyle, maalesef, yasaklarda Silopi ilçesindeydim, Cizre’deydim Şırnaklı 
olarak. Orada çok büyük acılara şahit oldum. Sadece Cizre’de üç bodrumdan 177 ceset çıkarıldı. Bunlar 
en nihayetinde bu ülkenin insanlarıydı. 

Evet, farklı görüşler, farklı beklentiler, farklı iddialar olabilir, tutup biz de böyle realiteden uzak 
bir beklenti içine girmiyoruz, onu da söyleyelim ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim; çözüm 
sürecinin bitmesi sadece Türkiye’deki politikayla alakalı olmadı, dış politikaya da bu durum yansıdı. 
Irak’ta Kürdistan Bölgesel Yönetimiyle ihracat gerçekleşti ve ilişkiler en iyi seviyedeyken, oradaki 
halkın bir referandum talebi bile bu Hükûmet tarafından, iktidar tarafından kabul görmedi. 

Aslında, evet, tepkiler olabilir ya da kabul edilmeyebilir ancak oradaki halkın kendi iradesinin 
oluşması sonucunda buna karar verilmeli. Biz bu meseleyi nasıl barış yoluyla çözebiliriz, toplumsal 
barışı nasıl sağlayabiliriz şeklinde harcanması gereken enerji, yine bir şiddet sarmalında, dediğim gibi, 
daha ben doğmadan var olan bu sorun maalesef ki çocuklarımıza, torunlarımıza kadar bile sirayet 
edebilir, temennim odur ki en yakın zamanda bu durumun önüne geçilebilir.
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Sayın Bakanımız da değindi. Yine, bahsettiğimiz gibi, Zaho’dakiler, Duhok’takiler de bizim 
soydaşlarımız, Afrin’dekiler de bizim soydaşlarımız. Açık ve net söyleyeyim, onlara karşı geliştirilen 
bu politika, bizleri duygusal olarak da etkiliyor, onu net bir şekilde söyleyeyim. Duygusal olarak da 
bizi bu kadar etkiliyorken, bu ülkede umutlu olabilmenin çok da mümkün olmadığı bölgeye tamamıyla 
yansımış durumda ama her şeye rağmen biz bu umudumuzu kaybetmeden yine burada siyaset yapmaya 
çalışıyoruz, tek temennimiz de çözüm odaklıdır, onu net bir şekilde söyleyeyim. Dün de söyledim. 

Şu an hakikaten bazen kendimi sorguluyorum. Ya, gerçekten bizim çok kötü emellerimiz mi var? 
Biz başkasının hakkına hukukuna halel getirmek ya da ele geçirmek gibi bir düşünceye mi sahibiz? 
Hayır, gerçekten değiliz. Bu ülkede, sadece demokrasiyle tüm sorunlarımızı çözmek istiyoruz. “Sorun 
yok.” diyen arkadaşlar var; emin olun, sorun var. Bir şeye “yok” deyince yok olmuyor. En basitinden 
şunu söyleyeyim, yine Sayın Bakan da değindi. Şu an, Türkiye, kendi vatandaşı olan Kürt halkının, 
soydaşlarının yaşadığı bölgelere düzenlediği operasyonlarda, örneğin Afrin operasyonunda, hakikaten 
çetevari gruplarla birlikte oralara girdi ve o çetelerin fidye, adam kaçırma, keyfî tutuklamalar ya da 
maalesef, orada yaşayanların namusuna, ırzına göz dikme şeklinde birçok eylemi oldu. Bunlar Birleşmiş 
Milletlerin de Uluslararası Af Örgütünün de raporlarına yansıdı. Bu durum birçok vekil tarafından da 
bilinmekte. 

Şunları da tekrar söyleyebiliriz, dün yine söylemiştim. Bu ülkenin Kürt meselesini güvenlik 
politikasıyla çözmeye çalışması sebebiyle yaklaşık 1 trilyon dolardan -Sayın Binali Yıldırım’ın tabiri- 
bahsediliyor. 1 trilyon dolar. Bu, dolaylı yollardan da yapılamayan yatırımlar, gelemeyen yatırımlar 
şeklinde, bunun askerî boyutunun yaklaşık 300-400 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. Bugün, bu 
parayla hakikaten içinde bulunduğumuz ekonomik krizi de aşarız, Türkiye’deki eğitim, sağlık, her 
konudaki eksiklerimizi de kapatabiliriz. Bu durum hepimizce de bilinmekte. 

Siyasete başlarken açıkça şunu da söyledim, hatta kendime söz verdim. Gerçekten nefreti 
körükleyecek, şiddet sarmalını daha da içinden çıkılmaz hâle getirebilecek söylemlerden, eylemlerden 
kaçınmaya çalışacağız çünkü sadece bağırıp çağırmakla, dağda, şehirde, şurada burada hayatını 
kaybeden insanların ölümünün önüne geçemeyeceğiz, onu net bir şekilde söyleyeyim. Onun için, 
herkesi bu konuda aklıselim düşünmeye davet ediyorum. Şimdi, Kürt halkı ne istiyor ya da Türkiye’de 
demokrasi nasıl gerçekleştirilebilir?

Dediğim gibi, çözüm süreciyle birlikte, mesela bir Eşme ruhu yakalanmıştı. “Eşme ruhu” dediğimiz 
durumda, hemen sonrasında ve sanırım iki gün önce Eşme’ye top atışları yapıldı. Bu ruh, bu şekilde 
hemen yok olması gerekecek bir durum değildi. Aslında uzun yıllar herkes çok büyük bedeller ödedi, 
çok büyük acılar yaşandı. 

Şunu hepimiz söylüyoruz: Evet, emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde, Orta Doğu üzerinde 
emelleri var. Evet, birçoğumuz bu konuda zaten hemfikiriz. Ama biz “Kendi sorunumuzu kendi içimizde 
nasıl halledebiliriz?”e yoğunlaşmıyoruz, onu net bir şekilde söyleyeyim. Hani bu güvenlikçi politika 
yaklaşımı gönül birlikteliğini sağlama yerine daha çok maalesef ki ayrışmaya, gönül birlikteliğinin 
yok olmasına sebep olmaktadır. Onun için evet, bütçe ayrılırken bir kısmının da -yine Sayın Bakan da 
belirtti- hakikaten barış için de ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Kitapçıkta da yer alıyor, mesela, 
Millî Savunma Bakanlığının barışı destekleme ve koruma faaliyetleri kapsamında yine NATO, 
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği bünyesinde Kosova’ya, Bosna Hersek’e, Lübnan’a, Somali’ye 
kadar dünyadaki muhtelif barışı destekleme misyonlarına iştirak etmekteyiz. Ama kendi barışımızı 
sağlama konusunda ne yapıyoruz, bu konuda hepimizin öz eleştiri vermesi gerekiyor. Maalesef ki 
bölgeye gittiğimizde o kadar farklı bir pencereden bakılıyor ki, her iki taraf için bunu söylüyorum. 
Hani elimizden geldiğince gerçekten çözüm odaklı bir siyaset üretmeye çalışıyoruz. 
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Yine, Sayın Bakanım, bu kitapçıktaki bazı fotoğraflara hani itiraz mı deriz, ekleme mi deriz, 
koalisyonun müdahale ettiği yerlerde meydana gelen yıkımlar resmedilmiş, bir de Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin müdahale ettiği yerlere ilişkin görseller var. Yani bunu asla göstermek de istemiyorum 
çünkü biliyorsunuzdur, bunlar maalesef ki bu ülkenin sınırları dâhilinde olan fotoğraflar, burası Cizre, 
bir iki tanesi Silopi, maalesef ki bunlar bu ülkede yaşandı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Niye yapılmış o? 

HÜSEYİN KAÇMAZ (Şırnak) – Niye yapılıp yapılmaması… Şunu söyleyeyim ben: Dediğim 
gibi, böyle bir hayal dünyasında, aman pandalar ölmesin, her taraf güzellik olsun şeyinde değiliz. Evet, 
sıkıntılar var, farklı düşünceler var, hani onu net bir şekilde söyleyelim, kimse birbirini de kandırmaya 
da çalışmasın. Ama sadece güzel söylemle de hallolabilecek bir mesele değil. Daha önce de söyledim, 
bu işi siyaseten nasıl çözebiliriz? Bu işi hakikaten siyasetle birlikte vicdanı da dâhil ederek nasıl 
çözebiliriz? Dediğimiz gibi, emperyalist güçler bu ülkeyi bölmeye çalışıyor. Şunu net söyleyeyim: 
Vallahi biz bölmeye çalışmıyoruz, biz sadece demokrasi istiyoruz. Demokrasi içerisinde…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Kaçmaz, toparlayın. 

HÜSEYİN KAÇMAZ (Şırnak) – “Var olan sorunlarımızı demokrasi içerisinde nasıl çözebiliriz 
mücadelesini vermeye çalışıyoruz, ona gayret sarf ediyoruz. Her ne kadar da farklı ithamlarla da 
karşılaşsak biz yine de umudumuzu yitirmemeye çalışıyoruz. Var olan bu sorunu hani hep işte “Kürtler 
Amerika ya da diğer emperyalist güçlere yanaşıp ülkeyi bölmeye çalışıyor ya da sürekli onlarla ortaklık 
ediyor.” deniyor. Hayır, aksine bir kısım Kürtler diyeyim… Şunu net söyleyeyim: Bu meseleyi kendi 
içimizde biz ortaklaşalım. Hani gerçekten bu Kürt meselesi masaya yatırılıp demokrasi içerisinde 
temsiliyet yetkisi de tanınarak bu meselenin çözümü için biz gayret sarf edelim, Kürtler başkalarının 
yanında gözükmesin, onu net bir şekilde söyleyeyim. Yoksa aksi durumda maalesef ki evet, hep 
bunu küçükken rahmetli dedem söylemişti, diğer ülkeler, Avrupa Birliği, bu emperyalist güçler falan 
yakasından tutmuş, Kürtlerin de, Türkiye Cumhuriyeti’nin de yakasından tutmuş ne uçurumdan 
düşmesine müsaade ediyor ne de çekip kurtarıyor, biz de bunun farkındayız ve onun için bunun 
farkında olmamızla birlikte “Bu sorunu nasıl barış ve diyalog içerisinde çözebiliriz?”in mücadelesi 
vermek zorundayız. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Sayın Çelebi, söz talebiniz mi var? 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Herkesten sonra da olabilir. 

BAŞKAN – Herkesten sonra derken? Komisyon üyelerine öncelik veriyorum. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bekliyoruz, bir an evvel dinlemek istiyoruz. 

BAŞKAN – O zaman ben vazgeçtim. 

Sayın Sancar, buyurun.

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, değerli komutanlar; hoş geldiniz. 

BAŞKAN – Millî Savunma Komisyonu üyesi olduğu için verdim efendim. 

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Teşekkür ederim Başkanım, çok sağ olun. 

BAŞKAN – Ama süre beş dakikadır efendim. 
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HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Sağ olun. 

Bütçemizin ülkemizin en hassas, en ulvi, en duygulu olan kurumu üzerinde konuşulduğundan 
dolayı öncelikle milletimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Sayın Bakan, benim sadece paralı askerlikle ilgili başından bu yana çok adaletli bulmadığım 
bir durumun sizlerin de değerlendirmede bulunması gerektiğine inanıyorum. Ülkemizde bugünkü 
beyanınızda 700 binin üzerinde paralı askerlik için başvuran yerli vatandaşımız var. 

BAŞKAN – 724.000. 

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Buna bağlı bir de yurt dışından paralı askerlik talebiyle 
başvuranlar var. 

Şimdi, burada Belçika’da, İtalya’da, Fransa’da, Almanya’da ve benzeri Avrupa ülkelerindeki 
gurbetçi vatandaşlarımızın gelirleri euroyla olduğundan dolayı asgari ücret orada 2.100 ilâ 2.350 
eurodur. Buraya bir paralı bütçesi koyuyor ve koyduğumuzda da yurt dışındaki vatandaşımız 2 bin 
euroyla paralı askerlik yapıyor ve yirmi bir günlük bir tahakkümü yok ama ülkemizdeki vatandaşımız 
maalesef 15 bin lira vererek on aylık bir asgari ücret bedeli ödemek zorunda kalıyor. Buna bağlı olarak 
özel sektörde yirmi bir günlük bir izin sorun teşkil ettiğinden dolayı ortalama ona maliyeti bir yılık 
asgari ücret geliridir. Böyle baktığımız zaman aslında bu konuda bir adaletsizlik vardır. Türkiye’de 
yaşayan vatandaşımız TL’yle 1.600 lira asgari ücret alırken yurt dışındaki vatandaşımızın bir aylık 
maaşını verdikten sonra cebinde 350 euro kalıyor ama Türkiye’deki vatandaşımız en azından bir 
yılını bu askerliğe harcamış oluyor ki hiç yemeden, içmeden kabul edersek. Bir de mevcut krediyle 
bakarsak bu sıkıntıdır. Bence bu adaletsizliğin Bakanlığınızca irdelenerek bu mağduriyetin önlenmesi 
gerekmektedir. Tahmininizde 400 bin bedelli askerlik beklediğinizi daha evvel beyan etmiştiniz. Buna 
göre yirmi bir günlük askerlikte bir lojistik, lokasyon ve bütçe sıkıntısı var mıdır? İki katına çıkmasının, 
Millî Savunma Bakanlığımızda bir bütçe kaybına zararı olacak mıdır düşüncesini merak ediyorum. 

Efendim, bir de hep ileri teknolojili silahlardan, ileri teknolojiden bahsediyoruz. Ama Sayın Bakan, 
en önemlisi bu ileri teknoloji silahlarını kullanacak olanlardan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensubu 
olan değerli komutanlarımızdır. 15 Temmuz vesilesiyle 15 bin profesyonel askerimizin ihraç edildiği 
bir dönemde teknoloji ne kadar ileri olursa olsun teslim edeceğimiz komutanlarımızın liyakatinde, 
inancında, maneviyatında bir vatan, millet sevgisini içinde bulundurmaları gerektiğine inanıyorum. 

Siz bu konuda hem bu ordunun Başkomutan Vekilliği, Genelkurmay Başkanlığı yapmış birisi olarak 
da 2004 yılından bu yana yani 481 sayılı MGK Kararı’ndan bu yana Fetullah Gülen’le mücadelede 
gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir zafiyeti olduğunu düşünüyor musunuz? Bu anlamda 15 bin 
komutanın, 150 generalin dışındaki terfi sürelerine baktığınızda yaklaşık on beş ve on sekiz yıllık bir 
süreçte terfi ettiklerini gözlemliyoruz. Bu anlamda bundan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin liyakat 
odaklı çalışma yapmak üzere yani bu ileri teknoloji içeren silahlarımızı ve ülke güvenliğimizi teslim 
edeceğimiz komutanlarımızın rehabilite edilerek ordunun artık bu anlamda sadece millet ve memleket 
liyakatiyle arındırılmış ve güçlendirilmiş bir hâle getirilmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir 
çalışması olacak mıdır diyorum. 

Bu vesileyle Değerli Komutanım, Denizli’mizde 11’inci Piyade Tugay’ında 1 tuğgeneralin, 3 
albayın, kurmay başkanı, komutan yardımcısı, malumunuzdur, Fetullahçı terör örgütü üyesi olmaktan 
tutuklandığı bir dönemde 11’inci Piyade Tugay’ının içindeki silahlar ne kadar modern olursa olsun 
yeter ki kullananlar buna layık, liyakatli ve bunu milletine ve memleketine çevirmeyecek vatan 
sevgisinde olsunlar düşüncesindeyim. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu rehabilitasyonu da bir an evvel 
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yaparak eskisi gibi kınaların yakılıp askere gönderilen bir millet anlayışıyla, sağın ve solun siyasetine 
alet değil, tüm kesimlerin kucağında tuttuğu, yüreğinde taşıdığı bir Türk Silahlı Kuvvetlerine olan 
inancımı koruyorum ve bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Başkanım. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Sayın Mehmet Ali Çelebi. 

MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, Sayın Komutanım, sizinle karşılaşmamız eskiye dayanıyor, önce Harp Okulunda, 
benim komutanlığımı yaptınız, sonra Hasdal’da Kolordu Komutanıydınız, ben orada esirdim o sırada, 
şimdi de buradayız, inşallah, Allah hayırlı görevler nasip eder bundan sonra da. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili endişelerimizi belirtmek üzere 
söz aldım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle Silahlı 
Kuvvetlerin yapısında köklü değişikliklere yol açan düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler Türk 
Silahlı Kuvvetlerine ve dolayısıyla ülke güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur. Yapılan 
düzenlemelere bakıldığında bunların darbe teşebbüsünden hemen sonra düşünülüp, planlanıp, üzerinde 
çalışılarak kararname hâline getirilip yayımlanmasının maddeten mümkün olmadığı görülmektedir. 
Açıkçası, yapılan düzenlemelerle ilgili sizin döneminizde size görüş soruldu mu, bunu merak ediyorum. 
Yoksa sadece SADAT’ın başındaki beyefendi mi bu işleri götürüyor? Bununla ilgili görüşlerinizi 
bekliyorum. 

Yapılan düzenlemelerle kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunma 
Bakanlığına bağlanmıştır. Ayrıca birçok yönden zaten İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tamamen İçişleri Bakanlığına bağlanarak askerî yapıdan 
çıkarılmıştır. Özellikle kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden çıkarılması, 
emir ve komuta birliği prensibine ters düşmüştür.   Millî Savunma Bakanlığının hâlihazırdaki karargâh 
yapısının ve Bakanlık personelin niteliklerinin kuvvet komutanlıklarının sevk ve idaresine uygun 
olmadığı bilinmesine rağmen böyle bir değişikliğin yapılması, en azından doğru kararların alınmasında 
zafiyet yaratacaktır. Yeni yapının ABD’den örnek alınarak düzenlenmeye çalışıldığı kanaati 
bulunmaktadır. Ancak örnek alınırken ABD ile Türkiye’nin ve silahlı kuvvetlerinin politik, stratejik ve 
askerî  durumlarının farklı olduğunun hesaba katılmadığı, bu nedenle çarpık bir yapılanmanın ortaya 
çıktığı görülmektedir. ABD, Türkiye’den farklı olarak denizaşırı ve emperyalist politikaları olan bir 
ülkedir, yapısı kendine özgüdür. ABD silahlı kuvvetlerinin esas gücü merkezden Avrupa’ya, oradan 
da Pasifik’e kadar uzanan 9 adet müşterek birleşik komutanlıktan meydana gelmektedir. Genelkurmay 
Başkanlığı ise kuvvet komutanlıkları, müşterek komutanlıklar ve diğer unsurlar dâhil tüm Silahlı 
Kuvvetlerin koordinesinden sorumlu, savunma planlamaları yapan, savunma bakanı ve başkana 
danışmanlık hizmeti ve rapor veren bir yapıdadır. Bu nedenle, ABD’nin özelliklerine göre dizayn 
edilmiş silahlı kuvvetlerine benzetilmesi doğru sonuçlar vermeyecektir. 

Her zaman söylenir; ordu siyasetin emrinde olmalıdır ancak siyasetin oyuncağı olmamalıdır. 
Kuvvetlerin lojistik açıdan, personel ve silah sistemleri açısından Millî Savunma Bakanlığına, harekât 
açısından Genelkurmaya bağlı olduğu söylenmektedir? Bu doğru mudur? Tatbiki mümkün müdür? Bir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Onu bir daha tekrarlar mısın?
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MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Şöyle Komutanım: Kuvvetlerin lojistik açıdan, personel ve 
silah sistemleri açısından Millî Savunma Bakanlığına, harekât açısından Genelkurmaya bağlı olduğu 
söylenmektedir. Bu doğru mudur? Yasal altyapısı hazır mıdır? Tatbiki kolay mıdır?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Değil, değil. Değişti ya bu, 9 Ekimden sonra 
değişti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Bunu bir önceki bütçede Sayın Bakan söylüyor bu arada 
Komutanım, bunu söyleyen Bakan. 

2) Yüksek Askerî Şûranın yapısı da maksadını aşan bir şekilde değiştirilerek “askerî şûra” olarak 
nitelendirilemeyecek bir duruma getirilmiştir. Şûraya bu konuyla yakından uzaktan ilgisi olmayan 
bakanların dâhil edilmesi, şûranın amacına ve işleyişine uygun değildir.

3) Jandarma ve Sahil Güvenliğin Silahlı Kuvvetler bünyesinden çıkarılması ve her konuda İçişleri 
Bakanlığına bağlanması, güvenlik koordinasyonunda sıkıntı yaratabilecek, personelinin asker olma 
niteliklerini törpüleyecek; bu da disiplin, sevk ve idare, moral ve motivasyonunu etkileyecektir.

4) Millî Savunma Üniversitesinin kurulması, Silahlı Kuvvetlerin, kuvvet komutanlıklarının kendi 
ihtiyaçlarına uygun, kendi gelenek ve teamüllerine ve öngördüğü niteliklere göre subay yetiştirmesini 
bence sekteye uğratacaktır. Sivillerden askerî lider yetiştirmesi beklenmektedir.

5) Darbe teşebbüsünün yarattığı bir ruh hâliyle, aceleyle alınan bu köklü kararların, pratikte uygun 
sonuçlar vermesi olası değildir. Sadece kâğıt üzerinde kalan bir durumla karşılaşılacaktır. Bunun da 
ABD’deki Millî Savunma Üniversitesi uygulamasından örnek alınarak yapıldığı düşünülmektedir. 
Ancak ABD’deki Millî Savunma Üniversitesinin bünyesinde ne harp okulu vardır ne harp akademileri 
vardır. Bu bizdeki kapatılan Millî Güvenlik Akademisi ile Kara Harp Okulu bünyesinde faaliyet gösteren 
Savunma Bilimleri Enstitüsüne veya  Harp Akademileri bünyesindeki SAREN’e benzetilebilir bu 
uygulama ancak. ABD’ye bakıldığında, harp okulları, harp akademileri kendi kuvvet komutanlıklarına 
bağlıdır. Bu nedenle örnek alınan sistemin TSK’ya yanlış bir şekilde uygulanmak istenildiği açıktır.

Silahlı Kuvvetlerin ayrıca askerî doktrin ve eğitimi, kimi teçhizatı geri kalmış durumdadır. Siber 
kuvvet komutanlığı dâhil modern savaşa hazır hâle getirmemiz gerekiyor, robot savaşçıların hazır hâle 
getirilmesi gerekiyor, Endüstri 4.0’ın da askerî açıdan yakalanması gerekiyor.

6) Kumpas davalardan yargılanıp mağdur olanlara derhâl iadeiitibar, zorla emekli edilenlerden de 
isteyenlerin orduya geri dönme haklarının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Son cümlenizi alayım lütfen.

MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Bir dakika daha olabilir mi Başkanım?

BAŞKAN – Son cümlenizi alayım, buyurun.

MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Hayatlarını kaybedenlere şehitlik unvanı verilmelidir, görevde 
olanlar da eşitleriyle aynı rütbeye getirilmelidir. 

7) Daha evvel FETÖ’nün türlü işkencelerle, uydurma sağlık raporlarıyla attığı 4 bin askerî öğrenci 
vardı Sayın Bakanım. Bunlar şu an devlet kurumlarına giremiyorlar. Çünkü “Siz oradan atıldınız.” diye 
bir algı var. Bunların en azından sicillerinin temizlenmesi gerekir. 

8) Askerî sağlık sistemi ortadan kaldırılmamalıdır. ABD, Rusya gibi süper güçlerde bunlar 
Savunma Bakanlığına bağlıdır.

Askerî yargı sistemi ilk derece açısından tekrar kurulmalıdır.
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KHK mağduriyetleri ivedilikle giderilmelidir. Örneğin 12’nci dönem ASTTASAK’lar var. Bunlar 
kurslarını bitirmişler. İhraç değiller ama ilişikleri kesilmiş. Fakat dışarıda SGK kayıtlarında ilişikleri 
kesildiği görüldüğü için BİM’e bile giremiyorlar, ŞOK’a bile giremiyorlar, bu marketler var ya. Ya 
garson ya taksici bunlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Bana bile dün geldiler, dediler ki…

Son cümlemi söylüyorum.

BAŞKAN – Son cümlenizi aldım zaten.

MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – “Güvenlik soruşturmamızı yapın. Suçluysak hapse atın, 
değilsek üniformamızı verin.” diyorlar.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Sezgin, buyurun.

AYDIN ADNAN SEZGİN (Aydın) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakan, başarılı sunumunuz için kutluyorum. Tespit ve sorularımı bu sunumdan hareketle 
takdim edeceğim. Ancak bazı arkadaşlarımız bugün yaşadığımız, muhatap olduğumuz en önemli zarar, 
risk ve tehdit kaynağına maruz kalmamızın başlangıcını sorguladılar yani Suriye krizine methaldar 
olmamızı. Tabii ki hiçbir ülke zorla savaşa sokulmaz, doğrudan savaş veya vekâlet savaşı. Evet, 
dışarıdan telkinler olur; baskı, yönlendirme olur ama nihayetinde karar ilgili ülkenin siyasi yetkilileri 
tarafından verilir. En azından Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devlette bu böyledir. Biz de esas 
itibarıyla 2011 yazında iktidarın hangi saik, hedef ve kolektif hafızayla Suriye krizine doğrudan 
taraf olduğunu, 2012 sonbaharından itibaren ABD’siyle, Rusya’sıyla tutum değiştirmemiz yolundaki 
ısrarlı telkinlere niçin hiç kulak asmadığımızı sorgulamalıyız. Hiç de makbul olmayan bazı örgütlerle, 
uzantılarla Suriye zeminindeki iş birliğimizi sorgulamalıyız.

Ancak, tabii, bu sorgulamaların boyutu muhtemelen oturumumuzun sınırlarını hayli zorlar. 
Onun için ben de Sayın Bakan, sizin sunumunuza geçiyorum. Onunla ilgili tespitlerimi arz edeceğim. 
Son dönemde transatlantik ilişkilerde yaşanan malum gerginlik ve kırılmaları, uluslararası güvenlik 
ve ülkemiz güvenliği üzerindeki baskı ve riskler meyanında zikrettiniz. Transatlantik ilişkilerde bu 
gerginlik ve kırılmaların önüne geçmek için NATO’ya sağladığımız katkı dışında aktif bir anlayış, 
politika ve çaba içine girmemiz, diğer bir deyişle, bu hususta pozitif bir rol üstlenmemiz, transatlantik 
ilişkilerinin yeniden tamirinde, onarımında öngörülmekte midir?

Sunumunuzda NATO’ya katkılarımızdan, bu katkıların süreceğinden söz ettiniz çok bariz bir 
şekilde. Bu bağlamda NATO’nun güvenliğimizi artırıcı, istikrarı güçlendiren, ihtiyaç duyduğumuz bir 
mekanizma, bir yapı olduğu anlayışına Türkiye’nin bağlı kaldığı sonucunu çıkarabilir miyiz? 

Tüm bölücü terör örgütleriyle mücadele kararlılığını vurguladınız, keza DEAŞ’la. Bundan elbette 
memnuniyet duyuyoruz. Bu mücadelede ordumuzun başarılarını en kalbi saygı ve minnetle kutluyoruz. 
Ancak yurt dışından Türkiye’nin DEAŞ’la yeterli derecede mücadele etmediğine dair haksız eleştiriler 
geldiğini belirttiniz. Bu tür ağır eleştiriler Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekâtı’na kadarki dönemde 
mevcuttu diye biliyorum. Gerçekten de bu dönemde uluslararası camiada çok kuvvetli bir kanaat 
vardı bu yönde. Mamafih Fırat Kalkanı sonrası -sırası değil, sonrasında- bu tür eleştirilerin tamamen 
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gerilediğini gözlemliyorum. Bu konuda bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği yeni eleştiriler var 
mı ve bunlar nereden kaynaklanıyor? Münferit yani eskisi gibi değil, bunlar ciddiye alınacak eleştiriler 
değil, anlıyorum. 

Suriye’de yeni anayasa için öngörülen komitenin oluşumu ve tüm tarafların kabul ettiği ilkelere 
göre çalışması meşruiyet bakımından elbette önemlidir, bu çok önemli bir aşama olacaktır.

Şimdi, bunun için Astana garantörleri ve BM Suriye özel temsilcisiyle birlikte çalışmaların 
sürdüğünü belirttiniz. Bunu bizler de izliyoruz. Şam rejiminin mevcut koşullarda…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Sezgin, lütfen toparlar mısınız. Son cümlenizi alayım. 
AYDIN ADNAN SEZGİN (Aydın) – Bir dakika daha rica edebilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun, son cümlenizi alayım.
AYDIN ADNAN SEZGİN (Aydın) – Teşekkürler. 
Şam rejiminin mevcut koşullarda kalıcı bir taraf olduğu anlaşılıyor. Şam rejimi bu çalışmalara, 

sözünü ettiğiniz ön çalışmalara ne ölçüde katılmaktadır, ne ölçüde paydaşıdır bu çalışmaların? Irak’ta 
DEAŞ’ın uğratılmış olduğu yenilgiden duyulan memnuniyeti dile getirdiniz. Tabii, Suriye’de de 
DEAŞ’ın mevcudiyeti hakkında bilgi sunabilirseniz şu andaki durum hakkında memnun olacağız.

PKK terör örgütüyle mücadelede Irak Hükûmeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin hangi somut 
adımları atması beklenmektedir? Çünkü geçmişte bazı iş birliğimiz oldu. Bugün hangi somut adımları 
atması beklenmektedir? 

Sayın Bakan, kapsamlı sunumunuzda Karadeniz Bölgesi’ne hiç değinmediniz. Oysa Karadeniz 
Bölgesi Kırım olayından sonra stratejik dengelerin, kuvvet dengelerinin fevkalade aleyhimize değiştiği 
bir bölge. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Sezgin, çok teşekkür ediyorum. 
AYDIN ADNAN SEZGİN (Aydın) – Bu, güvenliğimiz açısından bir risk yaratıyor mu? 
BAŞKAN – Sayın Gürer…
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Teşekkürler Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sayın Gürer, bir dakikanızı rica ediyorum. Tekrar açacağım.
Başka söz almak isteyen milletvekilimiz varsa lütfen sisteme girsin. Yoksa bundan sonra gelen söz 

taleplerini kabul etmeyeceğim, o yüzden söylüyorum. 
Buyurun. 
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Güvenlik güçlerimiz terörle mücadelesini sürdürüyor. Öncelikle her türlü terörü de lanetliyorum. 

Bu konuda bugüne kadar iktidara her desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Ancak terörle 
mücadelede yapılan açıklamalar ile ortaya çıkan sonuçlar sorunun varlığının sürdüğünü de gösteriyor. 
Genelkurmay Başkanlığının hemen her gün açıklanan “Terörist etkisiz hâle getirildi.” açıklamaları, 
hava harekâtları, “Sınır ötesine teröristler çıkarıldı.” ifadelerine rağmen AKP döneminde en çok şehit 
verilen yıllardan biri de 2018 yılı oldu. En çok şehit 2016 yılında 723 askerimiz, polisimiz, güvenlik 
korucumuzun şehit olmasıydı. 2017 yılında 274 şehit, bu yıl ise ilk on ayda 197 şehidimiz var. Bizim 
askerimizin birinin daha şehit olmasına içimiz razı olamaz. “Terör bitti.” diye yalnız basın ve TV’lerde 
şehit haberlerinin sınırlanmasıyla terör bitmiyor. Terörle mücadelede yapılan her açıklamanın da 
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önemi var. Teknolojinin ve tüm olanakların en üst düzeyde sağlandığı bir süreçte hâlen de sorunun 
varlığının, konunun tüm boyutlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşularak çözüm aranmasını 
kapsayacak biçimde değerlendirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez 
daha rahmet diliyorum.

Sayın Bakan, Genelkurmay Başkanlığı yaptınız, Millî Savunma Bakanısınız. Jandarmada 2 
askerimizin donarak şehit olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Teknolojinin gelişmişliğinin yanında 2 
askerin birden şehit olmaları kabul edilebilir mi? Bu süre içinde 2 asker için hava koşulları gibi bir 
tanımlamayla konunun açıklanması yeterli mi?

Değerli gazeteci Saygı Öztürk yazısında “Operasyon bölgelerine olanaklar ölçüsünde mutlaka 
askerî doktor da gönderilirdi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra askerî hastaneleri kapatan 
AKP Hükûmeti böylece operasyonlarda görev alacak doktor da bırakmadı. Doktor bırakmadıkları 
için operasyonlarda artık askerî doktor da olmuyor. Askerî eğitimi olmayan doktor da gönderilmiyor. 
Jandarmanın kış koşullarına göre teçhizatları vardı, bunda bir sorun yok. Üstelik 12 jandarmanın 
olduğu timde sadece 2 kişi donuyor. Bunlardan birisi getirildiğinde şehit olmamıştı. Gece 00.40’a kadar 
süren çabaya rağmen o askerimiz kurtarılmadı. Aynı timde bulunan 10 askerde ise bir sorun yoktu. Ani 
hava değişikliğine dayanamayan askerler de oluyor. Son yıllarda profesyonel asker alımında sorunlar 
olduğu, sağlık koşullarında eski titizliğin gösterilmediği de biliniyor.” diyerek aslında önemli bir detay 
veriyor. Bu konudaki değerlendirmenizi de açıkçası merak ediyorum. 

Bu arada, Sayın Bakan askerî birliklerdeki gıda zehirlenmeleri de dikkat çekici. Biraz evvelki 
sunumunuzda marka ürünlerin alındığını ifade ettiniz. Gaziantep’te, Denizli’de, Antalya’da, Manisa 
gibi illerde askerlerin gıda zehirlenmeleri kamuoyuna yansıdı. Birliklerin gıda konusunda denetim ile 
ürün aldığı ve bu bağlamda düzenli denetimler yapıldığı bilinirdi. Örneğin Et ve Süt Kurumundan alınan 
etler de dâhil, denetimler sonucu Sayıştay raporlarının da yansıttığı biçimde laboratuvarlarda analizlere 
uygun bulunmayan etler iade edilirdi. Nasıl oluyor ki bu kadar denetimin olduğu yerde, üstelik marka 
ürünler alındığı hâlde askerlerde zehirlenme meydana geliyor? Bu konuda bir zaaf mı var? Alımlarda 
bir sorun mu yaşanıyor? Bunların da değerlendirilmeye muhtaç olduğunu düşünüyorum. 

Bakan Işık’a sormuştum bedelli askerlik ve askerî hizmet süresinin kısıtlanıp kısıtlanmayacağını. 
Geçen yıl verdiği yanıtta dedi ki: Bedelli askerlikle ilgili de bir çalışma yok, kısıtlamaya yönelik bir 
çalışma da yok. Bir yıl içinde bedelli çıktı. Askerliğin daha kısaltılması yönünde bir çalışma düşünülüyor 
mu? Bunda da sizin görüşlerinizi öğrenmek isterim. 

Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumuna Millî Savunma Bakanlığında fazla çalışma karşılığında ücret 
ödenmesi ya da izin verilmesi yönünde yapılan başvurular… Aldığı tavsiye kararına uymayarak daha 
fazla çalışma ve izin hakkı verilmediği yönünde de bir belgesi var. Bu konuda kamu denetçiliğinin 
sizlere tavsiyesi neden değerlendirilmiyor? Sayıştay raporlarında taşınmazların fiilî envanterlerinin 
çıkarılmamış olması ve muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtmaması, bilançoda yer alan maddi duran 
varlıklar hesabında taşınmaz mallar yönünden doğru ve güvenilir veri içermediği ifadeleri de dikkatimi 
çekti. Bunun yanında Millî Savunma Bakanlığının lojmanları bizim Niğde’nin Bor ilçesinde de yıkıldı. 
Bunların yapılışından belli bir süre sonra yıkılacak kadar sorunlu olması acaba bu yapıldığı dönemle 
ilgili bir soruşturmayı gerektirmiyor mu? 

50 milyon 649 bin 739 metrekarelik bölümü mayından temizlemişsiniz. Bu alanlar ne için 
kullanılıyor? İlk başta anlatılırken tarıma açılacaktı, tarım alanı oldu mu buralar? Bunun yanında, 
Makina-Kimyayla ilgili sizin anlatımınızla benim KİT Komisyonunda bulunduğum süre içindeki 
anlatım örtüşmüyor. KİT’te gerekli AR-GE çalışmaları için kaynak…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Gürer.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Bir dakika…

BAŞKAN – Buyurun.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Son cümlem… Makina-Kimyayla ilgili verilerin de iyi 
irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü Makina-Kimya hurda ticaretinin dışında geçmiş işlevinde 
değil. Ama yanınızda oturan Sayın Bakan Yardımcımız Alpaslan Kavaklıoğlu Niğde Milletvekilimizdi. 
Şimdi Millî Savunma Bakanlığında görev yaptığı için hem başarı diliyorum hem de onun bizim 
bölgemize askerî birlik gelmesi yönünde bir sözü vardı. Keza Bor Askerî Fabrikasının da geliştirilmesi 
yönünde sözü vardı. Bu vesileyle bunların geliştirilmesi veya askerî birliğin bölgeye gelmesi konusunu 
da bir kez daha anımsatmak istiyorum. 

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ettim. 

Sayın Kayan…

TÜRABİ KAYAN (Kırklareli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; ülke savunması sadece silahlanmayla 
olmuyor. Ülke savunmasında en önemli faktör sağlıklı bir siyasettir. Sağlıklı bir siyaset yapmadığınız 
müddetçe istediğiniz kadar silahlanın, ülkenizin güvenliğini, toplumumuzun güvenliğini 
sağlayamazsınız. Eğer silah gücüyle savunma olsa idi, eğer silah gücüyle güvenlik olmuş olsa idi 
Almanya Birinci Dünya Savaşı’nda ve İkinci Dünya Savaşı’nda hiçbir zayiat vermeden ülke insanını 
refaha kavuşturabilirdi ama maalesef hepimizin bildiği gibi bu iki tane büyük savaşta Almanya dünyada 
en büyük zayiat veren, en büyük can veren ülkelerin başında gelmektedir. Demek ki sadece silahlanmakla 
olmuyor Sayın Bakan. Ayrıca, sağlam bir ordunun caydırıcılığı ön planda tutulmalıdır. Caydırıcılık ön 
planda değil ise sizler sadece savaşla güvenliği sağlamak istiyorsanız can kaybınız demin bahsettiğim 
gibi, Almanya örneğinde olduğu gibi, büyük bir can kaybıyla sonuçlanır ama caydırıcılığı ön plana 
alırsanız ve ön plana aldığınız caydırıcılıkla ülkenin insanında en az can kaybıyla veyahut da hiçbir can 
kaybına sebebiyet vermeden ülke güvenliğini sağlamış olursunuz. 

Değerli arkadaşlar ve Sayın Bakan, özellikle bu paralı askerlik yani parayla yapılan askerlik veyahut 
da para verilerek yapılmayan askerlik konusuna ben biraz değinmek istiyorum. Parayla yapılan askerlik 
ve para verilip de yapılmayan askerlik ülkemizde orduya olan güveni gittikçe sarsmaktadır ve büyük 
ihtimal önümüzdeki yıllarda bu gittikçe orduya olan güveni de sarsacaktır ve laçkalaşmaya sebebiyet 
verecektir. Bu, orduya olan güveni azalttığı gibi toplum içinde de büyük bir huzursuzluğa sebebiyet 
vermektedir. Parası olan veriyor parasını askerlik yapmıyor, parası olmayan insanlar askerliğini yapıyor 
veyahut da para karşılığı, maaş karşılığı askerlik yapıyorlar. Böyle bir toplumda Sayın Bakan, huzuru 
beklersek biraz havanda su döveriz diyorum ben. 

Bir konuya daha değinmek istiyorum. Meşhur bir söz vardır: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki 
kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” Şimdi, şu konuya da değinelim biraz: Ülkemizde 
tarımsal alanda özellikle çiftçilerimizin girdilerinin yüksek olması ama ürettikleri malın para etmemesi 
sonucunda insanlarımız para kazanamıyorlar, çiftçilerimiz para kazanamıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin tapusu çiftçinin elindedir, köylünün elindedir. Köylü para 
kazanmadıkça bu araziyi satmaktadır ve arazi el değiştirmektedir. Önceden Köy Kanunu’nda 
biliyorsunuz yabancılara tarım arazisi satımı yasak idi, sıfırdı. Bu gittikçe arttı, gittikçe arttı; bugün 
Bakanlar Kurulu kararıyla 600 dekara kadar bir kişiye tarım arazisinin satılma yetkisi verilmiş durumda. 
Ayrıca, şirketleşme, ortaklaşma olduğu zaman bunun önü alınacak gibi değildir.  Bu gittikçe artmaktadır 



1 . 11 . 2018 T: 7 O: 2

67 

Plan ve Bütçe Komisyonu

ve bu ülkenin tarımsal arazileri muhtemel ki ileriki yıllarda yabancıların eline geçecektir. Şimdi, bu 
sözde olduğu gibi uğruna ölecek toprak vatandaşın kendisinin değil ise, halkın kendisinin değil ise niçin 
savaşsın? Toplumumuzda böyle bir ikilem doğacaktır ve gittikçe toplumla ordunun arasındaki ilişkiyi 
zayıflatacaktır. Özellikle her erkeğin askerlik yaptığı önceki şeklimizle, ordu ile toplum arasında, millet 
arasında büyük bir bağ vardı ve bu bağda orduya olan güveni gittikçe artırmakta idi. Hâlbuki şu anda 
bu olay sarsılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Kayan, son  cümlenizi alayım. 

TÜRABİ KAYAN (Kırklareli) – Sarsılmasının temel nedeni de bu bahsettiğim parayla yapılan 
askerlik veyahut da para verilip de yapılmayan askerlikten kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, bu çiftçimizin elindeki mal, tapu başkasının eline geçtiği zaman, siz o insanları vatan 
savunmasına sevk ettiğiniz zaman canla başla bunu savunacağına inanmıyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Sayın Özdemir...

İSMAİL ÖZDEMİR (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Gerçekten Türkiye açısından önemli dönemden geçtiğimiz bir evrede 
gerek Genelkurmay Başkanı olarak gerekse Millî Savunma Bakanımız olarak büyük sorumluluklar 
üstleniyorsunuz, Cenab-ı Allah yâr ve yardımcınız olsun. 

Tabii, içerisinde bulunduğumuz koşullarda gerçekten küresel tehdit giderek artıyor ve aynı 
koşullarda tehdidin boyutları derinleşmekle beraber alışılageldik müttefiklik ilişkilerinin de sorgulandığı 
hatta sonlandığı ve belki de yenilerinin kurulduğu bir döneme doğru da giriyoruz. Dolayısıyla bu ağır 
şartlarda, bu buhran döneminde zannederim savunma politikaları zaten önemli, ancak önemini bir 
nebze olsun daha da fazla artırıyor. 

Ben, beş başlık altında zatıalinize bazı sorular yöneltmek istiyorum ve bazı konuları da gündeme 
getirmek istiyorum. Öncelikle bildiğimiz üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs 
konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine verdiği bir rapor söz konusu ve bununla beraber 
Kıbrıs’la birlikte Doğu Akdeniz’de giderek artan bazı donanma faaliyetlerinin, aynı zamanda enerji 
arama çalışmalarının olduğunu gözlemliyoruz.  Bütün bunlar bölge siyasetinde ülkemizi de bir 
noktada sıkıştırma hamlelerini de içeriyor. Gerek Yunanistan’ın İsrail ve Güney Kıbrıs’la beraber 
hatta Mısır’la birlikte yürütmüş olduğu siyaset gerekse müttefik olarak gördüğümüz kimi ülkelerin bu 
manada onlara vermiş olduğu desteklerle beraber yine Güney Kıbrıs’ta bazı ülkelerin askerî üs kurma 
çabaları hiç şüphe yok ki Türkiye’nin millî güvenlik siyasetini etkileyen konuların başında geliyor. 
Tabii, diplomasi alanındaysa Kıbrıs’la alakalı yürütülen son müzakerelerde yani Crans-Montana 
Müzakerelerinde sorunun tıkanmasının ana nedenlerinin başında Kıbrıs Adası’ndaki garantörlükler 
bahsi geliyordu. Acaba içerisinde bulunduğumuz böylesi bir dönemde Savunma Bakanlığımız Kıbrıs’la 
ilgili garantörlükler konusunda ne düşünüyor? Bu ilk sorum. 

Bir diğeri, yine bizim bir başka deniz alanlarımızdan önemli bir bölge olan Karadeniz’le alakalı 
olacak. Çünkü gerçekten NATO’nun Karadeniz’deki bazı faaliyetlerinin de arttığı ortadadır, hatta 
Romanya’da son zamanlarda kurulmaya başlanılan askerî üs, yine Amerika Birleşik Devletleri’nin 
bu bölgedeki faaliyetleri ve basına yansıyan kimi iddialara göre de NATO’nun Karadeniz’deki hava 
devriyelerini arttırmış olması, bu manada Rusya’yla yaşanan çekişme ve restleşmeler bölge siyasetini 
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etkileyen ve gerginleştiren faktörler arasında. Acaba NATO’ya bağlı bu manada herhangi bir hava 
gücü unsurlarından, bizim Türk üslerimizi kullanarak kalkanlar veyahut inenler var mıdır? Bunun 
yine Karadeniz siyasetiyle alakalı, böylesi bir dönem içerisinde, ülkemizin Rusya’yla ilişkilerine 
yansımasıyla alakalı Savunma Bakanlığımız ne düşünüyor? 

Bir başka konu siber dünyayla ilgili. Çünkü 21’inci yüzyıl savaş koşullarının artık değiştiğini 
gözlemliyoruz yani hibrit dediğimiz koşullar artık aktif bir şekilde sürece dâhil oldu, ülkemiz de 
bundan son yıllarda yoğun bir şekilde etkilenmeye başladı. Ekonomik savaş, siber terör, siber saldırı 
ve bunlara dayalı toplumsal yapıyla birlikte daha da önemlisi, toplumsal iradeyi etkileme çabaları 
da malum, hatta pek çok süper güç olarak tabir edilen büyük ülkeler dahi aynı siber saldırılardan  
nasibini alıyor. Özellikle bu kapsamda siber alanda yürütülen faaliyetlerin boyutunun da derinleştiğini 
gözlemliyoruz. Bu şartlar altında ülkemizin siber alanda savunma ve belki de ihtiyaç hâlinde taarruza 
yönelik çabalarının olmasının gerekli olduğu gerçeği de karşımızda bulunuyor. Yine, ordumuzun siber 
savunmayla alakalı çalışmaları acaba hangi seviyededir, bunu da işin açıkçası önemli görüyoruz.

Bir başka konuysa, yine küresel rekabet alanında artan bu tehdit koşullarında ve buhran döneminde 
bazı ülkelerin özellikle uzay kuvvetlerini oluşturmaya başladığı aktif bir şekilde gözlemleniyor. Amerika 
Birleşik Devletleri buna dâhil, Çin dâhil, Rusya dâhil. Türkiye gibi 2053, 2071, hatta 2123 hedefleri 
bulunan, bölgesel perspektifte önemli bir potansiyele, konuma ve güce ulaşan, devletimizin kurucusu 
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ilelebet payidar kalmayı amaçlayan 
ülkemizin de uzay kuvvetlerinin kurulmasıyla alakalı geliştirmiş olduğu bir strateji var mıdır, bu hangi 
seviyeye ulaşmıştır? Bunu da önemli görüyoruz. 

Tabii, son olarak Sayın Bakanımızı burada görmüşken bir hemşehrisi olarak, biraz evvel Kayseri 
Milletvekilimiz Baki Bey de aynı konuyu gündeme getirmiş, ben de buna değinmek istiyorum. 
Kayseri’nin savunma sanayi yatırımları anlamında pay alması için acaba bir çalışma var mıdır? Çünkü 
gerçekten cumhuriyetimizin kuruluş aşamasından itibaren savunma sanayi anlamında… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Özdemir, son cümlenizi alayım. 

İSMAİL ÖZDEMİR (Kayseri) – Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – 2123’ü de açıklayın, anlayamadık. 

İSMAİL ÖZDEMİR (Kayseri) – Efendim, 2023 cumhuriyetimizin 100’üncü yılıdır, 2123 de 
200’üncü yılıdır. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – İlk defa duydum. 

İSMAİL ÖZDEMİR (Kayseri) – Yani Sayın Genel Başkanımız bunu ifade etmişlerdi, o yüzden 
ben de burada sizlerle paylaşmayı gerekli gördüm. 

BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu, yaşın daha genç, daha neler duyup öğreneceksin. 

İSMAİL ÖZDEMİR (Kayseri) – Yani ilelebet payidar kılmayı amaçladığımız bir cumhuriyetimiz 
var, 2123 de inşallah bunların içerisinde hak ettiği yeri alır. 

Tabii bu anlamda, Kayseri’de Anatamir gibi çok önemli bir fabrikamız var M60 tanklarının 
modernize edildiği. Yine, Türkiye’nin ilk tayyare fabrikalarından olan, şu anda adı Hava İkmal 
Bakım Merkezi olan bir bakım merkezimiz var. Bu kapsamda, Kayseri’yle alakalı da acaba savunma 
yatırlarının yönlendirilmesiyle ilgili çalışmalarınız nelerdir? 

Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Sayın Karaca… 

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) – Teşekkür ederim  Sayın Başkan. 

Değerli Bakan, değerli arkadaşlar; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık yönetmeliğinde gazilik unvanı alabilmek için 
yüzde 40 uzuv kaybı şartı nedeniyle 19 bin yurttaşımız bu ülkenin geleceği için, vatanımız için, 
milletimiz için ve çocuklarımız için bu unvanı almak için beklemektedirler. Uzun zamandan beri 
yetkililer tarafından bu yüzde 40 uzuv kaybı şartının düzenlemeyle kaldırılacağına ilişkin bir açıklama 
yapılmış olmasına rağmen, maalesef 19 bin yurttaşımız hâlâ kendilerine verilecek olan bu müjdeyi 
beklemektedir. Bu şartın kaldırılması için bir çalışmanız var mıdır? 19 bin yurttaşımız yakın zamanda 
böyle bir müjdeli haberi alacaklar mıdır?

Yine, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında şehitlerimizin ailelerine yardımda bulunmak 
amacıyla bir bağış kampanyası düzenlenmişti. Bu bağış kampanyasında toplanan para miktarı nedir? 
Bir vakıf kurularak bunu şehitlerimizin ailelerine yardım amaçlı harcanacağı ifade edilmişti. Böyle 
bir vakıf kurulmuş mudur? Burada toplanan para miktarı ve bu paranın nasıl ve nereye harcandığı 
konusunda bizi bilgilendirirseniz hepimiz aydınlanmış ve mutlu olacağız. 

Şehit ve gazilerimizin haklarını düzenleyen yaklaşık yirmi dört kanun bulunmaktadır. Yirmi dört 
ayrı kanunda şehit, gazilere ve yakınlarına ilişkin bu ayrı ayrı düzenlemelerin bir kanun çatısı altında 
toplanarak bu ayrı ayrı düzenlemelerdeki hak ve bunlara ilişkin gazilerimizin, şehitlerimizin yakınlarına 
ilişkin bu farklı düzenlemelerin giderilmesi için net bir kanun düzenlemesi yapılacak mıdır? Bu konuda 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak Parlamentoya sunmuş olduğumuz kanunun çıkarılması için sizin de bir 
katkınız olacak mıdır?

Yine, şanlı ordumuzda görev yapan tüm askerlerimizin özlük hakları konusunda mutlaka ve 
mutlaka bir eşitliğin ve bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bunlardan birisi de, yine terörle 
mücadelede, ülkemizin güvenliği için o amansız mücadelede her zaman en çok sayıda bu mücadeleye 
katkı veren uzman çavuşlarımızın özlük haklarında bir sıkıntı yaşanmaktadır, eksiklikler bulunmaktadır. 
Örneğin, uzman çavuşlarımız lojman kullanma haklarında sadece yüzde 5’lik gibi çok küçük miktarda 
bir hakka sahiptirler. Yine orduevlerine girememektedirler. Bu konuda, uzman çavuşlarımızın özlük 
haklarındaki bu eksik düzenlemelerin hayata geçirilmesi ordumuz ve burada mücadele eden uzman 
çavuşlarımız için oldukça önem taşımaktadır diyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Sayın Yılmazkaya…

BAYRAM YILMAZKAYA (Gaziantep) – Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Komisyonda görevli bürokrat arkadaşlar; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, ordumuzun temsilcisi Millî Savunma Bakanlığının bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Burada Sayın Bakanıma ve Komisyona yeterince soru sorulduğunu düşünüyorum, hem 
teknik konuda hem de olası sorular. Ben sadece bir iki tane tespit ve temennimi iletmek istiyorum. 
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Tabii, öncelikle bütün diğer arkadaşların da söylediği gibi, donarak şehit olan 2 askerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum ancak bu olayın 21’inci yüzyılda ve modern olduğunu söylediğimiz 
ordumuza, ülkemize hiç yakışmadığını belirtmek istiyorum. Bunu da belirttikten sonra, gereken 
önlemlerin alınması gerektiğini ve ihmali olanların en kısa sürede belirlenip sorumlulara gereğinin 
yapılmasını bekliyoruz. Daha doğrusu vicdanlarımızı rahatlatmanızı istiyoruz lütfen. 

Bir de bilindiği gibi, 15 Temmuz kalkışmasını yaşadık ülkemizde. Bu kötü, vahim olaydan önce 
gerekli tüm uyarıları gerek parti gerekse şahıslarımız adına yaptığımıza inanıyoruz ancak bir şekilde bu 
vahim olay yaşandı ülkemizde ve şu anda da galiba ordumuzda yeterince bir düzenleme ve bu FETÖ 
grubuyla ilgili çalışmaların yeterince yapıldığına inanıyorum, inanmak istiyorum ancak duyuyoruz ki 
ordu mensupları içinde şimdi de başka cemaat yapılanmalarının başlamak üzere olduğunu, hatta bazı 
karargâhlarda bu cemaat mensuplarının namaz kılan askerlerimizden “Hangisi benim imamım, hangisi 
senin imamın?” kavgasına dahi girildiği şeklinde duyumlar alıyoruz ve inanın yürekten söylüyorum, 
inanmak istemiyorum ve inanmıyorum da ama yine de burada tarihe not düşmek istiyorum. Sayın 
Bakan, ordumuzun güzide komutanlığından gelen şahsınızın bu ihtimalleri ve duyumları dikkate alıp 
gerekli önlemleri alacağınıza yürekten inanıyorum. Yoksa, bence bir on-on beş sene sonra başka bir 
cemaatin kalkışmasıyla karşılaşabiliriz diyorum. İnşallah olmaz diye tarihe not düşmek istiyorum. 

Bir konuda daha dikkatinizi çekmek istiyorum, bunu da hekim olduğum için anlatmaya çalışacağım. 
Biliyorsunuz, bu uzman er ve erbaş alımında ciddi kriterler vardır ancak bir hekim olarak uyarmak 
istiyorum ki bu gençleri göreve alırken yeterince sağlık değerlendirmeleri yapılıyordur. Özellikle 
sağlıklı görünen bu gençlerde psikolojik sağlık kontrolleri yapılıyor mu?

Bir de, genetik zeminde olan ve 40’lı yaşlara doğru ortaya çıkan genetik hastalıklar vardır, 
hepinizin bildiği gibi, diyabet gibi, kalp hastalığı gibi, kanser gibi. Bunları da ailelerin geçmişleriyle, 
sağlık kontrolüyle rahatlıkla tespit edebiliriz. Şimdi, bunları yapmamız gerekir diye düşünüyorum 
çünkü bu gençler 30-35 yaşlarında, tam verimli zamanlarında, kendilerinden faydalanacağınız zamanda 
hasta oluyorlar. Bu de bence bu kadar yetiştirilmiş, zaman ayrılmış bir zamanda, emek verilmiş bir 
grubun karşılığını alamayacağımız anlamına gelir diye düşünüyorum. 

Sonuç olarak bütçenin ordumuza, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Saygılarla. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yılmazkaya. 

Sayın Güneş… 

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Sayın Başkanım, çok Değerli Sayın Bakanım, çok değerli milletvekili 
arkadaşlarım, Millî Savunma Bakanlığımızın çok değerli bürokratları ve değerli basın mensupları; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Millî Savunma Bakanlığımızın bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Tabii, bizden önceki hatipler bazı konulara değindi. Ben onlara kısaca değinmek istiyorum. 

Şimdi, sanki Suriye politikasında ve Suriye’deki savaşı Türkiye çıkarmış gibi bir algı yaratmak 
istiyorlar. Bu tamamen yanlış olan bir şeydir. Sanki Arap Baharı’nı Türkiye planladı, programladı 
ve Suriye’yi Türkiye karıştırdı gibi bir algı var. Arap Baharı dünya devletlerinin ortaya çıkardığı 
tamamen bir projedir. Bugün Suriye’de, geçmiş dönemde Türkiye hangi politikayı izlerse izlesin sonuç 
değişmeyecekti ve o günkü dönemde Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu Beşar Esad’a kaç kere bu 
yoldan dönmesini söylediği hâlde gerekli adımları atmamıştır. 
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Diğer taraftan, Suriye sadece Suriyelilerin veya Beşar Esad’ın yürüttüğü bir politika değildir. 
Dünya devletlerinin o coğrafyada hâkim olmak için çalıştıkları bir coğrafyadır. Biz bugün Suriye’ye 
muhalefetin dediğine göre tamamen Suriye’den uzak durursak orada hâkim olacak devletler İran’dır, 
Rusya’dır ve Amerika’dır. O bölgede bizim etkimiz olmayacaktır ve ilerideki yıllarda, bizim için çok 
önemli güvenlik politikaları oluşturacağı için Türkiye tüm bu engellemelere, olumsuz şartlara rağmen 
tüm riskleri göze alarak Fırat operasyonu ve Zeytin Dalı operasyonlarını başarıyla tamamlamıştır. Ben 
Türk ordumuzu gerçekten de tebrik ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Zeytin Dalı Operasyonu’ndaki 
haklılığımızı milletimiz o kadar beğendi, o kadar özümsedi ki her Türk evladına sorsanız “Ben Zeytin 
Dalı Operasyonu’na gidip orada savaşmak isterim.” dedi. Bu, şunu gösteriyor: Gerçekten de Türk 
ordusu hem haklı hem de gittiği yerlere barış getiriyor, özgürlük getiriyor. Aynı zamanda da sosyal 
hizmetler sunmaktadır. 

Diğer taraftan, hükûmetlerimiz döneminde, sadece güvenlikçi politikalar uygulanıyormuş gibi 
bir algı  yaratılmaya çalışıldı. Oysa AK PARTİ hükûmetlerimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın insanlığa, insanlara bakışı bellidir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturuyla 
hareket ederek tüm insanlara eşit mesafede, tüm hakları verme konusunda gerekeni yapmıştır.

Ülkemizde, milletimizin çoğu istememesine rağmen, çok büyük siyasi riskler barındırmasına 
rağmen bu ülkede çözüm sürecini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hayata koymuştur. 
Bugün bu çözüm sürecinin başarısız olmasındaki neden bizim Hükûmetimiz değil, sadece burada 
üzerine vazife düşen birtakım siyasi partilerin gereğini yerine getirmemesidir. Eğer hükûmetlerimiz 
döneminde Kürtçe isimlerin verilmesi, Kürtçe dilde özel eğitim verilmesi, televizyonlar kurulması gibi 
birtakım hakların bu hükûmetler döneminde verildiğini asla unutmamak lazım. Eğer çözüm sürecinde 
ve çözüm süreci sonrası hendek olaylarında Halkların Demokratik Partisi halkın yanında, demokrasinin 
yanında ve Türkiye’nin yanında dursaydı ve birtakım çevrelerin yanında durmasaydı bugün hem çözüm 
süreci hedefine ulaşmış olacaktı hem de aynı zamanda HDP Türkiye partisi olacaktı. 

Diğer taraftan, tüm bunlara rağmen bir de şunu söylemektedirler: “Bizim genel başkanımız niye 
hapiste?” O zaman şunu da sormanız lazımdı: Siz 6-7 Ekim olaylarında 50 kişi canını kaybederken, 
şehit olurken “Bunun hesabını kim verecek?” diye hiçbir zaman sormadınız. O insanlara gidip bir 
“Başınız sağ olsun.” demediniz. Diğer taraftan, şimdi diyorsunuz ki: “Sayın Cumhurbaşkanımız 
bizi niye cumhuriyet resepsiyonuna davet etmedi?” Çünkü Cumhurbaşkanımız size gerektiği değeri 
fazlasıyla verdi ve size “Türkiye partisi olun.” dedi ama siz bunu değerlendiremediniz ve bunu hem 
bütün halkımız da görmektedir ve şahit olmaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusu gerçekten de son yıllarda hem modernizasyon 
anlamında hem de mütekabiliyet ve hareket anlamında çok ileri safhaya gelmiştir. Biz şunları 
düşünüyoruz: Eğer bir ülkenin bağımsızlığından bahsetmek istiyorsanız ilk önce ekonomik bağımsızlık 
ve silahlı güçler anlamında dış bağımsızlığından kurtulmuş bir ordunuzun olması lazım. Bu iki özellik 
varsa bağımsızlıktan bahsedilebilir. Yoksa öbür türlü bağımsızlıktan bahsedilmesi mümkün değil diye 
düşünüyorum.

Ben 2019 bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Çelebi, buyurun.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum Başkanım.
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Sayın Başkanım, çok değerli Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Sayın Bakanım, çok değerli basın 
mensupları; yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi içindeki ilk bütçemiz. Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
ben hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti yeni sistemin içerisindeki en önemli hususlardan bir tanesi Millî Savunma 
Bakanlığının Genelkurmay Başkanının kendi içerisinden çıkıp ve bakan olmasıdır bana göre çünkü 
şimdiye kadar -cumhuriyetimiz yaklaşık olarak doksan beş yıllık cumhuriyet- Genelkurmay Başkanları 
hep özerk bir şekliyle kalıyorlardı ama ilk kez, Sayın Bekaroğlu’nun da tasvip ettiği bu dönüşün 
gerçekten devletimize, milletimize hayırlı olmasını ben Yüce Rabb’imden diliyorum.

Yine bununla birlikte Jandarma Genel Komutanımız -gerçi Millî Savunma Bakanlığına ait değil 
ama- ilk kez jandarma kökenli bir paşamız Jandarma Genel Komutanlığına atandı. Dolayısıyla bu 
anlamda da -yine birleşik olduğu için ben söylüyorum- hem Millî Savunma Bakanlığımızı hem de 
Jandarma Genel Komutanlığımızı ben tebrik ediyorum.

Değerli üyeler, demin bir arkadaşımız şunu söyledi: “Siz toprakları sattığınız zaman Türkiye’deki 
toprakların bir anlamı kalmaz.” Ben özellikle şunu arz etmek istiyorum: Türkiye’nin toprağı ve 
mukaddesatları ölümden daha öteyedir çünkü Türkiye’nin toprağının ne renk olduğunu, bayrağının ne 
renk olduğunu herkes bilir ve bu ülkede de hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinin toprağını satmaz. 
Bunun da böyle bilinmesini özellikle arz ediyorum.

Bu topraklarda yaşayan her asker ve her askerini bizim Anadolu insanımız gerçekten -Türk askerine 
karşı çok saygılı ve çok hürmetkâr- çok sever. O vesileyle her insanımız da Türk askerini Peygamber 
ocağında görev yapmış gibi onlara çok büyük bir saygı ve hürmet besler. Ben bu anlamda da Sayın 
Bakanımızın şahsında tüm askerî erkâna hoş geldiniz diyorum. Rabb’im devletimize, milletimize zeval 
vermesin ve Cenab-ı Allah askerlerimizi korusun. 

Değerli milletvekilleri, “teknoloji asrı” dediğimiz bu asırda devletler artık terörist havuzu 
oluşturuyor. Bunu sabahtan beri birçok milletvekili arkadaşımız da burada kendileri de söylediler. 
Terörist devletler nerede işlerine geliyorsa veya hangi ülkeyi tehdit etmek istiyorsa bu teröristleri o tarafa 
yönlendirirler. Bizim özellikle burada da… Ben Türk askerimize gerçekten şükranlarımı sunuyorum. 
Birinci teşekkürüm özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nda askerlerimizin, o bölgelerde terörle, 
teröristi yapmış oldukları ayrımından dolayı, halklara vermiş olduğu desteklerden dolayı gerçekten ben 
teşekkür ediyorum. 

Yine, bizim bu topraklarda, TSK’ya ve İçişleri Bakanlığına gerçekleştirdikleri operasyonlarda 
özellikle iç bölgelerimizde vatandaş ile terör unsurlarını ayırt ederek bire bir onlarla ilgilendiğinden 
dolayı yine ikinci teşekkürümü arz ediyorum.

Bir üçüncü teşekkürümse asrın göçü, belki bir tarafta “göçler kavmi” de diyebileceğimiz bir isim 
de olabilir bu, “kavimler göçü” diyebileceğimiz, Suriye’den gelen ve Anadolu insanının muhacir ve 
ensar mantığı çerçevesinde kucakladığı Suriyeli kardeşlerimize. Burada da Mehmetçik’imiz özellikle 
AFAD’la birlikte, Kızılayımızla birlikte yaşlı olanları sırtlarına alıp da gerçekten o konteynerlerine 
getirdiklerini, hepimiz televizyon ekranlarında bunları izledik. Ben, burada da, Peygamber ocağında 
görev yapan ve bu anlamda milletimize ve ensar ruhuyla gelen misafirlerimize de hizmet ettiklerinden 
dolayı şükranlarımı arz ediyorum.

Değerli milletvekilleri, bizde Anadolu’da bir söz vardır: Yâri güzel olanın başı dertten kurtulmazmış. 
Türkiye gerçekten jeopolitik ve jeostratejik anlamda müthiş bir ülke. Üç yanımız deniz ve herkesin 
gözü bu ülkede var. Ama biz bu ülkeye gelmeden, özellikle Orta Doğu coğrafyasına baktığımız 
zaman -belki birçoğunuz bu kitabı okumuştur- “Çöl kraliçesi” denilen bir İngiliz hanımefendinin 
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yazdığı ve babasının da sermayedar olduğu, o dönem tarihî itibarıyla İngilizlerin özellikle “Osmanlı 
İmparatorluğunun yıkılması konusunda neler yapabiliriz?” diye Orta Doğu’ya göndermiş olduğu bir 
hanımefendiydi. Ve bu hanımefendi ne yazık ki geldiği dönemde de yanında yabancı uyruklu biri olup 
-yani bunu antrparantez olarak söylüyorum, kimseyi de burada itham etmiyorum- Ermeni kökenli 
olduğu söylenen bir şoförle birlikte o bölgedeki bütün aşiretleri tek tek geziyor ve yıllar boyunca 
Osmanlı’nın o topraklarda hâkim olduğu ve Yavuz Sultan Selim’in  özellikle o toprakları fethettiği 
bölgelerde ne yazık ki bizim ecdadımıza karşı bir savaş içerisine giriyorlar. Dolayısıyla Osmanlı’nın 
çıktığı o topraklardan bugüne kadar ama ne yazık ki o topraklar da herhangi bir sağlıklı bir yönetim de 
bulamadı. 

Dolayısıyla şudur: Elbette ki devletlerin geçmişteki baki olan topraklar üzerinde belki bir hüküm 
ifade etmezler ama oralar da bizim ecdat toprağı olduğu için her zaman için de Suriye devletinin 
toprak bütünlüğü, insanların refahı bizim birinci önceliğimizdir ama o topraklarda da bu devlet hiçbir 
dönemde ve hiçbir zaman da terör yuvalarının olmasına asla ve asla izin vermeyeceğini de herkesin 
bilmesi lazım.

Dolayısıyla benim burada Sayın Bakanımıza da huzurlarınızda hassaten bir teşekkürüm var. Benim 
ilim için bir okul yeri, yaklaşık olarak 40 bin metrekareye yakın bir yer İstiklal Marşı’mızın okunması 
konusunda tahsisatta bulundular. Ben burada kendilerine de teşekkür ediyorum.

Yine, konuşmama son vermeden önce de bir soru olarak da bunu kendilerine arz etmek istiyorum. 
Tabii, Ağrı, gerçekten gayrisafi millî  hasılada, biraz uzak da olması hasebiyle biraz daha sıkıntılı bir 
bölge. Dolayısıyla buraya hem bir askerî anlamda, asker gönderilmesi veya bir fabrikanın en azından 
bu bölgelerde kurulması konusunda kendilerinden hassaten burada istirham ediyorum.

Ben, tekrar bu vesileyle devletimizin birliği ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin gençleri ve genç 
kızlarımızın geleceği için o bölgelerde gerçekten canlarıyla başlarıyla uğraştıklarından dolayı ben 
bütün askerlerimize, huzurlarınızda, Millî Savunma Bakanımızın şahsında teşekkür ediyorum. 

Bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Ben de size teşekkür ediyorum.

Bütçeler ve kesin hesaplar üzerinde son konuşmacı Sayın Paylan.

Bütün söz talepleri karşılanmıştır. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, değerli bürokratlar, değerli basın emekçileri; 
hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Sayın Bakan, sunumunuzu dikkatle dinledim. Değerli arkadaşlarımın konuşmalarını da özellikle 
dinlemek istedim ve en son konuşmak istedim çünkü ben bir antimilitaristim Sayın Bakan yani savaş 
karşıtıyım; bütün dünyada bütün orduların terhis olmasını hayal eden bir Pollyannacıyım belki de. 
Hani, böyle bir dünya, böyle bir hayat keşke olsa ama maalesef tekrar karanlık bir döneme giriyoruz; 
hani, Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan da oluyoruz. Güvenlik-özgülük dengesinde kantarın 
topuzunun güvenlikçi kanada bütün dünyada -yalnızca Türkiye’de değil- kaymakta olduğunu 
görüyoruz ve bu çerçevede antimilitarizmin de, savaş karşıtlığının da, barış savunuculuğunun da 
zorlaştığı günlerden geçiyoruz maalesef. Her yerde kutuplaşma, kamplaşma, milliyetçilik, radikallik; 
her yerde ama yani bu, Avrupa’da da, Amerika’da da, Uzak Doğu’da da, maalesef Orta Doğu’da da, 
bütün dünyada böyle bir yükseliş var ve Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, bunu çok iyi biliriz ki böyle 
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iklimler büyük felaketler doğurur. Yani, Birinci Dünya Savaşı’nın öncesindeki iklime bakalım, İkinci 
Dünya Savaşı’nın öncesindeki iklime bakalım veya yakın zamandaki Orta Doğu’da dökülen kanlara 
bakalım; hep bu radikalliklerin olduğu dönemlerde…

II.- AÇIKLAMALAR

3.- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, ABD’yle beraber Menbic’te yapılması planlanan 
Amerika-Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının müşterek devriyesinin saat 15.53’te başlamış olduğuna 
ilişkin açıklaması

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Bana bir dakika müsaade ederseniz bir iki kelime 
bir şey söyleyeceğim. 

Bu, bizim, Amerika Birleşik Devletleriyle beraber Menbic’te yapmayı planladığımız, eğitimini, 
vesairesini yaptığımız o eğitimin tamamlandığını, “Önümüzdeki günlerde başlayacak.” dediğimiz 
Amerika-Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53’te başlamış 
bulunuyor.

Bilgilerinize…

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakanım.

IV.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER (Devam)

A)KANUN TEKLİFLERİ (Devam)

1.- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)

a)Millî Savunma Bakanlığı (Devam)

b)Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Başkanlığı (Devam)

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Her yerde bir kutuplaşma var, kamplaşma var, milliyetçileşme 
var.

Sayın Bakan, insicamımı da bozdunuz ama olsun.

BAŞKAN – Allah’ın sopası yok. Buyur.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sopa çok var.

Şimdi, ben Sayın Bakanı da dinlerken… Sonuç olarak üniformasını çıkarmış, buraya takım 
elbisesiyle, kravatıyla gelmiş, ömrünün büyük çoğunluğunu asker olarak geçirmiş bir Paşa’mız var 
karşımızda; çok acılar görmüş, çok insan öldürüldüğünü görmüş, çatışmalarda bulunmuş, komutanlık 
yapmış. Bakın, bazı böyle üniformasını çıkaran paşalar -dünya tarihinde pek çok örneği vardır- 
sonrasında ülkelerinin barışına hizmet etmişlerdir çünkü o kadar çok acı görmüşlerdir ki. Mesela bir 
Eşref Bitlis Paşa vardı, hani bir faili meçhule gittiğini düşünüyorum ben, hâlâ bir faili meçhuldür benim 
gözümde; “Bu iş silahla çözülmez arkadaş.” diye o günlerde defalarca söylemişti, “Yalnızca silahla 
çözülmez, siyasetle çözülür, ülkenin barışıyla, demokrasisiyle çözülür.” dedi ve maalesef bence hâlâ 
karanlık bir cinayettir. Bir helikopterde, aynı Muhsin Yazıcıoğlu gibi…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Uçakta, uçakta.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Uçakta -pardon- bence bir faili meçhule gitti çünkü barış 
isteyenleri çok sevmez savaş isteyenler ve onları bertaraf ederler değerli arkadaşlar.

Sayın Bakan ama ben karşımda bir siyasetçi görmedim sunumunuzda. Hani, savaşın bir anomali 
olduğunu, esas olanın barış olduğunu söyleyen askerler vardır; hedefin ona ulaşmak olduğunu ve 
toplumsal barışın esas olduğunu söyler siyasetçiler. Toplumsal barış da sopayla çözülmez. Oysa kendini 
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çekiç görenler her şeyi çivi görürler. Millî siyaset, güvenlik belgesi hep bir düşman tanımlamıştır 
ve bu salonda bulunan bütün siyasi geleneklerden arkadaşlarımızın hepsi millî siyaset kurumunun, 
millî güvenlik siyaset belgesinin belli dönemlerinde iç tehdit, iç düşman olarak tanımlanmıştır; hani 
“irtica” olarak tanımlanmıştır, “komünist, solcu” olarak tanımlanmıştır, “Kürt” olarak tanımlanmıştır, 
“tehdit” olarak tanımlanmıştır ve buna göre de millî güvenlik siyaset belgesi oluşturulmuştur 
arkadaşlar. Toplumsal meselelerin, dediğim gibi, güvenlikçi bakışla çözülemeyeceğini düşünüyorum, 
bu çerçevede de siyaset kurumuna döndüğünüzü umut ediyorum bir Hükûmet üyesi olarak. Siyasetle 
meselelerin çözülmesini ve güvenlik-özgürlük bakışının dengesini sağladığımız noktada ülkemizi 
demokratik şartlara kavuşturacağımızın, hem güvenliğimizi hem özgürlüğümüzü kazanacağımızın 
çağrısını buradan Sayın Bakana ve bütün arkadaşlara yapıyorum. Çünkü sabahtan beri Sayın Bakan 
getirmiş 10 liralık bütçe; “15 lira olsun, 20 lira olsun. Daha çok tank olsun, daha çok top olsun. Daha 
çok İHA olsun, SİHA olsun…” Ya arkadaşlar, kaynakları kıt bir ülkede yaşıyoruz; çocuğuna pantolon 
alamadığı için intihar eden bir babanın olduğu, açlıkla, yoksullukla, maalesef büyük kıtlıklarla geçen 
bir ülkede bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz; “Daha çok silah alın, daha çok savaş uçağı alın.” 
dediğimiz bir dönemdeyiz. Keşke toplumsal barışımızı sağlasak ve bu bütçeler yarı yarıya, üçte 1’e 
düşse. Eminim ki Sayın Bakan da bunun hayal ediyordur, hepimiz bunun hayalini kuralım ama bunun 
nasıl olacağı siyasetten geçer ama ben burada siyaset duymadım, çözümü duymadım, iç barışımızı nasıl 
sağlayacağımızı, bütün ülkemizin vatandaşlarını kapsayacak bir anayasa hayalini duymadım. Bütün 
bunları tartışmamız, konuşmamız gerekir.

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımız ve hepimiz bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık, bir 
ihanet girişimiyle karşı karşıya kaldık. Şükür ki atlatıldı, başarısız oldu. Başarılı da olabilirdi; eğer o 
darbede -eminim ki paylaşacaktır- akşam dokuzda düğmeye basılmayıp gece üçte basılsaydı büyük 
olasılıkla başarılı olacaktı çünkü iyi hazırlanmış bir darbeydi maalesef. Çünkü uyanamadık. Uyardık, 
“Bir darbe dinamiği var arkadaşlar.” diye ben burada defalarca söyledim, şahitsiniz, darbeden önce ben 
defalarca söyledim. Nereden biliyorum? ByLock’um yok Sayın Bakanım, olamaz. Nereden biliyorum? 
Türkiye’nin siyasi tarihine baktığımda biliyorum. Türkiye’de olan bütün darbelerden önce toplumsal 
fay hatları tetiklenmiştir, toplum kamplaştırılmıştır, kutuplaştırılmış, nifaklar sokulmuştur, toplum 
birbirine düşürülmüştür ve oradan darbeye yürünmüştür; ordu içindeki belli dinamikler veya siyaset 
içindeki belli dinamikler, legal veya illegal yapılanmalar bu darbeye doğru yürümüşlerdir, ta 1913 
Babıali’den beri bu böyledir, Babıali Baskını’ndan beri bu böyledir. Hep siyaset manipüle edilmiştir, 
belli güçler kendi siyasi emelleri doğrultusunda siyasete darbe yapmışlardır arkadaşlar. 

Şimdi, darbe dinamikleri müesses nizamın ihtiyaçlarına göre belirleniyor arkadaşlar hani çünkü 
“Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.” diye bakar kendi gözlüğünden, “Ülke yanlış bir yere doğru 
gidiyor.” diye bakar, “Efendim, irtica hortladı.” diye bakar mesela. “Ne yapmamız lazım? Bu siyasetçiler 
bu işi beceremiyorlar, bir müdahale etmemiz lazım.” der mesela ordu kendince.

Peki, ben size bir örnek vereceğim hemen, bakın: Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu’nu bilirsiniz, 
kendisi Özel Harp Dairesi Başkanıydı. Hepinizin onun hikâyesini okumanızı isterim arkadaşlar, 
bugün bizi suçlayanlar olarak hepiniz okuyun lütfen. Bakın, Sabri Yirmibeşoğlu emekli olduktan 
sonra bir röportajında demiştir ki: “Eğer bir yerde halkın galeyana gelmesini ve halkın bir mukavemet 
göstermesini isterseniz sizin değerlerinize yani sizin kimliksel değerlerinize, dinî değerlerinize 
düşmanın küçültücü bir hareket yaptığını gösterirsiniz; böylece halkı galeyana getirirsiniz. Özel Harpte 
bir kural vardır: Halkın mukavemetini artırmak için, düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır, 
mesela bir cami yakılır. Biz Kıbrıs’ta cami yaktık 1963’te.” 1963’te kendisi Kıbrıs’ta görevlendiriliyor 
Özel Harp Dairesinin görevlisi olarak ve sonra Kıbrıs’ta yaşananları hepimiz biliyoruz. Sonra 
Sabri Yirmibeşoğlu ne yapıyor? Özel Harp Dairesinin görevlisi olarak 6-7 Eylül 1955’i planlıyor, 
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programlıyor. Aynen şöyle söylüyor röportajında Yirmibeşoğlu: “6-7 Eylül 1955 Özel Harp işidir ve 
muhteşem bir örgütlenmeydi.” Ne oldu 6-7 Eylül 1955’te? Selanik’te Atatürk’ün evi ajanlar tarafından 
bombalandı, aynı akşam gazetelerde basıldı “Atatürk’ün evi bombalandı.” diye; bindirilmiş kıtalar 
İstanbul’da ve pek çok şehirde Ermenilerin dükkânlarını, evlerini basıp pek çok suça imza attılar. 
Bir pogromla karşı karşıya kaldık ve onun üzerine galeyana getirildi toplum, milliyetçi bir galeyana 
getirildi. Değerli arkadaşlar, sonra ne oldu Sabri Yirmibeşoğlu? Bir suçla karşı karşıya kalmadı. 1960 
darbesi oldu onun üzerine, Adnan Menderes ve arkadaşları asıldı, oradan yürünen bir dinamikti bu. 
1970’lerin darbesi oldu. 1980 darbesine giderken solcu kahvehanesiyle sağcı kahvehanesinin hangi 
ellerce bombalandığını biliyoruz çünkü Sabri Yirmibeşoğlu görevdeydi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAŞKAN – Bir dakika…

Evet, devam edin. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Sabri Yirmibeşoğlu, 80 darbesinden sonra Genelkurmay Harekât 
Daire Başkanı oldu, sonra da Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri oldu 1988’te arkadaşlar. 

Şimdi, Aczmendi maskaralarını televizyonlara çıkarıp Erbakan Hoca’ya darbe yapan, o postmodern 
darbeyi yapan zihniyetle açıkça söyleyeyim 15 Temmuz darbesini hazırlayan zihniyet aynıdır. Nasıl 
hazırlamıştır size de söyleyeyim. Hani diyorsunuz ya, “Çözüm süreci”, “hendekler”, “barikatlar” Biz o 
çözüm sürecinin nasıl bozulduğunu çok iyi biliyoruz, kimlerin bozduğunu çok iyi biliyoruz. 31 Ekim 
2014’te Millî Güvenlik Kurulu toplantısında çöktürme planı imzalandı, birileri siyaseti manipüle etti. 
Efendim “İşte, orada hendek var, barikat var, silah depolandı.” bilmem ne diye… Niye bunu yaptılar? 
Toplumu birbirine düşürmek için. 

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Hendek yok muydu?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Efendim, varsa da kapatılırdı. Daha önce de vardı, kapatıldı. 

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Siz bir şey yaptınız mı, yapmadınız mı?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Ben onu söyleyeceğim, ben onu anlatacağım. Anlatacağım, 
dinleyin lütfen. Dinleyin lütfen. 

BAŞKAN – Onu kabul ediyorlar zaten; orada bir sorun yok. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Biz dedik ki bakın, burada defalarca ben dedim ki: “Burada bir 
dinamik var, darbe dinamiği var. Bu masa devrilecek ve darbeye doğru yürüyecek bu alçaklar.” diye 
söyledim, defalarca burada söyledim. 

Nitekim ne oldu? Orada bir şekilde abluka oluştu, hendekler, barikatlar oluştu. Biz iki bakanımız 
vardı seçimden sonra, 50 milletvekili Cizre’ye, Sur’a, Silopi’ye gitmeye çalıştık. O alçaklar bizi 
durdurdular yolda, önümüze geçip mermiyi silahın ağzına verdiler “giremezsin” dediler. Niye? Çünkü 
biz gitsek durdururduk onları. “Arkadaşlar, bu yanlıştır, bu yanlıştır.” derdik, Selahattin Demirtaş bunu 
defalarca söyledi.  

AYŞE KEŞİR (Düzce) – “Alçaklar” derken kimi kastediyorsunuz?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Darbecileri kastediyorum, darbecileri. 

BAŞKAN- Rahat olun, dinleyin; yani yoksa ben…  

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ve sonra arkadaşlar, bakın, bu  darbeden sonra oradaki görevlilerin 
hepsi darbeden tutuklandı biliyor musunuz; 2. Ordu Komutanı dâhil hepsi tutuklandı, darbeci diye 
tutuklandı arkadaşlar, hepsi. 



1 . 11 . 2018 T: 7 O: 2

77 

Plan ve Bütçe Komisyonu

Şimdi, biz burada az önce anlattım, Özel Harp İdaresi parmağını aramayacak mıyız veya başka 
bir dinamiğin parmağı aramayacak mıyız? Aramazsak hata yaparız, aramazsak darbe dinamikleriyle 
yüzleşemeyiz arkadaşlar. Darbe dinamikleriyle yüzleşmek hepimizin boynunun borcu. 

Bakın, 2007 postmodern darbesi denilen darbede Hrant Dink cinayeti, Santoro cinayeti, Danıştay 
baskını, Zirve katliamı; bütün bunlar yapıldı ve hani dinî değerlere önem veren bir iktidar Hristiyanları 
öldürüyor algısı yaratılıp “Ergenekoncu” denilenler tasfiye edilip yerine “Fetullahçı” denilenler 
atandılar onun üzerine ve sonra ne oldu? Fetullahçılarla AKP’liler birbirine düşünce darbeye yürümek 
için toplumun fay hatlarına nifak soktular ve bunun üzerine darbeye yürüdüler. Darbeye yürümek için 
darbe dinamikleri gerekir arkadaşlar.

Bakın, arkadaşımız az önce bir örnek verdi. O bodrumlarda 180’in üzerinde arkadaş vardı, hepsi 
sivildi.  Bakın, Başbakan Ahmet Davutoğlu talimat veriyor, “Cizre’deki bodrumlardaki sivilleri sağlam 
çıkarın.” diye talimat veriyor aradaki komutana. İçişleri Bakanı Efkan Ala talimat veriyor çünkü onlar 
silahsız; deniliyor ki “çıkılsın” O darbeciler o çocukları öldürdüler. Niye biliyor musunuz? Orada bir 
isyan çıksın, galeyana gelsin halk ve nihayetinde darbeye yürünsün diye bütün bunlar yapıldı. Biz 
bunlara uyanamazsak arkadaşlar, daha çok… 

Bakın, 15 Temmuzla yüzleşildi mi? Sayın Bakan, 15 Temmuzla yüzleşildi mi? Bütün darbe 
gelenekleriyle yüzleşildi mi? Siz Savunma Bakanı olarak “Bu ülkede bir daha zinhar darbe olmaz.” 
diyebiliyor musunuz özgüvenle? Eğer geçmişte yaptığımız hatalarla yüzleşemezsek aynı şeyler 
başımıza gelmez mi? Aynı hataları yaparsak aynı şeyler başımıza gelmez mi? 

Biz şimdi bugün diyoruz ki: Arkadaş, ya bu darbecileri ezdik, şöyle oldu, böyle oldu. “Kahrolsun 
HDP” diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz, bizi suçluyorsunuz ama biz sizi uyardık; dedik ki: Bakın, böyle 
giderse bu toplum darbeye gider. Hâlâ “hendek, barikat” “hendek, barikat” Kim kazdırdı onları? Kim 
o yola soktu? Kim o Cizre’ye bizi sokmadı? Bunları sorgulamazsak, Ceylanpınar Suruç’ta 2 polisimizi 
kim öldürdü buna bakmazsak… Bakın, 2 polis öldürülüyor Ceylanpınar Suruç’ta; Davutoğlu’na 
darbeciler istihbarat veriyorlar, diyorlar ki “PKK yaptı.” O gece emir veriliyor Genelkurmay Başkanına 
Kandil bombalanmaya başlanıyor. O günden beri binlerce kayıp var, binlerce gencimizi yine kaybettik. 
Çözüm süreci bitti. Huzurumuzu kaybettik, Savunma Bakanlığı bütçeleri 3 katına çıktı; milletimizin 
ekmek rızkını silahlara yatırıyoruz. 

Bütün bunları sorgulamalıyız arkadaşlar, darbeler tarihine bakmalıyız, darbeler tarihiyle 
yüzleşmeliyiz. Bunlarla yüzleşmezsek başımıza daha çok çok çoraplar örerler. 

Bakın bir örnek daha vereyim, yalanlanmadığı için söylüyorum: Sayın Ahmet Davutoğlu’nun, 
MİT Başkanının, efendim, pek çok kamu görevlisinin, Dışişleri Bakanlığından görevlilerin katıldığı 
bir toplantıda deniliyor ki… Bu yalanlanmadı, tapeler çıktı- “Efendim, bir operasyon lazım. Oraya 
girmemiz lazım, Suriye’ye. Ne yapmamız lazım? ‘E, biz oraya birkaç kişi göndeririz, oradan buraya 
füze atarız -az önce anlattım ya; bir de cami vurulur- hani cami vurur toplumun millî manevi duygularını 
harekete geçiririz ve öyle operasyonu başlatırız.’” deniliyor. Yalanlanmadı hâlâ bakın bu ifade. 

Bütün bu açılardan, yapılacak her türlü operasyonda bu darbe dinamiği ve geleneğine de bakarak, 
sorgulayarak yürümezsek emin olun başımıza daha çok çorap örerler. Bugün bizi hain sayarlar Millî 
Güvenlik Siyaset Belgesi’nde, yarın yine “iltica” diye onu sayarlar; aynen böyle olur çünkü Abdülhamit 
böyle baktı, sonra geldi İttihat, başka türlü yürüdü, sonra başka türlü gelenekler yürüdü ama hep bu 
darbe geleneği diri kaldı arkadaşlar Bâb-ı Âli baskınından beri. 
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Bütün bunlarla yüzleşmezsek daha çok felaketle karşı karşıya kalırız. Bütün Türkiye halkları yüz 
küsur yıldır birbirini kırıyor arkadaşlar. Geçen gün Almanya, Fransa, Rusya’nın başkanları ve Sayın 
Erdoğan bir araya geldiler, Suriye’yi konuşuyorlar. Ne işi var Almanya’nın, Fransa’nın, Rusya’nın 
benim ülkemde; Suriye’yi konuşuyoruz. 

BAŞKAN – Toparlarsanız sevinirim.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Niye biz kendi ülkemizin halkları, siyasetçileri, bakanları bir 
araya gelip toplumumuzun geleceğini konuşamıyoruz, burada barışı tesis edip Suriye’ye de barış 
öneremiyoruz? Önce biz birbirimizle kucaklaşacağız, birbirimize sarılacağız, barışı, kardeşliği tesis 
edeceğiz, demokrasiyi tesis edeceğiz sonra Suriye’ye örnek olacağız çünkü burada da Türk var, Ermeni 
var, Kürt var, Türkmen var, Arap var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var; orada da aynı şekilde. Biz 
birbirimize sarılırsak Suriye’ye de örnek olabiliriz arkadaşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Paylan, son cümleniz…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Öbür türlü tankla, topla, savaşla, tüfekle, daha çok füzeyle bunlar 
çözülmez. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bütçe kesin hesapları üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır; sayın 
milletvekillerine teşekkür ediyoruz.

Şimdi soru bölümüne geçeceğim.

Sayın Bakana soru sormak isteyen değerli milletvekillerimizin sisteme giriş yapmaları gerekmekte. 
Komisyon üyelerimiz için on dakika, diğer milletvekillerimiz için beş dakika olmak üzere toplam 
on beş dakika soru işlemi yapacağım, soru taleplerini karşılayacağım ve ondan sonra da Sayın Millî 
Savunma Bakanımıza görüş, eleştiri ve sorulara cevap vermesi için söz vereceğim. 

Sayın Arı, sizden başlayalım; buyurunuz. 

CAVİT ARI (Antalya) – Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanımıza sormak istediğim husus şudur: 2004-2005’li yıllarda gündemde olan mayınlı 
sahaların temizlenmesiyle ilgili bir husus vardı. O tarihlerde iki Kıbrıs adası büyüklüğünde olduğu 
ifade edilen, özellikle güneydoğu sınır bölgemizde yer alan mayınlı sahaların temizlenme işinin 
kırk dokuz yıllığına o bölgenin kullanılma hakkının İsraillilere bırakılmak kaydıyla İsrailli firmalar 
tarafından temizlenme işi söz konusuydu. 

Tabii, o bölgenin arazisinin hem uzun yıllardır kullanılmamış olması, bakir topraklar olması 
nedeniyle verimli toprakların kullanım hakkının İsrail’e verilmesi hem de güvenlik açısından çok 
stratejik bir bölge olan o alanların yine İsraillilere verilmiş olması güvenlik açısından da ciddi bir 
zafiyet teşkil edecekti. 

BAŞKAN – Soruyu alabilir miyiz lütfen?

CAVİT ARI (Antalya) – Soracağım efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi o tarihlerde Anayasa Mahkemesine bu hususu götürerek iptaline dair 
karar alınması imkânını sağlamıştı.
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Şimdi, bugünkü sunumda 214 milyon 732 bin 307 metrekarelik mayınlı sahanın 50 milyon 649 
bin 739 metrekarelik kısmının temizliğinin yapıldığı ifade edildi. Öncelikle bu mayınlı sahaların 
temizlenme işi kendi imkânlarımızla mı, askeriyemizin kendi imkânlarıyla mı yoksa başka firmalara 
ihale edilerek veya yine başka ülke firmalarına ihale edilerek mi yapıldığını sormak istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Arı. 

CAVİT ARI (Antalya) – İkincisi, bu boş alanların ne şekilde kullanılacağını sormak istiyorum.

Son sorum şu Başkanım: Geçen hafta basında, tekrar, artık kadın pilot alınmayacağına dair bir 
haber çıkmıştı. Bu haber doğru mu, değil mi? Onu soracağım. İki sorum var.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Emecan...

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Konuşmam sırasındaki sorularıma ek olarak üç sorum olacak: Türk Silahlı Kuvvetlerinin Karadeniz 
hava harp enstitülerini, üç kuvvetin harp okullarını, astsubay meslek yüksek okullarını ve araştırma 
enstitülerini Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde toplayarak sivil yönetimde asker yetiştirilmesi 
uygulamasından Sayın Bakanım vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

İkinci sorum: Askerî Tıp Fakültesinin kapatılarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî tabip ve sağlık 
astsubayı ihtiyacının Sağlık Bilimleri Üniversitesinden karşılanmasının mesleki yeterlilik yönünden 
etki analizleri yapıldı mı ya da yapılıyor mu Bakanlık olarak?

Üçün sorum: Toplumda bedelli askerliğe son dönemlerdeki yoğun talebin nedenleriyle ilgili yine 
Bakanlık olarak sosyolojik bir araştırma yapılıyor mu ya da yapılması düşünülüyor mu?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Yılmaz...

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Teşekkür ediyorum.

Ben hızlıca sabahki sorduğum soruyu tekrar edip hakkımın sayın milletvekiline devredilmesini 
talep ediyorum.

BAŞKAN – Burada bir hak yok ama buyurun siz sorunuzu sorun.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Sayın Bakanım, 10 Ekimde devredildiğini söylediğiniz ağır 
silahlar kime devredildi, sayısı kaçtır ve menşei nedir ve şu anda nerede muhafaza ediliyor, kimin 
envanterine girdi?

Bir soru daha soracağım, o da şu: Basında konuşuluyor, ne kadar doğru yanlış bilmiyorum, dediğim 
gibi bu son derece teknik bir konu. Kanal İstanbul’un ülkenin güvenliği açısından bir sorun teşkil 
edebileceği söyleniyor. Böyle bir sorun olur mu? Eğer varsa böyle bir sorun Türk Silahlı Kuvvetleri 
olarak size bu konuda herhangi bir görüş soruldu mu, size danışıldı mı?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Şener...

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Başkan, önce Sayın İbrahim Aydemir konuşmalarım 
hakkında bir değerlendirme yapmış.

BAŞKAN – Ama soru alacağım ben, soru işlemine geçtik artık.
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ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Kısaca geçeceğim, soruya dönüştüreceğim İbrahim Bey’in 
söylediklerini de.

BAŞKAN – İbrahim Bey’e mi soracaksınız, Sayın Bakana mı?
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Hayır, Sayın Bakana soracağım toparlayıp.
Sayın Başkan, İbrahim Bey konuşmalarımda bir nefret söylemi hissetmiş. Aslında zaman zaman 

yumuşak üslupla konuşabilirim, zaman zaman tonum artabilir ama hiçbir zaman nefret söylemi 
kullanmam, nefrete yönelik duygularla asla konuşmam, konuştuğum şeylerin faydalı olmasını arzu 
ederim. Bizim yolumuz sevgi yoludur, kavga dövüş yolu değildir, nefret hiç değildir; bunu belirtmek 
isterim.  Yaptığım konuşmada da üç temel noktanın altını çizdim, bunun neresinde nefret söylemi var 
bilmiyorum. Bu üç noktaya da Sayın Bakanın nasıl baktığını öğrenmek istiyorum yani aynı zamanda 
soruya çevirmek istiyorum. Birincisi: Bölgemiz tehlikeli bir bölge ve bölgede ortaya çıkan bütün 
olaylara emperyalist ülkeler müdahil oldukları için böyle dünyanın gözü olduğu bir bölgede bu çatışma 
iklimine girmenin ülkemize de İslam ülkelerine de bir fayda vermeyeceği nedeniyle Türkiye’nin temel 
politikasının bölgede barış olması, çatışmalardan uzak durması gerektiğini söylüyorum. Bu barış 
üslubunun diğer İslam ülkelerine de kazandırılması Türkiye tarafından yapılabilir ve dünyadaki savaş 
karşıtı gruplarla da sıkı iş birliği, ilişki ve diyalog içerisinde olmak gerektiğini söyledim. Sayın Bakan 
buna nasıl bakar, nasıl değerlendirir? Almak istiyorum.

İkincisi: Suriye’de özellikle birtakım devlet geleneği olmayan, rastgele toplanmış gruplarla ilişki 
yerine devletle diyaloğa geçilmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yine, buna Sayın Bakan 
nasıl bakar?

Üçüncü söylediğim şey de arkadaşımızın nefret söylemi bulduğu üçüncü konu da Başbakanın 
damadının İHA satmasının veya silah satmasının İhale Kanunu’na aykırı olduğunu söyledim.

BAŞKAN – İhale Kanunu’nun 11’inci maddesine bakarsanız, orada buna bir aykırılık yok.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Var.
BAŞKAN – Yok, hiçbir şekilde yok.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) –  Var, ben notumu vereceğim Sayın Bakana.
BAŞKAN – Yok efendim, yok, ben size vereyim 11’inci maddeyi, bakarsanız olmadığını 

görürsünüz.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) –  Soruyu size sormadım yalnız.  
Bak, burada bir notum var, onu vereceğim zaten.
Son sorum, asıl soru olarak sormak istediğim şey: Millî Savunma Bakanlığının 2017 yılı Faaliyet 

Raporu’nda bir tablo var, gayet güzel çıkarılmış savunma teşkilatı diye. Burada Genelkurmay Başkanlığı 
var, Genelkurmay Başkanlığının altında bağlı hiçbir birim yok. Millî Savunma Bakanlığının altında ise 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yazıyor. 
Şimdi, Anayasa’nın ilgili maddesine bakıyoruz.

BAŞKAN – Sayın Şener, soruyu alayım artık, süre doldu.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Anayasa’nın 117’nci maddesinde “Genelkurmay Başkanı 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanı olup savaşta başkomutanlık görevini yerine getirir.” diyor. Şimdi, 
hiyerarşi bu olduğunda yani kuvvet komutanlarından kopuk bir Genelkurmay Başkanlığı Anayasa’nın 
117’nci maddesindeki başkomutanlık görevini nasıl yerine getirecektir? Siz bu yapılanmanın 
Anayasa’ya uygun olduğunu düşünüyor musunuz?

BAŞKAN – Sayın Şener, teşekkür ediyorum.
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Arkadaşlar, soruları lütfen, kısa kısa soralım çünkü daha geride 10’un üzerinde arkadaşımız var, 
sürenin yarısını yedik.

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Bizim konuşmamızın yarısını da siz yiyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın Paylan...

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, Özel Harp Dairesi veya onun değişik versiyonları 
tasfiye edilmiş midir ordudan? Net olarak soruyorum ve bunlarla ilgili, geçmişte işlediği suçlarla ilgili 
bir suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor musunuz?

Askerlikte yapısal reform yapmayı düşünüyorsunuz Sayın Bakan. Benim gibi antimilitarist 
insanlara vaadiniz nedir? Ben elime silah almak istemiyorum ve hiçbir zaman da almayacağım. Ne 
öneriyorsunuz? Kamu hizmetini neden devreye sokmuyoruz bütün demokrasilerde olduğu gibi? İsteyen 
eline silahını alsın, isteyen gitsin, bir okulda çalışsın, çocuklar için yerleri temizlesin. Niye bunu esas 
almıyoruz? Vicdani ret hakkını neden devreye sokmuyoruz? Böyle bir alternatif düşünüyor musunuz?

Sayın Bakan, şüpheli asker ölümlerinin nefret suçları içerdiğini düşünüyoruz kısmen. Bununla 
ilgili soruşturmalara baktınız mı? Sevag Balıkçı beş yıl önce öldürüldü, bir Ermeni genç, biz bir nefret 
suçu cinayetine kurban gittiğini düşünüyoruz. Öldürülen pek çok asker -yani şu anlamda söylüyorum, 
iddia olarak- Kürt, Alevi, Ermeni olabiliyor. Bunların nefret suçu içerebileceğine baktınız mı? Bunu 
soruşturur musunuz? 

Genelkurmay, Millî Savunma Bakanlığına bağlandı, bununla ilgili mutluyuz, onu söyleyeyim, eski 
bir Genelkurmay Başkanının Başkanlığında ama bilirsiniz, Millî Savunma Bakanlığı Genelkurmayın 
altında küçücük bir yerdir benim bildiğim kadarıyla yani esas olan Genelkurmaydır. Bu tersine 
çevrilebilecek mi gerçekten? Siyasetin emrinde olduğu görüntüsü verilebilecek mi bu anlamda?

BAŞKAN – Sayın Paylan, teşekkür ediyorum.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Son olarak şunu sorayım: “Peygamber ocağı” diyorsunuz 
askeriyeye, “İslam’ın son ordusu” deniyor, cihat ilan ediyor mesela Meclis Başkanımız. Şimdi, düşünün 
ben de askerlik yaptım, mecburdum, Hristiyanlar da Museviler de askerlik yapıyor. İslam’ın ordusu mu 
TSK? “Eğer öyleyse niye Hristiyanları, Musevileri veya diğer inançtan olanları askere alıyorsunuz?” 
diye soruyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Aksu...

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Teşekkür ederim .

Şimdi, uluslararası verilere göre Sayın Bakan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2017 savunma 
harcamaları önceki yıllardaki artışlara veya azalışlara oranla yüksek oranda, yüzde 25’e yakın bir artış 
göstermiş. Bu artışın arka planında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin rolü ve ilişkisi var 
mıdır, nedir sizce? 

Bir de Türkiye genelinde adli emanete terk edilmiş yaklaşık 1 milyon tabanca olduğu ifade 
ediliyor. Bunların içerisinde yüksek ekonomik değere sahip olanların da olduğu, bunların ekonomiye 
kazandırılarak milyarı aşan bir gelir elde edilebileceği söyleniyor konuyu bilenlerce, bu doğru mudur, 
bu yönde bir çalışmanız var mıdır?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Katırcıoğlu...

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim.



1 . 11 . 2018 T: 7 O: 2

82 

Plan ve Bütçe Komisyonu

Sayın Bakan, ben de üç soru  soracağım. Bunlardan ilki: Sayın Cumhurbaşkanımız geçenlerde 
İstanbul’da Suriye’yle ilgili yapılan toplantıda problemin siyasetle çözülmesi gerektiğini söyledi, bize 
de çok makul geliyor. Şimdi, bu görüşü Türkiye için de söyleyebilir miyiz? Siz Savunma Bakanı olarak 
Türkiye’nin sorununun siyasetle çözülmesi gerektiğine inanıyor musunuz? Birinci sorum bu.

İkinci sorum: S400 füzeleriyle ilgili. Kaç tane S400 füzesi alacağız? Bunlar, yanılmıyorsam, 2,5 
milyar dolar civarında bir rakama tekabül ediyor galiba. Kaç tane alacağız? Bununla ilgili bir bilgi 
verebilir misiniz?

Bir de bu Afrin’de ÖSO’nun bizi rencide eden bazı eylemleri olduğuna dair basında bilgeler 
çıkıyor. Bunlar ne ölçüde doğru? Herhangi bir takibatımız var mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Sındır…
KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, konuşmamda da değindim ancak kısa bir cümleyle sorularımı yöneltmek 

istiyorum. Doğu Akdeniz’deki Girit Adası’nın güneyinde bulunan Türk kıta sahanlığında kalan 14 ada, 
adacık ve kayalıkları da içeren alanda Yunanistan’ın açmış olduğu uluslararası hidrokarbon araştırma 
işletme ihaleleriyle ilgili olarak ve AB resmî gazetesinde de yayınlandığı ifade edilen ihaleler hakkında 
Hükûmetin herhangi bir girişimi olacak mıdır?

15 Temmuz şehitlerimizle ilgili toplanan bağışlar ne durumdadır, nerededir? Herhangi bir şekilde 
kullanılmış mıdır? 

F35 ve S400 arasındaki çelişki konusunda ne düşünüyorsunuz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Girgin…
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın 

Bakanımız; dört sorum var.
Birincisi: Askerlik sisteminin adil, parasız ve süresinin makul olacağı bir çalışmanız var mıdır?
Diğeri: Uzman çavuşlar için bir kadro çalışması var mıdır?
Bir diğeri: Darbe girişimi öncesi ve darbe girişimi gecesi görevdeydiniz. Bu ülkenin uçakları bu 

ülkenin şehirlerini bombaladı. Protokolde ilk sıralardaydınız, şu anda Savunma Bakanı olarak daha alt 
sıralardasınız. 15 Temmuz gecesi ne oldu? 

Son sorum: 2019 bütçesi açısından en dikkat çekici artış kalemlerinden birini de savunma 
ve güvenlik harcamaları oluşturmaktadır. 2018 yılında savunma ve güvenlik bütçesi 91 milyar 143 
milyon TL iken, 2019 bütçesinde yüzde 21 oranında artışla 110 milyar 472 milyon TL’ye çıkarılmıştır. 
Cumhurbaşkanlığına bağlı tüm örtülü ödenekler, Savunma Sanayisi Destekleme Fonu kaynakları, iç 
ve dış güvenliğe ilişkin bazı kalemler ve kayıtlara geçmeyen tüm gizli harcamalar bu rakamlara dâhil 
değildir. 

BAŞKAN – Sayın Girgin, lütfen tamamlayın.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Bitiriyorum.
Sadece bütçede yer alan savunma ve güvenlik harcamaları 2019 bütçesinin yüzde 11,5’ini oluşturur 

iken gerçek rakamın görünenden çok yüksek olduğu açıktır. 
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Sorum şudur: 2019’da savunma ve güvenlik harcamalarında gözlenen belirgin artışın, yerel 
seçimler öncesi ve sonrasında iktidarın ekonomik krizin derinleşmesine ve yeni ekonomik programın 
etkilerine paralel olarak içeride daha baskıcı ve otoriter yönetim tarzını sürdürme düşüncesiyle bağı 
nedir?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Kaçmaz…
HÜSEYİN KAÇMAZ (Şırnak) – Sayın Başkanım, teşekkürler.
Sayın Bakanımıza bu esir asker ve kolluk güçleriyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şu an örgütün 

elinde, PKK’nın elinde kaç güvenlik mensubu vardır? Bu kişilerle ilgili şu aşamada herhangi bir çalışma 
yürütülüyor mu? Çünkü aileler, tüm gruplarla birlikte, bize de uğradı. 

Yine, sayın vekilimiz de sordu, ben de tekrar sorma gereksinimi duyuyorum. Afrin’de işlenen 
kaçırma, fidye isteme, gasp ve cinayetlerle ilgili, bu konu hakkında TSK’nin herhangi bir bilgisi var 
mı? Çünkü bu Birleşmiş Milletler ve Af Örgütünün raporlarına da yansımız durumda.

Bir de 2015 ve 2016 yıllarında Cizre, Sur, Nusaybin, Silopi ve Yüksekova’da kaç kolluk gücü 
hayatını kaybetti? Bunların kaçı Emniyet Genel Müdürlüğüne, kaçı Jandarmaya bağlıydı?

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Ersoy…
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sayın Bakanım, konuşmamda değindim ancak soru olarak 

da sormak istiyorum: Kayseri’mizde altyapısı hazır bulunan savunma sanayisiyle ilgili ilerleyen 
zamanlarda Bakanlığınızın böyle bir çalışması söz konusu olacak mıdır? Eğer olacaksa da bunu ne 
zaman yapmayı planlıyorsunuz?

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN – Sayın Gürer…
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Sayın Bakan, sizden önce Makine Kimya, Pakistan için 

bombaatar ihalesine girmiş, işi almıştı. İşi Makine Kimya özel bir şirkete verdi, özel şirket işi yaptı, 
Makine Kimya’ya teslim etti, Makine Kimya özel şirkete parasını ödedi. Pakistan’a bombaatarlar 
teslim etmek istendi ancak Pakistan, ihale şartlarına uymadığı için bombaatarları almadı. Bu sorun 
giderildi mi? Makine Kimya üzerine mi zarar kaldı? Sonuç nedir? Eski bürokratın yönetim kurulunun 
başkanı olduğu şirkete bu konuda bir yaptırım uygulanacak mıdır? 

Makine Kimya teknolojisinin yenilenmesi ve AR-GE’ye daha çok kaynak aktarılması düşünülmekte 
midir?

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Çelebi…
MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Sayın Bakanım, dört sorum var.
Bir: Tek tip askerlikten kasıt nedir? 3+6 modeli uygulanacak mıdır? Bu 6’nın altına bedelli 

uygulanacak mıdır? Kamu hizmeti seçeneği olacak mıdır?
İki: Harita Genel Müdürlüğümüz kendine özgü yapısını koruyacak mıdır, yoksa Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığındaki CBS birimine mi bağlanacaktır?
Üç: Bahsettiğiniz tüm projelerdeki yerlilik oranları nedir?
Dört: Kitapçıkta göremedim, Patriot alacak mıyız? Daha önce alınacağı söyleniyordu. Helikopter 

Engel Tanıma Sistemi, 200 tablet verilmişti pilotlara, diğer 200 verildi mi? Verimli oldu mu?
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Turboşaft Motor Projesi devam edecek mi? Genel Maksat Helikopteri Projesi devam etmekte 
midir? İlk teslimat 2020’de olacak mıdır? 

Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Sayın Sezgin…
AYDIN ADNAN SEZGİN (Aydın) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, NATO’nun hava savunma sistemimizdeki yeri ile S400’lerin bağdaşabilirliğine dair 

değerlendirmenizi rica edeceğim ki keza, Eurosam füzeleri ile S400’lerin bağdaşabilirliği… 
Bir de hava savunma sisteminden bahsettiniz, füze savunma sisteminden bahsetmediniz. Bunlar iç 

içe oldukları için mi ayırt etmeye gerek görmediniz?
Bir de F35’ler konusunda Sayın Bakanım, kitapçıkta evvelki kronoloji, takvim aktarılıyor. 

Amerikan Kongresinin girişimini biliyoruz. Bu mesele çözüldü mü F35’lerle ilgili?
Bir de İran’a karşı hiç temenni etmediğimiz birtakım senaryolar söz konusu. Umarım bunlar 

gerçekleşmez. Ama tabii ki bunlar kitapçıkta ve sunumunuzda yer alan riskler kadar önemli bir tehdit 
oluşturuyor ülkemiz için. Bu konudaki değerlendirmenizi istirham edeceğim.

Son sorum: Bir arkadaşımız daha önce de temas etti, şehit aileleri ve gaziler arasındaki ayrım 
sürekli olarak vatandaşın şikâyet ettiği bir husus. O konudaki değerlendirmenizi istirham ediyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Karaca…
GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, 27 Ekim 2018’de gerçekleştirilen dörtlü zirvede İdlib meselesine kalıcı çözüm 

üretileceği yönünde bir izlenim edinemedik. Bu zirvenin İdlib meselesini ne kadar halledeceğini 
düşünüyorsunuz? Kalıcı bir çözüm ve kalıcı bir sonuç var mıdır?

İkinci sorum: Şubat 2018 itibarıyla Ege Denizi’nde 18 ada ve 1 kayalık Yunanistan tarafından 
işgal edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Ege Denizi’nde 3 milin ötesine gidemez hâle gelmiştir. 
Bakanlığınız bu konuda ne yapmayı planlamaktadır?

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz milletvekillerimize. 
Sorular bitmiştir.
Görüş, eleştiri ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakanımıza söz vereceğim ama birleşime beş 

dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 17.39
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ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.44

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN – Evet, değerli arkadaşlar, 7’nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Şimdi, görüş, eleştiri ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakanımıza söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Akar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Tabii, sorular yani mebzul miktarda soru var, bakalım bunların içinden nasıl çıkacağız. 

BAŞKAN – Süremiz de maksimum kırk beş dakika, cevaplanmayan kısımlara kalanları da yazılı 
alacağız efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Yazılı olarak vereceğim. 

Şimdi burada arkadaşlarım bazı sorulara bazı cevaplar hazırladılar, yazılı olarak elimizde var şu 
anda, arkadaki arkadaşlarım hazırlıklarını yaptılar, çalıştılar, getirdiler. Ama, ben ondan ziyade, sizleri 
dinlerken, sizlerin tevcih ettiğiniz, hem başlangıç hem sonraki sorularınıza, efendim, cevaplarını bir 
takdim edeyim. Efendim, onun dışında, daha böyle sayısal, daha böyle teferruatlı cevap gerekenleri de 
bir şekilde sonunda halletmeye çalışırız. Ben sırayla gideceğim, sizin konuşma sıranıza uygun olarak 
gideceğim. 

Sayın Kuşoğlu, birinci konuşmacıydı, ona ben… Daha doğrusu, başlangıçta, sadece Kuşoğlu 
için değil bütün üyelerimiz için, Sayın Başkan başta olmak üzere, tüm heyet üyelerine, Komisyon 
üyelerine, efendim, şahsımla ilgili, Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili, 
şehitlerimizle, gazilerimizle, bizim temsil ettiğimiz tüm kitleyle ilgili söyledikleri güzel sözlerden 
dolayı, efendim, takdirlerinden dolayı, şahsım ve tüm o burada olmayan kişiler adına şükranlarımı 
sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum, sağ olsunlar, var olsunlar bu güzel sözlerden dolayı. Biz de 
tabii elimizden geldiğince hem şahsen hem de kurum olarak bu güvene layık olabilmek için, bu sevgiye 
layık olabilmek için, gerçekten, tüm arkadaşlarımızla beraber, gece gündüz demeden, elimizden gelen 
gayretle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 

Bunlardan birincisi, soru olarak ortaya çıkarılacak bir husus, Sayın Kuşoğlu’nun ortaya koyduğu, 
“Bu askerî yargı ve sağlık konusundaki gelişmeler nelerdir?” diye soru tevcih etiler. Bu konuda 
çeşitli tartışmalar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları var. Bizim uygulamalardan 
gördüğümüz bazı, efendim, hususlar var, görüşler var, öneriler var. Bu çerçevede, hem askerî yargı 
konusunda, disiplinin temini ve idamesi konusunda, geleneksel Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplini 
meselesi… Daha doğrusu, disiplinden anladığımız şey biraz olayı muğlaklaştırıyor, kurallar; yazılı ve 
yazılı olmayan kuralların uygulanması meselesi, disiplin dediğimiz şey. Bu manada, efendim, herhangi 
bir aksaklık, eksiklik olmaması için, mevcut düzen içinde alınması gereken tedbirler her ne ise bunlarla 
ilgili çalışmalar yapılıyor ve tedbirler de inşallah en kısa zamanda alınacak. 
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Sağlık konusunda da mevcut sistem yakından gözlemleniyor. Uygulamalar yakından takip ediliyor. 
Gerek Fırat Kalkanı Harekâtı’nda gerekse onun sonrasında Afrin’deki yapılan faaliyetler ve mevcut şu 
anda yine sınır ötesinde mevcudiyetimiz var, orada da sağlık hizmetleri söz konusu, Fırat Kalkanı 
Harekâtı bölgesinde, Afrin’de, İdlip’te, efendim, Irak’ın kuzeyinde, doğuda, güneydoğuda, dolayısıyla 
aralıksız devam eden bir faaliyet bu. Bunlarla alakalı tekliflerimiz, görüşlerimiz, önerilerimiz yapıldı ve 
buna göre de çalışmalar yapılıyor ve aksaklıklar, eksiklikler varsa bir şeyler, bunların giderilip sistemin 
çok daha olgun, yetkin, etkin bir hâle getirileceği esastır. 

Bir de diğer konulara girmeden, bazı üyelerimizin ifade ettiği gibi, başlangıçtan ifade edeyim 
ben: Bizim zaten Silahlı Kuvvetler olarak takriben beş yıldan beri, altı yıldan beri tekrarladığımız, bir 
slogan hâline getirdiğimiz, kural hâline getirdiğimiz husus; etkin, Silahlı Kuvvetlerin etkin olması: 
Parayı kullanması, insanı kullanması, silahı kullanması vesaire vesaire. Kendisine verilen görevi en 
etkin şekilde yapmasını kastediyoruz. Etkin…

Caydırıcı… Eğer mümkünse, bu personeli, silahı, araç gereci kullanmadan, savaşa gitmeden, bir 
şekilde, efendim, problemlerin çözülmesi; diplomasiye, politikaya gerekli katkının sağlanması. Bütün 
bunların sonucunda da saygın bir ordu. Yani oturmasıyla, kalkmasıyla, yemesiyle, içmesiyle, ahlakıyla, 
terbiyesiyle, bilgisiyle, becerisiyle, vatana ve millete yaptığı hizmetle, efendim, saygın bir ordu, bunu 
peşinen sizlere ifade etmek isterim. 

Efendim, bu genç subaylarımızın, astsubaylarımızın, uzmanlarımızın özlük hakları konusu var. Bunu 
siz benden çok daha iyi biliyorsunuz, bu dinamik bir konu. Efendim, bütün yıllarca, bütün zamanlarda 
takip ettiğimiz bir konu. Devamlı yenilenmesi gereken bir konu, göz önünde bulundurulması gereken 
bir konu. Efendim, bunlarla alakalı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Subaylarımızın, astsubaylarımızın, 
efendim, uzmanlarımızın, sivil memur ve işçilerimizin… İşte geçenlerde Kırıkkale’deydik, orada da 
birtakım sorunlar var. Bunların en iyi şekilde, işte mevcut imkânlar ölçüsünde halledilmesi için de 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüğümüzü bilmenizi istiyorum.

Bu arada bir değişiklik olması bakımından, sembolik değeri olduğuna inanıyorum. Arkadaşlarımızla 
birlikte gelir gelmez yaptığımız çalışmalardan biri de uzman erbaşlarımıza orduevi statüsünde bir yer. 
Özelikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de başlayarak… İstanbul’da 2, doğu ve batı yakası, Avrupa ve Asya 
yakası, efendim, diğerlerinde başlangıç olarak birer tespit yapıldı. Bu Ankara’daki çok gelişti. Bir fırsat 
bulduğumuz zaman onu size takdim edeceğiz, bir şekilde basına tanıtacağız, orayı açıp uzmanlarımızın 
hizmetine sunacağız. 

Yine, Sayın Kuşoğlu, çok isabetli bir şekilde, bu OYAK’la ilgili spekülasyon yapılmaz konusu 
ifade ettiler. Gerçekten çok isabetli. Ve daha önce bazı siyasilerimizin, bazı köşe yazarlarımızın 
ifade ettiği gibi, eğer mümkünse, bir değil birkaç OYAK yapılması çünkü ayda verdiğimiz şu kadar 
tasarrufla, yaptığımız tasarrufla, paraların birleşmesiyle, gerçekten, emeklilik konusunda, efendim, 
bu subayın, astsubayın, uzmanların, jandarmalar dâhil… Biliyorsunuz, Jandarma-Silahlı Kuvvetler 
ayrıldı. Jandarma tamamen İçişleri Bakanlığı bünyesinde, bizimle hiçbir alakası yok. Türk Silahlı 
Kuvvetleri de işte bulunduğu gibi, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde şu anda. Böyle olmakla 
beraber, Jandarma personelinin, efendim, OYAK münasebeti, OYAK üyeliği devam ediyor. Tabii, şimdi 
uzun yıllar hizmet ettikten sonra, efendim, sadece bu Sosyal Güvenlik Kurumundan verilen parayla, 
gerçekten, oradaki arkadaşlarımızın, hani en azından bir… Tamam, Maslow, maddi girdilerle süreklilik 
sağlanamaz, motivasyonla; biraz da bayrak, sancak, vatan, millet, vesaire diyor da fakat bunun dışında 
da bir de gerçekler var. Tabii parasal, maddi birtakım imkânlar söz konusu. Bu manada OYAK ciddi bir 
şekilde bu ihtiyaca cevap veriyor. Bunu öğretmenlerimiz için de, polislerimiz için de yapılabilecek ne 



1 . 11 . 2018 T: 7 O: 3

87 

Plan ve Bütçe Komisyonu

varsa bunun yapılmasını -birtakım bireysel küçük tasarruflarla bunun sonunda bir birikime dönüşüyor, 
bir gelire dönüşüyor- bunun sağlanmasını, bu OYAK konusunda spekülasyon yapılması hususunu 
dikkatlerinize sunuyorum. 

Burada bir diğer husus da çeşitli şekillerde gündeme geldi. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay 
ve kuvvetler arasındaki münasebetler barışta ve savaştaki görev ve sorumluluklar. Arkadaşlar, bu, daha 
önce birinci evrede bazı sıkıntılar vardı, 15 Temmuz sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde fakat 
daha sonra bizim bu Bakanlığa atanmamızdan yahut da getirilmemizden sonra yeniden bir düzenleme 
yapıldı ve şu anda emir komutada hiçbir sorun yok, gayet açık ve net, yetkiler belli, sorumluluklar belli, 
herkes yetkisini biliyor, sorumluluğunu biliyor ve buna göre de faaliyetler devam ediyor. Barışta, bir de 
kriz var, şu anda biz kriz hâli diyebiliriz bu iç güvenlik harekâtı nedeniyle, terörle mücadele nedeniyle . 

Burada şimdi bu kantinler meselesi… Sayıştayın raporu var. Şimdi tabii burada hiçbir sistem 
diğer sistemden soyutlanamaz. Yani bir işe bakarken biraz makroskopik bakmak lazım, biraz da global 
bakmak lazım, efradını ağyarına bir bakıp topluca bakmak lazım. Şimdi Sayıştay raporlarını incelerken 
bizim burada Silahlı Kuvvetler bünyesinde, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde olanı diğer birtakım 
sorun veya sorunsallarla karşılaştırmak lazım. Bizim burada içinde bulunduğumuz ortamda yapılan 
denetlemeler sonucunda, Sayıştayın yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan durum, bizim toplam 
Türkiye çapında 608 kantin diyebileceğimiz, gazino diyebileceğimiz birtakım işletmeler var. Bunlar 
elektriği, suyu,  vesaire. Niye elektrik suyu oradan alıyorsunuz da siz de parayla satıyorsunuz? Şimdi, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kışlaları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kantin ve gazinoları Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana’dan ibaret değil, filanca yerde dağın başında, ayırmanız mümkün değil. Yani hakikaten 
oradaki kantinin elektriğiyle, oradaki kışlanın elektriğini ayırmak isterseniz şu dediğimiz masrafın 10 
katı masraf yapmanız lazım. Zaten elektrik vesaire çok değişik şartlarda, çok zor şartlarda geliyor. 
Dolayısıyla bu konuda Sayıştayımızın anlayışını bekliyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen bunların 
hiçbirini yok sayıyor değiliz, tamam, alınması gereken tedbirler neyse kanun kanundur, herkes uyacak 
buna. Bu manada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fakat bunun dışında da yine yasal bazı girişimlerde 
bulunmak suretiyle şu şu şu konularda gerekli anlayışın, gerekli kolaylığın gösterilmesi konusunda da 
yine yönetmelikse işte kendi açımızdan değilse kanun açısından size gelip müracaatımızı yapacağız. 

Bu bedelli askerlik konusunu getirdi Sayın Kuşoğlu; ilk konuşmacı olduğu için zaten oraya verilen 
cevap birçok kişiye arkadaşımıza cevap olarak geçebilir. Burada bedelli askerlik, dövizli askerlik, 
veyahut da diğer klasik askerlik bunların hepsi ne olacak? Bununla ilgili takriben iki aydan beri, üç 
aydan beri bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma henüz sonuçlanmadı, tartışmalı, çok değişik bakanlıkları 
ilgilendiriyor, değişik boyutları olan bir çalışma bu. Burada biz biraz konuyu uzatabiliriz ama kusura 
bakmayın. 

Şimdi, tarım ve hayvancılık çok önemli bir konu. Bunun üzerinde devamlı tekraren duruyoruz 
biz. Doğu ve güneydoğuyu gezdikçe, oradaki insanlarla konuştukça, görüştükçe, Kürt kardeşlerimizle, 
Alevi kardeşlerimizle, orada yaşayan insanlarla, Türklerle hep beraber oturup sohbet ettikçe, tamamen 
samimi bir ortamda konuştukça ortaya çıkan bir manzara yani bir günde çıkan şey değil, üç senede, 
beş senede çıkan manzara, tarım ve hayvancılık şart. Çünkü öbür türlü fabrika filan denildiği zaman, 
Ağrı’ya fabrika yapalım. Nasıl yapacaksınız fabrika? Hammaddesi nereden gelecek, ustası nereden 
gelecek, mühendis nerede yatacak, lojmanı nerede, yolu nerede, demiryolu var mı, havayolu var mı gibi 
bir sürü sorun çıkıyor. Fakat tarım ve hayvancılıktan başlandığında takdirde -kusura bakmayın biraz 
sınırlarımızı aşıyoruz ama- çok daha rahat ilerleme, gelişme olabilir diye düşünüyoruz ve bu manada 
oradaki yaptığımız çalışmalarda bunu dedikten sonra bu sefer Tarım Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı 
diyor ki: “Ama siz böyle diyorsunuz ama siz ‘askerlik’ dediğiniz zaman çocuklar askere gidip askerliği 
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yedek subay olarak yapmak istiyor, altı ay yapmak istiyor, bunun için de kimse tarım lisesine, meslek 
lisesine, tarıma hayvancılığa bakmıyor, herkes üniversite gitmeye çalışıyor, ne olursa olsun dört yıllık 
bir diploma diyorlar.” Bunlar dâhil diğer taraftan yurt içinde, yurt dışında evlatlarımız var, kardeşlerimiz 
var, okuyanlar var çok önemli görevlerde, çok önemli akademik çalışmalar yapıyor, çok önemli ticari 
işler yapıyor, yirmi gün, yirmi beş gün gel git vesaire bunlar ne getiriyor ne götürüyor. Dolayısıyla olaya 
tamamen objektif bir şekilde bakıp herhangi bir şekilde takım tutar gibi taraf olmaksızın ne yapabiliriz 
diye Tarım Bakanlığımız dâhil -anlaşılacağı üzere- Millî Eğitim Bakanımız dâhil arkadaşlarımız 
yoğun bir şekilde onların bürokratlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki günlerde 
bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin kamuoyunun gündeminden mümkünse bu “bedellidir, 
dövizlidir, altı ay mıdır, yedi ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir.” lafını çıkarıp bir şekilde…

Ama sizin işiniz zor, sizinki biraz zor. O biraz beklesin

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kamu hizmeti…

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR - Dolayısıyla bunu bir zemine oturtma gayretimiz 
sürüyor.

Diğer taraftan yine Sayın Kuşoğlu, kendi eski bilgisine dayanarak biz burada “zırhlı birlikler” 
dediğimiz orada bir tümenimizin olduğu, zırhlı okulun olduğu Etimesgut’ta bir alan vardı. Bu alandan 
biz Silahlı Kuvvetler unsurları olarak, zaten genel politika olarak şehir içindeki özellikle birliklerin 
girmesi, çıkması, tank, top vesaire bunların daha rahat eğitimi, atışı, sporu olabilsin düşüncesinden 
hareketle bütün modern zamanlarda, içinde bulunduğumuz ortamda diğer ülkelerde şurada, burada da 
olduğu gibi, gerçekten de pratikte ihtiyaç olarak ortaya çıktığı gibi şehir dışına gitme çalışmalarımız 
sürüyor. Bu manada Polatlı’da bir “mükemmeliyet merkezleri” diye tabir edilen her sınıfın, her branşın, 
okulun oraya toplanacağı ve dolayısıyla bir sinerji de sağlanacak müşterek hizmetler olacak, daha 
ekonomik olacak, daha etkin olacak, bu noktada bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca burada 
söylemek lazım mı değil mi bilmiyorum, Genelkurmay ve kuvvetleri de bir şekilde yine Etimesgut’taki 
bir alanda “Ayyıldız projesi” adı altında planlaması, projelendirmesi yapıldı bir büyük kampüs içinde, 
külliye içinde bulundurmak ve dolayısıyla yine böyle gitmek, gelmek, toplantı şu bu olmasın, bir salon 
ne zaman boşsa kullanılsın. Park yeri, toplantı salonları, yemesi, içmesi, gelenler, gidenler, törenler 
vesaire bir şekilde onu da birleştirme çalışmalarımız devam ediyor.

BAŞKAN – Kara Havacılık Okulu da Isparta’ya geldi bu arada.

(“Sizin sayenizde” sesleri)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR - Isparta’ya gitti, evet. 

Sayın Katırcıoğlu’nun soruları, değerlendirmeleri onlarla ilgili görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi 
takdim etmek istiyorum.

Tabii ki kıt kaynaklar var. Ekonomide madde bir, ders bir, kıt kaynaklarla, kısıtlı kaynaklarla sonsuz 
ihtiyaçların karşılanması meselesi, işte bu da ekonomist, bu da finansör, bu da yönetici. Dolayısıyla 
bunun farkındayız, bilincindeyiz. Yaptığımız işleri bu manada yapmaya çalışıyoruz ve dolayısıyla kıt 
kaynaklar olduğu zaman, o zaman ihtiyaçların hepsini de yok edemeyeceğinize göre, o zaman akıl 
devreye girmesi lazım, bilim devreye girmesi lazım, biraz sanatkârlık, biraz icatkârlık, o da öncelik 
ve yöntemler. Dolayısıyla her zaman aynı öncelik, her zaman aynı yöntemler değil, bunun ötesinde 
yapılacak birtakım çalışmalarla kaynaklarımız bu olduğuna, ihtiyaçlarımız da bu olduğuna göre bir 
öncelik sırasına göre, yöntemlerde birtakım değişikliklerle, artık Ankara’dan İstanbul’a böyle atla, 
at arabasıyla değil uçak da olduğunu görerek çeşitli vasıtaları en etkin şekilde kullanmak suretiyle 
ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışacağız.
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ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Biz yürürüz.

BAŞKAN – Siz daha çok yürürsünüz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR - Ama ben hiç öyle bir şey demedim Sayın 
Başkanım.

BAŞKAN – Ben söyledim efendim.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR - Ben tamamen yöntemden bahsediyorum, 
yönteme örnek vermek için. 

Tabii bu arada biz yaptığımız çalışmalar, yaptığımız faaliyetler Millî Savunma Bakanlığı olarak, 
Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, askerler olarak gerçekten demokrasi çok önemli, demokrasinin 
korunması için, demokrasinin yaşatılması için bize düşen görev neyse bu alınan dersler çerçevesinde 
bunun son derece bilgisi ve bilinci dâhilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat bu savunma bütçesine 
geldiğimde savunma bütçesinde tabii bazı bizim taahhütlerimiz var. Nedir? NATO’ya bir taahhüdümüz 
var. NATO’da şimdi gayrisafi millî hasılanın yüzde 2’si diyorlar. Hatta orada geçen zirvede çok ciddi 
tartışmalar oldu, takip etmişsinizdir. Amerikan Başkanı Alman Başkanına karşı -kaba demeyeyim de- 
çok açık dille, çok açık bir şekilde olayları anlattılar, şunları bunları yaptılar, biz de NATO’nun bekçisi 
miyiz, herkes parasını versin güvenlik için. Dolayısıyla bu güvenlik, özgürlük meselesinde, güvenlik 
para meselesinde refah mı, savunma mı meselesinde dengelerin… Atatürk’ün bize en büyük mirası, 
Atatürk’ün değil yani herkesin böyle bildiği, konuştuğu, inandığı bir şey akıl ve bilim. Yani akılla ve 
bilimle bu denklemleri nasıl yapacaksak, nasıl kuracaksak kuracağız ve ona göre bu faaliyetlerimizi 
sürdüreceğiz. Fakat sonuçta gayrisafi millî hasılanın yüzde 2’si konusunda taahhütlerimiz var, bunun 
da bilinmesi gerekmektedir. 

Bu ortak kimlik konusu… Tabii ki bu bizim her zaman söylediğimiz şey. Yani bunu bugün 
değil, burada değil, her zaman biz buna inanarak söylüyoruz ve bizim arkadaşlarımızın da tamamına 
yakını benim gördüğüm, duyduğum 81 milyon, işte 79’dan başladık, 75’ten başladık, 81, 82’ye 
doğru gidiyoruz. “82 milyon insanımızın güvenliği ve refahı, egemenliği ve bağımsızlığı 780 bin 
kilometrekare…” diyoruz. Ben yuvarlak olsun diye geçenlerde bir yerde “800” dedim kolay olsun diye. 
Dediler “Nereyi aldınız siz?” “Bir yeri almadık, bir şey kastetmiyorum.” dedim. 780 kilometrekarelik 
vatan topraklarının güvenliği, bizim işimiz bu. Dolayısıyla… 

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - Karadeniz’le buluyor. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Hayır, ayrıca bizim -dikkatlerinize yani 
background bilgisi olarak- 462 bin kilometrekare de deniz ülkemiz var, mavi vatan var, 462 bin 
kilometrekare. Dolayısıyla bu birlikteliğin, birliğin, beraberliğin hiç şüphesi yok, hiçbir tartışması yok. 
Burada bizim çok Ermeni askerlerimiz oldu, çok başarılı işler yaptılar. Onlara herhangi bir şekilde 
böyle vicdani ret falan yoktu, onlar aslanlar gibi…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ben de yaptım Sayın Bakan.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Çok Değerli Asadur vardı benim mesela bölükte. 
Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik konusunda hepimiz ne kadar çalışsak azdır. Dolayısıyla öncelikle 
biz tabii dış güçler şunu yaptı, dış güçler bunu yapmadan önce bizim kendi içimizdeki tahkimatı 
yapmamız lazım, güçlenmeyi yapmamız lazım, birbirimize sarılmamız lazım. Gerçekten bu gittiğimiz 
bayramlarda seyranlarda, özel günlerde, diğer günlerde, normal günlerde, doğuda, Şemdinli’de 
Derecik’te, Şırnak’ta, Yüksekova’da yaptığımız konuşmalar görüşmeler çok değerli, çok değerli, 
çok değerli buluyorum ben, çok önemsiyorum çünkü orada artık beni bir general olarak görmüyor, 
asker olarak görmüyor oradaki Kürt kardeşim, Kürt dayım, Kürt amcam. Adam olduğu gibi “Vaziyet 
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bundan ibarettir.” diyor. Dolayısıyla bu konuda bizlere, siyasiler, bürokratlar, askerler, siviller, polisler, 
hâkimler, savcılar çok görev düşüyor. Yani bizim de orada hakikaten bu birliği ve beraberliği artırıcı, 
ayrışmayı önleyici çalışmalar yapmamızın şart olduğunu ve dolayısıyla kendi problemlerimizi kendimiz 
çözmemiz gerektiğinin de bir kez daha altını çizerek söylüyorum. 

Bunun dışında, tabii ki barış olsun, tabii ki demokrasi olsun, Kürt’ün, Türk’ün ayrımı olmadan 
herkes refah içinde, güven içinde yaşasın. 

Buradan diğer bazı konular var, Sayın Kalaycı’nın gündeme getirdiği bazı hususlar vardı. Bizim 
burada, şimdi, tabii ki özgürlük olsun, tabii ki güvenlik olsun, tabii ki demokrasi olsun. Ordu olmadan 
bunu yapamıyorsunuz. Bu mümkün değil, bu Baker’ın Ütopya’sındaki öyle yok, olmuyor öyle, yok, 
gitmiyor. Ütopik bunlar, olmuyor, olmuyor. Bir şarkı vardı, her gün bayram olsa, olmuyor.

AYŞE KEŞİR (Düzce) – Kimse itiraz etmez buna, her gün olsa keşke, kimse itiraz etmez.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Evet. Dolayısıyla buna varamıyoruz, buna 
varmamız lazım, varmaya çalışmamız lazım. Fakat acı gerçekleri de görmemiz lazım. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İnsanlar arasında barış yok.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Bunun için de birbirimizi anlamamız lazım. Bu 
etnikti, mezhepti, şunları, bunları… 81 milyon, 81 milyonuz, bir milletiz biz. Dolayısıyla bu milletin 
birbirine sarılıp güvenliğini sağlaması lazım, refahını sağlaması lazım, egemenliğini ve bağımsızlığını 
sağlaması lazım. Dolayısıyla bu manada bizim itirazımız yok. 

BAŞKAN – Önce güvenlik.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Evet, onu…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Demokrasi yok.

BAŞKAN - Can ve mal güvenliği olmadıktan sonra ne olursa olsun sen de bıraksana, hikâye. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Shakespeare bundan üç yüz sene önce, beş yüz 
sene önce söylemiş Macbeth’te. Bütün böyle büyük bir ziyafet sofrası, işte. “Arkadaşlar, güvenlik 
olmasa bunlar neye yarar?” diyor. Dolayısıyla güvenlik önemli.

Bu özgürlük, demokrasi, tamamına, hepsine eyvallah fakat beraberlik kardeşlik. Bakın, bizim 
bazı şeylerimiz var, hani köşesiz de değiliz yani, bazı şeylerde köşeliyiz. Bu da nedir? Türkiye’nin 
güneyinde, Irak’ın kuzeyinde, Suriye’nin kuzeyinde bir koridora asla izin vermeyeceğiz, bu mümkün 
değil. Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Bunu muhataplarımıza resmî toplantı, gayriresmî toplantı, sosyal 
faaliyetlerde açık ve net söylüyoruz. “Bunu göze alın, ona göre planınızı yapın.” Eğer bu olmazsa 
olmazımızdı, biz açıktan ortaya koymadığımız takdirde herkes yalan yanlış hesaplar yapıyor, bu 
sefer herkes kaybedecek. Başından bilin, eğer bunu göze alıyorsanız buyurun; değilse bir an önce 
hiza istikamete girin. Biz Irak’ın, Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğünden yanayız, bunda 
hiçbir şüphe yok ama oradaki şartları iyi değerlendirmek lazım. Yani hırsızın hiç mi suçu yok? Yani 
durup dururken biz Suriye’ye girmedik ki, durup dururken biz Irak’a girip çıkmıyoruz ki. Biraz önce 
bahsettim. Yani burada şimdi Irak’la ilgili muhataplarımızla konuşuyoruz, ciddi bir ilişkimiz var bakan, 
Genelkurmay Başkanı ve diğer zevatla. Diyoruz ki: “Gelin, bakın, burada bizim canımızı yakan, 
halkımızı ve güvenlik güçlerimizi rahatsız eden bir grup var, PKK var, teröristler var. Bu teröristlere 
karşı ülkenizi koruyun, kollayın, bunları yok edin.” “Gücümüz yok, kuvvetimiz yok.” diyorlar. “Peki, 
ben gireyim.” “Efendim, bu bizim egemenlik hakkımız, bağımsızlık hakkımızı siz zedeliyorsunuz.” 
“Bu kabul değil, böyle olmaz, biz ona müsaade edemeyiz.” dedik. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir 
tarafız. 
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Bu terörle mücadele konusunda Amerika Birleşik Devletleri dostumuz, müttefikimiz, stratejik 
ortağımız vesaire. Fakat bugüne kadar, şu kadar bin tırın, şu kadar bin uçağın Suriye’ye geldiğini, Irak 
üzerinden Semalka’dan, Fişhabur’dan kapıdan geçip Suriye’ye intikal ettirildiğini, bunların YPG’ye, 
PKK’ya verildiğini, “Daha sonra toplanacak.” diye söz verildiğini, “Biz Menbic’e geçiyoruz, daha 
sonra buradan çıkacağız.” diye söz verildiğini vesaire… Fakat bütün bunlara rağmen devlet sabrıyla 
münasebetlerimizi sürdürüyoruz. Fakat her şeyin de farkındayız, bunu da muhataplarımıza açık ve net 
bir şekilde söylemeye devam ediyoruz. 

Burada bu Menbic konusunda, Menbic’de DEAŞ’ın olduğunu ve DEAŞ’ın etkisiz hâle getirilmesi 
gerektiğini 2014-2015’te Amerikalılar gündeme getirdiler. “Biz buraya gireceğiz, girerken de YPG’yi 
kullanacağız, bizim yeterli personelimiz yok, adamımız yok ve fakat buradaki faaliyetleri derleyip 
toparladığımızda biz buradan çıkacağız.” dediler, çıkmadılar; “Yapacağız.” dediler, yapmadılar. Daha 
sonra bu yol haritası yapıldı, güvenlik prensipleri ortaya konuldu, buna göre de takvimin gerisinde 
olmakla beraber bugün işte yapılması gerekenlerden bir aşama daha geçildi ve dolayısıyla sabırla 
bu ilişkiyi sürdürüyoruz ve bunun sonuçlarının alınmasını bekliyoruz ve muhatabımız Amerikalı 
dostlarımıza da bir an önce bu yaptığımız planların gerçekleşmesini kendilerine tavsiye de ediyoruz, 
teklif de ediyoruz, gündeme de getiriyoruz. 

Efendim, diğer bir husus da, yine Sayın Kalaycı’nın gündeme getirdiği hususlar, İdlib konusu 
vardı. İdlib’de, önce, biliyorsunuz, bir Cenevre süreci vardı barışı getirmek için Suriye’ye. Bu Cenevre 
sürecinde birtakım tıkanmalar oldu, buna karşılık Türkiye, İran, Rusya birlikte Astana sürecini 
başlattılar. Bu başlayan süreç çerçevesinde bazı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde orada 
bazı katliamlar, bazı katiller, şunlar bunlar olmasından dolayı bunlar önlenmesi için “gerginliği azaltma 
bölgesi” adı altında 4 bölge belirlendi. Kuneytire, Doğu Guta, Hama ve İdlib. Bu 3’ü gitti, 3’ü gitti, 
3’ü yendi. Şimdi, tabii, bu Suriye’nin yaptığını görmezlikten gelmemek lazım. Orada bir anlaşma 
yapılacakken, sözleşme yapılacakken oradaki insanlardan kaçan kaçtı, ölen öldü, kalan da oralarda 
hepsi rejime katıldı. İstekle falan olmadı bu, zorla oldu. Şimdi, geriye kaldı İdlib, Diğerlerindeki bizim 
münasebetimiz Astana süreci çerçevesinde vardı, onlara da biz orada barış, huzur olsun istemiştik. 
Ama İdlib bizim için hayati bir sorun. Eğer İdlib’de yaşayan 3,5, kimilerine göre 4 milyon Suriyeli 
kardeşimiz oradan bir şekilde Türkiye’ye gelirse, gelmeye kalkarsa ki almamak diye bir şey yok, eğer 
orada ölüm kalım varsa insansınız, nasıl “Almam.” diyeceksiniz? Yani biz daha o seviyeye gelmedik 
yani modern seviyeye gelmedik, “Almıyorum, ölürsen öl.” diyemiyoruz biz yani kapılara koyup 
adamları böyle tel örgülerin arkasında bırakamıyoruz. Böyle bir sıkıntı olduğu zaman mecburen almak 
durumu doğacak. Aldığımız zaman da zaten içeride 3,5 milyonu misafir etmekten dolayı ciddi birtakım 
külfetler içindeyiz. Dolayısıyla bu Avrupalı, Amerikalı dostlarımızın verdiği, uluslararası kurum ve 
kuruluşların verdikleri 3+3 milyar euronun esamesi okunmuyor. Hepsi bizim millî bütçemizden çıkıyor. 
Bu nedenle burada biz dedik ki: “Bizim olmazsa olmazımız.” Ruslarla İranlılarla konuşmalarımızda. 
Burada herhangi bir şekilde rejimin, varil bombasıydı, uçaklardı, topçuydu, roketlerdi, buraya tasallut 
ederlerse biz buna karşı tavrımızı belirleyeceğiz, koyacağız. Bunun üzerine Soçi’de 17 Eylülde yapılan 
toplantı sırasında bazı sıkıntılar yaşanması anında Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsi gücüyle, şahsi 
girişimiyle Sayın Putin’le yaptığı ikili görüşme sonrasında bu noktaya gelindi. 15-20 kilometrelik bir 
koridor belirlendi. Bunun içindeki ağır silahlar, silah ve araçlar bir şekilde bu bölgeden çıkarılacak ve 
radikal gruplar… Şimdi, şöyle, oradaki yapıyı da kısaca söyleyeyim. Bu El-Kaide’den gelme, HTŞ’ye 
dönüşmüş -devamlı ad değiştiriyorlar, efendim, Heyet Tahrir Şam, biliyorsunuz Eylül ayının 1’inden 
itibaren biz de onları terörist olarak kabul etmeye başladık- o kökten gelen bir grup var, bir de Özgür 
Suriye Ordusu diye kabul ettiğimiz veyahut da bunlar arasında olmayıp da ılımlı muhalifler dediğimiz 
bir başka grup var. Bu iki gruptan bu Özgür Suriye Ordusu veyahut da ılımlı muhalifler dediklerimiz 
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vasıtasıyla bu çalışmalar yapıldı. Tabii, bunlar böyle milimetrik, açık, resmî, adı belli, soy adı belli, 
adresi belli, işte şu kadar envanteri, bu kadar sayısı olan işler değil; yani kimi dağda oluyor, kimi 
mağarada oluyor, kimi evin kenarında oluyor, kimi köyün kenarında oluyor, kimi derenin içinde oluyor. 
Bu tür konuşmalarla Millî İstihbarat Teşkilatımızın elemanları, Silahlı Kuvvetlerimizin elemanları 
orada çok ciddi, çok kahramanlık, çok fedakârlık yaparak bu ikna süreci, ifade süreci, izah süreci 
yapıldı ve bu noktaya gelindi. E, şimdi, burada biz tabii, bu noktada burada biz resmî olarak bunların 
hepsi tamamlandı diyoruz ama tabii ki bu çalışmalar süreklilik arz eden bir çalışma, girer çıkar, gider 
gelir vesaire. Bu konuda müteyakkız olmak lazım. Bizim bu anlaşmayı sürdürmek için elimizden gelen 
gayreti gösterdiğimizi Rus müttefiklerimizle, dostlarımızla tekrar tekrar resmî, gayriresmî devamlı, 
basın dâhil açıklamalarını sürdürüyorlar Türkiye’nin bu işte çok ciddi olduğunu, çok samimi olduğunu. 
Dolayısıyla, bu çerçevede de İdlib’deki faaliyetlerimiz devam ediyor. 

Yine, Sayın Kalaycı’nın bir sorusu var, onu da söyleyeyim. Cevap veremeyeceğiniz soruyu 
söylemeyin diyorlar da ben söyleyeyim: Bu, terörle mücadelenin maliyeti konusu var. Bununla ilgili 
bizim bir çalışma yapmamız lazım çünkü çok değişik bakış açılarına göre değişik rakamlar çıkıyor. 
Bunun ne olduğunu biz size takdim edeceğiz bilahare. 

Yine, burada çok isabetli bir şekilde uzman ve yükümlülük meselesinde bir değerlendirmeniz 
oldu. Bu çok önemli. Çünkü bizim Türk Silahlı Kuvvetleri için değil, bütün Avrupa için geçerli, bazıları 
şimdi tamamen uzmana geçtiler, onlar da vazgeçtiler, tekrar yükümlülüğe geçiyorlar Norveç dâhil, 
Almanya dâhil. Şimdi, bu manada herkesin uzman olması, herkesin profesyonel olması, herkesin 
para için yapması bir anlamda oradaki rengi, oradaki kaliteyi, oradaki bakış açısını, oradaki ruhu 
değiştiriyor, bizim de dinanizmimizi öldürüyor. Dolayısıyla, bizim devamlı değişen, şu anda bizim 
yıllık 400-500 bin civarında erbaş ve ere ihtiyacımız var, yükümlüye ihtiyacımız var –biraz sonra o 
da gelecek herhâlde, kaynak meselesi vardı onu izah edeceğim, bir hanımefendi sormuştu- bunlardan 
bizim bir miktarını almamız lazım ki, ihtiyaçları karşılamamız lazım ki bu karşıladığımız ihtiyaçla 
bizim toplumla münasebetlerimizin devam etmesi lazım, ilişkimizin devam etmesi lazım, Silahlı 
Kuvvetlerin bu ruhunun devam etmesi lazım. Aksi hâlde, bir memur gibi sabah geldi akşam gitti 
meselesi olmaması lazım. Bizim de erlerden aldığımız bir şey var, ruh var, enerji var, sinerji var, bunun 
devam etmesi… Dolayısıyla, bu denge meselesi, uzman ile mükellef meselesini biz dengeli bir şekilde 
götürmeye çalışıyoruz, burada bazı kayıtlar koyuyoruz ve bunları bir şekilde yürütmek için eldeki 
mevcut düzenlemeyi de zaman zaman değiştiriyoruz, alıyoruz, veriyoruz. 

Burada uzmanlarımızla ilgili, tabii ki uzmanlarımız en ön safta, büyük bir kahramanlık, büyük bir 
fedakârlık eseri göstererek gece gündüz, dağ bayır, yurt içinde, sınır ötesinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. 
Dolayısıyla, bunların hakkını ödemek tabii, sadece maddi girdilerle mümkün değil. Bu bakımdan ama 
elimizdeki imkânlar da neyse bu sınırlı imkânlar bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Burada 
tabii ki imkânlar sınırsız değil, her şey bir anda olmuyor. Efendim, biz astsubaylarımızın özlük haklarını, 
uzmanlarımızın özlük haklarını her geçen gün iyileştirmek için yine bu sene başında çalışmalar yapıldı. 
Ayrıca, lojman kontenjanları, uzmanlıktan astsubaylığa geçiş kontenjanları, biraz önce bahsettiğim, 
orduevi ve benzer birtakım sosyal tesislerin imkânlarını artırmak için gerçekten çok ciddi şekilde bir 
çalışma var. 

Astsubaylarımızın bir görev tazminatı meselesi var, buyurun çözelim, hep beraber çözelim. Bu 
gündeme geldiği zaman kanun meselesi oluyor. Kanun meselesi olduğu zaman eşitlik meselesi oluyor, 
birtakım sıkıntılar doğuyor. Bunları da bir şekilde gerekirse baypas yapmak suretiyle özellikle emekli 
oldukları zaman astsubaylarımız bazı sıkıntılar yaşıyorlar maddi bakımdan, dolayısıyla, bu aradaki 
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fark epeyce fazla, bunu da kapatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece bu bahsettiğim zevat 
değil, aynı zamanda uzmanlarımıza paralel sivil memurlarımız var, işçilerimiz var. Bunlarla da ilgili 
elimizden gelen gayreti, nimette ve külfette dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. 

Sayın Durmuş Yılmaz’ın “Uçak ile tırlara tepki gösterilmiyor.” Biraz önce bahsettik, tabii 
ki uçaklarla oraya silah geldiğini görüyoruz, tırlarla silah geldiğini görüyoruz da tabii işte burada 
münasebetler var, dünyadaki birtakım dengeler var, her şeyi böyle yakıp yıkıp o zaman herkes bekâr 
kalırdı, herkes kızdığında karısını boşasaydı herkes bekâr kalırdı. Onun için bu şeyleri sürdürmek 
zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla, bu bir yere kadar gidecek ama dediğim gibi, bazı sınırları da kendilerine 
söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. 

Burada hem Amerikalılarla hem Ruslarla hem İranlılarla olan münasebetlerimiz de tamamen millî 
hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda, genel siyasetimiz doğrultusunda, genel kulvar doğrultusunda 
oluyor. Burada herhangi bir şekilde yapmak veya yapmamak noktasında zoraki, mecburiyet söz 
konusu değil. Bizim burada menfaat gördüğümüzü, menfaatimizin olduğunu, ülkemizin işte biraz 
önce bahsettiğimiz değerlerini savunma imkânı, koruma imkânı olduğunu gördüğümüz yerlerde bu iş 
birliğimizi sürdürüyoruz. 

Rusya’ya biz izin vermedik. Rusya’ya biz izin verip de Rusya orada deniz üssü veyahut da hava 
üssü Hmeymim, veyahut da Tartus’u kurmadı. Şimdi, bu genel dengeleri gördünüz, görüyorsunuz, bu 
dengeler çerçevesinde…

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Ancak bu olayın sonunda Rusya bu avantajı kullandı.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Hayır, sonunda şöyle bir şey var, bire bir aldım 
ben, iyi not tutuyorum ben: “İzin neden verdik?” diye bir cümleniz var. Belki o anda akış içinde doğdu 
filan, olabilir. Dolayısıyla, burada tabii, birtakım oluşumlar var. Tabii ki bunları da görüyoruz, takip 
ediyoruz. Bu ağır silahlar da bu, ılımlı muhalif dediğimiz Özgür Suriye Ordusu’nun elinde, onlar 
bunu koruma altına aldılar, onlar onları muhafaza ediyorlar orada. Bunu da zaten Rus dostlarımızla 
paylaşıyoruz. 

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Yani Rusların elinde? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Hayır, hayır. Özgür Suriye Ordusu, bizimle 
beraber çalışan ılımlı muhaliflerin elinde. Fakat bizim bu iyi niyetimizi, samimiyetimizi kimini 
uydudan, kimini kendi istihbarat elemanları vasıtasıyla bir yerlerden bir şeyler gidip geliyor. Bunu 
da Ruslar görüyorlar ve ispata gerek yok, bizim yaptığımız açık. Dolayısıyla, burada tereddütleri yok, 
hani öyle karşılıklı idare, yönetim, şey yapmak, bize düşen vazifeyi yapmamak gibi durumumuz yok. 

Bu, askerlikle alakalı bedelli meselesi vardı, yine sizin gündeme getirdiğiniz bir husus vardı. 
Bu konuda biraz önce bahsettim, gerçekten böyle, daimî olacak, ikide bir bedelli mi olacak, çıktı 
mı çıkacak mı, geldi mi geliyor mu, üç ay mı, beş ay mı, 10 bin mi, 5 bin mi noktasına gelmeden 
öngörülebilir, burada en önemli faktör, özellik bu, öngörülebilir. Herkes bilecek ki bu budur. E, tabii, 
burada en önemlisi, en güzeli, en rahatı biraz önce yine zevattan birisi bahsetti, 20 yaşına gelen her 
erkek vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik görevini yapar hakkı ve vazifesi, hak ve vazife 
deyip kapatmak ama işte olmuyor. Birtakım ekonomik, birtakım siyasi, birtakım toplumsal, birtakım 
bireysel, birtakım günün getirdiği, modern şartların getirdiği mecburiyetlerden dolayı, sıkıntılardan 
dolayı bu noktaya gidiliyor, böyle bir çözüme gidiliyor. Bu çözümü hiç olmazsa kendi içinde tutarlı bir 
hâle getirebilmek, sürdürülebilir bir hâle getirebilmek, öngörülebilir bir hâle getirebilmek ve herkesin 
de hesabını, kitabını kimi tahsilini terbiyesini, kimi yurt dışındaki çalışmasını, kimi eğitimini, kimi 
işçiliğini, çıraklığını bu hâle getirsin şeklinde. 
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15 Temmuz sonrası çeşitli kararlar alındı, bu konuda okullar kapatıldı, GATA’nın statüsü değiştirildi. 
O da, biraz önce bahsettiğim gibi, bu konuda yapılması gereken neyse görüşler, öneriler alınıyor, 
veriliyor ve bu sistemlerin, askerî yargı dâhil, en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gayretlerimizi 
sürdürüyoruz. 

Sayın Tatlıoğlu’nun görüşleri var. E, tabii, bu 2 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum, anasına 
babasına sabır diliyorum, eşine, dostuna, arkadaşlarına, tüm milletimize… E, tabii ki şimdi, herkes ana 
baba, herkes burada özellikle bu salonda bulunanlar bir evlat sevgisi nedir biliyorlar, dolayısıyla, böyle 
bir şeyin olması, böyle bir sebep olması çok acı bir şey. Fakat bunu da fazla da böyle örselememek 
lazım. Bununla alakalı Sayın Bakan, ilgili arkadaşlarımız açıkladılar, idari soruşturma yapılıyor, adli 
soruşturma yapılıyor. E, varsa orada sevk ve idarede, orada varsa bir eksiklik, yanlışlık bunların da 
düzeltilmesi için hem idari anlamda hem adli anlamda gereken yapılacak. Burada şimdi, bazı şeyleri 
tekrar tekrar konuşmakla bir çare bulmak değil, bu sefer acıyı artırmaktan başka bir faydası olmuyor 
diye düşünüyorum. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum. 

Bu, yerli uçak konusu, işte vaatle uçtu vesaire… Hayır, bu böyle değil, şimdi, burada birtakım 
vizyon, birtakım hedefleri koymamız lazım ki gençler, ihtiyarlar, mühendisler, işçiler, askerler, siviller 
bir anlamda oradan bir şey bulsun, bir motivasyon olsun ve ona göre herkes yönelsinler. Bir de şimdi, 
her taahhüt her zaman olacak diye bir şey yok ama şimdi, düşünün, on sene öncesine göre, yirmi 
sene öncesine göre düşünün, neredeydik, nereye geldik? Yani bizim çok ciddi efendime söyleyeyim, 
tabii 1974’ten başlayan bir süreç var, onun aşama aşama gelişimi var ve şu anda, 2018’de geldiğimiz 
bir nokta var. Gerçekten buradan bir asker olarak, bir Türk vatandaşı olarak birçok konuda gurur 
duyuyoruz. Eskiden ufak tefek şeylerde dahi bağımlılık varken şimdi çok ciddi şekilde artıyor. İki 
gün önce Kırıkkale’de bu alanındaki kümelerde, bu alanda iş yapan işverenler kamu, özel sektör 
toplandık, ciddi bir istek var, arzu var, heves var yani herkes “Bir şey yapayım, bir şey başarayım.” 
diyor çünkü herkes birbirine kızarak konuşuyor. Ya, “Burası engelledi, bu engelledi.” koşmak isteyen 
insanların çekilmesinden dolayı duyduğu kızgınlığı gördüm ben onlarda. Dolayısıyla bizim devlet 
olarak, Bakanlık olarak bize ne düşüyorsa önlerini açmak bakımından “Gece gündüz emrinizdeyiz, 
neyse açalım.” dedik. Bir an önce… Yapılamayacak diye bir şey yok. Kanunlarda birtakım sıkıntılar 
vardı, bunlar düzeliyor, Bakanlar Kurulu kararı, Kabine kararı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bir 
şekilde bunların hepsi düzeldi, düzelmeye devam ediyor. Bunlarla önümüzün daha da açılacağına… 
Çünkü eskiden şöyleydi, onu da bir parantez içinde açayım, o da her zaman referans verilen bir nokta, 
bir konu. Şimdi, eskiden biz diyorduk ki: “Şu parçayı yapar mısınız?” Efendim, biz bunu devamlı 
Almanya’dan alıyoruz, Amerika’dan alıyoruz. “Yaparız ama gelecek sene bunu bizden alma garantisi 
vermeniz lazım.” diyorlar. “Hayır, veremeyiz, biz bu sene ihaleyi yaptık, alacaksınız, yapacaksınız, 
değilse bir başkası girecek.” O da “Paşam, olur mu öyle bir şey. Benim bunu yapabilmem için yatırım 
yapmam lazım. Yatırım yaptığım zaman para harcayacağım. Siz benden gelecek sene garanti verin 
ki on sene benden alacağınıza ben de o zaman yatırımımın karşılığını alayım.” diyor. Yiyecek için 
de böyle, içecek için de böyle, birçok konuda. Çok şükür bu halledildi, açıldı bu. Şimdi, bu mesela, 
müthiş, görülmeyen, gölgede kalmış bir engeldi, bilinmeyen bir engeldi, bir mayındı bu, bu kaldırıldı 
ve önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda bundan dolayı bizim sanayicimizin, bizim efendim, 
yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin çok ciddi bir atılım yapacağını ve elimizdeki imkânları daha çok 
genişleteceklerini değerlendiriyorum. 

Efendim, bu askerlik kanunu konusu vardı, onu geçiyorum. 
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Bu siyaset konusu tabii, belirgin bir siyaset bize göre var ama işte bu tabii bakış açısına göre 
değişiyor öyle mi, böyle mi şeklinde. Bunun tabii, tartışılması, görüşülmesi, konuşulması, özellikle 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bunların ortaya konulup herkesin kendine göre çıkarımını yapması 
önemli bir husus. 

Bir de şimdi, atlayabilirim ben, bu millî güvenlik siyaset belgesi sadece güvenlikten bahsetmiyor 
yani bunun içinde bütün toplumun katmanlarıyla alakalı alınması gereken tedbirler söz konusu. 
Dolayısıyla bunu da bu şekilde kullanalım. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Özel Harp Dairesiyle ilgili…

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Dur, oraya geleceğim şimdi, 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Vaktiniz azalıyor. 

BAŞKAN – Hayırdır, acelen mi var, bir yere gideceksin galiba?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, sen zamanı keseceksin, “Yazılı verirsiniz.” diyeceksin diye 
söyledim. 

BAŞKAN – Diyeceğim tabii ki. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Ben şöyle söyleyeyim: Özel Harp Dairesi diye 
bir şey kalmadı, o tarih, o bitti, onu bilin, kesin bilgi. Özel Harp Dairesi diye bir şey kalmadı. Özel 
Kuvvetler Komutanlığımız var. Özel Kuvvetler Komutanlığımızda da 2013 yılında -hani bu siyahtı, 
beyazdı, efendim, gazetelere, şunlara, bunlara çıktı- çok ciddi değişiklikler yapıldı, çok ciddi tedbirler 
alındı, onu kapatalım orada. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Geçmişe dönük…

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – İşte ona artık savcılarımız bakacak. 

Efendim, “Suriye’den çıkış, işte Irak’taki pozisyonlarımız nasıl olacak?” Şimdi tabii, Suriye’de 
ve Irak’ta gerçekten burada samimi olarak benim bildiğim bunlar, ben buna inanarak söylüyorum, 
Türkiye’nin güvenliğine çalışıyoruz. Yani şimdi şu anda biz Suriye’den Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 
diyelim ki bir düğmeye bastık, bir animasyon gibi, bir simülasyon gibi “Bütün kuvvetleri buradan 
çekelim.” diyebilen yani kalbiyle tamam, “Bizim artık burada Fırat Kalkanı Harekâtı’yla işimiz yok, 
çıkalım.”, “Efendim, Afrin’de bizim işimiz kalmadı, çıkalım.”, “İdlib’de işimiz kalmadı, çıkalım.” 
diyebilen var mı? Ya, bu mümkün değil, şu anda mümkün değil. Biz ne diyoruz? Efendim, burada bu 
Anayasa Komisyonunda ilgili 50’şer kişi seçildi, şimdi şu anda Şam bu konuda çalışmalarını sürdürüyor, 
Birleşmiş Milletler’den Mistura “Ben gitmeden bu iş hallolsun.” falan diye çok uğraştı. Şimdi yeni 
atanan kişi, onlarla konuşuyorlar, Birleşmiş Milletler konuşuyor, Rusya konuşuyor ve dolayısıyla 
oradan 50 kişi, diğer efendime söyleyeyim, Özgür Suriye Ordusundan, muhalefetten 50 kişi, bu 50 
kişi, toplam 150 kişi toplanacak, bunlardan 15’şer kişi çıkacak, bunlar da oturup Anayasa yapacaklar. 
Anayasa yapıldıktan sonra seçim yapılacak, seçim yapıldıktan sonra halkın içerideki, dışarıdaki yani 
Suriye’nin içindekiler, Suriye’nin dışındakiler, Suriyeliler bir şekilde bütünleşip bu seçimi yapacaklar 
ve idarelerine kavuşacaklar, bize de ona saygı duymak düşecek. Yani bizim durumumuz bu, ondan 
sonra da biz artık gerekeni diğer ülkelerle birlikte yapacağız. 

Tabii, İran’ın, Irak’ın, Suriye’nin güçlü olması bizi güçlendirir fakat diğer ülkelerle ilgili biraz 
dikkatli olmamız lazım diye düşünüyorum. 

Efendim, burada Sayın Çakır’ın değerlendirmeleri var. 

KAZIM ARSLAN (Denizli) – Sayın Bakan, diğer ülkeler hangisi?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – İşte, diğer ülkeler hepsi. 
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KAZIM ARSLAN (Denizli) – Komşular?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Komşular da var. 

BAŞKAN – Sayın Arslan, bir coğrafya haritası göndereyim ben size. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Sayın Çakır’ın hem yorum ve görüşleriyle 
alakalı ben de görüşlerimi söylüyorum. Efendim, burada “Millî Savunma Bakanlığının millî olmakla 
birlikte neler yapması gerektiği açık ve net belli olmalı.” Gerçekten belli, gerçekten açık ve net belli. 
Bu konuda herhangi bir birtakım… Dediğim gibi, dinamik konular bunlar, güvenlikle alakalı olduğu 
için, siyasetle alakalı olduğu için, ekonomiyle alakalı olduğu için, modernizasyonla alakalı olduğu için 
her geçen dönemde birtakım değişiklikler oluyor, yeni birtakım durumlar çıkıyor, ona göre de pozisyon 
alıyoruz. Onun dışında herhangi bir böyle muğlak bir nokta yok. 

Sahada varız, masada da varız. Yani bunu hakikaten bu milletin mensubu olarak, Silahlı 
Kuvvetlerin mensubu olarak, Kabinenin bir mensubu olarak büyük bir iftiharla, büyük bir övünçle, 
büyük bir kıvançla söylüyorum onu, masada da varız. Bakın, yani sadece gazete haberleri dahi bunun 
ne anlama geldiğini gösteriyor. Bir de geçmiş yıllara bakın. Dolayısıyla bu ciddi bir gelişme, çok önemli 
bir gelişme, gurur verici bir gelişme. Masada da hakkımızı, hukukumuzu korumak için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. 

Efendim, Sayın Şener ”Daha stratejik bakmak lazım, barışı aramak lazım.” şeklinde yorumlarını 
yaptılar, biz de olabildiğince stratejik bakıyoruz, olabildiğince efendim barışı arıyoruz, bunda herhangi 
bir sorun yok. 

Efendim, burada “Uluslararası emperyalist güçlerle ittifakla çıkar elde etmeye çalışmak kayıp.” 
şekilde fakat Sayın Arı da o da güzel bir giriş yaptı, “İttifaklar sürekli yenilenmekte.” dedi. Dolayısıyla 
bugün, yarın değil, mesele gelişen ve değişen durumlara göre biz de ittifaklarımızı değerlendiriyoruz, 
gücümüzü değerlendiriyoruz. 

Ben buradan bir tek konuya geleceğim, bu koridor konusunu söylemiştik. 

Bir diğer husus da efendim, Sayın Şener’e, orada herhâlde bir yanlış anlaşılma mı oldu, yahut 
da kendi de düzeltmek ister mi bilmiyorum. Fırat Kalkanı Harekâtı’nı, Zeytin Dalı Harekâtı’nı çok 
ciddi söylüyorum, küçümseyemezsiniz, oradaki şehitlerimizi, oradaki gazilerimizi hafife alamazsınız; 
bu, çok yanlış bir yaklaşım olur. O insanlar vatanları için, milletleri için ülkemizin ve milletimizin 
güvenliği için kendilerine verilen görevi yaptılar ve biz onları her zaman saygıyla anıyoruz, rahmetle 
anıyoruz, bunun da bu şekilde kayıtlara geçmesini istiyorum. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Benim söylediğimle ne ilgisi var? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Efendim, tamam, siz söylediniz ben de söyledim. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – İstediğiniz kadar…

BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu, müsaade eder misiniz. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – İlnur Çevik’in söylediğine cevap versin, İlnur Çevik’in 
söylediği var. 

BAŞKAN – Sayın Bakan size hiç karışmadı siz konuşurken. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Efendim, bu Orta Doğu politikası bir macera 
değildir, güvenliğimiz ve savunmamız için gerekli neyse, işte Kabine, efendime söyleyeyim, 
Cumhurbaşkanlığımızın Başkanlığında gerekli kararları alıyor ve onları uyguluyoruz. 
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Efendim, bu Suriye rejimle alakalı, onun başındaki Esad’la alakalı da bizim kendi görüşümüz 
açık ve net, Esad katil ve 1 milyona yakın insanın katili, bunu da bu şekilde biliyoruz ve onlarla da 
herhangi bir temasımız yok, Suriye halkı bizim kardeşimiz. Eğer bu Anayasa gerçekleşirse… Anayasa 
gerçekleşecek, arkasından seçim gerçekleşecek, Suriye’nin gerçek sahipleri duruma hâkim olacaklar, 
biz de onlara her türlü saygıyı, her türlü hürmeti göstereceğiz. 

Efendim, diğer bir konu da bu İHA’lar konusu. Şimdi sayın üyeler, 2012 yılında anlaşmasını ve 
sözleşmesini yaptığımız 10 İHA’mız vardı bizim, 3’ü arızalıydı, 7’si çalışıyordu, bizim için çok da 
hayati…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakanım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – …önemi haizdi. Anlaşması yapılan, sözleşmesi 
yapılan bu İHA’ların bakım saatleri geldiğinde bu Mavi Marmara’dan dolayı parasını aldıkları hâlde 
bakımını dahi yapamadılar ve bizim uçuracak tek bir İHA’mız yoktu. Bunun üzerine zaten bu işte 
çalışmakta olan özel ve kamu, bütün herkes seferber oldu bizim kendi askerî kurum ve kuruluşlarımız 
dâhil, özel sektör dâhil bugünkü noktaya geldik. Dolayısıyla bu saygıdeğer bir nokta, bunu takdirle 
karşılamak lazım. Şu anda silahlı ve silahsız İHA ihraç edecek duruma geldik. Bütün dost ve müttefik 
ülkeler bizden bunu talep ediyorlar ve şu anda da bizim ister yurt içinde ister yurt dışındaki, sınır 
ötesindeki yaptığımız terörle mücadele harekâtında, diğer faaliyetlerimizde bunların katalitik etkisi, 
bunların yaptığı katkı çok önemli, çok hayati. Burada tabii empatiyi de doğru kurmak lazım yani 
empatideki örneğe de katılmadığımızı burada belirtmek istiyorum. 

Efendim diğer bir husus da, oradaki bir Özgür Suriye Ordusu mensubunun kalp çıkardığını, yağma 
yaptığı filan gibi… Bunların da “fake” olduğunu da bilin. Biz bu Afrin Operasyonu’nu yaparken gece 
saat ikide…

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Hiçbiri “fake” değil.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Efendim, tamam sonra verirsiniz cevabınızı.

Sayın Başkan, saat ikide haberler çıktı, dediler ki: “Efendim, işte Türk Silahlı Kuvvetleri 
bombayı şuraya attı, bakın, ölen çocuklar da şunlar.” İnanın ben Genelkurmay Başkanı, yanımızda 
Kara Kuvvetleri Komutanı İkinci Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı inanın ağladık ve çok üzüldük, 
donduk kaldık. Yani affedersiniz “Bu boku biz mi yedik?” diye fakat iki saat sonra Anadolu Ajansı 
çıkardı bunu Halep’ten, bir başkasını çıkardı Musul’dan, bir başkasını çıkardı Doğu Guta’dan, bir 
taa Rohingya’daki katliamı dahi birtakım resimlerle, fotoğraflarla bazıları Türk Silahlı Kuvvetlerine, 
Türkiye Cumhuriyeti devletine yüklemeye çalıştılar. Bunların hepsi kayıtlarda var, ne olup ne bittiği. 
Efendim, tabii, bu dezenformasyona dikkat etmemiz lazım, bu konuda çok şeyler var. 

Efendim Halep’ten kaçanlar terörden kaçmadılar, rejimden kaçtılar. Bunun da kayıtlara geçmesini 
dikkatlerinize sunuyorum.

Sayın Sındır’ın değerlendirmeleri oldu. Sayıştayla ilgili bazı tenkitler var, bunları biz çok ciddi bir 
şekilde ele alıyoruz, bunlarla ilgili yapmamız gereken neyse yapacağız fakat bunu da yaparken tabii 
Türk Silahlı Kuvvetlerini tenkit ederken yani insaflı tenkit etmek lazım çünkü burada biraz önce bir 
mevzu oldu atladık onu biz.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, bu arada az önce mikrofonunuz kesildi o sürenin bittiği anlamına 
geliyor, ek süre verdim, ben onu hatırlatayım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Ben o zaman şu ana konulara girelim.
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BAŞKAN – Yani bir on beş dakika  ilave süre verdim.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Bizim asistan sizin asistan ama asistan hiç.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, ben o yüzden gönderdim buradan.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Bravo!

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Koskoca Bakan Yardımcısı.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Efendim, burada o zaman ana konulara değinip 
geçeceğim. 

Bu F35 konusu. Bizim F35 bir ortaklık sayın üyeler, bir ortaklık. Türkiye de ortaklardan biri. Şu 
ana kadar 900 milyon dolar para yatırdık. Dolayısıyla, bu ortaklığın bir parçasıyız. Ayrıca, bu ortaklık 
içinde biz 116 uçak alacağız. Bunun içinde bizim de yapacağımız bazı görevler. Burada yapacağımız 
parçalar var, şunlar, bunlar var, bir iş bölümü yapılmış, Malatya’da çok ciddi bir yatırım var, onların 
üstleri yapılıyor ve şu ana kadar da Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamalar dolayısıyla hiçbir değişiklik söz konusu değil, bütün faaliyetler planlanan şekilde devam 
ediyor. Efendim, bunlardan ikisi alındı, ikisi de önümüzdeki martta alınacak ve ona göre süreç devam 
edecek. Biz oraya pilotlarımızı gönderdik, pilotlarımız eğitimlerini sürdürüyorlar. Bakım personelimiz, 
astsubay kardeşlerimiz vardı onlar gittiler, orada bakım kursu alıyorlar, her şey planlandığı şekilde 
devam ediyor. Bu 12-13 Kasımda Amerikan Savunma Bakanlığından bir rapor bekleniyor, o rapor da 
büyük bir ihtimalle normal geçecek ve dolayısıyla burada herhangi bir sıkıntı yok. 

Efendim, S400’e geldiğimiz zaman, bunu benim söylememe gerek yok eğer takip edebildiyseniz 
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çok açık ve net bir şekilde söyledi. Biz ciddi bir şekilde hava ve 
füze -hava, hava kuvvetleri; füze, füze- tehdidine maruzuz. Bunun giderilmesi lazım, buna karşı tedbir 
almamız lazım. Bu tedbirler çerçevesinde NATO’ya müracaat ettik. NATO’da Amerika, İspanya, 
İtalya, Hollanda geldiler; Hollanda ve Amerika gitti, İspanya ve İtalya devam ediyor, biri Patriot, diğeri 
SAMP-T. Şimdi, bunlarla hep böyle NATO gelsin, NATO gitsin olmayacağına göre bizim bunu tedarik 
etmemiz lazım, buna sahip olmamız lazım. Bununla ilgili Pariot’la konuştuk, Çin’le konuştuk, SAMP-
T’le konuştuk, Ruslarla konuştuk ve burada bizim şartlarımız var, sadece mesele teçhizatın alınıp 
verilmesi değil. Bunu alırken: 

1) Malzemeyi alacağız. 

2) Bunun eğitimini vereceksiniz. 

3) Yedek parçasını vereceksiniz. 

4) Bunun beraber bilgi üretimini yapacağız. 

5) Bunu üreteceğiz beraber. Bunu modernize edeceğiz biz de taraf olacağız. 

Ya, bunların hiçbirine evet demedi dostlarımız.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – S400 teknolojisini paylaşacak mı, bunları veriyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Olacak, tabii bunların hepsi konuşuluyor.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Anlaşmada yok.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Yanlış biliyorsunuz.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Var mı?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Var tabii.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – NATO niye vermiyor Sayın Bakanım?
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Muhatap NATO değil. Bak onlar NATO’nun 
üyesi olan ülkelerden birisiyle konuşuyorlar, orada bir anlaşma sözleşme oluyor, Amerika “Ben 
yardım ederim.” diyor geliyor buraya. İtalya “Ben dururum.” diyor geliyor; Hollanda diyor, geliyor.  
NATO’da bir şey yok, ülkeler var. Biz Amerika’ya müracaat ediyoruz, diyoruz ki: “Bize Patriot füzesi 
satın, şu şartlarda satın.” Mektuba cevap vermediler, mektuba cevap gelmedi henüz. SAMP-T’yle bir 
takım anlaşmalar yapıldı, devam ediyor, orada bir kulvar var. Dolayısıyla, biz hani sabah kalkıp da 
gözümüzü kapatıp, sağı solu yıkıp döküp Rusya’ya gitmiş değiliz. Bu bir çalışmanın, bir araştırmanın, 
bir incelemenin…

BAŞKAN – S400’ler de en gelişmişlerinden biri hava savunma sistemlerinde.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Gayet tabii, doğru. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kongrenin S400’e karşı F35 kararına ne diyeceksiniz? Amerikan 
Kongresi “S400’den vazgeçmezse F35 vermeyeceğiz.” diye karar aldı.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Onlar karar değil, çalışmalar devam ediyor. 
Bizim F35 devam ediyor, hiç kafanızı yormayın devam ediyor.

BAŞKAN – Sen rahat ol Sayın Paylan, üzülme.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Rahat olun. Sonra sen bir daha nasıl olsa askere 
de gelmeyeceksin.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ben yeni kuşaklar için söylüyorum.

BAŞKAN – İbrahim Aydemir bile senin kadar üzülmüyor bu işe.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Bakanım, Ağrı’ya gönderin, Ağrı’ya gelsin de bir askerlik görsün.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Bunun dışında gelelim bu Ege, Kıbrıs ve Doğu 
Akdeniz konularına gelelim. Bu Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta biz çok açık ve net, çok samimi 
olarak… İsterseniz şimdi buradan telefonla oradaki arkadaşlarla konuşayım, Yunan komşularımızla, 
çok samimi, bire bir, eşler, aile vesaire her şey tamam. Ama enteresan bir politika var, anlaşamıyoruz 
çünkü burada 1931’de Yunanistan hava sahasını 10 mil ilan etti, daha sonra 1936’da 3 mili 6 mile 
çıkardı, biz 1966’da 3’ü 6’ya çıkardık. Şimdi, Yunanistan dünyada hiçbir örneği olmayan…Şunu 
anlatmam lazım: Yani karasuları demek kara parçasına olan mesafe. Burası deniz, burası da ada; ben 
adaya şimdi 6 mile kadar yaklaşabilirim gemiyle, bu ihlal değil fakat o gemi üzerindeki helikopter 
kalktığı anda Yunan hava sahasını ihlal ediyor çünkü hava sahası 10 mil. Yahu dünyada böyle bir şey 
yok. Böyle bir şey yok, bunun izahı yok. Bu NATO tatbikatlarında, Türkiye’nin faaliyetlerinde bu en 
büyük kritik problem. Bu devamlı gündeme geliyor. Bizim ihlal filan… Diyor ki: “Siz 500 kere ihlal 
ettiniz.” doğru. Biz 6 mile girdik ama 10 mil nereden çıkardınız siz hava sahasını, birincisi bu.

İkincisi de…

KAZIM ARSLAN (Denizli) – Sayın Bakanım, acaba NATO araya girip de  çözemiyor mu bu işi?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Yok çözülmedi daha. 

KAZIM ARSLAN (Denizli) – Çözemezler mi?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Yok, işte yıllardır nerede… Biz çözeceğiz, 
Yunanlı dostlarımızla beraber oturup biz çözeceğiz.

KAZIM ARSLAN (Denizli) – Sayın Bakan, Güven Erkaya’nın bir tezi vardı.

BAŞKAN – Arkadaşlar, soru işlemi tamamlandı, lütfen.

Sayın Bakanım, son beş dakikanız.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Dur, benden gidiyor şimdi bir dakika.

Diğer bir husus da, yine yüksek heyet tarafından bilinmesi lazım, FIR hattı “Flight information 
region” dediğimiz bir hat FIR hattı. Bu hat egemenlik meselesi değil. Yani orayı sınır hattı gibi kabul 
ediyorlar, FIR, hattını geçtikten sonra “Bizim egemenliğimizde, bize haber vereceksiniz, bize bilgi 
vereceksiniz.” Yok öyle bir şey, bunun usulleri var. Dolayısıyla, buna benzer konularımız var. Bunları 
biz tamamen, gerçekten, samimi olarak birçok kez Cumhurbaşkanımız, birçok kez ben Genelkurmay 
Başkanı olarak, birçok kez son zamanlarda Bakan olarak “Gelin, oturun konuşalım.” diyoruz. Ama 
tek tek değil. Türkiye ile Yunanistan arasında ne kadar problem var? Kapatın kapıyı, kim uzmanlar? 
50 kişi, oturun çözün, çözün bunu. Hep beraber açıklayalım. Bugün bunu, yarın onu filan şeklinde 
olmasın diyoruz. Bu manada bir sıkıntı var fakat biz iyi komşuluktan yanayız, barıştan yanayız, 
huzurdan yanayız -efendime söyleyeyim- ekonomik olarak bu mevcut imkânlardan, zenginliklerden 
herkes yararlansın diyoruz, karşılıklı olarak gidişler gelişler kolaylaşsın diyoruz, herkesin hayatını 
kolaylaştıralım diyoruz. Adalar bize çok yakın, gelsinler alışveriş yapsınlar, gitsinler gelsinler, hastane 
işi var, diğer ihtiyaçları var ve fakat bunun dışında da “Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerine karşı her türlü 
girişime karşıyız diyoruz. “Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz, hiçbir haklarımızın çiğnenmesine 
müsaade etmeyeceğiz, bunu da bilin.” diyoruz.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Sayın Bakan, 14 ada ne durumda?

BAŞKAN – O hediye edilen adaları geri alacağız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Orada bir karışıklık var sizin bilginize, şimdi 
girersek karışır o iş. İsterseniz onu daha sonra yazılı, mazılı veyahut da gelin konuşalım. Orada bir 
karışıklık var. Yan yana oturup konuşalım diyorum. İzah etmemiz lazım bazı şeyleri harita üzerinden.

Efendim, dolayısıyla, burada biz, barışı ve diplomasiyi desteklemek için, barış ve diplomasiyle 
çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunlardan emin olabilirsiniz. 

Efendim, diğer konularda da şöyle bir bakayım müsaade ederseniz... 

Ege’yi söyledik. 

FETÖ konusunda 15 binden fazla Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şu an itibarıyla ihraç edilmiş 
durumda. “Efendim, bu mücadele devam ediyor mu” Ediyor. Birinci husus şu: Yeni bilgi, belge çıktığı 
takdirde, istihbarat kuruluşlarımızdan, savcılarımızdan yeni bir bilgi, yeni bir belge, yeni bir ifade 
çıktığı zaman tereddütsüz yapılması gereken neyse o işlem yapılıyor, birinci husus. 

İkinci husus, bir de tersi var bunun: OHAL Komisyonu tarafından, mahkemelerimiz tarafından 
herhangi bir şekilde suçsuzluğuna kanaat getirilen varsa onlar da tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine 
dönüyorlar. Diğer bir husus da, burada mücadeleyi bazı basın organlarımız bilerek veya bilmeyerek bazı 
kişilerle, bazı kuvvetlerle anıyorlar. Bu doğru değil, bu gerçeği yansıtmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
tüm komuta katı, Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri 
Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, herkes ve Millî Savunma Bakanı ve Bakanlığı büyük bir 
şiddetle, azim ve kararlılıkla bu mücadeleyi aralıksız sürdürmektedir. 

Efendim, bu açıklardan falan bahsediliyor. Böyle bir şey yok. Gerçekten bu FETÖ içimizden 
temizlendik sonra Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen bütün görevleri neyle yapıyor sayısal 
azalmaya rağmen? Kalan personelin birbirine güvenmesiyle, inancıyla, fedakârlıkla ve kahramanlıkla. 
İnanın, bazı görevler artmış olmasına rağmen, 1 pilot 5 pilotun işini yapıyor olmasına rağmen tek 
kelime gıkı çıkmıyor, bunu da bilin. Ve gerçekten biz burada biz savaş meselesi, efendim, işte, mücadele 
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meselesi söz konusu olmakla beraber, bizim burada temelde de yine söylediğimiz, Atatürk’ün her 
zaman her yerde gördüğümüz temel ilkesi: “Yurtta sulh, cihanda sulh.” diyoruz, bunun için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. 

BAŞKAN – Oradan iki dakikalık daha malzeme çıkar herhâlde. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Bitiyor efendim, bitiyor, tamam. Yani gerçekten, 
samimiyetle verebileceğim cevapları vereyim diyorum. 

Dışa bağımlılığımızın azaltılması için çok ciddi bir çalışma var. 

İttifaklar yenilenmekte. 

Emir-komuta zincirinde kesinlikle bir sıkıntı yok. Bakan, Genelkurmay Başkanı, kuvvet 
komutanları, hiçbir sıkıntı yok. Bundan dolayı ne kadar şükretsek azdır, hem kişi olarak hem ülke 
olarak.  

Bu savunma sanayi çalıştayından bahsettiniz. Biz bunu da gerçekten bu Kırıkkale’de yaptığımızı 
daha da genişleteceğiz, yurt sathında olabildiğince özel sektör, olabildiğince ben kamuyu bu 
savunma sanayindeki atılımlarında engeller varsa bizzat kendilerinden öğrenip onları kaldırmak için 
gayretlerimizi sürdüreceğiz. 

Terörle mücadelede bölgecilik yapmayalım. 

Burada, tabii, Sayın Hüseyin Kaçmaz’ın, efendime söyleyeyim, yorumları var, değerlendirmeleri 
var. Bunları, tabii, uzun uzun konuşmak lazım. Yani bu “Geleceği olumlu göremiyorum.” diye sözünüz 
var, olumlu görün. Yani burada hakikaten bir çözüm süreci yaşandı, onun getirdiği birtakım dersler 
var. Şimdi, tabii, terörle mücadele süreci yaşanıyor. Umarız, dileriz ki bundan güzel bir sentez çıkar, 
herkes yerini, yurdunu öğrenir ve biz 80 milyon, 82 milyon kardeşçe, güven içinde, huzur içinde 
yaşarız. Temennimiz bu, çalışmamız bu. Unutmayın, bu çözüm sürecinin hemen sonuna tekabül eden, 
terörle mücadelenin 24 Temmuz 2015’te başlamasının hemen öncesinde sadece çukurlar meselesi 
değil, orada çok ciddi bir kalkışma vardı, plebisit konuşulmaya başlandı, yollar kesilmeye başlandı, 
güvenlik kuvvetleri tehdit edilmeye başlandı, çok ciddi bir azgınlık hâline dönüştü iş. Orada, efendim, 
bunun yapılması bir kötülük mü, hayır. Çünkü şimdi izan sahibi, insaf sahibi Kürt kardeşlerim bunun 
yapılmasından çok büyük dersler çıkarıyorlar. “Devlet yapacağını yaptı, bunlar bundan anlamıyorlar.” 
diye bir noktaya geliyorlar. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Biz son derece umutluyuz. 

Yine arkadaşımızın söylediği, bu, devlet şiddetinden bahsetti. Hayır, devlet şiddet yapmıyor. 
Devlet, efendim, hukukla, efendim, kolluk kuvvetiyle ve silahlı kuvvetleriyle güvenliği sağlıyor, 
oradaki, efendim, nizamı, intizamı sağlıyor. O şekilde bakmamız lazım. Ama aklıselim çok önemli, 
hepimize lazım. Efendim, her türlü hatayı yapmış olabiliriz, her türlü yanlışımız olabilir, benim, kişisel 
olarak, bunları biz düzeltmeye hazırız. Fakat bu konuda da devletin rolünü, Silahlı Kuvvetlerin rolünü 
de şey yapmamız lazım. 

Diğerlerini inceleyemedim Sayın Başkanım. Ben burada müsaade ederseniz kapatıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Açık kalan sorular olursa onları da yazılı olarak alırız. 

Değerli hazırun, kurum bütçeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Sayın Başkan, yazılı olarak cevapları alabilecek miyiz? 

BAŞKAN – İstedim, evet. 
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Sayın Bakan, açık kalan soruların cevaplarını da yazılı olarak alalım. 
Şimdi sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutuyorum. 
(Millî Savunma Bakanlığının 2019 yılı bütçesi ile 2017 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul 

edildi.)
BAŞKAN – Sayın Şener, buyurun lütfen.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Başkan, her şeyden önce, Millî Savunma Bakanlığı 

bütçesi hayırlı olsun, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.  
Bütçenin hayırlı olması dileklerimle bir noktanın altını çizmek istiyorum. Her ne kadar Sayın Bakan 

birliklere yaptığı konuşmalardaki üslubu benimsemiş, moral, motivasyonu sağlamaya çalışıyorsa da 
burada, söylediğim, söylemediğim sözlerle birlikte söylediklerimi anlaşılmaz hâle getirmekte de ince 
bir üslup kullanmış olsa da Suriye politikasındaki şu gerçeği bir kere kabul etmek lazım: Bu iktidarın 
Suriye politikası yanlıştır. 

BAŞKAN – Sizin düşünceniz tabii. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Objektif herkesin düşüncesidir. Bu politikanın doğru olduğunu 

kimse söyleyemez. Neden söyleyemez? Son dönem itibarıyla söylemiyorum. 
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Arkadaşlar, son söz milletvekilinin, bir arkadaşımıza her zaman söz veriyoruz, 

müsaade edin, karışmayın. 
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Cevap hakkı doğuyor. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Başkan, 2014 yılı sonrası itibarıyla çok yönlü, çok 

boyutlu, bilmem Rusya başta olmak üzere diğer devletlerin içine girdiği, Türkiye’nin politikalarında da 
kırılmaların olduğu bir dönemdir. 2014 sonrasıyla bağlantılı olarak söylemiyorum ama 2014 öncesiyle 
ilgili Türkiye’nin izlediği politikalar hem insani değildir hem millî politikalarımıza aykırıdır hem de 
İslami değildir. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Nasıl teşekkür ediyorsunuz? (Gülüşmeler)
BAŞKAN – Bitti, bir dakikadır son söz Sayın Şener, iki buçuk dakika oldu. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Ama iki buçuk dakikanın ikisini siz kullandınız. 
BAŞKAN – Yok canım, size öyle geliyor. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Dolayısıyla, bu yanlış politikaların atlanarak, işin yarısından 

sonrasıyla bağlantılı olarak, ilk dönemi unutturularak, unutturulmaya çalışılarak konuşulmasıyla, 
değerlendirme yapılmasıyla, “Ben dedim, oldu.” demekle bu işler olmaz. Söylediğiniz gibi de değildir. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz. 
Sayın Paylan…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, Netflix’de “Black Mirror” diye bir dizi var, fütüristik 

bir dizi, izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok karanlık bir gelecek bizi bekliyor, yani şu andan onu 
görüyorum. Şöyle bakın: Robot askerlerden bahsediliyor, siz uçaklardan, füzelerden bahsediyorsunuz 
ama birileri bir yerde sinekler yapıyorlar, o sinekler o dizide insanın burnundan, kulağından giriyor ve 
o insanları yok ediyor, düşman bildiklerini. Bütün dünyada birileri, birilerini düşman biliyor. Karanlık 
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bir geleceğe doğru yürüyoruz. Bu anlamda, hepimizin yapması gereken güvenlik-özgürlük dengesini 
sağlamak, hem ulusal barışımızı hem bölgesel barışımızı demokratik temellerde sağlamak. Yoksa 
silahlanma yarışıyla…

BAŞKAN – Sayın Bakan da bunun dışında bir şey söylemedi zaten. 
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – …insanlığın felaketine doğru gideriz. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz, sağ olun Sayın Paylan. 
Evet, bütçeniz hayırlı uğurlu olsun. 
Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. 
Değerli arkadaşlar, 2 Kasım Cuma günü saat 10.00’da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati. 18.50


