TÜRKİ YE BÜYÜK M İ LLET M ECLİ Sİ
PLAN VE BÜTÇE KOM İ SYONU
T U T A N A K D E R G İ Sİ
22’nci Toplantı
14 Şubat 2016 Pazar

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’ nde okunmuş
bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı
sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Çİ NDEKİ LER

I .– GÖRÜŞÜLEN KONULAR
I I .- SUNUM LAR
1.- İçişleri Bakanı Efkan Ala’ nın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı
(1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında
sunumu
2.- Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297)
hakkında sunumu
I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297)
a) İçişleri Bakanlığı
b) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

c) Emniyet Genel Müdürlüğü
ç) Jandarma Genel Komutanlığı
d) Sahil Güvenlik Komutanlığı
e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
f) Millî Savunma Bakanlığı
g) Savunma Sanayii Müsteşarlığı
I V.- AÇI KLAM ALAR
1.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ nun, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ ın
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasına ilişkin açıklaması
2.- Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’ nun, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ ın
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasına ilişkin açıklaması
3.- Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ ın, Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin
açıklaması
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14 Şubat 2016 Pazar
Bİ Rİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 12.03
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN(İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok değerli Bakanımız, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın çok
değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Komisyonumuzun 22‟nci BirleĢimini açıyorum.
Gündemimizde ĠçiĢleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçe kesin hesap ve SayıĢtay raporları ile Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü bütçe ve kesin
hesabı bulunmaktadır.
ġimdi, sunumunu yapmak üzere değerli Bakanımıza söz veriyorum.
Sayın Bakanım sunumuzun için süre kırk beĢ dakikadır.
Buyurun lütfen.
I I .- SUNUM LAR
1.- İçişleri Bakanı Efkan Ala’ nın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; hepinizi sözlerimin
baĢında saygıyla selamlıyorum.
Ġzin verirseniz, önce, beraber komisyona geldiğimiz arkadaĢlarımızı, bürokratlarımızı takdim etmek isterim.
(ĠçiĢleri Bakanı Efkan Ala beraberindeki bürokratları tanıttı)
Ekibimle beraber tekrar saygıyla selamlıyorum BaĢkanımızı ve heyetimizi.
BAġKAN – TeĢekkür ederiz.
Buyurun Sayın Bakan.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun kıymetli üyeleri; tekrar sözlerimin
baĢında sizleri selamlayarak görüĢmeler sırasında yapacağınız eleĢtiri ve önerileriniz için Ģimdiden teĢekkürlerimi sunuyorum.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızın görevleri Ģunlardır:
Anayasa ve yasalarımıza uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti‟ nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, güvenlik ve
asayiĢi, kamu düzeni ve genel ahlakı ile vatandaĢlarımızın hak ve hürriyetlerini korumak.
Suç iĢlenmesini önlemek ve suçluları takip edip yakalamak, her türlü terörle, kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadele etmek.
Sınır, kıyı ve deniz yetki alanlarımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak.
Ġllerin genel idare alanındaki hizmet esaslarını belirlemek.
Mahallin en büyük mülki idare amiri olan vali ve kaymakamlar aracılığıyla, il ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluĢlarının
koordinasyon içinde çalıĢmasını sağlamak.
Mahalli idarelerin “ idarenin bütünlüğü” ilkesi çerçevesinde, verimli ve etkin bir biçimde hizmet yürütebilmesi amacıyla
standartlar oluĢturmak, yol göstermek ve bu idarelerin merkezî idareyle iliĢkilerini düzenlemek ve denetlemek.
Nüfus ve vatandaĢlık hizmetlerini yürütmek.
Dernekler, sendikalar, siyasi partiler ve yardım toplama kuruluĢlarıyla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek, kamu yararı statüsü
bulunan dernekler baĢta olmak üzere yerli ve yabancı dernekleri, üst kuruluĢları ve birlikleri denetlemek,
Göç, yabancılar, insan ticareti mağdurları ve vatansızlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek ve kanunlarla kendisine verilen diğer
görevleri yerine getirmektir.
Bakanlığımız, kendisine verilen bu görevleri; 6 ana hizmet birimi, 6 danıĢma ve denetim birimi, 5 yardımcı hizmet birimi, 5
bağlı kuruluĢ, 81 il valiliği, 919 ilçe kaymakamlığı ve bunlara bağlı alt birimleri vasıtasıyla yürütmektedir.
Değerli milletvekilleri, Bakanlık olarak görevli ve sorumlu olduğumuz alanlarda yaptığımız çalıĢmalar ve aldığımız sonuçlar
hakkında sizleri bilgilendirmeyi arzu ediyorum.
Bakanlığımız, sunduğu kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülmesi amacıyla stratejik yönetim sistemini
kararlılıkla uygulamaktadır. Bu doğrultuda, Ģeffaf ve hesap verebilir yönetimin önemli araçları olan Stratejik Plan, Performans
Programı ve Faaliyet Raporu uygulamaları da Bakanlığımızca etkin bir biçimde yürütülmektedir.
2010-2014 Stratejik Planı‟nda olduğu gibi, 2015-2019 Stratejik Planı‟ nda da, vatandaĢlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri,
onların memnuniyetini esas alarak yerinde ve kaliteli bir Ģekilde sunmak temel ilke olarak benimsenmiĢtir.
2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planımızda 5 amaç belirlenmiĢtir; bunlar:

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :14/02/2016

Saat :

Kayıt:.Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………….

Sayfa: 4

Ġç güvenlik, göç ve sınır yönetimi hizmetlerinin insan hakları çerçevesinde etkinleĢtirilmesi ile güven ve huzur ortamını
sağlamak,
Mülki ve mahalli idarelerin sunduğu hizmetlerde hız ve kaliteyi artırmak,
Sivil toplum faaliyetlerini desteklemek,
Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerini etkin, verimli ve güvenli olarak kullanmak,
Bakanlık hizmetlerinde hız ve kaliteyi artırmaktır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımız, güvenlik hizmetlerini, bağlı kuruluĢlarımız olan Jandarma Genel
Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla
yürütmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığında 147.671, Emniyet Genel Müdürlüğü‟ nde 273 bin, Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığında
92 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 5.673 personel görev yapmaktadır.
Ülkemizin, alan olarak yüzde 93‟ ü jandarma görev ve sorumluluk bölgesinde, yüzde 7‟ si ise polis görev ve sorumluluk
bölgesindedir.
Toplam nüfusun yüzde 86‟ sı polis, yüzde 14‟ ü ise jandarma bölgesinde yaĢamaktadır.
Ülkemizin toplam 8.484 kilometre uzunluğundaki kıyı Ģeridinin, karasularımızın ve ülkemiz yüzölçümünün yaklaĢık yarısı
büyüklüğündeki 378.000 km²‟ lik deniz yetki alanlarımızın güvenliği de Sahil Güvenlik Komutanlığınca sağlanmaktadır.
Bakanlığımız tarafından, güvenlik hizmetlerinin sağlanması ve suçların iĢlenmeden önlenmesine yönelik olarak, vatandaĢ odaklı
hizmet anlayıĢı doğrultusunda, teknolojik imkânlardan da istifade edilerek hizmet kalitesini ön plana çıkaran çalıĢmalar yapılmaktadır.
Bu çerçevede, suçla mücadelede, öncelikle önleyici tedbirlere ağırlık verilmiĢtir. Bu kapsamda, MOBESE olarak da bilinen
Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi‟ nden azami ölçüde yararlanılmakta, 81 ilimizin tamamında ve büyük ilçelerimizde bu altyapı
kurulmuĢ durumdadır. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından denizlerimizin MOBESE‟ si olacak Sahil Gözetleme Radar
Sistemi‟ nin Marmara ve Ege bölgelerindeki kurulumlarına baĢlanmıĢtır.
Güvenlik teĢkilatlarımız, her türlü teknolojik imkâna ve uluslararası akrediteye sahip modern kriminal laboratuvarlarla faali yet
göstermektedir.
Organize suç örgütlerine yönelik planlı operasyonlarla, bu örgütlerin birçoğu etkisiz hâle getirilmiĢ ve bu sayede vatandaĢımızın
devlete olan güveni pekiĢtirilmiĢtir.
Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, kadınların daha etkin biçimde korunmasına
yönelik tedbirler Bakanlığımızca büyük bir hassasiyetle yerine getirilmektedir.
Hizmetlerin kalitesini daha da arttırmak için kurum içi ve diğer kurumlarla koordineyi sağlamak ve iĢbirliğini güçlendirmek
amacıyla, asayiĢ Ģube müdürlükleri bünyesinde Aile Ġçi ve Kadına KarĢı ġiddetle Mücadele Büro Amirliği kurulmuĢtur.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla birlikte Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Projesi kapsamında 81 ilde 500 eğitici yetiĢtirilerek
personelimize hizmet içi eğitim verilecektir.
Sentetik uyuĢturucuların kullanımının önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu‟ nda düzenleme yapılarak sentetik uyuĢturucu
maddelere yönelik cezai yaptırımlar daha caydırıcı hâle getirilmiĢtir.
Güvenlik hizmetlerine toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, suçla mücadeleyi etkin kılma ile güvenli ve huzurlu bir ortam
sağlamada fevkalade önem arz etmektedir.
Bu amaçla baĢlatılan ve bugüne kadar baĢarılı sonuçlar alınan Toplum Destekli Polislik Projesi 81 ilimizde uygulanmaktadır.
Proje kapsamında, her mahalleden sorumlu en az bir polis memuru görevlendirilmiĢ, vatandaĢların sorunlarını e-posta yoluyla
sorumlu polis memuruna ulaĢtırabilmesi imkânı sağlanmıĢtır.
Toplum destekli polislik uygulaması kapsamında; bireylerin sosyal duyarlılık ve farkındalığının artırılması, çocuklar ve
gençlerin suçtan ve zararlı alıĢkanlıklardan korunması, çocukların maruz kalabileceği tehlikeler konusunda ailelerin ve güvenlik
önlemleri konusunda bireylerin bilgilendirilmesi amacıyla birçok proje uygulanmaktadır.
Kamu güvenliğinin tamamlayıcı bir unsuru olarak kabul ettiğimiz özel güvenlik hizmetlerinin etkin bir Ģekilde yürütülmesi
amacıyla, Bakanlığımızca her türlü idari düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince,
Bakanlığımız tarafından ülke genelinde faaliyet gösteren özel güvenlik Ģirketlerine ve özel güvenlik eğitim kurumlarına faaliyet izni
verilmektedir. Özel güvenlik görevlilerine çalıĢma izni verilmesine yönelik sınavlar da yine Bakanlığımızca yapılmaktadır.
Kanun kapsamında bulunan 468 eğitim kurumu, 1.394 Ģirket ve 348 alarm merkezinin denetimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde kurulan Özel Güvenlik Denetleme BaĢkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.
2015 yılında, 491 özel güvenlik Ģirketi, 1.365 eğitim kurumu ile 30.482 özel güvenlik izni alan yer olmak üzere toplam 32.338
denetleme yapılmıĢtır.
Özel güvenlik hizmetleri kapsamında 80.845 yer özel güvenlik personeli çalıĢtırma izni almıĢtır. Polis sorumluluk bölgesinde
753.377, jandarma sorumluluk bölgesinde 133.730 olmak üzere, toplam 887.107 kiĢiye özel güvenlik kimlik kartı verilmiĢtir.
Özel güvenlik kimlik kartı verilenlerden, polis sorumluluk bölgesinde 243.321, jandarma sorumluluk bölgesinde 59.236, toplam
302.557 kiĢi özel güvenlik sektöründe istihdam edilmektedir.
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Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Emniyet TeĢkilat Kanunu‟nda yapılan düzenlemeyle polis amirlerinin terfilerinde kıdem
yerine liyakate dayalı bir sistem benimsenmiĢ, üst rütbelerde yığılma sonucunda bozulan personel piramidinin görev ve hizmet
gereklerine uygun hâle getirilmesi sağlanmıĢ, her rütbede yer alacak amir sayısı memur sayısına oranla belirlenmiĢtir.
Polis Akademisinde, değiĢen Ģartlara uyum sağlamak amacıyla 2015 yılında yeniden yapılanma sürecine girilmiĢtir.
2015 yılında, toplam 14 bin öğrenci polis memuru olarak yetiĢtirilmek üzere, 2 bin öğrenci de komiser yardımcısı olarak
yetiĢtirilmek üzere Polis Akademisi ve bağlı eğitim birimlerine alınmıĢtır.
Ayrıca, özel harekât branĢında polis memuru yetiĢtirilmek üzere, polis meslek eğitim merkezlerine, üniversite mezunları
arasından 5 bin öğrenci alımı yapılmıĢtır.
Bakanlık olarak güvenlik personelinin eğitim düzeyi ve hizmet içi eğitimine büyük önem veriyoruz.
2015 yılında mezun olan öğrencilerin yüzde 60‟ ı üniversite mezunu iken, bu yılki alımlarla birlikte 2016 yılında mezun olacak
öğrencilerin yüzde 80‟ i üniversite mezunu olacaktır.
Uluslararası polis iĢ birliği alanında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce, 114 farklı ülke ile 934 adet hukuki metin, eğitim iĢ birliği
alanında da 14 ülke ile 14 hukuki metin imzalanmıĢtır.
Bu kapsamda, 2014-2015 yılı içerisinde ilk 10‟u Pakistan, Kazakistan, Kosova, Makedonya, KKTC, Suudi Arabistan,
Moğolistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tunus olmak üzere toplam 40 yabancı ülkeden 5.556 personele eğitim verilmiĢtir.
Polis Akademisi öncülüğünde, dünyada polis temel eğitimi veren ülkelerin akademileri bir araya gelerek, güvenlik sorunlarına
ortak çözüm bulabilmek amacıyla 2011 yılında Uluslararası Polis Akademileri Birliği kurulmuĢtur. 2015 yılında üye sayısı yeni
katılımlarla 47 ülkeden 58 üyeye ulaĢmıĢ ve uluslararası arenada tanınan büyük bir birlik hâline gelmiĢtir. Ayrıca, Avrupa Polis
Akademileri Birliğine 2006 yılında üye olan ve 2014 yılında da baĢkan yardımcılığı görevine seçilen Türk Polis Akademisi bu
kapsamdaki görev ve çalıĢmalarına devam etmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığımızda personel yapısının uzmanlaĢtırılması çalıĢmaları devam etmektedir. Bugün itibarıyla
Jandarma Genel Komutanlığı personelinin yüzde 58‟ i profesyonel görevlilerden oluĢmaktadır. 2016 ve sonrasında uzman personel
alımına devam edilerek profesyonelleĢme oranı yükseltilecektir. Jandarma Genel Komutanlığı personelinin eğitim çalıĢmaları da etkin
bir Ģekilde sürdürülmektedir.
Bunun yanında, Jandarma teĢkilatımız, uluslararası alanda diğer ülkelerin jandarma teĢkilatlarıyla iĢ birliği faaliyetlerine de
önem vermektedir.Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliğinin asli üyesi olan Jandarma Genel
Komutanlığımız, bu teĢkilat içindeki çalıĢmalarını etkin bir Ģekilde sürdürmektedir. Ayrıca, kriz bölgelerinde asayiĢin sağlanması
amacıyla kurulan Avrupa Jandarma Kuvvetinde 2010 yılından itibaren gözlemci üye statüsünde yer almaktadır.
Jandarma Genel Komutanlığının 37 ülke ile ikili iliĢkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2015-2016 eğitim ve öğretim
döneminde 7 ülkeden 45 misafir askerî personelin Jandarma Genel Komutanlığı eğitim kurumlarında öğrenim görmesi planlanmıĢtır.
Yurt dıĢı geçici görevler kapsamında Bosna Hersek, Kosova, Azerbaycan, Afganistan, Gürcistan, Irak, Kuveyt ve Ürdün‟ de hâlen 305
jandarma personeli görev yapmaktadır.
Sahil Güvenlik Komutanlığımızda 2014-2015 yıllarında 2.243 personel göreviyle ilgili çeĢitli kurslardan geçirilmiĢtir. Sahil
Güvenlik Komutanlığınca, ikili askerî anlaĢmalar kapsamında 2014 yılında 5 ülkeden 31 personele, 2015 yılında 6 ülkeden 49
personele Sahil Güvenlik Eğitim Öğretim Komutanlığında eğitim verilmiĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Hükûmet olarak, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu
kapsamda, son on üç yılda devrim niteliğinde yasal düzenlemeleri hayata geçirdik.
Suç ve suçluyla mücadelede insan hakları ihlallerine konu olan uygulamaların üzerine Ģimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra
da büyük bir kararlılıkla gidilerek ihlal iddialarına iliĢkin adli ve idari iĢlemler hiçbir müsamahaya yer vermeyecek Ģekilde
yürütülmektedir ve yürütülecektir. Bu çerçevede Bakanlığımız bünyesinde Ġnsan Hakları Ġhlalleri Ġnceleme Bürosuna intikal eden insan
hakkı ihlali iddiaları, bu konuda kurs görmüĢ mülkiye müfettiĢleri marifetiyle incelenmektedir. Bakanlığımız tarafından hazırlanan,
güvenlik personeli ile ilgili Ģikâyetlerin daha etkin soruĢturulması ve izlenmesi için Genel Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulmasına
ĠliĢkin Kanun Tasarısı 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiĢ fakat yasalaĢmamıĢtır. Tasarı 18/12/2015 tarihinde
yeniden BaĢbakanlığa sunulmuĢtur. OluĢturulması düĢünülen bu mekanizmanın amacı, vatandaĢların insan hakları ihlalleri ile ilgili
baĢvurularının bağımsız bir birim tarafından soruĢturulmasının sağlanması, güvenlik birimlerimiz hakkındaki yersiz iddiaların önüne
geçilmesi, vatandaĢlarımızın kolluk birimlerine olan güveninin artırılmasıdır. Diğer taraftan, jandarma personeli de insan hakları
konusunda eğitimden geçirilmiĢtir.
Hükûmet olarak, vatandaĢlarımıza sunulan güvenlik hizmetlerinin daha etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi amacıyla iç güvenlik
birimlerimizin her türlü bina, araç, gereç ve diğer ihtiyaçlarının zamanında karĢılanmasına özel önem veriyoruz. GeliĢmiĢ ülkelerdeki
güvenlik güçleri hangi fiziki Ģartlara, hangi imkânlara sahiplerse biz de aynı imkânları güvenlik güçlerimize sağlıyoruz. Güvenlik
hizmetlerinin daha süratli ve etkin bir biçimde sağlanması için, baĢta zırhlı araçlar olmak üzere, insansız hava aracı, helikopter gibi
ihtiyaç duyulan tüm araç ve malzemeler Hükûmetimiz tarafından karĢılanmaktadır. Ayrıca, emniyet teĢkilatımızın halkımıza hizmet
sunduğu binalarda, vatandaĢ ve personel memnuniyetini esas alan iyileĢtirme ve yeniden yapılandırma çalıĢmaları da devam etmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığımızca Mobil Karakol Projesi kapsamında, sorgulama, ifade alma gibi bir karakolda icra
edilebilecek faaliyetlerin tamamının gerçekleĢtirebileceği bir araç tasarlanmıĢ, 25 adedi 4x4 olmak üzere toplam 120 adet araç hizmete
sunulmuĢtur. Jandarmanın güvenlik hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu havacılık desteğinin arttırılması, doğal afetler, arama
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kurtarma ve yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere genel maksat helikopterleri alımına yönelik projenin 2025 yılında tamamlanması
planlanmaktadır. Jandarma hizmetlerinin daha güvenli ve fonksiyonel bir ortamda yürütülmesi amacıyla 2014 yılında toplam 59 adet
tesis inĢaatı tamamlanarak hizmete açılmıĢtır. 2015 yılında ise 15 tesis inĢaatı tamamlanarak hizmete açılmıĢ olup muhtelif tiplerde
toplam 71 tesisin inĢa faaliyetlerine devam edilmektedir. Ayrıca, 38 tesisin ihale hazırlıkları devam etmektedir.
Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 10 Kasım 2010 tarihinde imzalanan 25 Tonluk Sahil Güvenlik Botu Tedarik Projesi
kapsamında 2015 yılı içerisinde 4 adet bot teslim alınmıĢtır. 16 Ocak 2013 tarihinde imzalanan sözleĢmeyle SAR-33 Sınıfı Bot
Modernizasyonu Projesi kapsamında 2015 yılı içerisinde 4 adet SAR-33 sınıfı bot modernize edilmiĢ olup geçici teslimleri yapılmıĢtır.
Ayrıca, ihtiyaç duyulan, hafif ve orta sınıf sahil güvenlik uçağı, arama kurtarma maksatlı helikopter, sahil güvenlik gemisi, arama
kurtarma botu, kontrol botu ile deniz yetki alanlarımızın gözetlenmesi kapsamında ihtiyaç duyulan insansız hava aracı temin edilmesine
yönelik projelere devam edilmektedir.
Bakanlık olarak, güvenlik birimlerimizin en yeni teknolojilerden azami derecede istifade etmelerine özel önem vermekteyiz. Suç
iĢlenmesinin önlenmesi ve iĢlenen suçların faillerinin yakalanması konusunda büyük yararını gördüğümüz MOBESE sistemini
ülkemizin her yerinde yaygınlaĢtırdık. 2005 yılından bu yana, MOBESE sistem kurulumları için genel bütçeden 561 milyon 698 bin TL
harcanmıĢtır. Ayrıca, bu rakama yakın bir kaynak da il özel idareleri baĢta olmak üzere yerel imkânlardan sağlanmıĢtır.
81
il
merkezi ve 263 ilçemizde sistemin kurulumu tamamlanmıĢ olup 103 ilçemizde kurulum çalıĢmaları ve ihale iĢlemleri devam
etmektedir. Savunma Sanayii MüsteĢarlığı ile yürütülen proje kapsamında, MOBESE bulunmayan 424 ilçede kurulum, MOBESE
bulunan 80 il merkezi ile 243 ilçede geniĢleme ve modernizasyon yapılarak sistem Türkiye geneline yaygınlaĢtırılacaktır. Proj e 2016
yılında baĢlayacak olup iki yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.
2012 yılında faaliyete geçirilen Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sağladığı imkânlarla,
yapılan toplantı ve gösteri yürüyüĢlerinde alınan güvenlik tedbirlerinin merkezden takibi ve koordinasyonu gerçekleĢtirilmektedir.
Jandarma TeĢkilatımızın teknolojik yeniliklerden azami derecede yararlanması için de aynı hassasiyeti göstermekteyiz. Bu
amaçla, tamamen millî teknolojiler ve çözümler kullanılarak geliĢtirilen ve kısa adı “ JEMUS” olan Jandarma Entegre Muhabere ve
Bilgi Sistemi Projesi 2002 yılında baĢlatılmıĢtır. JEMUS dünya standartlarına uygun olarak geliĢtirilmiĢ bir kamu güvenliği haberleĢme
sistemidir. JEMUS sisteminin kullanımıyla jandarma birimleri arasında sağlanan hızlı koordinasyon ve yönetim imkânı sayesinde
emniyet ve asayiĢ hizmetleri süratli bir Ģekilde yürütülmektedir. Bunlara ek olarak, bu projeyle doğal afetler sonrasında da
kullanılabilecek, sürdürülebilirliği yüksek ve yaygın bir kamu güvenliği haberleĢme altyapısı kurulmaktadır.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan 12 Nisan
2013 tarihli protokol çerçevesinde Sağlık Bakanlığının JEMUS altyapısından faydalanması sağlanarak 50 ilde sisteme entegrasyon
çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Projenin 2023 yılı sonuna kadar ülke geneline yaygınlaĢtırılması planlanmaktadır.
Sahil Güvenlik Komutanlığımızca JEMUS sisteminin sağladığı altyapı kullanılarak Sahil Güvenlik Emniyetli Muhabere Sistemi
Projesi baĢlatılmıĢ ve ortak altyapı yatırımı sayesinde önemli miktarda tasarruf sağlanmıĢtır. SAHMUS Projesi kapsamında Sahil
Güvenlik Komutanlığı da emniyetli haberleĢme, araç takip ve suç kayıtlarının sorgulanmasına yönelik olarak veri tabanından
yararlanabilme imkânı kazanmıĢtır. Hâlihazırda SAHMUS sistemi, Doğu Karadeniz Bölgesi hariç diğer sahil bölgelerinde
kullanılmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi‟ nin 2017 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanmıĢtır.
Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından yürütülen diğer bir önemli proje de denizlerimizin MOBESE‟ si olacak Sahil
Gözetleme Radar Sistemi Projesi‟ dir. Bu projeyle Türkiye Cumhuriyeti‟ nin bütün sahillerinde, iç sularımız olan Marmara Denizi,
Ġstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerde, kara sularında deniz güvenliğinin sürekli ve etkin bir Ģekilde tesi si
sağlanacaktır.
ĠĢlenen suçların hızlı bir Ģekilde aydınlatılması amacıyla, modern bilimsel metot ve teknikler kullanılarak delilden sanığa
ulaĢılması, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir husustur. Suç ve suçlu arasındaki iliĢkinin kurulmasında özellikle adli makamların
kararlarına esas teĢkil edecek delillerin incelenmesi bakımından, kriminal laboratuvarları ile olay yeri inceleme birimlerinin teknik
çalıĢmaları büyük önem taĢımaktadır. Bu bağlamda Otomatik Parmak ve Avuç Ġzi TeĢhis Sistemi ve Olay Yeri Ġnceleme
Malzemelerinin GeliĢtirilmesi Projesi gibi projelerle olay yeri inceleme iĢlemlerinde kalite standartlarını yükseltiyoruz. Avrupa
Birliğiyle ortak yürütülen Türkiye‟ nin Adli Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi ve TÜBĠTAK ile ortak yürütülen Kovan ve Mermi
Çekirdeği Bilgisayarlı Analiz ve Tanıma Sistemi gibi projelerle de suçla ilgili incelemelerde kalite standartları artmakta ve inceleme
süreleri kısalmaktadır. Bu durum soruĢturma ve kovuĢturma süreçlerini olumlu etkilemekte, özellikle de tutukluluk sürelerinin
kısalmasına katkı sağlamaktadır.
Ülke genelinde hâlen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 11 adet, Jandarma Genel Komutanlığına ait 4 adet kriminal laboratuvarı
faaliyet göstermektedir. Polis ve jandarmamız tarafından engelli, hasta, yaĢlı veya karakola gelmek istemeyen vatandaĢlarımızın
karakollara gelmeden, evine, iĢ yerine, ayağına kadar gidilerek, Ģikâyetçi, mağdur veya tanık olarak ifadelerinin alınmalarına iç
güvenlik paketiyle imkân sağlanmıĢtır. Bu kapsamda 315.704 vatandaĢımıza hizmet verilmiĢtir. Bu vatandaĢlarımızın 108.575‟ i kadın
olmak üzere, 18.031‟ i 65 yaĢ üstü, 24.579‟u 18 yaĢ altı, 273.094‟ü ise 18-65 yaĢ arasındadır.
Kayıp kiĢilerin bulunması için günümüzde sosyal medya ve mobil iletiĢim ağlarının kullanılması önem arz etmektedir. Kayıp
Alarmı Projesi kapsamında kayıp Ģahsa ait eĢkâl bilgileri ve fotoğrafları Ģahsın kayıp olduğu bölgede kim varsa, dolmuĢ veya taksi
Ģoförleri, esnaf ve vatandaĢlarımızın cep telefonlarına mesaj olarak gönderilmesi sayesinde kayıp Ģahıslara karĢı vatandaĢlarımızın
duyarlılığı artırılmıĢtır. Projenin tanıtımı amacıyla 2 ayrı kamu spotu hazırlanarak ulusal televizyon kanallarında yayınlanmıĢtır. Ayrıca
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sosyal medyada kayıp Ģahsa ait eĢkâl bilgileri ve fotoğrafların yer aldığı “ Kayıp Alarmı” baĢlıklı Twitter ve Facebook hesapları
açılmıĢtır. Projenin baĢlangıcı olan 7 Kasım 2014 tarihinden itibaren 113‟ ü yetiĢkin, 164‟ ü çocuk olmak üzere toplam 277 kayıp Ģahıs
bulunarak ailesine ve sevdiklerine kavuĢmaları sağlanmıĢtır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Kamuoyunda “ iç güvenlik paketi” diye bilinen yasal düzenlemeyle Kiralık Araç Bildirim
Sistemi (KABĠS) 3 Ekim 2015 tarihinde faaliyete geçmiĢtir. Yapılan bu düzenlemeyle 3 terör, 50 uyuĢturucu ve 918 asayiĢ olaylarından
aranan toplam 971 Ģahıs yakalanmıĢtır. Bu kadar kısa sürede çok sayıda aranan kiĢinin yakalanması iç güvenlik alanında yaptığımız
düzenlemenin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymuĢtur.
AsayiĢ suçlarının bir kısmını da spor müsabakaları sırasında meydana gelen olaylar oluĢturmaktadır. Spor Olayları Projesi‟ yle,
olaylara karıĢan Ģahısların bir sonraki müsabakaya giriĢlerinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Sporda ġiddet Ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun‟un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2011 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar 11.749 kiĢi
hakkında yasal iĢlem yapılmıĢtır. 3.096 Ģahıs hakkında spor müsabakalarını seyirden men cezası verilmiĢ olup bu Ģahısların cezaları
hâlen devam etmektedir.
VatandaĢlarımızın korku ve endiĢeden uzak, huzur ve güven içinde bir yaĢam sürmesini sağlamak ĠçiĢleri Bakanlığı olarak en
temel vazifemizdir. Toplumun huzurunu bozan olayların baĢında asayiĢe müessir suçlar gelmektedir. Bu kapsamda 2015 yılı itibarıyla,
sırasıyla hırsızlık, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, mala zarar verme, hakaret ve iĢ kazası en çok meydana gelen asayiĢ
olaylarıdır. 2014 yılında 1 milyon 870 bin 151, 2015 yılında ise 1 milyon 856 bin 309 asayiĢ olayı meydana gelmiĢ, binde 0,8‟ lik bir
düĢüĢ sağlanmıĢtır. 2015 yılında meydana gelen evden hırsızlık olayında yüzde 18, iĢ yerlerinden hırsızlık olayında yüzde 11, kapkaç
olayında yüzde 2, yağma olayında yüzde 5 ve kasten yaralama olayında yüzde 2‟ lik düĢüĢ olmuĢtur.
Alınan tedbirler, yürütülen çalıĢmalar, vatandaĢlarımızın sosyal projelerle bilinçlendirilmesi ve yapılan operasyonel faaliyetler
neticesinde asayiĢ olaylarında önemli düĢüĢler sağlanacaktır. 2015 yılında meydana gelen asayiĢ olaylarında Ģüpheli olduğu tespit
edilen 1 milyon 266 bin 636 Ģahıs yakalanarak gerekli iĢlemler yapılmıĢtır. Ayrıca asayiĢ birimlerimiz tarafından yürütülen titiz
çalıĢmalar neticesinde 948 planlı operasyonda 2.698 kiĢi hakkında adli iĢlem yapılmıĢtır. Mülki idare amirlerine tanınan arama ve
gözaltı için kolluk amiri görevlendirme yetkisiyle –bu, iç güvenlik paketinde sağlanmıĢtı- Türkiye genelinde 1.265 kolluk amiri
yetkilendirilmiĢ, yetkilendirilen personel tarafından 331 arama kararı ve 79 gözaltı kararı verilmiĢ; verilen kararlar sonrası 521 kiĢi
gözaltına alınmıĢ, gözaltına alınanların 53‟ü tutuklanmıĢ, 18‟ i hakkında denetimli serbestlik kararı verilmiĢtir. Bu Ģahıslardan 3 uzun
namlulu silah, 32 tabanca, 51 av tüfeği, 44 kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ile 7,5 kilogram eroin, 19 kilogram esrar, 969
uyuĢturucu hap, 1 milyon 822 bin 629 paket kaçak sigara ve diğer suç unsurları ele geçirilmiĢtir.
Ayrıca, kolluk kuvvetlerimize iç güvenlik paketi ile Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu‟ nda değiĢiklik yapılarak
vatandaĢlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik olarak Molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı silahlarla saldıranları ve
saldırıları etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanma yetkisi verilmiĢtir. Bu Kanun‟ un yürürlüğe girmesinden
bugüne kadar vatandaĢlarımızın can ya da mal güvenliğine bu Ģekilde kasteden 43 teröristten 21‟ i ölü, 22‟ si yaralı olarak etkisiz hâle
getirilmiĢtir.
AK PARTĠ hükûmetleri döneminde, suç örgütleriyle mücadelede yasal boĢlukları gidermeye yönelik olarak, baĢta Türk Ceza
Kanunu olmak üzere mevzuat düzenlemeleri yapılmıĢ, bu suçlara karıĢanlara yönelik ağır cezalar ve caydırıcı hükümler getirilmiĢtir.
Ayrıca, 2010-2015 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve 2010-2012 Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı
19 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla BaĢbakanlık makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuĢtur.
Organize suçlarla mücadeleyi sistematik ve etkin kılmak için, ilgili kurumların katılımıyla hazırlanan 2013-2015 Organize
Suçlarla Mücadele Eylem Planı 2015 yılı itibarıyla tamamlanmıĢ ve planlanan faaliyetlerin büyük bir kısmı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bu çerçevede, yaptığımız çalıĢmalar sonucunda, toplum güvenliğini olumsuz etkileyen illegal yapılanmaların cesareti kırılmıĢ,
kamu düzenini bozmaya yönelik pek çok suç giriĢimi, yapılan operasyonlar sayesinde iĢlenmeden önlenmiĢtir.
Ülkemizde kendini devletten üstün ve daha güçlü göstermek isteyen organize suç örgütleri ve haraç çetelerine karĢı amansız bir
mücadele yapılarak devletin gücü gösterilmiĢtir.
Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında Bakanlığımızca; 2014 yılında 147 operasyonda 2.098 Ģahıs hakkında iĢlem
yapılırken 2015 yılında ise 182 operasyonda 1.980 Ģahıs hakkında iĢlem yapılmıĢtır.
Silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bakanlığımızca; 2014 yılında 306 operasyonda 721 Ģahıs hakkında iĢlem yapılırken,
bu operasyonlarda 7.877 adet muhtelif silah ele geçirilmiĢtir.
2015 yılında 368 operasyonda 1.056 Ģahıs hakkında iĢlem yapılırken, bu operasyonlarda 2.996 adet muhtelif silah, 22 adet el
bombası ve 146 bin 197 adet fiĢek ele geçirilmiĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızca, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın uyuĢturucu
maddelerden uzak tutulması amacıyla, uyuĢturucu ticareti ile mücadeleye özel bir önem ve öncelik verilmektedir.
Yapılan yasal düzenlemeler, eğitim programları, ihtisaslaĢma, ilgili kurumlar ve diğer ülkelerin ilgili kuruluĢlarıyla yapılan ileri
düzeyde iĢ birliği neticesinde, Türkiye‟ de güvenlik birimlerinin uyuĢturucu ile mücadeledeki etkinliği artmaktadır.
UyuĢturucuyla süregelen kararlı mücadelenin ulusal ve uluslararası alanda devam ettirilmesi, dünyadaki geliĢmelerin takip
edilerek çağın gerekleri doğrultusunda personel ve teknik kapasitenin geliĢtirilmesi, yeni çıkan zararlı maddelerin hızla tespit edilerek
etkin tedbirlerin alınması için, Hükûmetimizin programıyla uyumlu olarak, 2015 yılında Emniyet teĢkilatı bünyesinde mali, kaçakçılık
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ve diğer organize suçlarla mücadele birimlerinden ayrı UyuĢturucu Ġle Mücadele Daire BaĢkanlığı ve tüm illerimizde de uyuĢturucu ile
mücadele Ģube müdürlükleri kurularak faaliyete geçirilmiĢtir.
Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teĢkilatlarımız, özellikle uyuĢturucu ticareti konusunda faaliyet gösteren suç Ģebekelerine
karĢı son yıllarda büyük baĢarılar elde etmiĢtir.
Türkiye‟ nin bu mücadelesi, uluslararası platformlarda da takdirle karĢılanmaktadır.
BirleĢmiĢ Milletlerin yayınlamıĢ olduğu dünya uyuĢturucu raporlarında Türkiye‟ nin uyuĢturucu ile mücadelesinden övgü ile
bahsedilmektedir.
5 Ocak 2016 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tarihinde i lk
kez uluslararası sularda uyuĢturucu taĢıyan bir gemiye müdahale edilmiĢ ve büyük miktarda uyuĢturucu ele geçirilmiĢtir.
Güvenlik birimlerimiz, büyük uyuĢturucu yakalamalarının yanı sıra sokak satıcılarına yönelik 2014 ve 2015 yıllarında ülke
genelinde baĢarılı operasyonlar yapmıĢtır. Bu alandaki çalıĢmalar artarak kararlılıkla devam ettirilmektedir.
Ayrıca, baĢta gençlerimiz olmak üzere, vatandaĢlarımızı uyuĢturucudan korumak amacıyla uyuĢturucunun sokakta
bulunabilirliğini ve satıĢını engellemeye yönelik çalıĢmalar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce Narkotim Projesi hazırlanarak
2014 yılı Aralık ayı içerisinde uygulamaya konulmuĢtur.
29 pilot ilde uygulamaya konulan Narkotim Projesi‟ yle müdahale edilen olay sayılarında büyük artıĢ yaĢanmıĢtır. 2014 yılında
projenin uygulandığı 29 ilde 7.764 olaya müdahale edilirken, 2015 yılında yüzde 65 artıĢla 12.827 olaya müdahale edilmiĢtir.
Yine 2014 yılında aynı illerde 12.821 Ģüpheli Ģahıs gözaltına alınmıĢken, 2015 yılında yüzde 72 artıĢla 22.019 Ģüpheli gözaltına
alınmıĢtır. Bu Ģahıslardan 2014 yılında 2.270‟ i tutuklanmıĢken, 2015 yılında yüzde 62 artıĢla 4.407 kiĢi tutuklanmıĢtır.
Projenin, pilot iller uygulaması sonucuna göre geliĢtirilecek ilave tedbirlerle birlikte 2016 yılı içinde ülke geneline
yaygınlaĢtırılması hedeflenmektedir.
Ülke genelinde ise 2015 yılında 2014 yılına göre operasyon sayılarında yüzde 16,4, Ģüpheli sayılarında yüzde 10,8, tutuklu
sayılarında yüzde 24,9 artıĢ olmuĢtur. Bu operasyonlarda 50.148 kilogram uyuĢturucu madde ele geçirilmiĢtir.
Jandarma Genel Komutanlığınca, 2014 yılında 4.563 uyuĢturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı suç olayına müdahale edilmiĢ, bu
olaylarda 7.111 Ģahıs yakalanmıĢ,
2015 yılında ise 4.198 uyuĢturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı suç olayına müdahale edilmiĢ, bu olaylarda 6.205 Ģüpheli
yakalanmıĢtır.
Yolsuzluk suçları, vergi kaçakçılığı, parada sahtecilik, belgede sahtecilik, tefecilik suçları ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla
mücadele kapsamında 2014 yılında 12.178 operasyonda 29.417 Ģahıs hakkında iĢlem yapılırken 2015 yılında ise 14.639 operasyonda
28.933 Ģahıs hakkında iĢlem yapılmıĢtır.
Örgütlü suçlarla daha etkili mücadele yapılması amacıyla Suç Gelirleriyle Mücadele ġube Müdürlüğü kurulmuĢtur.
2014 yılında kaçakçılık, mali, narkotik ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleĢtirilen 2.573 operasyonda; 2 milyon
800 bin Türk liralık suç gelirine, 2.443 araç ve 8 gayrimenkul değere el konulmuĢtur.
2015 yılında ise 2.645 operasyonda 6 milyon 600 bin TL suç gelirine, 1.728 araç ve 43 gayrimenkul değere el konulmuĢtur.
Emniyet teĢkilatı tarafından, kiĢisel hakları doğrudan tehdit eden, vergi kaybına sebep olan, haksız kazanç elde eden suç
örgütleriyle etkin mücadele edilmektedir.
Bu çerçevede, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı içerisinde; 8.232 operasyonda 8.866 kiĢiye iĢlem yapılmıĢtır.
Piyasa değeri yaklaĢık 500 milyon TL olan 14 milyon 615 bin adet korsan veya taklit ürün ele geçirilmiĢtir.
Kaçakçılık, ülkemizi ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyen, aynı zamanda terör ve suç örgütlerinin faaliyetlerini
sürdürebilmek için finansal destek sağladığı çok boyutlu, çok aktörlü, değiĢken yapılı bir süreçtir.
Kaçakçılık suçları, niteliği itibarıyla doğrudan sınır ihlali yapılmak suretiyle ya da temel gümrük iĢlemlerine aykırı hareket
edilerek gerçekleĢtirilmektedir.
Bu noktada, kaçakçılığa konu edilen eĢya ve ürünlere ülkeye giriĢ aĢamasında müdahale edilmesi kaçakçılıkla mücadelenin
etkili olarak yürütülmesi açısından önemli bir zorunluluktur.
Kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarla koordineli olarak önemli operasyonlar
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kaçakçılıkla mücadelede etkinlik ve verimliliğin arttırılması açısından, kolluk birimleri ve ilgili diğer birimler arasında i yi
iĢleyen iĢ birliği, iletiĢim ve eĢ güdüm önem taĢımaktadır.
Bu kapsamda Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında Kaçakçılıkla Mücadele Alanında ĠĢbirliği Protokolü,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile de Petrol Piyasası ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimlere ĠliĢkin
ĠĢbirliği Protokolü imzalanmıĢ olup, protokoller baĢarılı bir Ģekilde uygulanmaktadır.
Toplum sağlığını ciddi bir Ģekilde tehdit eden alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği ile ilgili olarak, yasa dıĢı içki
imalathanelerinde üretilen ve yurt dıĢından illegal yollardan ülkemize getirilen alkollü içkilerin piyasaya sürülmesinin engellenmesine
yönelik mücadele çalıĢmalarına ağırlık verilmiĢtir.
Bakanlığımızca, 2014 yılında ele geçirilen 149 milyon 245 bin paket kaçak sigaranın yaklaĢık piyasa değeri 898 milyon TL‟ dir.
2015 yılında ele geçirilen 187 milyon 324 bin paket kaçak sigaranın yaklaĢık piyasa değeri ise 1 milyar 266 milyon TL‟ dir.
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Kolluk kuvvetlerimizin etkin denetimleri ve operasyonları sonucunda akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede de önemli baĢarılar
sağlanmıĢtır. 2015 yılında yakalanan 7 milyon 125 bin litre kaçak akaryakıtın yaklaĢık piyasa değeri ise 30 milyon Türk lirasıdır.
Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik olarak, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına karĢı yürütülen çalıĢmalar da
baĢarılı bir Ģekilde devam etmektedir. 2015 yılında meydana gelen 2.146 olayda ise 72.207 tarihî eser ve sikke ele geçirilmiĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; biliĢim teknolojilerinde yaĢanan hızlı geliĢmeler yaĢamımızın her alanında getirdiği
kolaylıkların yanında, suç iĢleyen kiĢiler için yeni suç yöntemleri üretmede kolaylık sağlamaktadır. BiliĢim yoluyla iĢlenen suçların
önlenmesi ve diğer suçların soruĢturulması ve aydınlatılmasında biliĢim teknolojilerinin önemi hepimizin malumudur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Bakan, bir dakika efendim.
Süreniz doldu, bir on beĢ dakika yeterli olacak mı Sayın Bakanım?
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Doğrusu Sayın BaĢkanım, biraz rakamlarla, bütçe dönemi içerisinde Meclisimizi
ve Komisyonumuzu detaylı bilgilendirme arzusuyla hazırladık böyle.
Takdir sizlerin.
BAġKAN – Buyurun.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – GeliĢen teknolojiyle birlikte her geçen gün artan ve yaygınlaĢan biliĢim suçları ile
daha etkin mücadele edebilmek amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire BaĢkanlığı ve illerde
de siber suçlarla mücadele Ģube müdürlükleri kurulmuĢtur.
Bilgi teknolojilerinin ortaya koyduğu, kendisi sanal, sonuçları gerçek olan siber dünyada, failleri ve mağdurları her geçen gün
artan suçlarla birlikte, siber risk ve tehditlerle mücadele adına yasal boĢlukları giderme çalıĢmalarımız devam etmektedir.
Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan Sanal Ortamda ĠĢlenen Suçlar SözleĢmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun 22 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaĢmıĢtır.
Bu sözleĢme, siber ortamda iĢlenen suçlarla mücadele alanında da ülkemizin Avrupa Konseyi çerçevesinde oluĢturulan ortak
hukuk sistemine dâhil olmasını sağlayacaktır. SözleĢmenin 35‟ inci maddesinin birinci paragrafına istinaden, Türkiye Cumhuriyeti
devleti, 7 gün 24 saat esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire BaĢkanlığını temas noktası olarak
görevlendirmiĢtir. Hükûmet olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siber suçlar alanındaki kararlı mücadelemizi devam
ettireceğiz.
Son yıllarda önemi gittikçe artan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla mücadelede, uluslararası alanda faaliyet
gösteren suç organizasyonlarının irtibatlarının ortaya çıkarılması amacıyla, uluslararası iĢ birliği çalıĢmalarına ağırlık verilmektedir.
Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü çatısı altında bulunan Ġnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi BaĢkanlığı, Genel Müdürlüğün
kuruluĢundan beri aktif olarak faaliyet göstermektedir.
Ayrıca, son yıllarda ülkemizde göçmen kaçakçılığı sorununun giderek tırmanması ve transit geçiĢ güzergâhındaki ülkemizin
hedef ülke konumuna gelmesi nedeniyle, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin
Ģekilde yürütülmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 4 ġubat 2016 tarihinde Göçmen Kaçakçılığı ve Ġnsan Ticareti ile
Mücadele Daire BaĢkanlığı kurulmuĢtur.
Ġnsan ticareti mağduru olan Ģahısların bir kısmı ülkemizde sığınmaevlerinde barındırılarak mağdur destek hizmetlerinden
yararlandırılmıĢ, bir kısım mağdurlar ise güvenli ve gönüllü geri dönüĢ programından yararlandırılarak ülkelerine geri dönüĢleri
sağlanmıĢtır.
Bu kapsamda, insan ticareti suçu ile mücadele faaliyetleri sonucunda 2014 yılında 50 mağdur, 2015 yılında ise 108 mağdur
tanımlanmıĢ ve mağdur destek hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıĢtır.
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Moldova, Pakistan ile birlikte Türkiye‟ nin de katılımcı olduğu Ġnsan Ticareti ile
Mücadele-AĢama II Projesi‟ yle Avrupa Birliği fonlarından Ġnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Projesi, Göç Ġdaresi Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ayrıca diğer bir proje kapsamında 150 kiĢi kapasiteli 3 adet sığınmaevi yapımı
planlanmaktadır.
Bakanlığımızca göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında; son 5 yıl içerisinde yapılan operasyonlarla 11.930 organizatör
yakalanmıĢtır. 2015 yılında yakalanan organizatör sayısında 2014‟ e göre 3 kat artıĢ olmuĢ, 4.471 organizatör yakalanarak gözaltına
alınmıĢ, bu organizatörlerden 1.650‟ si tutuklanmıĢtır.
Ülkemiz, Avrupa göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle jeopolitik açıdan son derece hassas bir konumdadır. Ülkemiz,
düzensiz göçe karĢı ulusal düzeyde etkin tedbirler alarak bu konudaki kesin tavrını ortaya koymuĢtur. Düzensiz göçle mücadele
alanında, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı yürürlüğe konularak Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde
düzensiz göç ortak veri tabanı oluĢturulması çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
Bakanlığımız verilerine göre; ülkemizde yaklaĢık 3 milyon göçmen bulunmaktadır. Bunların 422.900 kiĢisi yasal olarak ikamet
eden yabancılardan oluĢmaktadır -bu 3 milyona artı olarak, onu söyleyeyim- 33.202‟ si Irak, 32.578‟ i Suriye, 32.476‟ sı Azerbaycan,
22.891‟ i Türkmenistan… Diğer ülkelere göre bu 422.900 kiĢinin dağılımı ortaya konmuĢtur. Elinizdeki verilerde bunlar var.
Ülkemizde son 5 yılda yıllık ortalama 50 bin yasa dıĢı göçmen yakalanırken, sadece 2015 yılında yaklaĢık 3 katı bir artıĢla
146.485 yasa dıĢı göçmen yakalanmıĢtır. Bunların yüzde 50‟ si Suriye, yüzde 24‟ ü Afganistan, yüzde 4‟ ü Irak, yüzde 3‟ ü Myanmar
(Burma), yüzde 2‟ si Pakistan, yüzde 2‟ si Gürcistan, yüzde 1‟ i Ġran, yüzde 14‟ ü ise diğer ülke vatandaĢlarıdır.
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Ülkemiz uluslararası terörizmle bağlantılı “ yabancı terörist savaĢçılar” diye adlandırdığı -BirleĢmiĢ Milletlerin- konuda da etkin
bir Ģekilde mücadele etmektedir. Bugüne kadar çatıĢma bölgeleriyle bağlantısı olduğu düĢünülen 125 farklı ülkeden 37.266 yabancıya
giriĢ yasağı kararı alınmıĢ, ülke sınırları içerisinde yakalanan 94 farklı ülkeden 3.140 yabancı sınır dıĢı edilmiĢtir. Bu, diğer ülkelerin
istihbarat birimleriyle yapılan çalıĢmalar neticesinde belirlenen rakamlardır ve kiĢilerdir.
Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından, düzensiz göçün önlenmesi ve deniz yolu ile gerçekleĢtirilen düzensiz göç
faaliyetleri sırasında göçmenlerin hayatlarının kurtarılması için üstün bir gayret sarf edilmektedir. 2014 yılında toplam 574 düzensiz
göç olayında 14.961 düzensiz göçmen ve 106 organizatör/mürettebat yakalanmıĢtır. 2015 yılında ise 2.430 düzensiz göç olayında 2014
yılının 6 katından fazla olacak Ģekilde 91.611 düzensiz göçmen ve 190 organizatör yakalanmıĢtır.
Düzensiz göçle mücadele alanında en önemli caydırıcı unsurlardan birisi de geri kabul anlaĢmalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile
Avrupa Birliği arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul AnlaĢması süreciyle, eĢ zamanlı olarak Vize Muafiyeti
Diyaloğu süreci de baĢlamıĢtır.
AB-Türkiye Geri Kabul AnlaĢması‟ nın yanı sıra, hâlihazırda 8 ülkeyle -bunlar, Suriye, Yunanistan, Kırgızistan, Romanya,
Ukrayna, Rusya Federasyonu, Belarus, Moldova‟ dır- geri kabul anlaĢması imzalanmıĢ, 5 ülkeyle ise -bunlar, Pakistan, Nijerya, BosnaHersek, Yemen, Karadağ- anlaĢma imzalanmıĢ olup henüz yürürlüğe girmemiĢtir. Geri kabul anlaĢmalarını yürütmekle yetkilendirilen
Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü bu alanda kapasite artırma çalıĢmalarına devam etmektedir. Haziran 2016 tarihi itibarıyla geri gönderme
merkezleri kapasitesi toplam 13.560 kiĢiye ulaĢacaktır.
Karada icra edilen asayiĢ faaliyetlerine ilave olarak, ülkemiz yüz ölçümünün yaklaĢık yarısına yakın bir alanını kaplayan
denizlerimizde güvenliğin tesis edilmesi amacıyla, ulusal mevzuatımız ve uluslararası hukuk uyarınca taraf olduğumuz mevzuat etkin
olarak uygulanmakta. Yasa dıĢı su ürünleri avcılığının önlenmesi, balık çiftliklerinin kontrolü, gemilerden kaynaklı deniz kirliliği tespit
ve denetim faaliyetleri, Türkiye sahillerinde 66 farklı üs, limanda konuĢlu Sahil Güvenlik Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer ve hava
unsurları tarafından yerine getirilmektedir. 2015 yılında 43.182 deniz aracı, deniz ve can emniyeti ve güvenliği hususlarında kontrol
edilerek 8.718 adedi yetkili makamlara sevk edilmiĢtir. Ayrıca, 2015 yılında deniz kirliliği ve yasa dıĢı su ürünleri denetimleri
kapsamında 3.076 olaya 7 milyon 187 bin Türk lirası idari para cezası uygulanmıĢtır. Denizlerimizde tehlikeye maruz kalan kiĢilerin
kurtarılması faaliyetleri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2014 yılında 12 bin 901 kiĢi, 2015 yılında ise 59 bin 377
kiĢi sağ olarak kurtarılmıĢtır. Ayrıca, adalarımızda ve çevre denizlerimizde seyretmekte olan gemilerde hastalanan, yaralanan ve tıbbi
tahliye ihtiyacı olan Ģahısların en yakın sağlık kuruluĢuna intikal ettirilmesi faaliyetleri çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından 2014 yılında 208 kiĢi, 2015 yılında ise 185 kiĢinin tıbbi tahliye iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Hükûmet olarak, millî birlik ve beraberliğimizin, ülkemizin milletiyle bölünmez
bütünlüğünün korunmasını, en büyük öncelik olarak görüyoruz. Binlerce insanımızın canına mal olan, milletimizin geleceğine kasteden
teröre karĢı yaklaĢık otuz beĢ yıldır mücadele veriyoruz. Hükûmetlerimiz döneminde terörle etkin bir mücadelenin yanında özgürlükçü
politikalar, demokratikleĢme ve insan hakları alanında yapılan reformlarla devlet-millet kaynaĢması sağlanmıĢtır. Terörün istismar ettiği
siyasal ve sosyal sorunların üzerine cesaretle gidilmiĢ, bu konuda reformlar büyük bir kararlılıkla hayata geçirilerek ülkemiz yakın
dönemde sessiz bir devrim yaĢamıĢtır. Terör örgütleri ve terörden nemalananlar, âdeta bir merkezden talimat almıĢçasına harekete
geçerek önce Suruç‟ ta katliama giriĢmiĢ, ardından da 22 Temmuzda Ceylanpınar‟ da yataklarında uyurken iki polisimizi Ģehit
etmiĢlerdir. Teröristler, vatandaĢlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerimize ve vatandaĢlarımıza saldırmıĢ,
örgüt mensuplarınca yollara, sokaklara çukurlar kazılarak barikatlar ve bomba düzenekleri kurulmuĢtur. Ayrıca okulları, hastaneleri,
camileri yakıp ambulans ve itfaiye araçlarını kurĢunlayarak vatandaĢın can ve mal güvenliğini hedef almıĢtır. Milletimizin huzur ve
esenliğini, ülkemizin kalkınmasını ve geliĢmesini amaçlayan bu mücadele askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, köy korucularımızla
çok daha sıkı bir koordinasyon içerisinde yürütülerek baĢarıya ulaĢacak ve ülkemiz ayağındaki terör prangasından kurtulacaktır. Bu
mücadeleyi büyük bir fedakârlık ve azim içerisinde sürdürürken Ģehit olan güvenlik güçlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor,
yaralılarımıza da acil Ģifalar diliyorum. Terörle mücadelemiz milletimizin huzur ve esenliğini, ülkemizin kalkınmasını ve gel iĢmesini
amaçlıyor ve bu mücadele kesintisiz devam edecektir, altını tekrar çiziyorum.
Türkiye, ayrım yapmaksızın tüm terör örgütleri karĢındaki ilkeli ve kararlı tutumunu devam ettirmektedir. Bu çerçevede, Orta
Doğu‟ daki istikrarsızlıktan beslenen ve ülkemizde yaptığı bombalı eylemlerle masum vatandaĢlarımızı hedef alan DEAġ‟ a ve ülkemizi
tehdit eden tüm yasadıĢı terör örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Hiçbir insani, ahlaki ve dinî değer
taĢımayan, ülkemizin istikrarını bozmak suretiyle demokrasimizin geliĢimine ve ülkemizin kalkınmasına engel olmak isteyen teröre
karĢı, ülkeyi yönetme iddiası ve sorumluluğu olan siyasetçiler olarak ortak bir tavır almalıyız. Bakanlık olarak, önümüzdeki süreçte de
vatandaĢlarımızın huzurunu ve güvenliğini bozma amacı taĢıyan baĢta terör olmak üzere, her türlü olumsuzlukla mücadelemiz
kararlılıkla sürdürülecektir. Terörle mücadele çok farklı boyutları olan ve toplumun tüm kesimlerince sahiplenilmesi gereken bir
mücadeledir. Güvenlik tedbirlerini alırken özgürlük-güvenlik dengesini gözetiyoruz ve güvenliği, özgürlüklerin korunması için bir
kamu hizmeti olarak görüyoruz. Hukuk içinde yürütülen terörle mücadelede vatandaĢlarımızın hak ve hukukunun korunması,
mağduriyet yaĢamaması Hükûmet olarak temel önceliğimizdir. Terörle mücadelede yürütülen operasyonel faaliyetlerle birlikte,
gençlerimizin terör örgütlerinden korunması, terör örgütlerinin eleman temini faaliyetlerinin önlenmesi, terörü besleyen kaynakların
kurutulması ve sebeplerinin ortadan kaldırılması yönündeki çalıĢmalar, eĢ zamanlı ve kapsamlı olarak sürdürülecektir.
Hükûmetimiz, terörle mücadele ile teröristle mücadelenin farklı alanlar olduğu ve buna göre ihtiyaçların da farklılaĢtığının
bilincindedir. Bu kapsamda teröristle güvenlik boyutunda sürdürülen mücadelenin güçlendirilmesi yanında, terörizmle mücadelede,
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siyasal, sosyal ve ekonomik tedbirlerin alınması da Hükûmetimizin önceliğidir. Terörü ülkemizden tamamen bertaraf edebilmek i çin,
Hükûmetimizce çok boyutlu mücadele alanlarının ve ihtiyaçların tanımlandığı bir eylem planı hazırlanmıĢtır. Bu eylem planı,
ülkemizdeki silahlı terör unsurlarının tamamen tasfiyesine, terörden etkilenen bölge ve vatandaĢların rehabilitasyonuna ve millî birlik
ve kardeĢliğe hizmet edecektir. Eylem planının gerçekleĢme süreçlerinin takibi ve koordinasyonu Bakanlığımıza bağlı Kamu Düzeni ve
Güvenliği MüsteĢarlığınca yürütülecektir.
Terörle mücadelenin önemli bir diğer ayağını da alınan ekonomik ve sosyal tedbirler oluĢturmaktadır. AK PARTĠ iktidarı olarak
konunun bu yönüne de büyük önem veriyoruz ve gereklerini yerine getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Terör zararlarını
karĢılayacak hukuki alt yapıyı oluĢturarak terör nedeniyle yerinden olmuĢ kiĢilerin istekleri hâlinde dönüĢlerini kolaylaĢtıracak destek
mekanizması kurulmuĢtur. Sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma kapsamında eğitim, sağlık ve diğer alanlarda sosyal destek faaliyetleri ile
eğitim ve sağlık alt yapısı geliĢtirilmiĢtir. Ekonomik geliĢmenin teĢvik edilmesine ve istihdamın artırılmasına yönelik öneml i tedbirler
alınmıĢtır. Bütün bu çalıĢmalar, sağduyu sahibi vatandaĢlarımız tarafından görülmekte ve takdir edilmektedir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızca terörle mücadele kapsamında alınan ekonomik ve sosyal tedbirler
hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanun
çerçevesinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören vatandaĢlarımızın zararları karĢılanmaktadır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 2015 yılı sonuna kadar zarar tespit komisyonlarına toplam 369 bin 255 baĢvuru yapılmıĢ, bu
baĢvuruların 345 bin 260 adedi sonuçlandırılmıĢtır. Bugüne kadar, terörden zarar gören vatandaĢlarımıza toplam 3 milyar 439 milyon
Türk lirası ödenmiĢtir. 2015 yılı bütçesinden bu amaçla tahsis edilen 75 milyon Türk lirası ödeneğin tamamı ilgililere ödenmiĢtir.
Valiliklerin talepleri doğrultusunda, 2015 yılı bütçesine 25 milyon TL ek ödenek aktarılmıĢ ve tamamı ilgililere ödenmiĢtir. 2016
yılında ise bu amaçla 125 milyon Türk lirası ödenek kullanımı öngörülmektedir. Projeyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde,
terör ve güvenlik kaygılarıyla yaĢadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan vatandaĢlarımızdan gönüllü olarak geri dönmek
isteyenlerin geri dönüĢlerinin kolaylaĢtırılması, geri dönülen yerlerde gerekli sosyal ve ekonomik alt yapının tesisi ile sürdürülebilir
yaĢam koĢullarının oluĢturulması, geri dönmek istemeyenlerin ise hâlen yaĢadıkları yerlerde Ģehir hayatına uyumlarının sağlanması,
ekonomik ve sosyal durumlarının iyileĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 2015 yılında valiliklerce teklif edilen 29 devam eden
proje ile 20 yeni projenin desteklenmesi uygun görülerek 18 milyon 676 bin Türk lirası ödenek valiliklerimize aktarılmıĢtır. Proje
çerçevesinde, 1999-2015 yılları arasında Bakanlığımız bütçesinden Köye DönüĢ ve Rehabilitasyon Projesi kapsamındaki illere toplam
208 milyon 690 bin TL ödenek aktarılmıĢtır.
Bakanlık olarak Ģehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sorunları ile yakından ilgileniyoruz. ġehit ve gazilerimizin bizlere
emaneti olan yakınlarının sorunlarıyla ilgilenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuĢ olan ġehit ve Gazi
ĠĢlemleri ġube Müdürlüğü Ģehit ve gazi ailelerimizin talep ve sorunlarını yakından takip etmektedir. Köy korucuları dâhil, Bakanlığımız
mensuplarından, terörle mücadelede Ģehit olanların yakınları ile yaralananlara tazminat ödenmektedir. Nakdî Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun gereğince; 2014 yılında, 1 milyon 150 bin TL, 2015 yılında, Aralık ayı sonu itibarıyla, 1 milyon 435 bin
TL, nakdî tazminat ödemesi yapılmıĢtır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; her yıl meydana gelen trafik kazalarında birçok insanımız hayatını kaybetmekte,
yaralanmakta veya hayatının geri kalan bölümünü maalesef engelli olarak sürdürmek zorunda kalmaktadır. Trafik kazalarındaki
kayıplarımızı asgariye indirmek ve kademeli olarak ortadan kaldırmak amacıyla, 2011-2020 yılları arasında trafik kazalarında meydana
gelen ölümleri yüzde 50 azaltmayı hedefleyen “ Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” 31 Temmuz 2012 tarihinde
BaĢbakanlık Genelgesi‟ yle Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Kara yolu ulaĢımını daha verimli ve etkili kullanmak, trafik denetimlerinde teknolojiden faydalanılarak trafik güvenliğini
sağlamak, trafik yoğunluğunu etkin bir Ģekilde yönetmek amacıyla, belediyeler tarafından il ve ilçe emniyet müdürlükleriyle koordineli
olarak “ Trafik Elektronik Denetleme Sistemi” kurulum çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Bu sistem, Ġstanbul, Ġzmir-Selçuk, Konya, Ordu,
UĢak-Banaz ile Tekirdağ-Malkara ve Çorlu‟ da 401 noktada 791 kamerayla faaliyete geçirilmiĢtir. 36 il merkezi ve 36 ilçede ise
kurulum çalıĢmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, 2020 yılına kadar, ihtiyaç duyulan yollarda elektronik denetleme sistemlerinin
kurulumu büyük oranda tamamlanacak ve etkili bir trafik denetim sistemi oluĢturulacaktır.
Trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2015 yılında toplam 500 araç alınarak hizmete sunulmuĢtur.
Araç ve sürücü sayısında meydana gelen artıĢlara rağmen, kara yollarımızda altyapının iyileĢtirilmesi, bölünmüĢ yolların
hizmete girmesi ve teknoloji destekli etkin denetimin yaygınlaĢtırılmasıyla birlikte, ülke genelinde 2015 yılında 2010 yılına göre araç
sayısında yüzde 33 artıĢ olmasına rağmen ölümlü kaza sayısında yüzde 3,1; ölüm sayısında yüzde 5,4 azalma meydana gelmiĢtir.
Trafik kontrol ve denetimlerinde, öncelikle kazaların önlenerek vatandaĢlarımızın can ve mal kaybının asgariye indirilmesi
hedeflenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen kanunlarla, alkol ve uyuĢturucu etkisinde araç kullanımından
kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla yaptırımlar ağırlaĢtırılmıĢtır.
Ülkemiz sürücü belgesi sınıfları, Ģekil ve içerik olarak Avrupa Birliği mevzuatına ve Karayolu Trafiği Konvansiyonu‟ na uyumlu
hâle getirilmiĢtir. Yeni tip sürücü belgelerinin verilmesine 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren baĢlanmıĢtır. Yeni tip sürücü belgesi
uluslararası niteliktedir ve 84 ülkede geçerlidir. Güvenlik unsurları artırılmıĢtır. Sürelidir; ağır vasıtalar için beĢ yıl, diğer araçları
kullananlar için on yıldır. Ġlk defa sürücü belgesi alacaklar için aday sürücülük uygulaması getirilmiĢtir. Araç tescil ve sürücü belgesi
düzenleme sistemimizin, Avrupa Birliği ve e-devlet normlarına uygun, güvenilir bir yapıya kavuĢturulması amacıyla baĢlatılan “ Araç
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Tescil ve Sürücü Belgesi ĠĢlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi” kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü
Pol-Net sistemiyle 17 paydaĢ kurumun bilgisayar veri tabanlarının güvenli bir Ģekilde on-line olarak entegrasyonu sağlanmıĢtır.
Bakanlığımızca vatandaĢlarımıza verilen yeni e-pasaportlar, uluslararası düzeyde gerekli görülen asgari güvenlik özelliklerinin
tamamına sahiptir. ĠĢlemler, tamamen güvenli bilgisayar ağı üzerinden gerçekleĢtirilerek posta yoluyla sahiplerine çok kısa sürede
ulaĢtırılmaktadır. Acil durumlarda, aynı gün içerisinde e-pasaportların teslimi de mümkündür. Elektronik olarak okunabilir, çipli yeni
tip pasaportların verilmeye baĢlandığı Haziran 2010 tarihinden günümüze kadar 14 milyon 3 bin 191 pasaport vatandaĢlarımıza teslim
edilmiĢtir. VatandaĢlarımızın kendilerine en yakın yerden hizmete daha kolay ulaĢabilmesi için 496 yurt içi, 186 yurt dıĢı olmak üzere
toplam 682 pasaport müracaat merkezinde hizmet verilmektedir. Avrupa Birliğiyle yürütülen “ Vize Serbestisi Diyaloğu” çerçevesinde
endüstriyel pasaport üretim sistemine geçilerek üst düzeyde güvenlik özelliklerini içeren yeni tip e-pasaport proje çalıĢmaları devam
etmektedir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Türkiye‟ de 51 il özel idaresi, 1.397 belediye, 18.337 köy bulunmaktadır. 1.397
belediyenin 30‟u büyükĢehir belediyesi, 51‟ i il belediyesi, 519‟u büyükĢehir ilçe belediyesi, 400‟ü ilçe belediyesi, 397‟ si belde
belediyesidir. Bugün, ülkemizdeki nüfusun yüzde 93,65‟ i belediye sınırları içerisinde, yüzde 6,35‟ i ise belediye sınırları dıĢında
yaĢamaktadır.
Zaman içinde ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel ve demografik yapısında köklü değiĢimler yaĢanmıĢtır. Bütün bu
değiĢimlere bağlı olarak, AK PARTĠ iktidarıyla birlikte Türkiye‟ de kamu yönetimi alanında kapsamlı bir reform çalıĢması
baĢlatılmıĢtır. Bu reform çalıĢmalarının en önemli ayaklarından birisi de mahalli idarelerle ilgili yasal düzenlemeler olmuĢtur.
BüyükĢehir Yasası bunların en önemlilerindendir.
Köylerin temel altyapı ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla 2005 yılında KÖYDES Projesi uygulamaya konulmuĢtur. Projenin
baĢlangıcından bugüne kadar toplam 9 milyar 441 milyon Türk Lirası ödenek gönderilmiĢtir. 2016 yılında ise 392 milyon Türk Lirası
ödenek ayrılmıĢtır. KÖYDES Projesi kapsamında, 1 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, köy yollarında 109.837 kilometre asfalt yol, 2.946
kilometre beton yol, 81.257 kilometre stabilize yol, 1.825 kilometre ham yol, 5.535 kilometre tesviye, 42.325 kilometre onarım, 18
milyon 582 bin 818 metrekare parke taĢı yapılmıĢtır. 37.316 adet menfez, 1.335 adet köprü tamamlanmıĢtır. Ġçme suyu bulunmayan
4.336 adet köy ve bağlısına Ģebekeli içme suyu tesisi yapılmıĢ, içme suyu yetersiz 50.072 köy ve bağlısının içme suyu tesisleri
yenilenmiĢtir. Ġçme suyu tesisi yapılan veya mevcut tesisleri iyileĢtirilen 54.408 köy ve bağlısında toplam 15 milyon 303 bin 391
vatandaĢımız bu hizmetlerden yararlanmaktadır. 13 adet gölet yapımı, 613 adet sulama tesisi, 16 adet hayvan içme suyu göleti
tamamlanarak 62.452 hektar tarımsal alana sulama hizmeti götürülmüĢ ve 68.245 çiftçi ailesinin bu hizmetlerden yararlanması
sağlanmıĢtır.
KÖYDES Ġzleme Sistemi Altyapısı Kurulumu Projesi: 2014 yılında baĢlayan bu projeyle, KÖYDES kapsamında
gerçekleĢtirilen bütün çalıĢmaların coğrafi bilgi sistemleri temelinde dijital ortama aktarılarak izlenmesi, kontrolünün sağlanması,
ihtiyaçların daha da etkin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; vatandaĢlarımıza yönelik temel hizmetlerimizden birisi de nüfus ve vatandaĢlık
iĢlemleridir. Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı çalıĢmalarla bu hizmetlerde önemli değiĢim ve dönüĢümler gerçekleĢtirilmiĢtir.
MERNĠS (Merkezi Nüfus Ġdaresi Sistemi) sayesinde nüfus kayıtlarının elektronik ortamda ve merkezî bir yapıda gerçekleĢtirilmesine
ve tutulmasına imkân sağlanmıĢtır. Kimlik PaylaĢımı Sistemi kurularak, elektronik ortamda ve merkezî bir yapıda tutulan nüfus
kayıtları belirli esaslar çerçevesinde, güncel ve güvenli bir Ģekilde, 7 gün 24 saat süreyle elektronik olarak kurum ve kuruluĢların
paylaĢımına açılmıĢtır. Bugün itibariyle, Kimlik PaylaĢım Sistemi‟ ne bağlanarak hizmet yürüten kurum ve kuruluĢ sayısı 2.282‟ dir.
Adres Kayıt Sistemi‟ yle, adreslerin belli bir standarda kavuĢturulması, adres bilgilerinin elektronik ortamda, merkezî bir yapı içerisinde
güncel olarak tutulması sağlanmıĢtır. Bunlar, ilgili kurum ve kuruluĢlarla da paylaĢılmaktadır ve vatandaĢlarımızın hayatı
kolaylaĢtırılmaktadır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; vatandaĢlarımıza yönelik hizmetlerde Hükûmetimizin öncelikli hedeflerinden olan;
kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması, hizmetlerde sürat ve etkinliğin sağlanarak vatandaĢlarımızın yaĢamının kolaylaĢtırılması hedefleri
doğrultusunda, nüfus ve vatandaĢlık alanında hayata geçirdiğimiz bu önemli projelerimiz yanında, devam eden e-VatandaĢlık,
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi, Dijital ArĢiv ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projelerimiz de bulunmaktadır.
Ġki aĢamadan oluĢan e-VatandaĢlık Projesi‟ nin birinci aĢaması olan vatandaĢlığa alınma ve kaybettirme iĢlemlerinin elektronik
ortamda yürütülmesine yönelik çalıĢmalar devam etmektedir.
Bakanlık olarak yürüttüğümüz önemli projelerimizden biri de kolay taĢınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkân tanımayan,
geleneksel ve elektronik ortamda güvenli kimlik doğrulama amacıyla kullanılabilecek, biyometrik unsurlar da içeren, uluslararası
standartlara uygun Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi‟ dir. Projeyle, kimlik kartı ile farklı belge kart ve benzerlerini taĢımak
durumunda kalmadan kimlik doğrulaması yapılacaktır. Bunun üç yıl içerisinde tüm vatandaĢlarımıza dağıtılması hedeflenmektedir. TC
kimlik no uygulamasında olduğu gibi, tek kart, tek Ģifre dönemine geçilecektir. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaĢ mağduriyeti
önlenecektir. E-devlet kapsamında sunulan hizmetlere Ġnternet‟ in bulunduğu her yerden eriĢilebilecektir. Kimlik kartı, vize muafiyeti
olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir. Kimlik kartı elektronik imza olarak
kullanılabilecektir. Kamu kurumlarının vatandaĢa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iĢ süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi
azaltacaktır. Yetersiz kiĢi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar asgariye indirilecektir.
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Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ile Ulusal Adres Veri Tabanı‟ nda metin olarak tutulan adres bileĢenlerini harita tabanlı hâle
getirmek suretiyle bu bilgilere mekânsal boyut kazandırılmasına dönük merkezî teknik altyapı oluĢturulmuĢtur.
Nüfus kütükleri, 1905 yılından beri nüfus olaylarının kaydedildiği belgelerdir. Nüfus kütüklerinin zaman faktörüyle yıpranması
ve yok olması istenmeyen bir durumdur. Kütükler kiĢi bilgilerinin en önemli dayanağı olan belgeler olup tarihî değerlerinin yanı sıra
kiĢileri tescil eden belgeler olması ve devletin olmazsa olmaz belgelerinden olmaları önemini artırmaktadır. Bu tür kıymetli belgelerin
iyi muhafaza edilmesi ve gelecek kuĢaklara sağlıklı bir Ģekilde aktarılması bir zorunluluktur; bunun için Dijital ArĢiv Yönetim
Projesi‟ ni ortaya koyduk.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; nüfus ve vatandaĢlık iĢlemlerinde halkımıza kolaylık sağlamak ve sunduğumuz
hizmetlerde vatandaĢ memnuniyetini artırmak amacıyla hazırladığımız ve BaĢbakanlığa sevk edilecek olan Nüfus Hizmetleri
Kanunu‟ nda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Tasarısı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum: Bu, iç güvenlik yasasının
içerisindeydi ve sonra oradan çıkarmak durumunda kalmıĢtık, tekrar onu Türkiye Büyük Millet Meclisimize, sizlerin takdirine arz
edeceğiz. Bu kanun tasarısıyla doğum, evlenme, ölüm olaylarında nüfus idaresine gitmeden tescil iĢlemi yapılması; yazım, imla hatası
ya da anlam kayması bulunan ad ve soyadların mahkeme kararı olmadan değiĢtirilebilmesi; adres değiĢikliğini nüfus idaresine gitmeden
bildirme imkânı; nüfus kayıt örneği, yerleĢim yeri ve diğer adres belgesinin e-devlet kapısı üzerinden alınabilmesi; saklı -18 yaĢını
bitirmiĢ- nüfus için tescil kolaylığı imkânları getirilmektedir. Ayrıca bu tasarıyla, bu sunacağımız tasarıda pasaport ve sürücü
belgelerinin Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünce verilmesi öngörülmektedir. Pasaport ve ehliyetlerin Nüfus ve VatandaĢlık
ĠĢleri Genel Müdürlüğünce verilmesi bize 5 bine yakın polisimizin asli görevlerine dönmesini sağlama imkânı getirecektir.
Sivil toplum kuruluĢları, sivil toplumun, katılımcılığın, çoğulculuk ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu nedenle,
Hükûmet olarak sivil toplum örgütlerine büyük önem veriyor ve onları destekliyoruz. 2002 yılında 76.667 olan aktif dernek sayısı
ġubat 2016 tarihi itibarıyla 108.844 olmuĢtur.
Dernekler Bilgi Sistemi Projesi, Dijital ArĢiv Projesi ve derneklere proje karĢılığı verilen mali destekler derneklerle ilgil i
yürütmekte olduğumuz önemli çalıĢmalarımızdandır. Dernekler Bilgi Sistemi Projesi‟ yle derneklerin tüm iĢ ve iĢlemlerinin elektronik
ortamda yapılması sağlanmıĢtır. 2014 yılında, 285 derneğe 19 milyon TL, 2015 yılında ise 362 derneğe 21 milyon Türk lirası proje
karĢılığı destek verilmiĢtir. Bu kapsamda, aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliĢtirilmesine; çocuklar, gençler, kadınlar,
engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara; eğitim, kültür, sağlık, spor ve madde bağımlılığıyla mücadeleyi
konu alan sosyal içerikli projelere;gazilerimize ve Ģehit yakınlarına yönelik projelere; karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil
toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaĢlık konulu projelere; toplumun farklı kesimleri arasında iĢ birliği ve etkil eĢimi
arttırmaya yönelik projelere destek verilmiĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinde entegre sınır yönetimi konusu “ Adalet,
Özgürlük, Güvenlik” faslında yer alan önemli baĢlıklardan birini oluĢturmaktadır. Entegre sınır yönetimi, etkin bir sınır yönetimi
koordinasyonunun sağlanması, ülkemizin sınır ve dolayısıyla da iç güvenliği için fevkalade önemli bir konudur. Sınırlarımızın
korunmasından sorumlu olacak profesyonel bir sınır kolluğu teĢkilatının kurulması için çalıĢmalar sürdürülürken, sınır kontrolü ve
gözetimiyle görevli kurumlar arasında iĢ birliği ve koordinasyonun tam anlamıyla sağlanmasına yönelik olarak Sayın BaĢbakanımızın
BaĢkanlığında Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile ĠçiĢleri Bakanlığı MüsteĢarının BaĢkanlığında Sınır Yönetimi
Uygulama Kurulu OluĢturulmasına ĠliĢkin Yönetmelik Bakanlar Kurulunda imzaya açılmıĢtır.
Avrupa Birliğine katılım için önümüzdeki dönemde atılacak adımları gösteren ve 2015 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliğine
Katılım Ġçin Ulusal Eylem Planı II. AĢama‟ sı, sınırlarımızın ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı ve uzman personele sahip yeni bir kolluk teĢkilatı
tarafından korunması ile ilgili mevzuat değiĢikliğini hedeflemektedir. Profesyonel bir sınır kolluğu teĢkilatının kurulması 64‟ üncü
Hükûmet Programı‟ nda da yer almaktadır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Türkiye bulunduğu coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih içerisinde önemli göç ve
iltica akınlarıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır ve kalmaya da devam etmektedir. Son yıllarda Türkiye‟ nin artan ekonomik ve siyasi gücü,
ülkemize yönelik göç hareketleri için çekim unsuru oluĢturmaktadır. Türkiye, uluslararası göç hareketlerinde geçiĢ ülkesi olmasının
yanında artık hedef ülke hâline gelmiĢtir.
11 Nisan 2013 tarihinde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kurulan Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, bir yıl
gibi kısa bir sürede, 11 Nisan 2014 tarihinde operasyonel hâle gelmiĢ olup 18 Mayıs 2015 tarihinde de 81 ilde teĢkilatlanmasını
tamamlamıĢtır. Genel Müdürlük bünyesinde çoğunluğu göç uzmanı kadrolarından oluĢmak üzere merkez ve taĢrada toplam 2.538
personel görev yapmaktadır. Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 11 adet biten, 15 adet devam eden, 11 adet baĢlayacak olan ve 5 adet
paydaĢ olduğu toplamda 42 adet projesi mevcuttur. Genel Müdürlüğün görevleri, göç alanına iliĢkin politika ve stratejileri belirlemek,
bu konularla ilgili kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonu sağlamak ve bu konuların yönetimini yapmaktır.
Türkiye‟ de yaĢayan yabancıların ikamet izni baĢvurularını Ġnternet üzerinden yapabilmeleri için e-ikamet uygulamasına
geçilmiĢtir. E-ikamet uygulaması kısa sürede yabancılar tarafından büyük ilgi görmüĢ ve 2015 yılında 235.807 yabancıya ikamet izni
bu sistemle verilmiĢtir.
ĠçiĢleri Bakanlığı, ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde yabancıların ülkemizde toplumla uyumlarını kolaylaĢtırmak
amacıyla uyum faaliyetlerini planlamaktadır. Bu kapsamda, Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 20 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla
faaliyete geçen Yabancılar ĠletiĢim Merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz bir Ģekilde Türkçe, Arapça, Ġngilizce ve Rusça dillerinde
yabancıların tüm soru ve sorunlarına cevap vermektedir. Bu doğrultuda, 158 Sahil Güvenlik, 155 Polis Ġmdat, 156 Jandarma ve 112
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Acil çağrı hatlarına yönlendirilen çağrılarla birçok operasyon gerçekleĢtirilmiĢ, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iĢ birliği hâlinde 2.366
kiĢinin hayatı kurtarılmıĢtır. Çağrı merkezlerine gelen çağrı sayısı ise 246.549‟dur.
Yeni BüyükĢehir Yasası kapsamında yapılan düzenlemelerle birlikte büyükĢehir statüsündeki il sayısı 30‟ a yükselmiĢ ve bu
illerimizde il özel idareleri kapatılmıĢtır. BüyükĢehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluĢlarının yatırım ve
hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu; acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve
yürütülmesi; ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezî idarenin taĢrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesine yönelik
Yatırım, Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlıkları kurulmuĢtur. Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlıkları aracılığıyla büyükĢehir
statüsündeki 30 ilimizde gerçekleĢtirilecek yatırımlar için 2015 Aralık ayı sonu itibarıyla toplam 7 milyar 563 milyon TL ödenek
aktarma iĢlemi yapılmıĢtır.
Ülkemizde farklı acil çağrı durumları için -yangın, sağlık, güvenlik, asayiĢ- hâlihazırda farklı hizmet numaraları kullanılmakta,
acil durum çağrısı yapma ihtiyacı hâlindeki vatandaĢlarımız, birden çok numarayı bilmek zorunda kalmaktadır.
Bu sakıncayı gidermek ve birden fazla olan acil çağrı numaralarının, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tek numara “ 112” altında
toplanması amacıyla Bakanlığımız koordinesinde 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi yürütülmektedir.
Proje kapsamında, 21 ilimizde, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta,
KahramanmaraĢ, Karaman, Kırıkkale, KırĢehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas ve Yalova‟ da çağrı merkezleri
faaliyete geçirilmiĢtir.
2016 yılında 4 ilimizde, Aydın, Balıkesir, Manisa ve Yozgat‟ ta faaliyete geçecektir diğer çağrı merkezleri. 7 ilimizde, Bilecik,
Bolu, Bursa, Ġzmir, NevĢehir, Sakarya ve UĢak‟ ta ise donanım ihaleleri yapılacaktır.
Hizmet binası yapımı için ödenek gönderilen 43 ilimizde ise yer belirlenmesi çalıĢmaları ve projeler devam etmektedir.
Hükûmet konaklarıyla ilgili hizmetleri, ilçelerimizin ve illerimizin ihtiyaçları çerçevesinde yerine getiriyoruz.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Ģu ana kadar, Bakanlığımızın 2015 yılı içerisinde yapmıĢ olduğu ve önümüzdeki yıllarda
yapacağı çalıĢmaları özet olarak aktarmaya çalıĢtım.
Toplumsal alanın hemen her aĢamasında vatandaĢlarımıza yönelik hizmetler gerçekleĢtiren Bakanlığımıza Ģüphesiz önemli
görev ve sorumluluklar düĢmektedir. Bu görev ve sorumlulukların layıkıyla yerine getirilebilmesi, yürütülecek faaliyetlerin finansman
giderlerinin genel bütçe çerçevesinde karĢılanmasıyla mümkündür.
Son olarak, ĠçiĢleri Bakanlığı ve bağlı kuruluĢları için 2016 yılı Bütçe Tasarısı‟ nda öngörülen rakamlar hakkında kısaca bilgi arz
etmek istiyorum:
2016 Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı‟ nda Bakanlığımızın toplam bütçesi 35 milyar 79 milyon 559 bin Türk lirası olarak
öngörülmüĢtür. Bağlı kuruluĢlarımız hariç olmak üzere Bakanlığımızın bütçesi 4 milyar 794 milyon 246 bin Türk lirasıdır. Jandarma
Genel Komutanlığımızın bütçesi 8 milyar 276 milyon 881 bin Türk lirasıdır. Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığımızın bütçesi 19
milyon 962 bin Türk lirası, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bütçesi 21 milyar 140 milyon 638 bin Tür lirası, Sahil Güvenlik
Komutanlığımızın bütçesi 576 milyon 812 bin Türk lirası, Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğümüzün bütçesi ise 271 milyon 20 bin Türk
lirası olarak belirlenmiĢtir.
Toplam Bakanlık bütçemizin yüzde 65,6‟ sı personel gideri, yüzde 14,47‟ si mal ve hizmet alım gideri, yüzde 11,7‟ si sosyal
güvenlik gideri, yüzde 7,2‟ si sermaye gideri, yüzde 0,7‟ si cari transfer gideri, yüzde 0,33‟ ü sermaye transferi ve borç verme
giderlerinden oluĢmaktadır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; değerli Komisyonunuzun tasviplerine mazhar olduğu takdirde, bütçemizle tahsis edilecek
olan kaynakların, Bakanlığımızın görev alanında bulunan hizmetleri yerine getirirken, en tasarruflu ve hizmete en uygun biçimde
kullanılması yönünde her türlü gayret gösterilecektir.
ġahsım ve Bakanlığım adına hepinize teĢekkür ediyorum. 2016 yılının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni
ediyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – Sayın Bakana sunumları için teĢekkür ediyoruz.
ġimdi, görüĢmelere geçiyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Buyurunuz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Jandarma Genel Komutanı ve ĠçiĢleri Bakanı burada, dünden beri sınır içi ve sınır ötesi birtakım
geliĢmeler yaĢanıyor; biz bunu basından izliyor ve takip ediyoruz. Dolayısıyla, hem Jandarma Genel Komutanı buradayken hem ĠçiĢleri
Bakanı buradayken -yetkililer- konuyla ilgili bilgi alabilirsek, en azından konuĢmalarımıza bir altlık olabilir diye düĢünüyorum. Bu
geliĢmeleri ilgili arkadaĢlardan duymak istiyoruz.
BAġKAN – Siz, Sayın DıĢiĢleri Bakanının yapmıĢ olduğu açıklamadan mı bahsediyorsunuz? Yoksa sınır ötesi yapılan…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hayır, Ģimdi, hem bizim sınırımızın ihlal edildiğini hem de bizim sınır ötesi operasyon yaptığımızla
ilgili…
BAġKAN – Sayın Çam, Sayın Bakan bütçe sunumlarını yaptılar, genel görüĢmelerin sonunda eleĢtiri, görüĢ ve cevaplama
kısmında bu konuya değineceklerdir.
TeĢekkür ediyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hayır, Ģimdi bir…
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Yani, Sayın BaĢkan, bunda saklanacak gizlenecek bir Ģey yok ki. Doğru bilgi alalım, doğrular üzerinde konuĢalım yani.
BAġKAN – Her Ģey ortada ve açık, saklanacak bir Ģey yok.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ne var, ne oluyor, ne bitiyor? Bunlarla ilgili yani bilgi alma…
BAġKAN – Müsaade eder misiniz?
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yani, biz milletvekiliyiz, milletvekiliyiz...
BAġKAN – Sayın Çam, tabii ki milletvekiliyiz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bunlardan, olup bitenlerden haberimiz olmayacak mı bizim yani?
BAġKAN – Tabii ki.
Gündemimiz ĠçiĢleri Bakanlığı ve ilgili kuruluĢları, Jandarma Genel Komutanlığımızın bütçeleridir. Sunum yapıldı ve Ģu an
görüĢmelere geçiyoruz ama Sayın Bakan ister Ģimdi, ister görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap verdiğinde bu konuda da bir açıklamayı
sizlerin talepleri ve soruları doğrultusunda yapar.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hayır, iĢte soruyorum Ģimdi.
BAġKAN – Efendim, soru kısmına daha geçmedim ki.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – KonuĢmalardan önce bilgi alalım, ne var bunda?
BAġKAN – Yani, soru ve cevap kısmına geçince memnuniyetle.
Sayın KuĢoğlu, buyurun lütfen.
I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297)
a) İçişleri Bakanlığı
b) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
ç) Jandarma Genel Komutanlığı
d) Sahil Güvenlik Komutanlığı
e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim.
Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyesi arkadaĢlarım, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli sivil ve askerî bürokratlar,
değerli basın mensupları; hepinizi, saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanım, bir sunum yaptınız, epey de uzun sürdü ama günümüzdeki güncel olan konulara değinmediniz. Biraz önce
Sayın Çam‟ ın sorduğu soru mesela, hepimizin, bütün vatandaĢların merak ettiği bir konuydu; bunlara girmediniz, Ģu anda yaĢadığımız
olaylarla ilgili olarak bilgi vermediniz.
Sunumunuzun baĢında Bakanlığın görevlerini saydınız. Bakanlık olarak vazifelerinizi söylediniz, güzel ama biz de Plan ve
Bütçe Komisyonu olarak bu vazifelerinizi, tek tek anlattığınız o projelerinizi keĢke rakamlandırabilsek. 2014‟ te bunlara ne kadar para
harcadınız, usulüne uygun olarak harcadınız mı, eksikleriniz nelerdir, ortaya koyabilseydik. 2016 için istediğiniz bütçelerin de ne kadar
yerli yerinde harcanacağını bu Ģekilde net olarak ortaya koyabilseydik ama ülke gündemi o kadar yoğun, o kadar karıĢık, sıcak ki bütün
bunları gerçek anlamda biz de Komisyon olarak görevimizi maalesef, konuĢamıyoruz. Türkiye iç iĢleri açısından tarihinin en sıkıntılı
dönemini yaĢıyor maalesef ve böyle bir dönemde bütçenizi görüĢüyoruz.
Sayın Bakan, Bakanlığınıza verilen Ģimdiye kadar istediğiniz bütün bütçeler, kadrolar ve istediğiniz mevzuat değiĢikliklerine
rağmen -hangi kanunu istediyseniz çıktı, hangi kadroyu istediyseniz aldınız, hangi değiĢikliği istediyseniz yaptınız- ülkenin bu durumda
olması herhâlde çok üzücüdür hepimiz için.
Bakınız, ĠçiĢleri Bakanlığı bütçesi 2001 yılında ne kadardı biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz? 254 milyon lira. 4 milyar 794
milyon lira istiyorsunuz Ģimdi. O günlerde asayiĢ vardı, terör yoktu, bu sıkıntılar yoktu. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2001‟de 1
milyar 176 milyonluk bir bütçesi vardı; Ģimdi, 21 milyar 140 milyonluk bir bütçe istiyor Emniyet Genel Müdürlüğü. Jandarma Genel
Komutanlığı da 831 milyarlık bütçesi vardı; Ģimdi, 8 milyar 277 milyonluk bir bütçe istiyor. Üstelik, Sayın Bakanım, bu istenen
bütçeler üstünde de harcama yapılıyor. Mesela 2014‟ te 3,5‟luk bir bütçe istemiĢsiniz, harcamanız 6,6 olmuĢ. 2015‟ te 3,8‟ lik bir bütçe
istemiĢsiniz 7,2‟ lik, tam 2 misli bir harcamanız olmuĢ; Ģimdi 4,8‟ lik bir bütçe istiyorsunuz. Herhâlde 8-10 milyar harcayacaksınız. Helal
olsun ama bunun karĢılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının güvenliğinin olması lazım, huzurunun olması lazım. Herkesin
geleceğiyle ilgili endiĢesinin olmaması lazım; bunu sağlamanız lazım.
Bugün gündemde terör var ağırlıklı olarak. PKK terörü, IġĠD terörü -DAĠġ diyorsunuz- ve yine, zaman zaman gündeme
getirdiğiniz, iĢte 17-25 Aralık bir darbeydi, failleri hiçbir zaman ortaya çıkaramadığınız bir darbe. Ergenekon, Balyoz, bu tür darbelerle
uğraĢtık ve bugünlere geldik ama geldiğimiz noktada da bu fiziki terör dıĢında en önemlisi de ahlaki terör. Ahlaken çökmüĢ bir toplum
var karĢımızda.
Bakın, Bakanlık görevlilerinizi sayarken en baĢtan dediniz ki: “ Anayasa ve yasalarımıza uygun olarak…” KeĢke Anayasa ve
yasalarımıza uygun olarak yapabilseniz. “ Türkiye Cumhuriyeti‟ nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü –inĢallah devam edergüvenlik ve asayiĢi, kamu düzeni ve genel ahlakı ile vatandaĢımızın hak ve hürriyetini korumak.”

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :14/02/2016

Saat :

Kayıt:.Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………….

Sayfa: 16

Kamu düzeni de kalmadı, birçok yerde genel ahlak da kalmadı Sayın Bakanım, çöktü. Ahlakımızın bu derece çöktüğü, bu kadar
sıkıntıya düĢtüğü, toplum dayanıĢmasının öldüğü bir dönem yaĢanmadı hiç, hiçbir dönemde yaĢanmadı bu kadar.
Biraz önce söylediğim gibi, parayı en fazla harcadığımız, mevzuatta her türlü değiĢikliği yaptığımız, her türlü istediğiniz
değiĢikliği verdiğimiz, hiçbir Ģekilde esirgemeden verdiğimiz bir dönemdi. “ Kimlikler” dediniz, geldiğinizden beri “ Kimlikleri ortaya
çıkaralım, alt kimlikler konuĢulsun.” dediniz, konuĢuldu ama bunlar devlet nezdinde konuĢulmaz, toplum nezdinde olması gereken
kültürel kimlikleri siz siyaseten ortaya çıkardınız, devlet nezdinde ayrımcılık yaparak kullandınız, siyaset için kullandınız, siyaseti
kimlikler ve inançlar bazına getirdiniz. Ondan sonra da ülke bu hâle geldi.
Ruhların ve gönüllerin bölündüğü, birlik beraberliğin bozulduğu, ruhen bozulduğu, gönül olarak bozulduğu bir ülkede teröre
karĢı baĢarılı olunması mümkün müdür? Bugün, tırnak içerisinde söylüyorum, düĢük yoğunluklu yaĢanan bu çatıĢmalarda halkı
kaybederek, halkı yanınıza almayarak baĢarılı olmanız mümkün müdür? Kırsaldan kente aldığınız bu düĢük yoğunluklu çatıĢmalarla
halkı da kaybederek baĢarılı olunması mümkün müdür? Daha önce kırsalda olan çatıĢmalar bugün kentlerimize sirayet etmiĢ, her tarafı,
hepimizi daha da derinden yaralar hâle gelmiĢtir, büyük sıkıntılar vardır.
T cetveline baktım, önemli ölçüde taĢıt talebiniz var, hem Bakanlığınızın hem Emniyet Genel Müdürlüğünün hem Jandarmanın.
Olsun ama bunların hakkının verilmesi lazım. 132 binek otomobil istiyor Bakanlığınız, toplam 157 araç istiyor. Jandarma Genel
Komutanlığı 800‟ e yakın, 3 bine yakın da Emniyet Genel Müdürlüğü araç istiyor. Hâlbuki Bakanlığınızda da 1.536 araç var, taĢıt var,
7.753 Jandarmada var, 37.306 da Emniyette taĢıt var. Bunlara rağmen yeni taĢıtlar istiyoruz, olsun ama bunların da bir sonucu olsun,
olumlu bir sonucu olsun Sayın Bakan, bütün bunların.
SayıĢtay tarafından yapılan denetimler var. Bakanlığınızla ilgili bir performans raporu var. 10 bulgu var burada, güzel bir rapor,
değerlendirilmesi gerekir. Bilmiyorum, bakma fırsatınız oldu mu?
Yine Emniyet Genel Müdürlüğüyle ilgili olarak yapılan bir çalıĢma var. Burada da düzenlilik ve denetim raporunda 8 bulgu var.
Çok fazla düzensizlik olduğunu gösteriyor, mevzuata pek uyulmadığını gösteriyor. Sosyal tesislerle ilgili olan raporda da aynı Ģekilde
7+1 bulgu var, performans raporunda da 12 bulgu var. Bunlarda da mevzuata bir yığın aykırılık tespit edilmiĢ. Bütün bunlar var.
Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, emniyet sınıfına, Bakanlığınız çalıĢanlarınıza, polislerimize çok daha iyi imkânların
verilmesini savunduk, seçim bildirgemizde de bunu söyledik, 3600 ek göstergeyi istedik, siz 3000 gösterge yaptınız. KeĢke 3600
yapsak da bu usulsüzlükler olmasa çünkü çoğu maalesef, kadrolarla ilgili Sayın Bakanım. Verilen ikramiyelerin, ödemelerin, ücret
ödemelerinin vesaire hepsinin yanlıĢ olduğunu gösteren tespitler bunlar ve çok isteyerek de yazıldığını düĢünmüyorum.
ġimdi, biz, tabii ki Komisyon olarak bazı iddialarda bulunacağız, hukuksuzlukları eleĢtireceğiz, yanlıĢlıkları anlatacağız. Siz de
iĢi kahramanlıklara dökeceksiniz, hamasete dökeceksiniz, diyeceksiniz ki: “ ĠĢte polisimiz Ģöyle çalıĢıyor, böyle çalıĢıyor.” ÇalıĢsın
polisimiz de jandarmamız da, takdir ediyoruz ama bütün bunların olması lazım, ülkenin bu Ģekilde sıkıntılı bir dönemde olmaması
lazım. Bunlarla ilgili asla bilgi vermediniz. KutuplaĢtı ülke, herkes birbirinden nefret eder hâle geldi, kimse kimseyi dinlemez hâle
geldi. Bunlarla ilgili öncelikle yani silahlı güç kullanmadan, siz de sertliğe baĢvurmadan önce, güce baĢvurmadan önce bununla ilgili
çözümler bulmak zorundasınız.
BAġKAN – ArkadaĢlar, biraz sessizlik lütfen.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bir de Hükûmet olarak terör karĢısında belirsiz bir politikanız var. Bir açılım yapıyorsunuz,
bir vazgeçiyorsunuz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, ek süre vereceğim.
Buyurun.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Açılımda söylediklerinizi inkâr edip o yönde, aynı paralelde söz söylemiĢ olan insanlara her
türlü lafı ediyorsunuz. GeçmiĢte de Habur olayını yaĢadık. O zaman bir yumuĢa… “ Cumhuriyet hükûmetleri seksen yıldır yanlıĢ
yapmıĢtır, bir Kürt sorunu vardır, bunu görmemiĢtir.” dediniz. Ondan sonra “ Kürt sorunu yoktur, tekrar çözüm…” ġimdi, çözüm süreci
bitti, tekrar “ Kürt sorunu yoktur, biz bu iĢi güçle, silahla çözeriz.” noktasına geldiniz. Yani böyle istikrarlı, devamlılığı olan kararlı bir
Hükûmet politikası yok maalesef terörle ilgili olarak ve terörü de artık dıĢarıdan ithal eder noktaya da geldik, sadece içeriden değil,
artık terörün büyük çoğunluğu dıĢarıdan kaynaklı ve IġĠD maalesef, Diyarbakır‟ da, Suruç‟ ta, Ankara‟ da ve Ġstanbul‟ da büyük terör
olayları gerçekleĢtirdi.
Sayın Bakanım, bir ülkenin baĢkenti namusudur. BaĢkentimizde, baĢkentin en orta yerinde 103 vatandaĢımız bombayla
öldürüldü. Bunların daha sonra takip edildiklerini, en azından Emniyet tarafından takip edildiğini, bilindiğini biliyoruz ama siyasi
otoritenin gereken müdahalede bulunup çözüm üretmediğini, önlemediğini de biliyoruz maalesef. Bütün bunlarla ilgili hesap vermeniz
lazım, bütün bunlarla ilgili cevap vermeniz lazım. Biraz sonra arkadaĢlarımız da soracak, biz de soracağız bütün bunları. Bunlar çok
önemli olaylardır, bir ülkenin tarihini, kaderini değiĢtirecek olaylardır.
Bütçe tabii ki mali bir husustur ama bütçeyi görüĢürken de bütün Bakanlığınızın icraatlarını masaya yatırmak zorundayız,
yanlıĢlarınızı ortaya koymak zorundayız. Maalesef, bu dönem en fazla yanlıĢın yapıldığı, sıkıntının, sorunun olduğu dönemdir. Bu
tespiti yapalım.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, buyurunuz.
Ek süre veriyorum tekrar, lütfen tamamlayalım.
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BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Belki bir Ģeyler yapmak istiyorsunuz, iyi niyetlisiniz ama bu felsefeyle, bu stratejiyle, bu
anlayıĢla, bu zihniyetle bunu baĢarmanız mümkün değil.
Kurucu iradeye de o kadar anormal bir düĢmanlığınız var ki Sayın Bakanım, geçen seferki sunumunuzdan hatırlıyorum, bazı
Ģeyler arada kaçırdınız. Onlarla beraber yani bu devlete olan, devletin kuruluĢ felsefesine olan düĢmanlığınızla bunları hâlletmeniz,
terör sorununu çözmeniz, devletle bir olmanız, devlet ile halkı bütünleĢtirmeniz, devlet ile milleti barıĢtırmanız mümkün değil.
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, “ düĢmanlık” falan, bu ifadeler doğru ifadeler değil.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Doğru ifadelerdir efendim. Böyle bir dönemde bunları söylemeyeceğiz de ne zaman
söyleyeceğiz Sayın BaĢkan?
BAġKAN – Ġfade ve sunuĢ Ģekli doğru değil.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – VatandaĢın durumunu biliyor musunuz? Kimsenin geleceğiyle ilgili olarak Ģey yok, önünü
göremiyor.
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, lütfen, ifade Ģekliniz doğru değil.
Buyurun.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Siz de siyaset yapmayın lütfen, siyaset yapıyorsunuz Divanda. ġuraya geçersiniz söylersiniz.
BAġKAN – Ben her zaman geçer söylerim.
Buyurun.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Hakaret etmiyorum, yanlıĢ bir Ģey söylemiyorum. Lütfen…
BAġKAN – Tutanakları getirteceğim, size göstereceğim Sayın KuĢoğlu. Sizin üslubunuz değil bu.
Buyurun.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Hiçbir Ģekilde hakaretamiz bir konuĢma yapmadım. Lütfen… Hakikaten yapmadım.
BAġKAN – Size o cümlenizi göstereceğim.
Buyurun.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sizden duymadığımız…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ya, neden rahatsız oluyoruz değerli arkadaĢlarım? Sizin, hepinizin, benim söylediklerimden
“ Doğru söyledi, bakın, biz iktidar milletvekilleri olarak söyleyemiyoruz ama hiç olmazsa arkadaĢımız söyledi de doğru söyledi…
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – …yüreğimize su serpti.” demeniz lazım.
BAġKAN- O cümleyi size göstereceğim.
Buyurunuz.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Geçen yıl da bu konuları eleĢtirmedik, geçen yıllarda çözüm sürecini eleĢtirmedik, orada
yaptığınız hataları gündeme getirmedik, “ Analar ağlamasın.” dedik, “ Kan dökülmesin.” dedik ama öyle bir noktaya getirdiniz ki artık,
bütün bunları herhâlde eleĢtirmemiz lazım, herhâlde verilen paraların, istediğiniz çıkan hukuksuz, sınırsız mevzuatın, yapılanların
hepsinin herhâlde hesabını sormamız lazım. Sayın BaĢkan bunu mu istemiyoruz?
Çok teĢekkür ederim arkadaĢlar.
Bütçe hayırlı olsun.
BAġKAN – Sağ olun Sayın KuĢoğlu.
Sayın Baluken, buyurun lütfen.
ĠDRĠS BALUKEN (Diyarbakır) – TeĢekkür ediyorum.
Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, komisyonun değerli üyeleri, burada çalıĢan değerli bürokratlar ve basının değerli emekçileri; ben de
öncelikle partimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Özellikle Komisyon üyeleri ve Divan olarak zorlu bir maraton içerisindesiniz, baĢarılar diliyorum. Bu Merkezî Bütçenin
ülkemize, halklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum ancak genel planlamaya baktığımız zaman, doğrusu çok hayırlara vesile
olacak bir içerik görmediğimizi de ifade etmek istiyorum. Maalesef, geçmiĢ yıllardaki gibi 2016 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu
Tasarısı‟ nda da aslan payının daha çok, güvenli ve savunma eksenli, emniyet ve askerî harcamalara ayrıldığı bir durumla karĢı
karĢıyayız. Biz, yıllardır, bu Komisyon sıralarında bir ülkenin merkezî bütçe planlamasının demokrasiye, özgürlüklere, eĢitliğe ve
adalete ayrılmaması durumunda yapılacak olan düzenlemelerin ve planlamaların bir savaĢ bütçesinin, bir güvenlik bütçesinin, bir
operasyonel bütçenin ötesine geçmeyeceğini ifade ediyoruz. Bu yıl içinde, maalesef, farklı Ģeyler söylemek isterdik ancak tespitimiz o
dur ki hâlâ aynı anlayıĢ devam ediyor. Tabii, bütün bu bahsetmiĢ olduğum sorun alanlarıyla ilgili özellikle ĠçiĢleri Bakanlığı bütçesinde
iyi bir siyasi perspektif beklerdik ancak maalesef, Sayın Bakan, tamamen teknik bilgilerle burada bir sunum yaptı, bir siyasi içerik, bir
siyasi perspektif bu sunumda görmedik. Bu kadar ağır yangısal sürecin yaĢandığı bir ortamda bir bakanlık bürokratının ya da bir
bakanlık çalıĢanının rahatlıkla burada sunabileceği bir teknik sunum oldu. KeĢke bir Bakanlık çalıĢanı o rakamlarla ilgili sunumu
yapsaydı, Sayın Bakan da daha siyasi perspektife dönük bir planlamadan bize bahsetmiĢ olsaydı. Ancak dediğim gibi, maalesef böylesi
bir içeriği biz görmedik. Sayın Bakan da çok iyi biliyor ki Türkiye‟ de temel kronik sorunlarımızı çözmeden, bizim demokratik,
eĢitlikçi, adaletli bir bütçe yapmamız mümkün değildir. Kürt meselesi baĢta olmak üzere, Türkiye‟ deki tüm halkların, inançların,
dinlerin, kimliklerin temel meselelerini çözmeden bu ülkede güvenlik ve savunmayla ilgili birtakım düzenlemeleri halletmemiz,
demokrasi ve özgürlükler adına ilerleme sağlamamız mümkün değil. Bütün sorunların kökeninde ya da bütün sorunları açacak kilidin
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anahtarını burada aramak gerektiğini düĢünüyoruz. Nitekim, çözüm süreci içerisinde bu anlamda iyi bir Ģans yakalanmıĢtı, iki buçuk
yılı aĢkın bir süre çatıĢmalı süreçte can kayıpları durdurulmuĢtu ve Dolmabahçe Mutabakatı‟ yla birlikte biz Türkiye‟ nin temel
meseleleriyle ilgili bir çözüm finalini yaĢıyoruz beklentisi içerisindeyken, maalesef, buradan geriye adım atıldı. Dolmabahçe
Mutabakatı‟ ndaki 10 maddede de görüldü ki, çözüm süreci boyunca Türkiye‟ nin bir bölünme sorunu asla Ġmralı‟ da tartıĢılmadı. Ya da
Kürt meselesi Türkiye‟ nin bölünmesi üzerinden bir perspektifle asla ele alınmadı. O, 10 madde iyi incelenirse içerisinde kadın özgürlük
sorunundan ekoloji alanındaki sorunlara kadar, emek alanındaki sömürü anlayıĢından Türkiye‟ deki açlık, yoksulluk ve iĢsizliği çözecek
temel perspektiflere kadar çok temel konu baĢlıklarının belirlendiği görülmüĢ olacak. Dolmabahçe Mutabakatı‟ ndan sonra sadece bir
izleme heyetinin oluĢması ve bu hakem heyetinin adaya gitmesi durumunda, biz, Türkiye‟ deki otuz yıllık bir çatıĢmalı süreci bitirip yüz
yıllık bir Kürt meselesini çözüme kavuĢturabilirdik ve bugün, savrulmuĢ olduğumuz bu yangısal süreçler ilgili de böylesi acı bir
durumla maalesef, karĢı karĢıya gelmezdik. Ama maalesef, masanın inkârı, izleme heyetini yanlıĢ bulduğunu söyleyen yaklaĢımlar,
Dolmabahçe Mutabakat‟ ını reddeden yaklaĢımlar ve “ Kürt sorunu yoktur” a kadar yaklaĢımlar bu konuda temel, kalıcı barıĢı önceleyen
yaklaĢımlardan çok, güncel, siyasi konjonktürle yaklaĢan, siyasi çıkar hesaplarıyla yaklaĢan bir anlayıĢın olduğunu ortaya koydu. Ben
bunların çok detayına girmeyeceğim ama Meclis kürsüsünde de ifade ettik, daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda da
söyledik, keĢke çözüm süreci baĢkanlık süreciyle ilgili bir araçsallaĢtırma pozisyonuyla ele alınmasaydı, keĢke çözüm süreci özellikle
Kobani direniĢi ve Rojava devriminden sonra ortaya çıkan Kürt halkının Rojava‟ daki ve Orta Doğu‟ daki statüsüyle ilgili bir tehdit, bir
tehlike olarak değerlendirilmemiĢ olsaydı. Bugün eminim ki ülke olarak, bölge olarak çok daha umutlu bir yerden temel meselelerimize
yaklaĢma Ģansını fırsatını yakalardık.
ġimdi geldiğimiz noktaya bakıyorum, yani neresinden burada detaylandıracağımızı da bilmiyorum doğrusu. 7 kentin 20
ilçesinde 56 kez ilan edilen sokağa çıkma yasakları bugün itibarıyla 383 günü aĢmıĢtır. Ne bir darbe döneminde var ne sıkıyönetim
döneminde var; ağır faĢizm uygulamalarının olduğu herhangi bir ülkede bir kentin, bir ilçe merkezinin tamamının cezalandırılması
anlamına gelen 383 gün süren sokağa çıkma yasakları örneklerini görmüyoruz. Çok detaya girmeyeceğim, süre kısıtlı olduğu için ancak
bakın sadece Cizre‟ de 5 kez ilan sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte Ģu ana kadar kimliği tespit edilen, bilinen 200‟ün üzerinde yurttaĢ
yaĢamını yitirmiĢ. Aynı Ģekilde, Silopi‟ de 42 yurttaĢ, Sur‟ da 25 yurttaĢ yaĢamını yitirmiĢ ki bu verdiğim rakamların içerisinde karĢılıklı
çatıĢmadan kaynaklı asker, polis ya da orada bulunan, onlarla çatıĢan gençlerin içerisinde olmadığı rakamlardan bahsediyorum. Bunlar
korkunç rakamlar yani tek tek her birinin çok acı bir öyküsü de var ancak özellikle Sayın Bakan da bu son süreci iyi takip eder, sadece
bu son 23 Ocaktan bugüne yaĢadığımız vahĢet bodrumları ve cehennem binalarından 123 cenazenin çıktığını ifade edersem tablonun ne
kadar korkunç olduğu önümüze çıkar. Yani, evet, bir devlet savaĢa karar vermiĢ olabilir, çözümü savaĢla, çözümü birtakım güvenlikçi
yaklaĢımlarla arayabilir ama her savaĢın bir ahlakı ve hukuku vardır. Ülkemizin de bu anlamda kendisini bağlamıĢ olduğu, altına imza
attığı uluslararası sözleĢmeler var; Cenevre SözleĢmesi bunlardan biridir. Hiçbir uluslararası hukuk sözleĢmesinde ya da Türkiye‟ nin
yasal mevzuatında hastaneye nakledilmek üzere resmî birimlere kayıt bildiren, irade gösteren yaralı ve cenazelerle ilgili operasyonel
süreçlerin iĢletilebileceği yazmaz. Ama Cizre‟ de gerek vahĢet bodrumunda gerekse son iki cehennem binasında maalesef, yaralı ve
cenazelerin olduğu yere ambulanslar yerine operasyonel birlikler gönderildi ve maalesef biz, Ģu anda oradan cenazeler dıĢında herhangi
birisinin çıktığına dair bir bilgiye sahip değiliz. Ben, Sayın Bakana sormak istiyorum: Bostancı sokak 23 no.lu adresten, bizim 26‟ sının
yaĢadığını bildiğimiz o insanlardan kaçı hastaneye nakledildi? Kaçı gözaltına alındı? Ya da Sur Mahallesi‟ ndeki Narin Sokak‟ ta
bulunan son binada 25 insanın yaĢadığını biliyorduk, 20 cenaze vardı ama 25 kiĢi yaĢıyordu, oradan kaç yaralı çıkarıldı? Kaç sağ
çıkarıldı? Kaçı gözaltına alındı? Ya da “ Cizre Madımak‟ ı” olarak adlandırdığımız ve adresini daha önce Bakanlığa bildirdiğimiz, önce
37 kiĢinin, sonra 60‟ a yakın kiĢinin içerisinde olduğu o binadan hiç mi sağ çıkan olmadı, hiç mi yaralı olarak hastaneye kaldırılan
olmadı? Yani 3 binadan bahsediyoruz, orada onlarca cenaze var ama yaĢayan 100‟ün üzerinde insan var. ġimdi, ortaya çıkan sonuçlara
göre bir tek insan oradan sağ çıkmamıĢ görünüyor, bir tek yaralı yok, çıkan cenazeler tanınmayacak durumda, yakılmıĢ, otopsi
iĢlemlerine hekimler, avukatlar alınmıyor, otopsi iĢlemleri yapılamıyor aileler teĢhise alınmıyor. Böyle bir yaklaĢım olabili r mi? Hangi
Türkiye Cumhuriyeti yasasında ya da uluslararası sözleĢmede böyle bir Ģey yazar? Servis edilen fotoğraflar utanç verici. Daha önce,
Varto‟da iĢkence edilmiĢ, teĢhir edilen kadın bedeniyle ilgili…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Baluken, ek süre vereceğim, lütfen toparlarsanız. Zaten bir süre verdim.
ĠDRĠS BALUKEN (Diyarbakır) – …mevcut durum ortadayken, Cizre‟ de böylesi yeni bir ayıp ortaya çıktı. Ben Sayın Bakanın
bu olaya nasıl yaklaĢtığını da biliyorum. Kendisinin talimatı var, BaĢbakanın 3 kez talimatı var. Ama BaĢbakan 3 kez talimat vermesine
rağmen, “ Yaralı ve cenazeler hastaneye nakledilecek.” denmesine rağmen, bu yerine getirilmedi, oradan tek bir kiĢi hastaneye ya da sağ
olarak dıĢarıya çıkarılmadı. Nedir peki bu? Yani, bu iradeye karĢı orada inisiyatifi ele alan yapı nedir? Bu “ esedullah timleri, cundullah
timleri, hançer timleri” denen yapı nedir? Eski JĠTEM yapılanması ne oldu da tekrar ortaya çıktı?
Bize hiç kimse polisin ve askerin böyle Ģeyler yapmayacağını falan ifade etmesin. Askerin neler yaptığını bu ülkedeki darbe
tarihlerinden Sayın Bakan bizden daha iyi biliyor. Polisin de Cizre‟ de neler yapabileceğini Nihat Kazanhan örneğinden kendisi çok iyi
biliyor. Biz “ polis ve asker” terimini kullanırken bütün bir camiayı zan altında bırakacak bir suçlama içerisinde tabii ki değiliz. Ancak
Cizre‟ deki operasyonel süreçlerde BaĢbakanın ve ĠçiĢleri Bakanın iradesine rağmen ortada bir hukuksuzluk varsa bu hukuksuzlukla
ilgili burada Sayın Bakanın ya da Bakanlık yetkililerinin bize gerekli bilgileri aktarması lazım.
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Bu barikat ve hendek meselelerinden hep söz ediliyor. Sayın Bakan çok iyi bilir. Çözüm süreci içerisinde barikat ve hendek
meseleleri yine vardı ama o dönem, diyalogla, yürütmüĢ olduğumuz diyaloglarla, o barikat ve hendek meseleleri bu Ģekilde can
kayıpları yaĢanmadan halledildi.
“ ġu anda Cizre‟ de operasyonel süreç tamamlandı.” diyor ama sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Peki, ne olacak, bunun sonu
nereye gidecek Sayın Bakan? Geçen, “ Ġdil‟ de ve Nusaybin‟ de baĢlayacak.” dediniz, “ ġırnak‟ ta, Yüksekova‟ da baĢlayacak.” dediniz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen, toparlar mısınız. Bir dakika daha ilave süre vereceğim, lütfen sözlerinizi toparlayın.
ĠDRĠS BALUKEN (Diyarbakır) – Yani, diyalog yoluyla, kan akmadan bu meseleleri çözmek var iken, burada, bir kent
merkezli, tamamen talan edecek Ģekilde, oradan hiç kimse sağ çıkmayacak Ģekilde operasyonel süreçler yürütmek, daha fazla bu
meseleleri maalesef, komplike hâle getirir, daha fazla sıkıntılarla ilgili durumu getirir.
ġimdi, bakın, Silopi‟ ye, Cizre‟ ye hâlâ biz giremedik. Milletvekili heyetlerimiz Ģu anda Silopi‟ de, gündüz sokağa çıkma yasağı
yok ama giremiyorlar, bağımsız gözlemci heyetler giremiyor. Siz operasyonun tamamlandığını söylediniz ama maalesef, sokağa çıkma
yasağı devam ediyor. Bu nasıl bir anlayıĢtır, bunu nasıl ifade ediyorsunuz? Yani, orada birtakım deliller mi yok edilmek isteniyor?
Operasyon tamamlandıysa sokağa çıkma yasağı niye hâlâ devam ediyor? Bunları mutlaka kamuoyuna aktarmak zorundasınız diye
düĢünüyoruz.
Biz, Türkiye‟ nin bir hukuk devleti olduğuna…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen, son sözlerinizi alayım.
ĠDRĠS BALUKEN (Diyarbakır) – Son, toparlayayım Sayın BaĢkan.
Eğer Türkiye bir hukuk devleti, bir sosyal devlet ise, gizlisi saklısı olmadan bunların tamamını ele almamız, tartıĢmamız lazım.
Yani, CumhurbaĢkanı, geçen, kaymakamlarla yaptığı toplantıda, “ Mevzuatı bir kenara bırakın, iĢte, biz rejimi değiĢtirdik, arkasını bize
gönderin.” açıklamaları yapabilir ama eğer “ Biz böyle bir anlayıĢla hareket ediyoruz.” diyorsanız da bunu kamuoyuna siz söyleyin.
Eğer mevcut yasalar, Anayasa, mevzuatla da bizi bağlıyorsa, bütün kamu çalıĢanlarını bağlamak zorunda. Milletvekilleri sokak
ortasında yerlerde sürükleniyor. Dün Van milletvekilimizin uğradığı muameleyi herhâlde Bakan Bey izlemiĢtir. Sayın EĢ BaĢkanımızın
aracına yönelik, yol ortasında, silahlı, neredeyse, baskın yapılıyor. Sokak ortasında, neredeyse, suikasta uğrayacak bir anlayıĢla
karĢılaĢıyoruz. Yani devletin bir çalıĢanı kendini devlet yerine koyarak halkın vekiline karĢı…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Baluken yeterli Ģeyi gösterdim lütfen son sözünüzü alayım.
ĠDRĠS BALUKEN (Diyarbakır) – Halkın vekiline, milletin vekiline karĢı bu yaklaĢımlara giriyorsa, burada, mevzuat, yasa,
Anayasa bir kenara itilmiĢ demektir Sayın Bakan. Siz Ģunu özellikle bu güvenlik güçlerine hatırlatın: Hiç kimse devlet değildir, sadece
devletin çalıĢanıdır. Devletin sahibi de halktır, millettir. Milletin vekili de tıpkı halk gibi, millet gibi bu devletin asli unsurudur. Hiç
kimse kendisine “ Devletim” deyip halkın -parasıyla, vergisiyle maaĢ aldığı- iradesini bu Ģekilde yerlerde sürükleme hakkına sahip
değildir.
BAġKAN – Sayın Baluken, teĢekkür ediyorum.
ĠDRĠS BALUKEN (Diyarbakır) – Umarım, bir an önce bu sorunlar çözülür.
Mümkün olduğunca özetlemeye çalıĢtım. Soru-cevap kısmında biz yine kamuoyunda merak edilen bazı Ģeylere değineceğiz.
Bütçenin teknik boyutuyla ilgili de Plan Bütçedeki arkadaĢlarımız gerekli değerlendirmeleri yapacaklar.
TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Sayın Günal, buyurun lütfen.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakan, değerli üyeler, değerli bürokratlar, değerli güvenlik bürokratları ve kıymetli basın mensupları; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Öncelikle, terörle mücadele süresince Ģehitlerimize Allah‟ tan rahmet diliyorum.
Artık, Sayın Bakanın konuĢmasında kısa bir kısım geçti ama, her gün 3‟ üncü sayfa haberi hâline neredeyse gelen, sayısını
sadece konuĢtuğumuz güvenlik kuvvetlerimizin kaybı devam ediyor. Ama, enteresan Ģekilde, geçen yılki bütçe sunumuna da baktım,
aynı Ģekilde Sayın Bakan bize bazı teknik rakamları, ĠçiĢleri Bakanlığının web sitesinde olan görevlerine iliĢkin bilgileri aktarıyor.
Yani, sanki Türkiye‟ nin ĠçiĢleri Bakanı değil de baĢka bir ülkeden gelmiĢ gibi ya da biz baĢka ülkede yaĢıyoruz. Burada bir gariplik var.
Hâlen daha sanki o sokaklarda çatıĢmalar devam etmiyor, güvenlik güçlerimizin giremediği bir sürü yer yok, sokağa çıkma yasakları
yok, bunun neden kaynaklandığına iliĢkin bir açıklama yok. Kafamızı kuma gömüp… E, ne güzel ya! Ben anlamakta zorlanıyorum.
Yani, “ Teknik konular.” Tamam, anladık da bunlar zaten konuĢma metninizde var, ĠçiĢleri Bakanlığının web sitesinde var. Gerçekten
bu kadar yani topu oyalayıp ondan sonra da bitiĢ düdüğünü beklemek büyük bir baĢarı, tebrik ediyorum sizi! Hiçbir Ģeye bulaĢmadan,
kenardan geçelim diye bakıyorsunuz.
ġu anda içinde yaĢadığımız durum… Daha önceki gün bunlarla ilgili uyarılar yapıldı, DıĢiĢleri Bakanı “ Yok” dedi, BaĢbakan
“ Öyle Ģey olur mu? dedi. Bugün 14 ġubat, dün, 13‟ünde Sayın Genel BaĢkanımızın açıklaması var “ Suudi Arabistan‟ la birlikte kara
operasyonuna katılmak, uluslararası projelerin taĢeronu olarak gidip orada, Orta Doğu‟ daki savaĢa taraf olmak bizim için felakettir.”
diye. ġimdiye kadar durup durup içeridekiyle mücadele etmeyip sonra, dıĢarıda “ Birtakım Ģeyler geldi, iĢte, efendim, karĢılıklılık oldu,
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angajman oldu.” O zaman, anlatın bize, baĢka bir Ģeyler varsa bilelim. Yani, Ģu andaki bilgilerle bizim bunları yorumlama Ģansımız
yok. Kamuoyuna yansıyan, sadece karĢıdan taciz olmuĢ, biz de karĢılıklı angajman kuralları çerçevesinde atıĢ yapmıĢız. Nedir? Yani,
oraya yeni mi geçtiler, bizim kırmızı çizgiler yeni mi aĢıldı, o topraklara da yeni mi geldiler? Öncesi, sonrası, batısı, doğusu, bunların
yok mu? Gerçekten ben bunları anlamakta zorlanıyorum.
Güzel söylüyorsunuz. Bir sürü rakam vermiĢsiniz. Niye terör örgütünün kaç tane aracı yaktığını söylemiyorsunuz, niye terör
örgütünün kaç tane baraja teĢebbüste bulunduğunu söylemiyorsunuz, kaç tane korucuyu, kaç tane jandarmayı, kaç tane polisimizi Ģehit
ettiğini? Bunlar rakam değil mi? Yani, bunları niye bize söylemiyorsunuz? Efendim, “ Kaçakçılıkta Ģu kadar soruĢturma olmuĢ, bilmem,
insan kaçakçılığında, göçmenlerle ilgili Ģey olmuĢ.” Tamam. Peki, bunlar nerede? Bunlar sizin sorumluluğunuzda değil mi?
Arkanızdaki…
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Her gün açıklama yapıyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ya, yıllık burada hesap veriyorsunuz Sayın Bakanım. ġuraya bir derli toplu, bize de… Ne
konuĢma metninizde vardı… Baktım dikkatle, özellikle o kısmı inceliyorum, Allah‟ tan iki senedir, adına “ Terörle mücadele” diye
yazıyorsunuz bölümün baĢlığına ama içi boĢ. Yani, bunlarla ilgili bilgiyi ne zaman vereceksiniz? Burada, bakın, bütün halkın
temsilcileri burada, kameralar burada, güvenlik bürokratları arkanızda. ġu anda, maalesef, garip bir Ģey var.
Özellikle benim anlamadığım bir konu var. DıĢiĢleri Bakanımıza da soruyoruz. ġimdi, neymiĢ? “ Orada YPG güçleri var, oraya
saldırıyoruz.” Güzel. Peki. Geçen sene, burada, aynı ayda demeyeyim, kasım ayında, siz de buradaydınız, bazı bürokrat arkadaĢlarımız
da buradaydı, Komisyonumuzun bazı üyeleri de buradaydı. Daha bir buçuk yıl olmadı. 29 Ekimde yaĢananları burada size sorduğumda,
burada tartıĢma yaĢadık. Ya, daha bir sene geçmiĢ. Kobani‟ ye o güçlerin geçiĢini siz sağlamadınız mı? Arkasından, Sayın Davutoğlu
“ Kobani‟ ye selam!” diye konuĢmalarında söylemedi mi? ġimdi, “ Ey Amerika, kimden yanasın?” Ya, sen kimden yanasın? Önce
tarafını belirleyeceksin. Biz tarafımızı belirledik mi baĢtan beri? Düne kadar siz kendiniz onlara göz yummadınız mı? E Ģimdi de
kalkmıĢız… Evet, doğru, yani Amerika da kabul etmiyor, Rusya da kabul etmiyor, “ Biz onları IġĠD‟ e karĢı savaĢan terör örgütü değil,
güçler olarak görüyoruz.” diyor. Peki onlara kızıyoruz da bir sene öncesine kadar, üç beĢ ay öncesine kadar, hatta seçimden öncesini
söylüyorum, burada sizlerin yaptığı açıklamalar var. Evet, belki insan hafızası zayıftır ama maalesef, medya, sosyal medya, o da olmasa
gazete manĢetleri kalıyor, gidip arĢivlerden bulabiliyoruz. Sanki hiçbir Ģey olmamıĢ, sanki baĢka ülkede yaĢıyormuĢuz gibi böyle
davranmayın lütfen! Bunun sorumlusu sizlersiniz. Biz eylül ayında tekrar geldik, araĢtırma önergesi verdik, sonra dava açmıĢtık,
takipsizlik kararı verilmiĢti. Güvenlik kuvvetlerinin elini kolunu bağlayan, terörle mücadeleyi zaafa uğratanlar ve bu sürecin
sorumluları hakkında bizim Ģu anda açılmıĢ davamız var yeniden. Niye?
Ne dediniz de Ģimdi geri gidiyorsunuz? “ Efendim, bir Ģey yok, valla benim haberim yok.” Sayın Arınç diyor ki: “ Ben biliyorum,
var.” Sayın Akdoğan baĢka bir Ģey söylüyor. Sorumlu dediğiniz burada müsteĢarımız. Ne yapsın Ģimdi? Yani arkasında mısınız, değil
misiniz? Dün öyleydi, bugün böyleydi. Ee, sürecin sorumluluğunu Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarına verdik. Nasıl olacak? Dün
arkasında duruyordu. Bakın, aynen Ģunu söylüyor Sayın Elvan: “ Açılıma omuz verin. MĠT MüsteĢarımızı Ġmralı‟ ya, Oslo‟ ya gönderen
benim. Çözüm süreci, silahı aradan çıkarma sözü, düĢünceyi, siyaseti devreye alma sürecidir. Çözümü engellemek isteyenlere inat,
bedeli ne olursa olsun baldıran zehri içmeyi göze alarak sürdürüyoruz.”
Ne oldu zehir? Ġçmekten vaz mı geçti? Zehir tesirsiz miymiĢ, sahte miymiĢ? Biz o zaman uyarmadık mı sizi? Daha bir sene geçti
diyorum, kasım ayında bu bütçeyi görüĢtük, geçen sene sizinle burada görüĢtük. Söylediğimizde bize hiçbir Ģey söyleyemediniz.
Valilerimiz o zaman diyordu ki… Bakın onu da ben söylemiyorum Sayın Bakanım. Hâlen daha, doğrudan CumhurbaĢkanlığının web
sitesinde, geçen baktığımda silinmemiĢti, orada Sayın CumhurbaĢkanının katıldığı programlar var; TRT‟ nin ortak yayınında soruları
cevaplıyor, 16/9/2015, tarihini de veriyorum ki: “ Çözüm süreci içerisinde, tabii, valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatl ar gereği
ciddi manada bu terör örgütlerine karĢı Ģu andaki operasyonlara girmiyorlardı. Belki kendilerine çeki düzen verirler, belki bu Ģekilde
devam etmezler dedik ama maalesef, kendilerine çeki düzen vermediler. Tam aksine bu süreç içerisinde ne yazık ki hazırlık safhasının
içine girdiler.” Ama, bunu ne zaman düzeltiyor? Bundan iki hafta önce, 6 Eylülde söylediği bir Ģey var. Burada, bütün mensupları
bulunan, eski-yeni valilerimiz hem milletvekili sıfatıyla hem bürokrat sıfatıyla duruyorlar. Diyor ki 6 Eylülde baĢka bir özel televizyon
ortak yayınında Sayın CumhurbaĢkanı: “ Çözüm süreci aslında bunlar tarafından bir ihanetle değerlendirildi. Çözüm sürecini bunlar
âdeta, güneydoğuda -kısmen, kendileri için- doğuda silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler ve çok ciddi bir silah stoklaması
yaptılar ve burada…” , burası önemli, size duyurmak istediğim kısım, “ …bu süreç içerisinde güvenlik güçlerimiz, tabii, herhangi bir
çatıĢmaya girmeyelim dediler.” Aslında, burada, güvenlik güçlerini ve valileri sorumluğu üzerinden atarak suçlu hâline Sayın
CumhurbaĢkanı getiriyor, uyarınca da 16 Eylülde toparlıyor: “ Bizim verdiğimiz talimatlar gereği…” Neden? Çünkü “ Biz bütün
taleplerimizi yazılı olarak ilettik. Bize izin vermeyen valilerdir, Hükûmettir.” diyen bazı kaynakların, güvenlik güçlerinin açıklaması
üzerine de Sayın CumhurbaĢkanı bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyor.
EMĠN HALUK AYHAN (Denizli) – Sayın Bakan da toparladı o zaman.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tam 290 tane talebin sadece 8‟ine izin verilmiĢti -o anda verilen bir soruya cevap- 3 ilde,
valilerin. O valilerin birisi de Öcalan‟ a övgüler düzüyordu Sayın Bakanım, o da sizin valinizdi, Hakkâri Valisiydi. Hatırlıyorsunuz
hepiniz, hafızaları canlandıralım.
E peki, Ģimdi nasıl olacak bu? Sayın BaĢbakan aynı Ģekilde arkasından diyordu: “ Dolmabahçe‟ deki 10 maddede abes teĢkil
edecek, rahatsız edecek bir husus yok. Mayıs ayında bütün silahlı güçler Türkiye‟ yi terk edeceklerdi.” Ne oldu? “ Çok az unsurun
sembolik çekildiğini biliyorduk ama topluma deklare etmedik ki çözüm süreci zaafa uğramasın.” Ben söylemedim bunu, Sayın
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Davutoğlu söyledi, arĢivlerde duruyor. ġimdi kalkıp Amerika‟ yı, Rusya‟ yı suçlamanın, bizi böyle öndeki kayıkçı kavgasıyla oyalayıp,
arkada uluslararası güçlerle bir proje geliĢtirip “ Suudi Arabistan‟ la birlikte oraya girelim.” demenin bir anlamı var mı? Ya, baĢtan
içeridekini temizlediniz mi de? Hâlâ Türkiye‟ nin Ģehirlerinde o kuĢatma devam ediyor mu, etmiyor mu? Yani özerk bölge resmen ilan
edilmiĢ. Daha bunun ötesini beklemenin bir anlamı var mı? O hendekleri size söylemiĢim, bakın, geçen sene burada konuĢurken tekrar
sormuĢum size. Sayın Bakan, aynen, kasım ayında yaptığımız bütçe görüĢmesinde…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, müsaade ederseniz.
BAġKAN – Ek süre veriyorum.
Tabii, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Diyorum ki, “ Yani sizin için terör ne? „ Terör‟ dediğiniz, sadece, „ paralel‟ dediğiniz, 17-25‟ in
intikamını almaya çalıĢtığınız yapı mı? Sizin için PKK bir terör örgütü mü, değil mi? „ IġĠD ile PKK terör örgütüdür.‟ diye Sayın
CumhurbaĢkanı söyledi ama PYD‟ yle ilgili ne düĢünüyorsunuz?” diye sormuĢum. Arkasından Ģöyle diyorum, bakın, “ alan hâkimiyeti”
sözünün tartıĢması üzerine… Siz yine o zaman “ Ben açıklama yaptım.” demiĢtiniz hatırlarsanız, “ Web sitesine koydum.” diye. Ben de
Ģunu söylemiĢim: “ Yani sizin Cizre‟ de mahallelerin kazılmasından haberiniz var mı, yok mu? KurtarılmıĢ bölgeler yapılmasından
haberiniz var mı, yok mu? Genelkurmayın web sitesini okuyor musunuz, okumuyor musunuz?” demiĢim. Ne zaman demiĢim? Burada,
17 Kasım 2014. Cizre‟ deki hendekleri konuĢtuğumuz tarih, arkadaĢlar, 17 Kasım 2014, Sayın Bilgiç de burada Ģahidimiz.
E peki, ne oluyor yani? Dün mü kazıldı onlar? Sizin cevaplarınızda bunlar gelmeyince de -hem “ Her Ģeyin farkındayız.”
diyorsunuz- biz bu teknik açıklamaları değil, burayla ilgili gerçek açıklamaları bekliyoruz. Yani, Ģimdi, tamam, Bakanlıktan ayrıldı,
milletvekili oldu, Millî Eğitim Komisyonu BaĢkanımız yeni süreçte, Sayın Atalay, “ Bu çözüm sürecinin mimarıyım.” diye çıktığında ne
diyordu? “ Hükûmetimizin yürüttüğü demokratik açılım üniter yapımızı, birlik ve bütünlüğümüzü bozacak hiçbir unsuru ihtiva
etmemektedir.” Buraya herkesin çok dikkatli kulak vermesini rica ediyorum: “ Abdullah Öcalan‟ın mesajları bizim de düĢüncemiz.
Kandil‟ le yaptığımız görüĢmelerde BDP‟ den daha makul olduklarını görüyoruz.” BeĢir Atalay, açılımın mimarı, dönemin ĠçiĢleri
Bakanı, sonra BaĢbakan Yardımcısı. Yani, Ģimdi, ortada hiçbir Ģey yokmuĢ, bugün PKK çıkmıĢ, PYD oraya geçmiĢ diye, lütfen
yapmayalım. Evet, gelinen noktada mücadele edilmesi gerekir…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Ek süre veriyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bitiriyorum BaĢkanım.
Evet, orada, Ģimdi olduğu gibi sadece polisimizin, jandarmamızın değil, silahlı kuvvetlerimizin diğer unsurlarının da daha önce
“ DemokratikleĢiyoruz.” diye kaldırdığınız EMASYA Protokolü‟nde yer alan mücadele yetkisinin de geriye verilmesi, ağız ucuyla
onları topun ucuna atarak, “ Efendim, valiler izin vermedi.” veya “ Komutanlar yapmadı.” değil, “ Biz bu sürecin sorumlusuyduk, yanlıĢ
yaptık, Ģimdi doğruya dönüyoruz.” deyin, o zaman biz de susalım ama hâlâ bir Ģey olmamıĢ, sanki dıĢarıdan gelmiĢ gibi yaparsanız
bunu…
Biz arkanızdayız. Bakın, bugün gelinen noktada “ Ey Amerika!” diye bugün demese, “ one minute” den sonra dönüp Ģimdi
Ġsrail‟ le beraber, ortaklaĢa, Amerika‟ yla beraber iĢ yapıp sonra Suudi Arabistan‟ la kara harekâtına girmeseniz, baĢtan itibaren millî bir
duruĢ sergileyip terörle mücadele etseydiniz biz hep arkanızda olacağımızı söyledik. Tabii ki güvenlik güçlerimiz saldırıya karĢılık
verecek, tabii ki millî bekamızı tehdit eden bir Ģey varsa… Ama bunu görmezden gelip sonrasında da “ ġimdi nereden çıktı bu ya?”
derseniz bu olmaz. Hatamızı kabullenmeden bunu tamir edemeyiz arkadaĢlar. Yani, tamam, söylüyorsunuz utangaç bir Ģekilde; “ Biz
çıkacağız demiĢtiler, çıkmadılar.” , “ Silah bırakacağız demiĢtiler, bırakmadılar.” O zaman, bunların tekrar aynı Ģeyi yapabileceğini
düĢünerek önlemlerimizi almamız lazım.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ta 2012 yılında Genel BaĢkanımız söyledi: “ Orada bir güvenlikli bölge oluĢturalım, o
sığınmacıları Suriye toprakları içerisinde bir yerde istihdam edelim, oraya koyalım ve orada da gerekli Ģeyi devletimiz yapsın.” Evet,
tabii ki yardım edeceğiz ama sınırımız delik deĢik olduktan sonra, Sayın Bakan hâlâ entegre sınır yönetiminden bahsediyor,
koordinasyon kurulu kurmuĢ, “ Profesyonel sınır koruyucusu koyacağız.” Ya, insaf ya! Yani, siz zaten oraya fiziki güvenlik sistemini
kursaydınız, ta 2008 yılında mayın kanunu çıkarken tartıĢtık -komutanlar burada- o gün bugündür yok ama onun da müsebbibi sizsiniz.
KarĢılıklı olarak duvarları açan bizdik, Esat‟ la ortak toplantı yapan bizdik.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Günal, toparlayın lütfen.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim BaĢkanım.
Gerçekten, burada çok fazla itiraf var onlara girmek istemiyorum ama bu sürecin buraya gelmesinin sebebi bizlerin haklı
uyarılarını dikkate almamıĢ olmanızdır ve keĢke kapı kırılmadan önlem almıĢ olsaydık. Ama neresinden dönersek dönelim Ģu anda
önlemleri almamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak içeride ve dıĢarıda milletimizin bekasını, devletimizin varlığını tehdit eden
ne varsa ama millî proje olarak kendi kaynaklarımızla, kendi insanlarımızla yapacağız. “ Filanca Ģunu yaptı buraya gidelim, onunla
anlaĢalım…” Tabii ki uluslararası dengeleri dikkate alacağız, uluslararası kuruluĢlarla sözleĢmelerimize bakacağız, uluslararası hukuka
bakacağız ama bu mücadeleyi de sürdürmemiz lazım.
Son bir Ģey söyleyeceğim; SayıĢtayla ilgili Sayın KuĢoğlu baĢ tarafını söyledi ama arkadaĢlar, enteresan bir Ģey var. 5018 sayılı
Kanun SayıĢtaya mahalli idareleri denetleme sorumluluğu veriyor, yetkisi değil. Bize mahalli idarelerle ilgili SayıĢtaydan gelen hiçbir
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Ģey yok. Ben SayıĢtayı da, Sayın Bakanı da tebrik ediyorum, çok güzel bir Ģey yapmıĢsınız; sıfır kilometre, 5‟ inci görüĢten sonra hiçbir
bulgu yok denetimle ilgili ĠçiĢleri Bakanlığının! Ben de bir an düĢündüm, yani sayın valilerimiz burada, bürokrat… Siz tam Emniyet
Genel Müdürümüzü söylerken “ vali” diye söyleyince aklıma geldi. Recai Bey yazmıyor “ Doçent Doktor…” yazıyor -o da benim gibi
sonradan akademisyen olduğu için- acaba, vali olduğu için size bir kıyak mı geçti dedim; hiçbir Ģey yok. Ondan vazgeçtim, Sayın
Bakanım, Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğünüz güzel bir rapor hazırlıyor; neye istinaden? Kanunun kendine verdiği görevlere
istinaden ama orada da baĢında diyor ki “ Bu iĢi yapmak dıĢ denetim sorumluluğu gereği SayıĢtayın görevidir.” Ey SayıĢtay, ya bu
mahalli idarelerin raporları nerede? Bakın, burada il ve ilçe belediyelerinin içerisinde büyükĢehir ve -Sayın BaĢkanım, bitirdim sadece
bir rakamı söyleyeyim- il belediyelerinin tamamı 2014 yılı denetim kapsamında, ilçe belediyelerinin 919‟undan 83‟ü denetim
kapsamında. Peki, bunların raporları nerede ey SayıĢtay? Bize nasıl bildiriyorsunuz? Yani, burada, kanunun ilgili maddesi açık duruyor
önümde, bakıyorsunuz hiçbir Ģey yok arkadaĢlar. Böyle bir Ģey olur mu? Yani ben anlamakta zorlanıyorum. Bunlarla ilgili mahalli
idareler raporu güzel ama orada SayıĢtay açısından bakılması gereken denetim değil, birtakım hesaplar, rakamlar, hizmetler bunlar
verilmiĢ, bunlardan da faydalanıyoruz ama ben SayıĢtaydan bunun denetim raporlarını istiyorum. Sayın BaĢkanım, yazıyor 5018‟ in
ilgili tanımında…
BAġKAN – Kayıtlara geçti.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama bir Ģey daha var: Kanunda yazan Ģeyi SayıĢtay, yönetmelikle Meclise değil belediye
idarelerine, özel idarelere gönderiyor. Kanunun verdiği görevi yönetmelikle, tüzükle, genelgeyle kaldıramazsınız arkadaĢlar. Kanun
size onları denetlemek dıĢ denetim kapsamında… O zaman dıĢ denetim genel raporunun yanı sıra, o kurumların denetim raporlarını da
bize göndermek zorundasınız.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Günal.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Son bir Ģey sorabilir miyim BaĢkanım?
BAġKAN – Soru kısmında söz vereceğim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani unutur belki sonra Sayın Bakan. Pardus sistemi vardı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanımızla konuĢtuk, Silahlı Kuvvetlerimizin bir kısmı da… Türkçe iĢletim sistemi Sayın MüsteĢarım. Bu, çıktığından beri önemli,
hem veri güvenliği açısından önemli hem de Türkçe‟ nin yayılması, kullanılması açısından, Windows‟ a bağlı kalmamamız açısından
önemli. Millî Eğitim Bakanımıza da söyledik. Jandarma belli yerlerde Linux tabanlı kullanıyor ama bunu biraz o birimlerde, çünkü ekimlikle ilgili, nüfusla ilgili çok tartıĢtık veri güvenliğiyle ilgili. Sanki onlarla ilgili de bir ilgilenebilirse arkadaĢlarımız… Silahlı
Kuvvetlerin ve jandarmanın belli kısmında kullanılıyor biliyorum Linux tabanlı sistemler ama biraz daha Türkçe iĢletim sisteminin
geliĢmesi açısından daha faydalı olabilir diye düĢünüyor, teĢekkür ediyorum ve bütçenin hayırlı olmasını diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
Sayın Bostancı, buyurun lütfen.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Sayın BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; cümleyi saygıyla selamlıyorum.
Kürt meselesi bağlamında Türkiye, öteden beri birtakım problemler yaĢıyor ve bunları çözmeye çalıĢıyor. 2013‟te çözüm süreci
bunun bir parçasıydı ve esasen 2015 Temmuzdan bu yana yaĢanan terörle mücadele yine bir baĢka parçası. Tıpkı hayatın kendisinde
olduğu gibi, tıpkı insanların varoluĢunda olduğu gibi iyilik ve kötülük yan yanadır, cennet ve cehennem yan yanadır. Devlet, bir
tarafıyla kudretin, bir tarafıyla Ģefkatin temsilcisidir. Kudret gerektiğinde kudret kullanırsın, Ģefkat gerektiğinde Ģefkat kullanırsın; halkı
kucaklarsın. Halka meydan okuyanlar var ise onlara da gerektiği Ģekilde mukabele etmek devletin ahlaki ödevidir.
Türkiye‟ nin bu toplumsal meselelere politik mukabelesi çerçevesinde yaĢadığı çözüm süreci ve bugün terörle mücadele, bugün
burada olduğu gibi ve Mecliste de sık sık tekrar edildiği gibi HDP‟ li arkadaĢlar Ģunu söylüyorlar: “ Çözüm süreci doğruydu, terörle
mücadele yanlıĢ.” Bunu diyorsunuz. MHP‟ li arkadaĢlar da diyorlar ki “ Çözüm süreci yanlıĢ, terörle mücadele doğru.” AK PARTĠ de
Ģunu yapıyor: ġartlarına ve yerine göre çözüm süreci esasında bir yaklaĢım; Ģartlarına, yerine ve ihtiyacına göre terörle mücadeleyi yani
güvenliği önceleyen bir yaklaĢım. Her ikisi de gerekli, her ikisini de tayin eden aynı zamanda Ģartlardır.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – YanlıĢ olduğunu siz itiraf ediyorsunuz Sayın Bostancı.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Mehmet Bey, izin verir misin?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, güzel söylüyorsun da …
BAġKAN – Sayın Günal, bir dinleyelim lütfen.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın CumhurbaĢkanı söyledi “ yanlıĢ” diye, biz söylemiyoruz.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – ġimdi, kimin haklı olduğu meselesine iliĢkin…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Çarpıtıyor Sayın Bostancı.
BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade edin lütfen.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Kimin haklı olduğu meselesine iliĢkin ben de belagat dolu konuĢmalar yapabilirim
ama sonuçta demokratik sistemlerde hakkı tayin eden halkın kendisidir. Halk “ Yeri geldiğinde terörle mücadele eden, yeri geldiğinde
çözüm sürecini yürüten ey AK PARTĠ sen doğru yapıyorsun, sen iktidar olmaya ve aynı istikamette davranmaya devam et.” diyor.
Halkın bu meseleye iliĢkin yaklaĢımı, halkın rızasının teĢekkülü bu.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Halk böyle bir Ģey demedi. Bir sorun bakalım ne diyor?
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Affedersin Mehmet Bey, 1 Kasımdan yeni çıktık. Halkımız çözüm sürecini de kimin
yaptığını, AK PARTĠ‟ nin bu sürecin asli aktörü olduğunu…
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MEHMET GÜNAL (Antalya) – Referandum yapalım.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – … terörle mücadelede de AK PARTĠ‟ nin asli aktör olduğunu biliyor ve bu çerçevede
AK PARTĠ‟ ye iktidar yetkisini vermiĢ ama elbette ki hiç kimse hatadan münezzeh değildir. Elbette MHP eleĢtirilerini söyleyecek, biz
dinleyeceğiz. MHP‟ ye hak veren belli bir çevre var, onlar da esasen bu süreçlerin paydaĢı. AK PARTĠ‟ nin yaklaĢımı zaten sadece belli
bir kesimi dikkate alarak, o kesimle yürütülen süreçler, görüĢmeler çerçevesinde bu iĢi çözmek değil ki. Bahsettiğimiz sürecin paydaĢı
bütün millettir. Eğer biz toplumsal rızaya dayalı bir birlik oluĢturacaksak, herkes bu rızanın bir parçasıdır. AK PARTĠ bunu biliyor ve
çözüm sürecini yürütürken sadece belli kesimlerle, belli aktörlerle görüĢerek bu iĢin bir neticeye varmayacağını zaten biliyor. Dün
yaptığı buydu, bugün de yaptığı budur.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz sadece aldatılmayın diye uyarıyoruz Sayın Bostancı.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Türkiye‟ nin her tarafındaki insanlar, bütün Ģehirlerinde, köylerinde, kasabalarında
yaĢayanlar…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Paralele aldatıldınız, PKK‟ ya aldatıldınız; aldatılmayın diye söylüyoruz.
BAġKAN – Sayın Günal, sabret biraz, biraz sabır…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Aldatılmayın diye söylüyoruz Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Ama sabır Sayın Günal. Bakın…
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Mehmet Bey…
BAġKAN – ArkadaĢlar siz karıĢmayın lütfen, bana müsaade edin.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Mehmet Bey, seninle özel sohbet edelim ama ben anlatayım. Bak, sen konuĢtun
güzel güzel biz de dinledik Mehmet Bey. Tamam, lütfen….
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bostancı, aydınlatın diye söylüyorum.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Aydınlatırız, aydınlatırız.
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bu arada da aldatılmayın diye uyarıyoruz.
BAġKAN – Sayın Günal, niye bu kadar rahatsız oldun?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok, bir Ģey söylemiyorum.
BAġKAN – Ee, bekle o zaman, müsaade et!
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – ArkadaĢlar, MHP de görüĢlerini söyleyecek. Diyecek ki “ YanlıĢ yaptınız; öyle
yaptınız böyle yaptınız.” Tabii ki HDP de söyleyecek. Biz bütün bunları dinleyeceğiz. Halk AK PARTĠ‟ ye yetki verdiği sürece hem
halkı kucaklama istikametindeki davranıĢa hem de yeri geldiğinde bu halka Kürt‟ üyle Türk‟ üyle meydan okuyan terörist giriĢimler
varsa bunlara karĢı da devletin kudretini kullanmaya devam edeceğiz. Bizim yaptığımız budur; bugün bunu yaptık, yarın da bunu
yapacağız.
Terörle mücadele çok önemli. Devletin buradaki tavrı öfkeye, nefrete, kızgınlığa dayalı bir tavır değildir kesinlikle. Ne devlet ne
de devletin aklını oluĢturan insanlar, onun politikalarını tayin edenler bu ülkede bir kiĢinin burnu kanasın istemezler, istemeyiz. O
hendeklerin arkasında olan gençler ölsün istemeyiz, hiç kimse hayatını yitirsin istemeyiz ama devletler, insanlar istememesine rağmen,
maalesef çatıĢmalar olabiliyor, dramatik durumlar yaĢanıyor. Niçin? Eğer Temmuzdan bu yana “ Türkiye'de bir siyasal istikrarsızlık
olacak, bize de ekmek çıkacak.” zehabına kapılmasaydı terör örgütü, aynı Ģekilde, Suriye‟ deki geliĢmelerden “ Kuzeyde bir durum
yaratıyoruz. Büyük devletler de bize göz kırpıyorlar. Buradan da Türkiye adına bir sonuç çıkarabiliriz.” opsiyonunu gördüklerini
zannetmeselerdi, muhtemelen böylesine bir terörist kalkıĢma olmayacaktı; yataklarında uyuyan o polislere karĢı o kalleĢçe saldırı
yapılmayacaktı, yollar tuzaklanmayacaktı.
Esasen bu “devrimci halk savaĢı” denilen stratejinin önce kırdan, sonra Ģehirden, sonra da genel bir ayaklanmadan geçtiğini
ilkokul çocukları da biliyor. Niçin Ģehirlere taĢınıyor bu iĢ? Niçin o barikatlar açılıyor, o hendekler açılıyor, patlayıcıyla dolduruluyor?
Bunun yapılmasının nedeni, krizi derinleĢtirmek, halkın orada ıstırap çekmesini temin etmek, “ sivil ölümler yaĢansın” bunu istemek.
Terör örgütü zayıflığını biliyor, devletle baĢ edemeyeceğini biliyor ama istiyor ki orada birtakım hak ihlalleri yaĢanır ise, sivil kayıplar
olur ise, arada çatıĢmalarda birisi ölür ise, yetmez; esasen terör örgütünün mensupları kendilerini de bir tür sivil kayıp gibi takdim
etmeye, içeride ve dıĢarıda böyle bir kamuoyu oluĢturmaya dönük bir akılla davranıyorlar. Her türlü geliĢmeyi devletin terör örgütünün
üzerindeki baskısını hafifletmek, geri itmek ve orada oluĢturmaya çalıĢtıkları özerk -tırnak içerisinde- alanları korumaya dönük bir
akılla ölü bir atmosfer kurmaya, halkı bu yönde etkilemeye, uluslararası kamuoyunu bu yönde manipüle etmeye çalıĢıyorlar, kri zi
derinleĢtirme çabası bu.
ġimdi, bizim yapmamız gereken, acaba terörist giriĢimin bu stratejisine uygun bir tarzda, orada yaĢanan olayları terör örgütünün
gerçek niyeti ve kastını okuyarak, o çerçevede doğru yerine mi koymak; yoksa devletin terör örgütünün üzerine gitmesini engelleyici
tarzda, terör örgütünün PR‟ ını yapan, ona aracılık eden, onun birtakım taleplerini sivil kesimlere taĢımaya çalıĢan bir siyasi akılla mı
davranmak? Burada çok önemli bir yol ayrımı söz konusudur. Terör zayıftır, terör kaybedecek ama önemli olan buradan demokratik
süreçlerin güç kazanarak çıkmasıdır. Eğer derdiniz, bu ülkede yaĢayan insanlar; Kürt‟ üyle, Türk‟ üyle, her kimse, bunların demokratik
hakları, özgürlükleri olsun, bu ülke herkesin barıĢ içinde yaĢadığı bir ülke olsun, o yüzden de rızaya dayalı arayıĢların dıĢında her tür
opsiyonu, her tür giriĢimi, Ģiddete dayalı her tür yöntemi reddeden bir yaklaĢımla mı davranacağız yoksa duruma ve Ģarta göre yeri
geldiğinde, terör örgütünün stratejisine destek veren, onu kollayan, onun içeride ve dıĢarıda kamuoyuna yönelik dili olan, öyle bir
tavırla mı davranacağız?
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Demokrasi sadece iktidarın sahip çıkmasıyla yaĢamaz, demokrasiye halk sahip çıkacak; demokrasiye, demokrasiden güç alan,
demokrasiden güç alarak konuĢan, her yerde bu hak çerçevesinde görüĢlerini ifade eden insanlar sahip çıkacak. Eğer demokrasiden güç
alarak, demokrasinin hak ve özgürlükler oluĢturma potansiyelini kullanıp buradan biz terör örgütüne bir opsiyon yaratmaya kalkarsak…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Bostancı, ek süre vereceğim; lütfen toparlayın.
Buyurun.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – …doğrudan doğruya kötülüğümüz, içeride barıĢ içinde yaĢamak isteyen, özgür bir
Ģekilde yaĢamak isteyen, terör örgütünün karanlık geliĢimlerinin nesnesi olmak istemeyen halka karĢı haksızlık etmiĢ oluruz. Bu
“ haksızlık” lafını da bilerek çok hafif bir Ģekilde kullanıyorum.
Türkiye‟ nin geleceğini kurmada herkesin sorumluluğu var; sadece AK PARTĠ‟ nin iĢi değil, HDP‟ nin iĢi, MHP‟ nin iĢi, CHP‟nin
iĢi, herkesin iĢi. Bunu yaparken bizi eleĢtirebilirsiniz, terörle mücadelede, çözüm sürecinde, Ģurada burada, elbette dile getireceksiniz,
biz dinleyeceğiz. Kendisinin de her vakit insan olduğunu, hata yapabileceğini ikaz eden, söyleyen Peygamber Efendimiz‟ in
geleneğindeki bir anlayıĢla bakan bir siyasi hareketiz aynı zamanda, o kültürün bir parçası olarak söylüyorum, hepimiz o kültürün bir
parçasıyız elbette. Biz hata yapmayız demiyoruz, mümkün. Demokrasi niye var? KonuĢulması için. Ama bütün bunları dile getirirken
önceliklerimiz ne vardır? Önceliğiniz, demokrasinin güç kazanması, özgürlüklerin güç kazanması, bu ülkede Türk‟ üyle, Kürt‟ üyle
insanların demokratik ve özgür bir zeminde yaĢaması mı yoksa karanlık birtakım giriĢimlere malzeme olarak kullanılması mı? Bu çok
temel bir ayrımdır. O yüzden, demokrasiye sahip çıkmak herkesin görevi. Herkes kendi yerini bu çerçevede kesinlikle tayin ederek
bakmalı, dilini bunun üzerine kurmalı.
Ben aziz milletimizin bütün bu tartıĢmaları, yaĢananları, konuĢmaları değerlendirip neticede haklının hakkını teslim ettiği
anlayıĢıyla diyorum ki AK PARTĠ bu milleti kucaklamaya, terörist giriĢimler oldukça da devletin Ģefkat ve merhametini unutmaksızın,
bir kiĢinin bile burnu kanamasın dikkatiyle birlikte o terörle mücadele etmeye devam edecektir.
Saygılarımla.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Bostancı.
Evet, Sayın Bekaroğlu, buyurun lütfen.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaĢlarım, bürokratlar, basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Meclis açıldığından beri bir tartıĢma sürüyor, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP arasında. Tabii, Türkiye‟ nin çok
önemli bir konusunu tartıĢıyorlar, hep beraber tartıĢıyoruz; Hükûmet “ terör” diyor, HDP de “ insan hakları” diyor ve bir konu üzerinde,
Ģu anda güneydoğuda devam eden ve çok sayıda insanımızı kaybettiğimiz, gerçekten vahim, gerçekten acil bir konu üzerinde
yoğunlaĢıyor ama iĢ bundan ibaret değil. Sayın Bostancı “ Demokrasiye sahip çıkmak.” dedi, “ Hangi demokrasiye?” diye sormak
gerekiyor.
Değerli milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakanım; insan yeryüzünde mutlu olmak ister, kendini gerçekleĢtirmek ister. Sayın
Bostancı Ġslam‟ a referans yaptı, ben de yapayım: Ġnsan imtihan için gelir; bunun için de güvende olması gerekir, karnının tok olması
gerekir, refahtan istifade etmesi gerekir ve özgür olması gerekiyor. Bunları sağlama görevi de devletindir. Bir devlet bütün yurttaĢlarına
eĢit bir Ģekilde, herkesin güvenliğini sağlamak, herkesin refahtan pay almasını sağlamak -ekmek diyelim- ve herkesin kendisini ifade
etme, düĢüncesini ifade etme, inancını ifade etme hakkını sağlamakla görevlidir, böyledir yani.
ġimdi, Sayın Bakanımız konuĢmasında özgürlük ve güvenlik dengesinden söz etti. Gerçekten iĢ böyle mi, bir bakmak lazım.
ġöyle geriye doğru, çok fazla geriye değil, bir on sene, beĢ altı sene geriye gidin; iĢte, Ergenekon, Balyoz, paralel operasyonları, daha
benzer dünya kadar operasyonlar yapıldı. Burada gerçekten, özgürlük ve güvenlik dengesine ne kadar dikkat edildi? Hükûmet de
burada kendisini bir gözden geçirsin; bu olaylar, iĢte, Balyoz‟ da, Ergenekon‟ da olup bitenler konusunda o zaman ne diyordu, Ģimdi ne
diyor? Bunların hepsi arĢivlerde var, gözden geçirsin. ġu anda paralelle yürüttüğü mücadelede ne kadar özgürlük ve güvenlik dengesini
gözetiyor, burada kullanmıĢ olduğu dil ne kadar demokrasiye sahip çıkmakla uyumlu, bunlara bakması gerekiyor.
Ben, önce, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konularla ilgili temel ilkelerinden söz edeyim, duruĢundan söz edeyim: Biz, biraz
evvel ifade ettiğim gibi, esas olanın özgürlük, güvenlik ve insan hakları olduğunu düĢünüyoruz. Özgürlük, insan hakları ve güvenlik,
bütün bunlar ancak bir hukuk sistemi içinde temin edilebilir, bunun altını çiziyoruz bir temel ilke olarak. Bir baĢka temel ilkenin daha
altını çiziyoruz; o da Ģu: ġiddet hiçbir Ģekilde hak ve özgürlüklerin aracı olamaz. Bunun açık, net, hiçbir tartıĢmaya mahal bırakmadan
altını çiziyoruz. Bir ülkede, egemen bir ülkede, demokratik bir ülkede hiç kimse eline silah alarak hak iddia edemez, hak tal ebinde
bulunamaz, özerklik ilan edemez, baĢka Ģeyler yapamaz. Yine hukuk içinde Ģiddet kullanma tekeli o ülkenin güvenlik güçlerine, onlara
aittir ama bu mutlak bir Ģekilde hukuk içinde olmak zorundadır. Hukuk içinde olmak zorunda olmazsa küçük grupların silah
taĢımasıyla, Ģiddet uygulaması ile devletin Ģiddet tekelini kullanması arasında hiçbir fark kalmaz yani insanların rahatsız olmaları
açısından hiçbir fark kalmaz.
ġimdi, buradan hukuk devleti ve güvenlik meselesine geçmek istiyorum. Değerli arkadaĢlarım, bu konu sadece Türkiye‟ yle ilgili
bir konu değildir, onu da söyleyeyim. Yani dünya özellikle 11 Eylül 2001‟ den bu yana topyekûn Amerika‟ sıyla, Avrupa Birliği
ülkeleriyle ve özellikle Türkiye ve Türkiye‟ ye benzer ülkelerle beraber hukuk devletinden güvenlik devletine doğru geçiyoruz. ġu anda
iĢte, Türkiye de iç güvenlik yasası 24‟ üncü Dönemde çıkarıldı, birtakım düzenlemeler yapıldı. Aslında, bu düzenlemeler yani hukuk
devletinden güvenlik devletine geçme anlamına gelen Türkiye'de yapılan düzenlemeler, sadece AKP Hükûmeti zamanında baĢlamadı,
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daha önceden baĢlamıĢtı. Bir taraftan Avrupa Birliği çerçevesinde hak ve özgürlükleri daha da serbest hâle getirecek düzenlemeler
yapılırken diğer taraftan da güvenlik politikaları bir Ģekilde uygulanageldi.
Değerli arkadaĢlarım, Sayın Bakanım; 11 Eylülden sonra, dünyada gerçekten devlet etmenin Ģeyi değiĢti. Ġfade ettim yani terörle
mücadele, güvenlik öne çıktı. Tabii, Ģunu söylemiyorum, dünyada bir terör tehlikesi yoktu, 11 Eylül hayalî bir Ģeydi, olmamıĢtı,
Ġspanya patlamaları olmadı, Ġtalya‟ da, Fransa‟ da hiçbir terör yoktu ve durup dururken dünya, Amerika böyle bir terör konseptine geçti
demiyorum. Elbette vardı ama Ģunun altını çiziyorum, Türkiye için de söylüyorum bunu, dünya için de söylüyorum: Maalesef, terör
artık dünya paylaĢım kavgalarının da bir aracı olarak kullanılıyor.
Bunun en güzel örneği, en çarpıcı örneği, güzel örneği demeyeyim kötü bir örneğe ama en çarpıcı örneği, bugün Irak‟ taki
“ DAEġ” dediğimiz, “ IġĠD” dediğimiz terör. Evet, yani burada böyle bir terör yapısı var ama nasıl bir yapı, nasıl geliĢti, kimler
destekledi, ne oldu, bütün dünya bu kadar aracıyla gereciyle, tankıyla tüfeğiyle, ağır silahlarıyla buna saldırıyor da bu hâlâ var ve öyle
zamanlarda öyle eylemler yapıyor ki kimin iĢine geliyorsa Rusya‟ nın mı oraya gelmesi gerekiyor, ona uygun; Amerika‟ nın mı gelmesi
gerekiyor, ona uygun; Türkiye'nin bir müdahale yapması mı gerekiyor, ona uygun bir Ģekilde hareket ediyor. Yani, araçsal ve tam
olarak ne olduğunu tanımlayamadığımız bir terör örgütü. ġunu söylemeye çalıĢıyorum: Aslında, elbette dünyada, Türkiye'de bir terör
tehlikesi var fakat bir taraftan da dünyanın yeni paylaĢım sistemi, terörü bir araç olarak kullanıyor. Buradan sadece ve bildiğimiz terör
ve terörle mücadele değil, hükûmetlerin -Amerika ve Avrupa dâhil, Türkiye'de dâhil- bu terör kavramını alabildiğine kullanmaları.
BAġKAN – ArkadaĢlar, çok uğultu var; biraz yavaĢ lütfen.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Değerli arkadaĢlarım, aslında bu terörü hükûmetlerin ya da güç odaklarının araç olarak
kullanmaları çok eski. Enteresandır, hepiniz hatırlarsınız, Thatcher‟ ın bu konuda grevlerle ilgili kullandığı ve yapmaya çalıĢtıkları var.
O günden bugüne toplumsal muhalefetin tamamı terör parantezine alınıyor ve bunu en yaygın Ģekilde Sayın Bakanım, sizin
Hükûmetiniz yapıyor. Kim sesini çıkarırsa, kim baĢını kaldırırsa, kim iĢte kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili, iĢçilerle ilgili kim bir Ģey
söylerse… Örneğin, bir iĢ kazasıyla ilgili toplanıp bir Ģey söylersek hemen panzerlerle, iĢte, TOMA‟ larla üzerimize geliyorsunuz ve
bunlar, kim var…
Devam ediyoruz değil mi Sayın BaĢkanım?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir ara… Çok uğultu var, size saygısızlık oluyor yani.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Bakan, salondaki uğultu…
BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen, biraz yavaĢ. Uğultuyu keselim. Bakın, Sayın Bekaroğlu‟ nu takip edemiyoruz.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Yani, tatlı dağıtırsan böyle olur!
Evet, nerede bir muhalif ses ortaya çıkıyorsa onu derhâl terör parantezine alıyorsunuz. Sayın CumhurbaĢkanından BaĢbakana,
ĠçiĢleri Bakanına kadar. Sendika mı? “ Efendim, ideolojik bu ve dolayısıyla terör.” O da mı? Ya, neye itiraz etti? ĠĢ Güvenliği
Yasası‟ yla ilgili bir Ģey mi söyledi? Ġdeolojik bu diye hemen terör parantezine alıyorsunuz. Bu yeni değil, sadece bu Ģekilde talepler
değil, azınlıkları aynı paranteze alıyorsunuz, tüm hak taleplerini, kim nerede bir ses çıkarıyorsa hepsini terör parantezine alıyorsunuz ve
bunu alabildiğine kullanıyorsunuz. Bakın, bütün bunlar olurken dünyada paylaĢım da zayıf olan kesimlerin aleyhine bir Ģekilde
geliĢiyor.
Bakın, herkesin elinde vardır, Ģu anda dünya servetinin yarısından fazlası 62 zenginin elinde. Türkiye'de de sizin iktidarınız
döneminde ilk yüzde 20‟ nin elindeki servet ile son yüzde 20‟ nin yani en fakir olan yüzde 20‟ nin elindeki servet arasında korkunç bir
değiĢikliğin olduğunu çok rahat bir Ģekilde biliyorsunuz. Türkiye nüfusunun yüzde 1‟ inin elindeki servet yüzde 39‟ dan yüzde 54‟ e çıktı
sizin döneminizde Sayın Bakanım ki bunları gözden uzak tutmamak gerekiyor.
Gerçekten, sistematik bir Ģekilde Türkiye'deki sistem, bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan bir güvenlik devletine
doğru evriliyor ve bu güvenlik devleti hukuk devletini bütünüyle ortadan kaldırıyor. Daha evvel de hukuk devleti sorunluydu yani
hukuk devleti döneminden önce uygulanan hukuk da sorunluydu, hep güçlülerin lehine kararlar alınmıĢtır, kanunlar çıkmıĢtı filan ama
bir hukuk vardı. ġimdi ise gerçekten zayıf olanların mağdur edildiği bir sisteme doğru gidiyoruz. Hukuk devleti uygulaması yerine son
zamanlarda terörle mücadele nedeniyle…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Bekaroğlu, ek süre vereceğim buyurun.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Epey vereceksin gibi.
Rica ediyorum tabii, rica ediyorum.
BAġKAN – Estağfurullah efendim, veririz tabii ki.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – …bölgede uyguladığınız fiilî bir sıkıyönetim de olduğu gibi yavaĢ yavaĢ hukuk devletini
aĢındırarak bir Türkiye dünyaya paralel bir Ģekilde güvenlik devletine doğru evriliyor. Neredeyse bu Guantanamo hukuku, tabii,
Türkiye'deki hukuk eĢittir Guantanamo hukuk demiyorum ama böyle bir konsept var dünyada, buraya doğru gidiyoruz.
Güvenliği bahane ederek tüm hakları kısıtlayacak, muhalefeti bütünüyle ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılıyor ve bu çok
rahat bir Ģekilde halka anlatılabiliyor. Niye? En önemli problem güvenliktir. Güvenlik olduğundan dolayı Amerikan halkı da Avrupa
halkı da Türkiye halkı da çok rahat bir Ģekilde bu politikalara susuyor, susmak zorunda kalıyor. Belki de bu sebepten dolayı terör
dönem dönem çok daha fazla araçsal olarak kullanılıyor, azgınlaĢıyor. E, Türkiye‟ de geçtiğimiz 24‟ üncü Dönemde çıkarmıĢ olduğunuz
iç güvenlik yasası ortada.
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Bakın, değerli arkadaĢlarım, niyet bile artık suç olabiliyor yani insanların niyeti. Sadece Türkiye‟ nin hukuku için söylemiyorum
bunu. Amerika‟ da –ayrıntıları konuĢuruz vakit olsa- Avrupa‟ da böyle. Niyet bile… Ha, orada dıĢarıdan gelenlere, Araplara
uygulanıyor, Pakistanlılara, Hintlere uygulanıyor ama bizde de yermek açısından söylemiyorum, bizim de Zencilerimiz var. Hani bir
zamanlar zenciydiniz.
Özel hayat hak getire değerli arkadaĢlar. 28 ġubatta çok ciddi Ģekilde eleĢtiri konusu olurdu. Ben bir tane olay hatırlıyorum. 28
ġubatta Rize‟ de olmuĢ bir olay. Sahil Güvenlik Komutanlığı bir hocanın, çok saygın bir hocanın, din adamının, bir Kur‟ an kursu
yöneticisini dinliyor hocayı da dinliyor…
BAġKAN – Sayın Bekaroğlu, devam değil mi?
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) - Biraz daha.
BAġKAN – Peki, buyurun.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – …ve bunu daha sonra bütün bürokratların bulunduğu yerde herkese dinletiyor. Ertesi
gün de gazetelerde yayınlanıyor. ĠĢte, Kur‟ an kursu hocasıyla, oranın baĢkanı ile bir bayan hoca arasında geçen konuĢmayı herkese
dinletiyor. Buna benzer onlarca olay var, sizin dönemizde olmaya devam ediyor. Üstelik de Sahil Güvenlikte sorumlu eleman gel ip
bürokratlara dinletmiyor. YandaĢ, bir sürü dünya kadar gazeteniz var, siteleriniz var, televizyonlarınız var, sabahtan akĢama, akĢamdan
sabaha insanların özel hayatını ortalığa seriyorlar ve bu konularla ilgili hiç de rahatsız değilsiniz. Hiçbir Ģey de yapmıyorsunuz.
ġunu söylemeye çalıĢıyorum değerli arkadaĢlar: Evet, iĢte, ĠçiĢleri Bakanlığına bütçe veriyoruz. ĠçiĢleri Bakanlığı güvenliği mizi
sağlayacak, güvenlik olmazsa hiçbir Ģey olmuyor ama bunların hukuk içinde olması gerekiyor. Yapmıyorsunuz, çifte standart
kullanıyorsunuz.
Adalet ve Kalkınma Partisi öteden beri söyledi, hâlâ söylüyorlar, “ vesayet” dedi, “ vesayetle mücadele” dedi. “ Vesayet kurumları
var, seçilmiĢlere, bazı sınıflara, bize haklarımızı teslim etmiyorlar.” dedi. Geldiler, iktidarın bütün araçlarını ele geçirdiler. Bu araçlar
giderek büyüyor, giderek daha sofistike hâle geliyor ve bütün bu araçları kendileri için kullanıyorlar, bütün muhalif, farklı düĢünen
herkesin aleyhine kullanıyorlar. Türkiye böyle, vahim bir noktaya doğru gidiyor. Nereye gidiyor? ġu anda biz, “ Türkiye bölünür mü,
bölünmez mi?” tartıĢması yapıyoruz, “ Bölgede neler oluyor?” tartıĢması yapıyoruz ama toplum müthiĢ bir Ģekilde kutuplaĢıyor ve hep
beraber, toplum olarak bölünmeye, çatıĢmaya doğru gidiyoruz.
Sayın BaĢkanım, az bir zaman daha verirsen bana, Hükûmetin, Ģu anda bölgede yanan bu ateĢi dindirme iddiasıyla Sayın
BaĢbakanın Mardin‟ de açıklamıĢ olduğu 10 maddeye değinmek istiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen, toparlar mısınız Sayın Bekaroğlu. Son bir dakika daha söz vereceğim.
Buyurun.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) - Ġki dakika daha ver lütfen.
Sayın Bakanım, değerli arkadaĢlar; bu maddeleri okuduğum zaman, yıllardan beri bu konuları takip eden birisi olarak hiç
yabancı gelmedi bu maddeler bana. Bu maddeler, aslında 1980‟den beri, özellikle 1990‟lı yıllarda defalarca devlet tarafından
uygulanmıĢtır bunlar. Psikolojik unsurlar, kamu düzeni -eyvallah- demokratik reform… Ne, Sayın BaĢkanım? ġu anda bu ateĢi
söndürecek ne yapacaksınız, demokratik reform nedir? Bakın, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak “ Niye çözüm süreci yaptınız, yanlıĢtı.
Niye barıĢ yapıyordunuz?” diye bir Ģey söylemiyoruz. Bizim söylediğimiz Ģey Ģu: “ Yönteminiz yanlıĢtı, usulleriniz yanlıĢtı. Bir sürü
yanlıĢlar yaptınız, kapalı kapılar arkasında yaptınız, veremeyeceğiz sözleri verdiniz, bu Ģekilde yanlıĢtı.” diyoruz. Ama, nedir? O
dönem ne yapacaktınız? Hangi demokratik değiĢiklikleri yapacaktınız da yapmadınız? ġimdi ne yapacaksınız? Kimlikle ilgili ne
yapacaksınız? “ Yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler yapacağız.” diyorsunuz ama öbür taraftan da bunların istismar edilmesini
önleyeceğiz…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen, son sözlerinizi alayım.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Biraz daha lütfen Sayın BaĢkanım, bitireceğim.
BAġKAN – Yani, bir on beĢ dakika oldu ama size bir iki dakika daha vereyim, iki dakikada toparlayın lütfen.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Neler yapacaksınız? Bu konuyla ilgili hiçbir Ģey yok. Üstelik de “ ĠletiĢimle ilgili yeni
Ģeyler yapacağız." dediniz. Bu da 28 ġubat yöntemlerine, ondan önceki yöntemlere çok benziyor Sayın Bakanım. Nitekim, Ġstanbul‟da
Sayın BaĢbakan topladı, bildiği, yandaĢ, kendine yakın gazete sahiplerini, televizyon sahiplerini topladı; nasıl yapılacak, neler
yapılacak, bunları söyledi. Bunlar 28 ġubatta yapılıyordu Sayın Bakanım, ne çok Ģey öğrenmiĢsiniz 28 ġubattan, ne çok da
memnunmuĢsunuz! O zaman da toplanırdı, sadece gazeteciler değil, yargıçlar, herkes toplanırdı, nasıl davranacakları söylenirdi. Siz de
aynı Ģekilde toplanıyorsunuz. Bütün bunlardan millî birlik ve beraberlik mi çıkacak?
Bakın, son cümlelerimi söylüyorum, açık, net: Bu güvenlik politikaları Amerika‟ nın iĢine gelebilir, Avrupa‟ nın iĢine gelebili r,
göçmenleri Avrupa‟ dan uzaklaĢtırabilir, onlarla paylaĢmaz, gaddar bir Ģekilde davranabilirler ama güvenlik politikaları, özellikle bütün
muhalefeti, bütün farklı olanları terör parantezine alarak etkisizleĢtirmeye çalıĢmak Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne yaramaz.
Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne yarayacak olan, bu ülkede farklı olan herkesin kendisini ifade edebileceği, bu ülkenin yurttaĢı
hissedebileceği, eĢit olabileceği, gerçekten insan haklarına dayalı bir hukuk devletini, bir demokrasiyi ayağa kaldırmakla olur,
çoğulculukla olur, bunu defalarca söylediniz. Ne oldu Ģimdi de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek parti döneminde bile görülmediği
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kadar tekilci oldunuz, tekçi oldunuz; sizin gibi olmayan herkesi düĢmana yazdınız, herkesi haine yazdınız Sayın Bakanım, nereye kadar
gideceğiz?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Aydemir, buyurun lütfen.
ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) – Değerli Bakanım, saygıdeğer milletvekilleri, Bakanlığımızın çok değerli yöneticileri,
basınımızın mümtaz temsilcileri; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaĢlarım, konuĢmama baĢlarken vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin dirliği
için can verme sırrına eren Ģehitlerimizi rahmet; varlığını mukaddes bir davaya vatan, millet ve devlet yoluna adayan gazilerimize
Ģükran ve minnetle anıyorum.
Onlar var ki varız, onlara minnettarız. Onlar aziz milletimizin duasıdır. Onlar mukaddes vatanımızın rahmet niyazıdır. Onlar
devletimizin bekasıdır. ġükranımız, minnetimiz ve selamımız onlar içindir.
Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlarım; millet için, vatan için tarihin ender kaydettiği bir destanı yeniden telif eden, kardeĢi kardeĢe
düĢman ederek hain bir senaryoyu sahnelemeye kalkıĢanlara karĢı cansiperane bir mücadele kaydeden ve bu mukaddeslerimiz için can
feda eden, millî Ģairimiz Akif‟ in kaydettiği gibi, tarihe sığmayacak bir duruĢ gösteren güvenlik güçlerimizi, hiçbir sitayiĢ ve övgü
kelimesi anlatmaya ve tarife yeterli olmaz. Yine, Akif‟ çe ifadeyle: “ Onları ancak ve ancak ebediyetler istiap edecek.” Bu mil let onları
ebediyen Ģükran, minnet ve rahmetle anacak. Aziz Ģühedamızın ervahı sonsuza dek ufkumuz olacaktır.
Değerli arkadaĢlarım, Ülkemizin birliği ve dirliği yolunda kaydedilen mücadelenin ruh, vicdan ve haysiyetini; devletimizin
bölünmez bütünlüğümüz noktasındaki dirayetini yüksek bir devlet adamlığı üslubu içinde ifade eden ĠçiĢleri Bakanımız Sayın Efkan
Ala'ya milletimizin Ģükran hislerini sunuyorum.
Sayın Bakanın bu millete has irfanı, izanı ve basiretiyle iç güvenliğimiz konusunda sergilediği yönetim her türlü takdirin
üstündedir. Halkımızın minnet hislerine tercüman olarak Sayın Ala'ya minnettarlığımızı sunmanın bir vazife olduğunu vurgulamak
isterim. Bu milletin yüreğini, dimağını temsil eden, halkın millî birlik ve beraberlik noktasındaki hassasiyetini icraatları ve yönetimiyle
ortaya koyan, iç güvenlik konusunda fevkalade mühim tasarruf ve öngörüleriyle tarih yazan, terörle mücadele kapsamında yüce
milletimizin vicdan disiplinini de yansıtarak zalimle mazlumun tefrikinde özel bir çaba gösteren Sayın Bakanımız Efkan Ala'nın siyasi
tarihimiz Ģeref levhasında yer alacağından kuĢkumuz yoktur.
Ülke siyasi hayatında tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 ġubat gibi kazınmıĢ kara bir gün, bir darbe giriĢimi olan 17 Aralık
2013 tarihinde polis ve yargı içine gizlenmiĢ çetenin darbe teĢebbüsünün önünde, paralel bir ihanet çetesi karĢısında Palandöken gibi
duran; Türkiye'nin bağımsızlığına, milletin kazanımlarına saldıranların, devletin kriptolu telefonlarını dinleyenlerin, Türkmenlere, Bayır
Bucak Türkmenlerine yardım götüren MĠT tırlarını durduranların; iftirada, kumpasta, ihanette sınır tanımayanların ipliklerini pazara
çıkaran Sayın Ala'ya milletimiz adına Ģükranlarımı sunuyorum, Allah yar ve yardımcısı olsun.
Bilvesile paralel yapılanma içinde bu yüce millete ihanet edenleri adalet ve tarihin affetmeyeceğini, millet vicdanında daima ve
daima nefretle anılacaklarını kaydetmek istiyorum.
Değerli arkadaĢlarım, 2002'den bugüne, sosyoekonomik reformlarla “ Yeni Türkiye” hedefi noktasında kararlı bir süreci baĢlatan
AK PARTĠ iktidarları, ĠçiĢleri Bakanlığı bazında da çağdaĢ yenilikleri ve ilkleri hayata geçirmiĢ, “ önce insan” ekseninde verilen
hizmetlerle insanımızın refah içinde ve kaliteli bir yaĢam sürmesine, geleceğini planlayabilmesine imkân ve fırsatlar sunmuĢtur. AK
davamızın halka yaklaĢımı babında bu hizmetlerden bazılarını hatırlatmakta fayda görüyoruz.
81 ilde uygulanmakta olan MOBESE sistemi, nüfus sayımlarında ilkellikten çağdaĢlığa geçiĢin simgesi olan Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi gibi, içiĢlerinde ezber bozan atılımlar AK PARTĠ iktidarları döneminde gerçekleĢtirilmiĢtir. Özellikle, Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi baĢlı baĢına bir reformdur. Halkı evlerine kapatarak gündelik yaĢamından ve özgürlüklerinden koparan
genel nüfus sayımı dönemlerini, insanlarımızın hayatından günlerinin çalındığı dönemleri unutmadık. Bugün gelinen noktada adrese
dayalı bir sistemle insan onur ve özgürlüğü korunarak yapılan sayım üslup ve yöntemi aslında Türkiye'nin AK PARTĠ iktidarları
döneminde nerelerden nereye vardığının da en bariz ölçütlerinden biridir. Nüfus ve vatandaĢlık idaresi bazında hayata geçirilen bu
reform, ülkemizde insanlarımıza yönelik sosyoekonomik tespitlerin yapılabilmesine de imkân tanımıĢ, iktisadi geliĢmelere de referans
olmuĢtur.
MERNĠS, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Kimlik PaylaĢımı Sistemi gibi projeler de halkımızın büyük beğeni ve
takdirini kazanan, insanlarımıza yapılmıĢ yatırım ve hizmetlerin baĢında gelmektedir.
AK Parti iktidarları döneminde baĢlatılan sivil toplum ve inisiyatifin kendini ifade, kendi gerçeğini ortaya koyma açılımı
demokrasimiz için bir milattır. Sivil toplum, Dernekler Yasası‟ nda yapılan değiĢiklikler ve yeni imkân ve fırsatlarla çağdaĢ normlara
kavuĢmuĢ, halkın nabzı tutulur hâle gelmiĢ, STK‟ lar ülke ufkuna katkı sağlayan öngörü, tespit ve görüĢlerini paylaĢma imkânı elde
etmiĢ ve böylelikle ülkemiz menfaatleri zemininde bir beyin fırtınası estirilmiĢtir.
Değerli arkadaĢlarım, burada madde planında olduğu gibi mana babında bir reforma, bir zihniyet değiĢimine de iĢaret etmek
isterim. AK Parti iktidarları döneminde insana saygı esasında devlet ve millet kaynaĢması gerçekleĢmiĢtir. Polis ve jandarmamızın
halka yaklaĢımı ve hizmet sunum üslubu insani bir boyut kazanmıĢtır. Güvenlik güçlerimiz için sempati kanalları açılmıĢ, her türlü
hizmette halka Ģefkat ve merhamet yaklaĢımı esas hâline getirilmiĢtir. Polis ve jandarmamız, korku ve endiĢenin değil, güvenilirliğin ve
güvenin temsilcileri olmuĢlardır. Bu bir mantalite değiĢimi ve reformudur, insana, yaratılmıĢların en Ģereflisi olduğunu hatırlatmaktır.
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Bakın, bu babda bir örnek verelim: AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen “ Toplum Destekli Polislik” olarak kaydedil en bir
hizmet açılımı vardır. Bu hizmet bir ilktir. Toplum Destekli Polislik, polisimizin suç gerçekleĢmeden önce kendiliğinden ve proaktif bir
anlayıĢla harekete geçmesidir. Suçla mücadele ve güvenlik politikalarının uygulanmasına toplumun katılım ve desteğinin sağlanmasına
dayanan bu tarihi adım öncelikle toplumsal beklenti ve taleplerin karĢılanmasında odak noktası oluĢturmaktadır. Toplum Destekli
Polislik‟ te bir Türkiye modeli oluĢturulmuĢ, bu uygulama toplumun büyük ilgisine ve desteğine mazhar olmuĢ, benimsenmiĢ, halkın
güvenlik hizmetlerinden memnuniyetini artırarak toplumun polise olan bakıĢında olumlu yönde önemli geliĢmelere yol açmıĢtır.
Güvenli hayat ve güvenli gelecek Ġçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı da Bakanlığımızın hayata geçirdiği
reformlardan biridir.
Biz, burada özellikle Ģunu vurgulamak istiyoruz: 2002'ye kadar karakol ve polis ikilemi arasına sıkıĢtırılmıĢ, dar ve sosyalite
açısından çapsız bir konuma mahkûm edilen güvenlik hizmetleri artık, küresel gerçekler ve çağdaĢ normlarda sunulmaktadır. Hizmette
sosyal hassasiyetler öne çıkmıĢ, toplumsal vicdan ve haysiyet özel bir dikkat ve saygı görmeye baĢlamıĢtır. Artık, polisimiz silah ve
kelepçeyle değil, sosyal yaklaĢımları, insani yaptırımlarıyla tasvir edilmektedir. Karakollarımız dayağın, iĢkencenin mekânı olmaktan,
toplumsal güvenlik noktaları hâline getirilmiĢtir. ĠçiĢleri Bakanlığı yürüttüğü sosyal projelerle gündemimizdedir. Yukarıda da
kaydettiğimiz gibi, AK Parti iktidarları döneminde hayat bulan bu hizmet anlayıĢı “ önce insan” odaklıdır.
Değerli arkadaĢlarım, ülke gündeminde terörün öncelikli bir hâlde bulunduğu, hassas bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde
hepimizin görevi, ĠçiĢleri Bakanlığımız ve bu merkezde kaydedilen güvenlik hizmetlerine yürekten moral desteği vermek olmalıdır.
Hayatlarını bizim için, bu toplum için, millet, vatan ve devlet için feda edenlere minnet ve Ģükranlarımızı her vesileyle göstermek
borcumuzdur. Bir kez daha vurguluyorum: Onlar var ki varız.
ĠçiĢleri Bakanımız, değerli devlet adamı Sayın Efkan Ala'nın Ģahsında, güvenlik güçlerimizi verdikleri destansı mücadeleden
dolayı bir kez daha kutluyor, milletimizin duasını ve selamını sunuyor, Bakanlığımız bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum.
BAġKAN – Sayın Aydemir, teĢekkür ediyorum.
Sayın Kaya, buyurun.
Süreniz beĢ dakikadır.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – BeĢ dakika ne kadar az. Hemen, hızlı bir Ģekilde toparlamaya çalıĢayım.
BAġKAN – Ġki dakika da ilave süre vereceğim.
Buyurun.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Merhaba arkadaĢlar.
Tek tek selamlamıyorum, bütün arkadaĢlara hep birlikte selam olsun.
ĠnĢallah, hayırlı olsun diyeceğim bu görüĢmeler, tartıĢmalar ama maalesef, çok vahim ve insana umutsuzluk veren, hem içerik
hem Sayın Bakanın konuĢmasının içeriğine bakıyoruz, konuĢmacılarımızın içeriğine bakıyoruz, sanki dersiniz bu ülkede anne karnında
bebekler infaz edilmemiĢ devlet güçleri tarafından, sanki dersiniz 60-70 yaĢındaki kadınlar, anneler sokak ortasında katledilmemiĢ, yedi
gün boyunca cenazesi sokaklarda bırakılmamıĢ, insanların cesedi çürümeye terkedilmiĢ, yaralılar yakılarak topyekûn bir imha yoluna
gidilmiĢ, çocuklar anne kucağında vurulmamıĢ, infaz edilmemiĢ, Ġstanbul‟da, Ankara‟ da, Anadolu‟nun her yerinde her gün en az 3-5
kadın cinayete kurban edilmemiĢ, on üç yıl önceki tecavüz, Ģiddet, cinayet oranlarına baktığımızda sadece kadına Ģiddet ve cinayetlerin,
tecavüzün yüzde 1.400‟ leri aĢtığı sanki hiç gerçek değilmiĢ gibi, böyle, mutlu bir asrısaadet tablosu çiziliyor.
Burada, Sayın Bakanın konuĢmasına baktığımızda, Ģu kitapçığın, Ģu konuĢma metninin içinde katıldığım tek bir kelime var.
Evet, ülkemiz yakın dönemde sessiz bir devrim yaĢamıĢtır. Buna katılıyorum Sayın Bakan, sessiz bir devrim gerçekleĢti; vahĢette
devrim gerçekleĢti, tecavüzlerde, Ģiddette, infazlarda, imhada devrim gerçekleĢti, yolsuzlukta, haksızlıkta, zulümde, adaletsizlikte,
eĢitsizlikte, özgürlüklerin, düĢünce, ifade ve inançlar noktasında insanın özgürce kendi kimliğini inĢa etmesi, yaĢayabilmesi noktasında
gerçekleĢen engellerle sessiz bir devrim gerçekleĢmiĢ oldu. Burada, bakın, yani güllük gülistanlık bir ülke profili çizmeye çalıĢılırken
vekillerimiz… Yani bu ülkede 80 milyonluk bir nüfusa sahipsek Hükûmetimiz yüzde 50‟ nin Hükûmeti değildir; geride kalan yüzde
50‟nin inançlarına, diline, özgürlüğüne, ifadesine, inancına, düĢüncesine, barıĢ, eĢitlik, özgürce yaĢama hakkına da sahip çıkma
sorumluluğunu unutmuĢtur bu iktidar. Sayın Bostancı “ Bizim halkımız bize iradeyi verdi, biz istersek Ģartlara göre barıĢ yaparız, biz
istersek Ģartlara göre savaĢı dayatırız.” diyor. Bakın, ifadesi aynen buna benzerdi, bunun mealiydi.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Meali o değil. Öyle değil.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sorun yanlıĢ anlama, her konuda yanlıĢ anlama.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Fakat, sevgili arkadaĢlar, bu ülkenin yüzde 50‟ si “ savaĢ” dese bile, bu ülkenin geri kalan halkları
ortak yaĢam, ortak vatan, özgür yaĢam Ģeklinde… Lütfen, sessiz olabilir miyiz arkadaĢlar. Ortak vatan -sessiz- yaĢam mücadelesi
taleplerini, çığlıklarını her gün atmaya devam ediyorlar. Daha dün, bir vekilimiz -güya dokunulmazlığı olan, sizler gibi halkın seçtiği
vekiller- adam, Van‟ da Adem Geveri arkadaĢımız fiziki müdahaleye maruz kaldı haksızlıklara karĢı çıktığı için.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) - Ne yapıyordu orada?
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Bugün, bu sabah ise biraz önce, Batman‟ da 3 vekilimiz sadece Ģu Ģiddet olmasın, hâlâ barıĢ, inadına
barıĢ, özgür yaĢam, ortak vatan söylemlerini her alanda, sadece bize oy veren halkımızla birlikte meydanlarda seslendiriyorlar diye,
bölücülüğe karĢı çıkıyoruz diye fiziki müdahaleye maruz kaldılar. Kapsüller vekillerimizin kafalarına isabet etti. Hangi mutl uluktan,
hangi huzurlu dolu, barıĢ dolu, demokrasinin gerçekleĢeceği bir ülkeden bahsediyoruz? Sayın Bostancı diyor ki: “ Demokrasi,
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demokrasi.” Yapılan tüm bu projelerin demokrasinin gerçekleĢmesi için olduğunu ima ediyor. TOMA alarak mı demokrasi
gerçekleĢecek? Gaz alarak mı demokrasi gerçekleĢecek? Vekiller yaralanarak mı?
MEHMET HABĠB SOLUK (Sivas) – Çukur açarak mı gerçekleĢecek?
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Evet, hemen oraya geleyim.
Bu sistem… Hemen bunu da söyleyeceğim.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Kaya, ek süre vereceğim iki dakika daha.
Buyurun lütfen.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Lütfen, dinleyin.
Biz biliyoruz ki, maalesef, özellikle AKP‟ li arkadaĢlar, bu sistemin zulümlerine, haksızlıklarına biz yıllarca karĢı çıktık,
mücadele ettik. Bugün, nasıl “ Ġktidara geldik.” diye, bu sistemin, o zulmün zulüm reflekslerini bu kadar içselleĢtirebilir, bu kadar
kendinizi aidiyet hissine kaptırabilirsiniz? GeçmiĢte bu Alevilere, Ermenilere, halklara zulümler yaĢanmadı mı? Bugün de aynısı farklı
halklara, Kürtlere, Ģunlara, bunlara yaĢanmıyor mu? Siz kendinizi devletle içselleĢtirerek, darbecilerle ittifak kurarak, aynı dili
kullanarak devletin yaĢattığı vahĢeti, terörü hendeklere indirgiyorsunuz.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Çukara gel, çukura! Onu kim yaptı?
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Hendekler sadece otuz beĢ yıldır, yıllardır, yüz yıldır bu sistemin…
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – O hendekleri kim kazdı, önce onu söyleyin!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Susun lütfen!
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yalan söylüyor! BeĢ dakikadır yalan söylüyor!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – KonuĢuyorum, kesmeyin sözümü! Kesme sözümü! Müdahale etmeyin!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sözünü kesme kardeĢim!
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ayıp ama ya!
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yalan söylüyorsun!
ÇAĞLAR DEMĠREL (Diyarbakır) – Sayın BaĢkan, hakaret ediyor.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Lütfen, müdahale eder misiniz. Vaktimi harcatmayın, hakaret ediyor.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ne hakareti ya!
BAġKAN – ArkadaĢlar…
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – O zaman sana biz de “ Yalancı sensin.” mi diyelim, ayıp değil mi!
BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu…
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Yalan söylemiyorum, bunların hepsini tarih yazıyor, bunları tarih yazıyor! (HDP ve AK PARTĠ
sıralarından karĢılıklı laf atmalar)
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yalan söylüyorsunuz! O bombaları kim koydu?
BAġKAN – Evet, arkadaĢlar…
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – “ BarıĢ” diyorsunuz, oradaki insanları siz öldürüyorsunuz!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Bakın, Ģunu da bilin arkadaĢlar: Elinizdeki medyayla, elinizdeki yargıyla, güçle, polisle,
TOMA‟ larla bu dünyada gerçekleri örttürüyoruz…
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ne yapacaktı asker, polis?
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – …halkları inandırıyoruz, insanları yanıltıyoruz, baĢarıyoruz diyebilirsiniz. Ama, vallahi, bakın,
sadece bunun hesabını…
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Devletin çocukları öldürdüğünü söyleyerek yalan söylüyorsunuz!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, müdahale eder misiniz lütfen.
BAġKAN – Ediyoruz Sayın Paylan, rahat olun, sakin olun.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yalan söylüyorsunuz!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Sözümü kesmeyin!
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Mütemadiyen “ Yalan söylüyorsunuz.” diyor ya! Ayıptır ama ya! Üslubunuza dikkat edin ya!
BAġKAN – ArkadaĢlar…
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Devletin çocukları öldürdüğünü söyleyemezsiniz!
BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu…
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Yalancı sizsiniz! Sizsiniz yalancı!
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Yalancı sizsiniz!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Sizin yalanları…
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Devletin kadın öldürdüğünü, çocuk öldürdüğünü bu çatı altında söyleyemezsiniz!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Susun lütfen! Ben sizlerin…
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sayın BaĢkanım, müdahale edin, devletin çocukları öldürdüğünü söylüyor.
BAġKAN – Sayın Kavcıoğlu, ne yapacağımı bana söylemeyin.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ama, devletin çocukları katlettiğini söylüyor.
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HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Evet, devlet güçleri… Belgelidir kardeĢim, belgelidir, hepsi belgelidir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Kimin öldürdüğünü biliyoruz, çok iyi biliyoruz! Sen de biliyorsun!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Videoları vardır, Ģahitleri vardır.
BAġKAN – Evet, Sayın Kaya, müsaade edin. Sayın Kaya…
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Bunların hesabını, bu yalanların, iftiraların hesabını lütfen…
BAġKAN – Sayın kaya, bir dakika dinler misiniz.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Bir saniye, bitireceğim.
BAġKAN – Bir dakika bir dinleyin ama.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Buyurun.
BAġKAN – Sözünüz de kesildi, size bir dakika ek süre vereceğim, toparlayın.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – TeĢekkürler.
Bakın, tekrar söylüyorum, elinizdeki bütün bu güçlerle halkları, yüzde 50‟ yi yanıltabilirsiniz, uyutabilirsiniz ama ahirete
kalmayacak bunun hesabı.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – ĠnĢallah.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Vallahi, yaĢayanlar bu dünyada da…
MEHMET HABĠB SOLUK (Sivas) – Tehdit mi ediyorsun?
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Hayır. Allah yaĢatacak bunu size.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – ĠnĢallah, o hesabı verecek olan siz olacaksınız.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Yaptığınız zulümlerin karĢılığı bir gün hesabını vereceksiniz.
ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – “ Yüzde 50‟ yi uyutabilirsiniz.” ne demek, nasıl bir tabir?
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Evet, uyutuyorsunuz. Yüzde 50‟ yi, yalanlarla, medyayla, doğruyu söyleyenleri hapse atarak,
doğruyu söyleyenleri infaz ederek…
ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Millete hakaret etmeyin!
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Nasıl konuĢuyorsunuz ya!
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Millete hakaret etmeyin, etmeyin! Millete hakaret ediyorsunuz!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Hakaret etmiyorum.
Bakın, bu kaçıncı, hangi yalandan bahsediyorsunuz? (KarĢılıklı konuĢmalar)
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Dediğinizi duymuyorsunuz!
BAġKAN – ArkadaĢlar…
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Bunlar, mahremiyeti savunan insanlar. Sayın Bakan, lütfen, bakın, sizlerin emrinizdeki…
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Ezber cümlelerle konuĢuyorsunuz Sayın Kaya!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Susar mısınız, karıĢtırmayın!
Sayın Bakan, rica ediyorum, dinleyin.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Sizin emrinizdeki güvenlik güçleri tarafından “ Mahremiyete, aileye saygı duyuyoruz.” diyen, bizim
“ muhafazakâr” diye bildiğimiz insanlar tarafından görevde, kadınlara iĢkence ediliyor, çıplak bedenleri ortalıklara atılıyor ve aynı
fotoğrafları, utanmadan, bana da gönderiyor aynı görevliler, “ Sizin de sonunuz böyle olacak.” diyorlar. Bu mu hukuk, demokrasi bu
mu, özgürlük bu mu?
BAġKAN – Sayın Kaya, teĢekkür ediyorum.
Sayın Okutan, buyurun.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Böyle bir Ģey söylüyorsanız ispatla da mükellefsiniz! Ortaya laf atıp da…
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Ġspat edeceksiniz onu!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Her Ģey ortada.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Ġspat edeceksiniz, yok öyle, her Ģeyi konuĢmakla olmaz!
BAġKAN – ArkadaĢlar…
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Kendi kendinize uyduruyorsunuz burada, ondan sonra da…
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Bunları çok iyi biliyorsunuz, yalanları örtmeye çalıĢmayın, yalanları örtmeyin!
BAġKAN – ArkadaĢlar…
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – El insaf ya! Ezber cümleleri bırakın!
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Siz de ayakta uyuyorsunuz!
BAġKAN – Sayın Kaya, müsaade eder misiniz, sizi dinledik. Bakın, Sayın Okutan‟ ın hakkına tecavüz ediyorsunuz.
Sayın Okutan, süreniz beĢ dakika, iki dakika da ilave süre vereceğim, Ispartalılık için bir dakika.
Buyurun.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri; herkesi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
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Aslında, söylenecek çok Ģey var. Hem çok kısa hem de konu ĠçiĢleri Bakanlığı olunca benim de ĠçiĢleri Bakanlığı mensubu
olmam münasebetiyle, belli ki bu tür Ģeyleri daha yüz yüze, daha kolay, daha sahici konuĢmak icap edebilir. Bu bakımdan, benim
durumum zor ama baĢta Sayın Bakan olmak üzere, arkadaĢlarımın durumu da çok zor. ĠĢin doğrusu, ben onların yerinde olmak
istemezdim yani fevkalade zor bir dönemi yaĢıyorlar. Bir de hem çözüm süreci diye yürütülen çözülme süreci dönemini yürüttüler hem
de Ģimdi bunların belki telafisi sayılabilecek bir dönemi hep birlikte yürütüyorlar. O bakımdan, çok zor, ince bir ayar gerekiyor. Ben
kendilerine kolaylıklar diliyorum. PeĢin peĢin Ģunu da ifade etmek istiyorum: Hem Ģahsım hem partim olarak millî olunduğu müddetçe,
yerel olunduğu müddetçe ve terörle mücadele edildiği müddetçe, devlete, millete sahip çıkıldığı müddetçe biz kendilerinin yanındayız.
Hiçbir zaman Ģöyle bir duygu içinde değilim, bunu da ikide bir dile getirmek de çok hoĢuma gitmez, partimizin de böyle bir görüĢü var:
Efendim, siz çözüm sürecinde Ģunları yaptınız, bunları yaptınız. Bunları çok konuĢabiliriz, çok Ģeyler yapıldı, çok yanlıĢlar yapıldı.
Devletin temel niteliklerinin korunması, kollanması, geliĢtirilmesi açısından dahi çok yanlıĢlıklar yapıldı ama bunları yüze vurmak,
incitmek, efendim, belagatle bir de laf çakmak filan gibi böyle bir Ģeyin içinde hiç olmayız, olmadık, sözümün baĢında da bunları ifade
edeyim. Ama, bir doğrunun bulunması ve sonuç alınması icap eder. ArkadaĢlarımı -doğru olmayabilir ama benim gördüğüm yaklaĢım,
böyle bir yaklaĢım- biraz mahcubiyet içinde görüyorum, sanki ikircikli bir yapı içinde görüyorum; bir taraftan terörle mücadele ama
diğer taraftan da “ Ya, keĢke bu noktaya gelmeseydik.” filan denilebilecek bir tavır içinde olduklarını görüyorum. Bunu belki bir
mahcubiyet, elini, kolunu nereye koyacağını bilememe hâliyle açıklıyoruz. Eğer, Ģundansa mahcubiyet biz kendilerinin yanındayız:
“ Ya, bakın, 300 Ģehit verildi, 300 Ģehidimiz oldu -belki daha da olacak- efendim, Ģu kadar yaralımız var, orada Ģu kadar bölge
insanından da suçlu, suçsuz, vesaire filan maalesef, kaybımız var dolayısıyla bu iyi bir Ģey değil. Buna keĢke sebep olmasaydık.”
Bunun iç dünyanızda bir muhasebesi var da, bundan dolayı bir mahcubiyet varsa bu olabilir yani biz sizin arkanızdayız, mahcup
olmayın. Zamanı, usulü, yeri gelince bunları konuĢuruz. Ama, Ģimdi Türkiye çok ciddi bir sıkıntı içinde, bu sıkıntıları giderirken geri
dönüp bakmayın, biz sizi destekliyoruz. Ama, mahcubiyet Ģundansa “ Ya, „ çözüm‟ filan dedik. Biz bir anlaĢma yapmıĢtık, bu anlaĢmada
da sözümüzde duramadık. ġimdi böyle bir mücadelenin içinde kendimizi bulduk. Ne yapacağız, Ģimdi ne söyleyeceğiz?” gibi, elini
kolunu çok bir yere koyamama gibi bir anlayıĢ varsa, bu doğru bir Ģey değil. Lütfen, millete gerçekleri aktaralım ve böyle bir
mahcubiyetten, kafa karıĢıklığından bir an önce kurtulalım, böyleyse, bunu varsayım içinde konuĢuyoruz.
Buradan Sayın Bostancı -yani, benim de yakınlığım vardır önceden, birçok kez bu konuları konuĢmuĢluğumuz da var- iki de bir
Ģöyle bir konuyu dillendiriyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
NURĠ OKUTAN (Isparta) –Bir taraftan HDP‟ ye dönüp iĢte “ Terörün üstüne gittik mi siz rahatsız oluyorsunuz.” Efendim, iĢte,
hani, kudret-Ģefkat ikilemi içinde devleti tanımlamıĢtı. MHP‟ ye de dönüp “ VatandaĢa Ģefkat gösterince de siz ayağa kalkıyorsunuz.”
filan, bu çok abes, çok yanlıĢ, çok kaba ve haksız bir tutumdur, en azından bu cümlelerle kibar olmaya çalıĢarak ifade edeyim, kimse
halkının kucaklanmasına, halkın sarıp sarmalanmasına, halkın bu memleketin birinci sınıf vatandaĢı hissetmesine ve devletin Ģefkatine
karĢı değil, MHP öyle bir çizgide değil, ben de o bölgede yirmi yılımı harcadım, mülki idare amirliği yaptım. Bir tane örnek
gösterirseniz bütün vebali üzerime alırım. Devlet o bölgede kucaklayıcı olacak, her tarafta kucaklayıcı olacak, orada da bilhassa
kucaklayıcı olacak, daha fazla halkın bu devletin vatandaĢı olmaktan, bu milletin parçası olmaktan gurur ve onur duyacağı bir hayat
tarzını biz oralarda sergilemeliyiz. Buralarda MHP hiçbir zaman karĢı çıkmadı, karĢı da çıkmayacak. Biz böyle bir anlayıĢ içinde
değiliz. Bizim karĢı olduğumuz Ģey Ģu. Yani sanki çok da belki temele indirgemeden, kabaca tarif etme açısından yorumlarımı ifade
etmek isterim. Yalnız Ģöyle bir yansıma ve görüntü içinde pozisyon: Çözüm süreci dediğimiz Ģeyi kimse doğru dürüst bilmiyor, belki
Sayın Bakan biliyor, birkaç kiĢi daha biliyor iĢin aslını, diğerleri yorum yapıyor. Yani bazen iĢimize geldiği vakit böyle tarif edi yoruz,
bazen baĢka türlü tarif ediyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Bir dakika daha süre vereceğim, lütfen toparlayın.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Madem Ispartalılık var Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Onun için zaten verdim bunu da.
Buyurun.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Daha oraya gelmedik, biraz toparlayalım.
Çözüm bu manada Ģefkatli bir yaklaĢımsa burada anlaĢılmayacak bir Ģey yok, kiĢi hak ve hürriyetlerinin geliĢtirilmesi, o
bölgedeki vatandaĢımızın kendini birinci sınıf vatandaĢ hissetmesiyle ilgili bir Ģeyse bunu niye saklıyoruz? Yani onu söyleyelim ama
çözüm sanki öyle uygulandı ki bir örgütle bir görev dağılımı yapıldı sanki -biraz tabii sivrilterek anlatıyorum kompoze edebilme adınaörgüte bölge teslim edildi, bölgede verdi topladı, adamlar atadılar, cezalandırma yaptılar, gençleri toparladılar, eğitim yaptılar,
yerleĢtiler ama Hükûmet tarafı da bu geçmiĢte terörle mücadele eden gerek kurumlar, gerek Ģahıslar, gerek eĢraflar, gerek esnaflar o
bölgeden, onlarla da burunlarını sürtme görevi yaĢandı. Ġyi… Bunlar bir arayıĢ içinde olmak belki normal sayılabilir ama…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.
Sayın Okutan, lütfen toplayın.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Ġsterseniz konuĢmayım Sayın BaĢkanım, bir müddet daha toparlayacağım.
BAġKAN – TeĢekkür ederim ben hemen yani.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Toparlayayım.
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Biz hülasa, Ģunları söyleyelim: Bölgede, Cizre‟ de örgütün kendisi bir siyasi temizliğe gitti ve ablukaya aldı ve sokağa çıkma
yasakları uyguladı. Bunlar bizzat geçmiĢ dönemde oldu ve bir tanesi de benim hemĢehrim, Sayın BaĢkanın da hemĢerisi, bölgede polis
olmasına rağmen, kimlik sorularak içeriye alınmak istendi ve kimlik göstermeyince de yakıldı; tedavi edildi, Sayın BaĢkan da, kendisi
de bilirler. Bu yeni bir Ģey değil.
Bölgede Kürtlerin temsilcisi sayılacak baĢka orada siyasi faaliyetler, siyasi organlar varken onlar tek tipe indirildi ve abluka
altına alınarak bir tür sokağa çıkma yasakları vesair…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Son sözünüzü alayım Sayın Okutan lütfen.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Ben bu kısa süre içerisinde bunları ancak aktarabiliyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Olsa olsa Ģöyle yapılabilir: Kucakladık, kucaklamadık filan öyle değil yani derine gitmek
istemiyorum ama ben Naci Hoca‟ ya buradan cevap veriyorum, kucaklamaya filan kimsenin karĢı çıktığı yok, olsa olsa kucağa oturma
var yani örgütün bölgede kucağına oturulmuĢtu ve gelinen nokta, bunu hiç iyi yapmamıĢtır.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Hiç yakıĢık almıyor bu gerçekten.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Dönüp kucaklıyoruz da…
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Neyi ifade eder? Sözlükte bu tabiriniz neyi ifade eder açıklar mısınız. Size yakıĢmaz!
NURĠ OKUTAN (Isparta) – “ Kucaklama” nedir? Kucakladı da “ kucaklamaya karĢı çıkma” nedir?
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – “ Kucaklama” nın ne olduğu bellidir. “ Kucağa oturma” ne demek? Nezaketinize
yakıĢıyor mu!
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Okutan.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – “ Kucaklamaya karĢı çıkmak” ne demek?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ Teslim olmak.”
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – O zaman o Ģekilde ifade edin.
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, sessizlik.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – “ Kucağa oturmak” ne demektir?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ Tuzağına düĢtün” demektir.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Sözlüğe bakalım mı BaĢkanım. Bu deyim ya, yanlıĢ anlamasın!
BAġKAN – Sayın Bekaroğlu, yanlıĢ yerde oturuyorsun!
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ Aldatıldın” demek.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Ahlaki değil bu. Gerçekten ahlaki değil!
BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen, müsaade eder misiniz.
Sayın Koçer, buyurun lütfen.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Sayın BaĢkan, açıklayayım müsaade edin.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Hukukta esası… Ben anladım da ortalama zekâdaki insanın anladığı tabir…
BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade edin.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Düzeltmemiz lazım.
BAġKAN – Düzeltecek bir Ģey yok efendim, sözlüğe baktı Sayın Bekaroğlu, o düzeltti.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onun sözlüğü farklı biraz.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Onun sözlüğünü kabul etmiyoruz biz.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – YanlıĢ yok, bak. Yok, aynı. ArkadaĢlarda soyut düĢünce çok fazla geliĢmediği için
somut anlamda “ hata yapmak” anlamında kullanılmıĢtır.
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Argo manada kullanmadım, “ aldatıldınız” manasında söyledim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum, maksat hasıl olmuĢtur.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – “ Kandırılma” anlamına geliyor.
BAġKAN – ArkadaĢlar, hakaret… Yani her Ģeyi hakaret olarak algılamayın.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Herkes kendi gibi bilir karĢısındakini BaĢkanım.
BAġKAN – Sayın Gizligider, size de söz vereceğim.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Alacağım.
BAġKAN – Basın o zaman düğmeye.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Daha sonra.
BAġKAN – Peki.
Sayın Koçer, buyurun lütfen.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Sayın Bakanım, Ģahsınızda ülkemizin birliği ve bütünlüğünü, milletimizin can ve
mal güvenliğini koruyan asker ve polislerimize Ģükranlarımı sunuyorum.
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Bu görevleri ifa ederken terör örgütü tarafından yapılan hain saldırılarda Ģehit olan askerlerimize ve polislerimize Allah‟ tan
rahmet, ailelerine ve milletimize baĢ sağlığı diliyorum. Gazilerimizi minnetle anıyorum.
Terörü bir kez daha lanetliyorum. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü, kardeĢliği ve huzurunu bozmaya yönelik hiçbir terör eylemi
amacına ulaĢmayacaktır. Asker ve polisimizin en modern araç ve gereçlerle donatılması, halkımızın can güvenliğini ve kamu düzenini
sağlamaya yönelik her türlü tedbirin alınmasına yönelik çalıĢmaların yapılmasını arzu ediyor ve destekliyoruz.
Bu anlamda, 2016 bütçemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, ülkemizin huzur ve güvenini korumada ve terörle mücadelede
kararlı bir Ģekilde devam edilmesini yürekten diliyor, saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Erdoğdu…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; keĢke böyle çok demokratik, çok böyle huzur içinde bir
ülkede yaĢasaydık, biz de suç istatistiklerinden bahsetseydik, ne bileyim iĢte güvenlik görevlerinin münferit birtakım Ģeylerini
eleĢtirseydik, Silahlı Kuvvetlerin, Emniyet mensuplarının özlük haklarından konuĢsaydık ama böyle bir ülkede yaĢamadığımız için
mevcut duruma göre konuĢacağız.
Bir iç güvenlik yasası çıkardık, “ önleyici gözaltı” adında kırk sekiz saat kadar toplu gözaltı yetkisi verilmesi emniyet
kuvvetlerine sınırsız veya sınırları belirsiz silah kullanma yetkisi, dinleme yetkisi verilmesi, yüzünü kapatanların neredeyse vurulması,
kaĢkol, atkı takılması gibi… Evet, güvenlik için birtakım tedbirler gerekiyor, mevcutta da bir Türk Ceza Yasası vardı ama yıllarca
hapiste insanların tehdit edilmesi, valilere sınırsız yetki, yargının, askerin, sivil toplumun yetkilerinin verilmesi, uymayanlara üç aydan
bir yıla hapis cezası verilmesi, mahkeme kararı olmaksızın arama gibi veya MĠT Yasası‟ nda Bakanlar Kuruluyla MĠT gibi bir devlet
kuruluĢuna görev verilmesi görev verilmesi ki muhalifleri dinleyin diye bir görev verilme ihtimalini bile aklımıza getirmek istemiyoruz
ama teoride mevcut olabilir. Herkeste her kurumla yani makul bir Ģüphe veya baĢka bir Ģeyle banka hesaplarından bilmem neye kadar
araĢtırma yetkisi verilmesi ama denetleme hakkının verilmemesi. SoruĢturulmadık kurum bırakılmaması ve bunun da Türkiye'de yargı
bağımsızlığının ortadan kalktığı, basın özgürlüğünün ortadan kalktığı, karanlık ve Ģaibeli bir ekonomik düzenin olduğu bir ortamda
yapılması gerçekten çok hüzün verici ve bu memleketteki bu otoriterleĢen yönetim karĢısında da özellikle geçmiĢe baktığınızda
Ergenekon, KCK, Balyoz, Oda TV gibi davalarda binlerce insanın hapislere atılması, Türkiye Cumhuriyeti‟ nin Genelkurmay
BaĢkanının terörist olarak müebbet hapis cezasıyla ve bir sürü subay, aydın, gazeteciyle birlikte müebbet hapisle cezalandırılırken
“ müebbet kuĢları” diye keyifle “ top tweet” edilmesi belirli gruplar tarafından ve bunun üzerine, 29 Ekim günü ülkemizin kurucusunu
anmaya çalıĢan milyonlarca insanın Türkiye civarında, yüz binlerce insanın Ankara‟ da üzerine gazlarla, coplarla gidilmesi, o insanların
isyan etmesi, yolsuzlukla ayrımcılığın kol gezmesi, çevre ve yaĢam alanlarımızın kısıtlanması, 4+4+4 gibi yasalarla yaĢam biçimine
doğrudan müdahale edilmesi ve bunun sonucunda da Gezi Parkı eylemleri…
Bu Gezi Parkı eylemlerinde aĢırı güç kullanılması veya yüzde 99‟ u barıĢçı bir eylemin içine sızanların Ģiddet göstermesi, bazı
esnafın dükkânlarını tahrip etmesi… Orada can kayıplarımız, güvenlik görevlilerimizden de vardı, bir komiserimizi kaybettik, düĢerek
kaybetmiĢtik komiserimizi. Hemen arkasından “ Gezi darbe, Gezi terörist, Gezi hain” gibi, kim ki sizin iktidarınızdan çok
hoĢlanmıyorsa onları bu ülkenin düĢmanı gibi göstermek… Milyonlarca insanın, 15 milyona yakın insan eğer zaten hainse, teröristse bu
ülkenin zaten yaĢamaması lazım.
Bunun üzerine de bir de ciddi bir güvenlik sorunu yaĢamamız. Ġlk ve tehlikeli güvenlik sorunumuz Afganistan‟ da olanlardan
baĢlayan, Suriye ve Irak‟ ta olanlardan sonra ortaya çıkan, Ġslam‟ la hiçbir ilgisi olmadığı hâlde kendisine Ġslam‟ ı referansı gösteren bu
aĢırı dinci terör örgütlerinin Türkiye‟ de ve dünyada yarattığı korkunç olaylar var IġĠD, El Kaide, El Nusra gibi örgütlerin. Bu bölgedeki
dengesizliklerden milyonlarca göçmen Türkiye‟ ye girdiğinde onlarla birlikte ülkemize giren binlerce gözü dönmüĢ terör örgütü ki Ģu an
uyur hücreler hâlindeler ve Türkiye‟ nin 81 vilayetinde aktif hâldeler ve bunlar mesela sizleri de çok muteber görmüyorlar. “ TC
imamının arkasında namaz kılmayız.” diyorlar. Arka sokaklarda örgütlü durumdalar bunlar ve buradan da savaĢ cephelerine bu
memleketin çocuklarını gönderiyorlar ve Türkiye önündeki en büyük millî güvenlik riskini oluĢturuyorlar. ġu an uyuyan hücrelerin ne
zaman uyuyacağı, uyanacağı ve bu ülkeye neler yapabileceğini Suruç‟ ta, Ankara‟ da, Ġstanbul‟ da gördük. Onun için güvenlik
yetkililerini Ģimdiden uyarıyorum. Bu konu son derece önemlidir. Önümüzdeki en önemli millî güvenlik meselelerinden biridir. Bu
konuda demokrasi ve hukuk içerisinde gereken önlemleri almanızı rica ediyorum.
Bundan baĢka bir diğer sorunumuz: Açılım süreciyle baĢlayan süreç. Biz açılım sürecine Ģunu söyledik: “ Bizden size destek.”
dedik. Bunu “ kredi” kelimesiyle ifade ettik ama karĢılığında “ Kendisi krediye muhtaç bir dede” diye cevap aldık. Hem etnik ayrımcılık
içeren hem küçülten bir yaklaĢım bu. Açılımda bir sürü hata yapıldı arkadaĢlar. Biz barıĢın her türlüsünü destekleriz. Ama açılımın
yasal altyapısı yoktu, suç olan bir sürü Ģey iĢlendi. Ġkincisi: ġeffaf değildi. Gizli götürüldü, gizli görüĢmeler sızdı, bir sürü Ģey oldu
üzerinden ve tutulamayacak sözler verildi karĢılıklı. Bunun ağırlıklı kısmı bir tarafın özerklik, diğer tarafın baĢkanlık üzerinden
beklentileri oldu. Son seçime gelindiğinde, sözler tutulamayacağı anlaĢılınca masa devrildi, masa devrildikten sonra da “ Seni BaĢkan
yaptırmayacağız!” siyasi açılımı baĢladı ve ” Seni BaĢkan yaptırmayacağız!” açılımından sonra da ortaya çıkan seçimde yüzde 40 sonuç
alınınca da “ Siz, çözüm sürecinin filmini çekersiniz.” özetiyle baĢlayan yepyeni bir sürece girdik değerli arkadaĢlar.
Bu çatıĢma sürecinde 2 polisin gerçekten haince, böyle alçakça uykuda vurulması, bu olaylardan sonra baĢlayan açıklamalar,
onun üzerine bir sürü yolda mayınların, bombaların patlatılması, güvenlik güçlerinin pusuya düĢürülmesi, Ģehitlerin gelmesinden sonra
kontrollü merkezlerden batıda yaĢayan silahsız Kürtlere yönelik saldırıların baĢlatılması, Madımak, Sivas giriĢimlerinin ortaya
çıkarılması korkunç bir tabloyla Türkiye‟ yi baĢ baĢa bıraktı. Ondan sonra da kendi bulunduğumuz, kendi ülkemizin kentlerine ağır
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silahlarla girilmesi ve o ağır silahlarla girilmiĢ hâldeyken hem yoksul Anadolu çocukları bir yerden Ģehit olurken ekmek almaya giden
70 yaĢındaki amcanın sokakta vurulup cenazesinin alınamaması, Taybet Ġnan gibi bir kadının cenazesinin alınamaması gibi hüzünle
takip ettiğimiz olaylar oldu. Terörün ve mücadelenin psikolojik boyutu denilen veya baĢka Ģekilde doğru aldığımız bilgilerden emin
olamadığımız hüzünlü bir tabloyla karĢı karĢıyayız kendi ülkemizde. Değerli arkadaĢlar, bu terörle mücadelenin psikolojik boyutudur.
Son dönem Edremit‟ teydim, Balıkesir‟ deydim, gördüğüm tablo içler acısıydı. Diyarbakır‟ a giden arkadaĢlarım da benzer Ģeyler
anlatıyor. Ortak yaĢama irademiz azalıyor değerli arkadaĢlar, ortak vatan, birlikte yaĢama, birlikte bir gelecek tasavvur etme Ģeyimiz
azalıyor. Batıda gelen Ģehitler üzerine… Hepsi yoksul Anadolu çocuğu, evlerini görüyorsunuz; asker, polis bizim çocuklarımız bunlar.
Oradaki sivil halk da bizim insanımız. O vurulan 70 yaĢındaki amca da Türkiye Cumhuriyeti‟ nin vatandaĢıydı. Korkunç bir kutuplaĢma
var, üç boyutlu bir kutuplaĢma var. Türkiye‟ nin önündeki en önemli mesele bu kutuplaĢmadır. Büyük bir ayrıĢma yaĢıyoruz ve buradan
bütün Hükûmet yetkililerini uyarıyorum.
Değerli arkadaĢlar, birkaç adım içerisinde, hele bölgenin durumunu da düĢünürseniz çünkü bizim, her ne kadar büyük bir
medeniyetten geliyor, Batı‟ ya daha yakın olsak da Suriye ve Irak‟ a benzer sosyolojik yapımız var. Birkaç küçük adımda bu ülke
paramparça edilebilir. Yani, bir cemevine bir cem töreni sırasında bomba konulması, bir camiye cuma namazı sırasında bomba
konulması, bir AVM‟ nin bombalanmasıyla onlarca çocuğun ve kadının ölmesi sonucunda bir anda bu memlekette önüne
geçemeyeceğimiz bir olaylar dizisine baĢlayabiliriz ve bunu planlayan, isteyen baĢka ülkeler de olabilir.
ġimdiye kadar siyaset kurumuna çok eleĢtiri getiriliyor olabilir ama bu kadar önemli Ģeylerin olduğu yerde bile Mecliste büyük
kavgalar, toplumu gerecek Ģeyler olmadı. Evet, sert tartıĢmalar yaĢanıyor ve ben bu konuda 4 partiyi de takdir ediyorum. Halka kötü
örnek olacak, buradan halkı daha da umutsuzluğa sevk edecek büyük kavgalar, büyük gerilimler olmadı. Herkes bir Ģekilde freni ne
basmak zorunda kaldı ve insanların gözü de bu Meclis üzerinde. Biz burada konuĢtuğumuz sürece, biz burada birbirimize bağırıp
çağırmadan tartıĢtığımız sürece halkın en azından demokrasiden bir umudu kalıyor ama Ģu an itibarıyla ortak vatanımız, ortak
kaderimiz, ortak geleceğimiz tehdit altında. Gerçek yurtseverlik de bu nokta üzerinde duruyor. Gerçek bir yurtsever bu ortak bilinci
karĢıya taĢımak zorundadır. Birbirimizin etnik kimliklerine, mezhepsel kimliklerine ön yargılı biçimde… Son dönemde, mesela, bir
sürü çok takipçili Twitter hesabında “ Cemevleri silahlandırılıyor.” gibi yazılar var. ArkadaĢlar, bu hedef göstermedir. Sayın ĠçiĢleri
Bakanı, buna müdahil olun. Cemevleri inanç biçimi olarak da böyle bir Ģey olmaz. Böyle bir silahlandırma bilmem ne… Ama, bunun
üzerinden hedef gösterilmeye baĢlanır, bir de psikolojik altyapısı oluĢturulmuĢ ortamdan sonra bir tane bir Ģey olursa -MaraĢ olayları,
Çorum olayları- onun üzerine hep olaylar olur. Bakın, MaraĢ‟ taki, Çorum‟ daki, Sivas‟ taki olaylardan çok daha kötü bir noktadayız.
Arkamıza, hemen altımıza egemen güçler gelmiĢ durumda. Biz ne Rusya‟ ya ne Amerika‟ ya ne Ġngiltere‟ ye güvenemeyiz, biz
birbirimize güvenmek zorundayız. Biz ilk önce kendimize güveneceğiz. Evet, siyasal farklılıklarımız var. Biz Hükûmete çok kızıyoruz,
çok yanlıĢ Ģeyler yaptıklarını söylüyoruz…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – …düĢünüyoruz.
BAġKAN – Lütfen, toparlar mısınız, ek süre vereceğim.
Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ama, bu noktadan sonra bu ülkenin bekası tehdit altındadır. Evet, bizim Türk Silahlı
Kuvvetlerinin geçmiĢteki darbelerine -bugünkü personeli suçlamak anlamında söylemiyorum- veya emniyetin Ģiddetli olaylarına karĢı
Ģeyimiz vardır ama bizim Silahlı Kuvvetlerimizdir, bizim Emniyetimizdir, onlar da sizin halkınız. ġu an itibarıyla hepimiz aynı gemiye
bindiğimizin farkına varsak, bütün ayrılıklarımızı gidersek bile çözemeyeceğimiz onlarca büyük -ortada vadede çözmekten
zorlanacağımız- problemlerimiz var. Millî servetimiz yabancıların eline geçmiĢ durumda, silah teknolojilerimiz ağırlıklı olarak
yabancıların eline geçmiĢ durumda. Bir büyük kutuplaĢma var. ġu an hep birbirimize sarılsak bile halkı nasıl ikna edeceğiz? Bakın,
Balıkesir‟ de öyle Ģeyler duydum ki içim irkildi. Benzer bir Ģeyi Diyarbakır‟ da, Mardin‟de gördüğümüzü düĢünüyorum. Orada 90‟ lıların
nesli yetiĢiliyor, buna “ Mad Max” nesli diyorlar. Yani mesela Ġdris Beylerin, Ahmet Beylerin yaĢ grubunun bir ortak vatan iradesi
olduğunu düĢünüyorum ama yeni nesilde bu son derece azaldı. Bunu restore etmek de kolay olmayacak. Batı kentlerinde bir Ģehidin
gittiği bir köydeki travmayı anlamaya çalıĢın ve kitleler psikolojisi doğru insanlar tarafından yönlendirilmezse çok ağır sonuçlar
verilebilir. Elbette ki mücadele edeceğiz, elbette ki sizin demokrasiyi yok ettiğinizi, yolsuzluklara karıĢtığınızı söyleyeceğiz, elbette ki
yargıyı berbat ettiğinizi, basını yok ettiğinizi söyleyeceğiz ama bu mesele Ģu andan itibaren bir ortak vatan meselesidir. Hepimizin de
bu bilinçle hareket edersek çok büyük bir risk altında olduğunu düĢündüğüm ortak vatanımızın ve ortak geleceğimizin en azından bu
risklerinin azaltabileceğimizi düĢünüyorum.
TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAġKAN - TeĢekkür ediyorum Sayın Erdoğan.
BirleĢime saat 16.00‟ ya kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 15.39
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İ Kİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.04
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN (İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, 22‟ nci BirleĢimin Ġkinci Oturumunu açıyorum.
GörüĢmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Sayın Kavaklıoğlu, buyurun, söz sizde.
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Değerli BaĢkanım, Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaĢlarım, ĠçiĢleri Bakanlığımızın değerli bürokratları, değerli basın
mensubu arkadaĢlarım; hepinizi hürmetle selamlıyorum.
Bugün 2016 yılı bütçesini görüĢtüğümüz ĠçiĢleri Bakanlığımız, ülkemizin en köklü geleneğine sahip bakanlıklarından bir tanesi.
Güvenlikten nüfusa, mahalli idarelerden sahil güvenliğine, illerin idaresinden göç politikalarına ve sivil toplum kuruluĢlarının
desteklenmesine kadar çok geniĢ bir yelpazede vatandaĢlarımıza hayatlarının her alanında hizmet veren bir bakanlıktır.
Mülki idare amiri kökenli biri olarak ben de ĠçiĢleri Bakanlığının ülkemizin her köĢesinde güvenlik ve huzurun sağlanması,
vatandaĢlarımızın temel hak ve hürriyetlerini özgürce ve rahat bir ortamda kullanabilmelerinin teminat altına alınabilmesi için devletin
varlık sebebi olan çok önemli görevini yerini getirmekte olduğunu yakından bilen bir kiĢiyim.
Değerli arkadaĢlar, ĠçiĢleri Bakanlığının temel görev alanları içinde yer alan, kamu düzenini ve güvenliğini sağlama konusunda
ülkemizin son dönemdeki en önemli gündem maddesi terördür. Terör, hiç kuĢku yok ki ülkemizin yıllardır mücadele ettiği en önemli
millî güvenlik sorunudur. Türkiye, geçmiĢten bugüne kadar farklı amaçlara sahip çok sayıda terör örgütünün hedefi olmuĢtur.
Ülkemizde yaĢanan terör olayları nedeniyle pek çok ocağa ateĢ düĢmüĢ, terör saldırılarıyla çok sayıda güvenlik mensubumuz Ģehit
olmuĢ ve vatandaĢlarımız hayatlarını kaybetmiĢlerdir. Memleketimizde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev
yaparken Ģehit düĢen kahraman güvenlik güçlerimizi bu vesileyle minnetle anıyor, kendilerine Allah‟ tan rahmet, yakınlarına baĢsağlığı
ve gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum.
VatandaĢlarımızın kadın-erkek, çocuk-yaĢlı demeden can vermesine ve güvenlik güçlerimizin Ģehit olmasına neden olan terör
saldırıları, geçtiğimiz yıl milletvekili genel seçimleri sonrasında farklı saiklerle hareket eden terör örgütleri tarafından tırmandırılmıĢtır.
Sözüm ona amaçları ve hedefleri birbirine zıt olan bu örgütlerin ortak noktası ülkemizin dirlik ve güvenliğine, vatandaĢlarımızın canına
ve huzuruna kastetmiĢ olmalarıdır.
AK PARTĠ hükûmetleri döneminde istismar konusu hâline getirilen pek çok hukuki, siyasal ve toplumsal sorun, insan hakları ve
demokratikleĢme reformları hayata geçirilerek çözülmüĢtür. Hükûmetlerimizin döneminde ülkemiz, her sorunun demokratik hak arama
yöntemleri kullanılarak çözülebildiği geliĢmiĢ ülkelerin hukuk standardına ulaĢmıĢtır. Yapılan tüm demokratik reformlara rağmen terör
eylemlerinden vazgeçmeyen insanlık dıĢı örgütlerle mücadelemiz her alanda ve büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Devletimizin
terörle mücadelesinde ĠçiĢleri Bakanlığımız çok önemli fonksiyonları yerine getirmektedir.
Ben, burada, Sayın Bakanımıza ve ĠçiĢleri Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına bu azimli ve baĢarılı mücadele için teĢekkür
ediyorum.
Hükûmetlerimizin terörle mücadeleye verdiği önem, terörden zarar gören vatandaĢlarımızın zararlarının karĢılanmasında da
görülmektedir. Bu kapsamda Hükûmetimiz, terörle mücadelede bütün imkânları seferber etmekte; vatandaĢlarımızın can ve mal
güvenliğini sağlamak, ülkemizin birlik ve beraberliğini güçlendirmek için her türlü tedbiri almaktadır. Terör ve Terörle Mücadeleden
Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanun çerçevesinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören
vatandaĢlarımızın zararları karĢılanmaktadır. Bugüne kadar terörden zarar gören vatandaĢlarımıza toplam 3 milyar liranın üzerinde
ödeme yapılmıĢtır.
BaĢbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu‟nun geçtiğimiz hafta Mardin‟ de açıkladığı KardeĢlik ve Birlik Master Planı veya Birlik,
Huzur ve Demokrasi Eylem Planı da bu açıdan çok önemli ve çok değerlidir. Kapsamlı bir demokratik reform süreciyle birlikte,
terörden zarar gören bölge halkının ekonomik kayıplarının karĢılanacağı adımları içeren, hem bütün yaraları saracak bir toplam sosyal
seferberliğin hem de kamu güvenliğini milletle birlikte inĢa edecek müjdelerin baĢta bölge halkına ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum.
Değerli arkadaĢlar, bilindiği gibi ĠçiĢleri Bakanlığı iç güvenlik hizmetlerini, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla yürütmektedir. Emniyet teĢkilatımızın, kamu düzenini bozan, insan hayatı ve
sağlığı için tehlike arz eden siyasi, ekonomik ve sosyal düzeni olumsuz yönde etkileyen, toplumsal yapıyı derinden zedeleyen,
toplumun huzurunu bozan bütün suç örgütlerine karĢı mücadeleyi baĢarıyla sürdürmekte olduğunu görmekteyiz.
Emniyet teĢkilatımız, imkânsızlıklar içinde hizmet vermeye çalıĢan bir güvenlik teĢkilatı yerine çağın gerektirdiği imkânlara
sahip olan ve ileri teknolojiyi baĢarıyla kullanabilen bir güvenlik teĢkilatı olmuĢtur. Ekonomi alanında önemli baĢarılar sağlayan
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hükûmetlerimiz de Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesini 2002 yılından günümüze 10 kat arttırarak 2016 yılında 21,1 milyara
çıkartmıĢtır.
Ülkemizin alan olarak yüzde 93‟ ü Jandarma görev ve sorumluluk bölgesindedir. Askerî bir güvenlik ve kolluk kuvveti olan
Jandarma Genel Komutanlığımızın, vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada emniyet ve asayiĢ ile kamu düzeninin
korunmasını sağlamak; mevzuatla verilen mülki, adli ve askerî görevlerini yerine getirmek; terör, kaçakçılık ve organize suçl arla
mücadele etmek gibi kanunların öngördüğü diğer bütün görevleri üstün bir vazife anlayıĢı, sarsılmaz disiplini, yüksek fiziki ve moral
gücüyle yerine getirme azim ve kararlılığı içinde olduğunu görüyoruz.
Devletimizin terörle mücadelede kapasitesini artırmak adına yapılan en önemli kurumsal reformlarından biri de hiç kuĢkusuz
ĠçiĢleri Bakanlığımıza bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığının kurulması olmuĢtur. MüsteĢarlığın kurulmasıyla birlikte terör
sorunu çok boyutlu bir bakıĢ açısıyla ele alınmakta ve bilimsel verilerden hareket edilerek kapsamlı politika ve stratejiler
geliĢtirilmektedir.
MüsteĢarlık, farklı disiplinlerden pek çok uzman ve akademisyenle birlikte terör sorununun çözümüne önemli katkılar
sağlayacak politika ve stratejiler geliĢtirme görevini yerine getirmektedir.
Ülkemizin toplam 8.484 kilometre uzunluğundaki kıyı Ģeridinin kara sularımızın ve ülkemizin yüzölçümünün yaklaĢık yarısı
büyüklüğündeki 378 bin kilometrekare deniz yetki alanımızın güvenliğinin de ĠçiĢleri Bakanlığımız Sahil Güvenlik Komutanlığı eliyle
sağlamaktadır.
Değerli arkadaĢlar, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya kadimden beri önemli göç rotaları üzerinde yer almıĢtır. Tarihinde çok
büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği etmiĢ bir ülkeyiz. Bulunduğumuz coğrafyada göçmenlere kapılarını açan, ihtiyaç
duyanları koruma altına alan, kimsesizlerin kimsesi olan, mazlumların ve dünyanın dört bir tarafında zulme uğrayanların sesi olan ve
onlara yardım etmeye çalıĢan, dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan bin yıllık köklü bir merhamet toplumu olma geleneğimi z
bulunmaktadır.
Son dönemde de Türkiye'nin artan ekonomik gücü ve istikrarı, ülkemize yönelik göç hareketleri için bir çekim unsuru
oluĢturmaktadır. Yakın bir zamana kadar “ transit ülke” olarak nitelenen Türkiye, artan ekonomik gücü ve istikrarıyla göç hareketleri
açısından artık bir hedef ülke hâline gelmiĢtir. KuĢkusuz iyi bir göç yönetim sistemi için kurumsal yapılanma hayati önemi haizdir.
Ülkemizde göç alanında kurumsal yapılanmaya duyulan ihtiyaç, ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Göç Ġdaresi Genel
Müdürlüğüyle giderilmiĢtir.
Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluĢunu da içeren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı‟ nı 24‟üncü Yasa
Döneminde yasalaĢtırmıĢtık. Bu Kanun‟un komisyon görüĢmelerinde kurulan alt komisyonun baĢkanlığını da yaptığım dönemde Göç
Ġdaresi Genel Müdürlüğünün ne kadar önemli bir iĢ ve iĢlevi olacağını görmüĢtük. Yeni kurulmuĢ olmasına rağmen Göç Ġdaresi Genel
Müdürlüğü ilk sınavını Suriye krizi gibi zorlu bir konuyla vermiĢtir.
Değerli arkadaĢlar, ülkemizin ve Avrupa‟ nın son dönemdeki en önemli konusu, Suriyeli sığınmacılar konusudur. Bilindiği gibi
Ekim 2014‟ te yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği‟ yle 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Suriye‟ de meydana gelen olaylar
sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti‟ nden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı
geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaĢları ile vatansızlar ve mülteciler uluslararası koruma baĢvurusunda bulunmuĢ olsalar dahi
geçici koruma altına alınmıĢtır.
5 ġubat 2016‟dan itibaren ülkemizde kayıtlı olarak bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 600 bin ve yaptığımız toplam harcama da
8,2 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Bizler bu konuda çağın vicdanı olmak durumundayız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Kavaklıoğlu, ilave süre vereceğim, lütfen, toparlayın.
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) – Bitmek üzere BaĢkanım. TeĢekkür ederim.
Sözlerime son verirken taĢrada devletin, Hükûmetin ve ayrı ayrı tüm bakanlıkların temsilcisi olarak kendilerine verilen görevleri
özveri ve gayretle fiilen 7 gün 24 saat yerine getiren mülki idare amirlerinin yetki, görev ve sorumluluklarıyla özlük hakları arasında bir
denge kurulacağı konusunda gerekli çalıĢmaların yapılacağı temennisini paylaĢmak istiyorum.
Sayın Bakanım, bu konudan en iyi siz anlarsınız eski bir mülki idare amiri olarak. Gerçekten mülki idare amirlerimizin çok
büyük bir sıkıntısı var özlük hakları konusunda. Bu konuda somut bir geliĢme bekliyoruz. Hep beraber, inĢallah, biz de destek olacağız.
Son söz: VatandaĢlarımızın korku ve endiĢeden uzak, huzur ve güven içinde bir hayat yaĢaması için çalıĢan ĠçiĢleri
Bakanlığımızın tüm mensuplarına teĢekkür ediyor, 2016 yılı bütçesinin ĠçiĢleri Bakanlığımıza, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile
olmasını temenni ediyor, herkese saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Kavaklıoğlu.
Sayın Usta, buyurun lütfen.
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; ben de hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Ben de sözlerime baĢlarken bugüne kadar vatan için toprağa düĢmüĢ bütün Ģehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allahuteala hepsine
rahmet etsin. Aslında onların bizim övgümüze ihtiyaçları da yok, onların makamları hakikaten çok yüce. Ancak bizim devlet olarak

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :14/02/2016

Saat :

Kayıt:.Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………….

Sayfa: 37

vazifemiz, tabii, insanımızı yaĢatmak. Yani bu, asker olsun, sivil olsun, polis olsun ne olursa olsun insanımızın yaĢaması esastır,
insanımızı yaĢatmak esas olmalıdır.
Sayın Bakan, sunumunuza baktığımızda, sanki bugün Türkiye'nin bir kısım bölgelerine, bir kısım Ģehirlerine hiç girilemiyormuĢ
gibi, böyle bir Ģey yokmuĢ gibi, sanki daha geçenlerde Diyarbakır‟ da Baro BaĢkanının öldürülmesinden sonra cumhuriyet savcısı uzun
bir süre olay yeri incelemesine girilme durumu olmamıĢ gibi bir sunum yaptınız, bir Türkiye manzarası verdiniz. Tabii, bunların oluyor
olması bizi sevindiriyor değil, ancak burada Türkiye‟ yi anlatırken ĠçiĢleri Bakanımızın da Türkiye'nin gerçeklerini olduğu gibi bize
söyleyebilmesi gerekir. Sunumunuzda, maalesef, bunları göremiyoruz.
Yine, sunumunuzda KÖYDES‟ le ilgili bilgileri veriyorsunuz 2005‟ ten itibaren. Biz biliyoruz ki bütçeler yıllıktır, bu bütçe
toplantıları da her yıl yapılıyor. On yılda bir yapılıyor olsa hani on yılı derleyip toparlayıp vermek güzel oluyor da yani geçen yıl da
aynı bilgiler verilmiĢ. Mesela geçen yıl 9,1 milyar TL harcanmıĢ, bu yıl 9,4 milyar TL harcanmıĢ. Ama siz 9,4‟ ün tekrar dağılımını
veriyorsunuz. Oysa burada bizim aslında geçen yıldan bu yıla icraatınız ne oldu neler yapıldı, onları bilme ihtiyacımız var. Bu tür
Ģeylere aslında riayet edilmesi gerekir tabii ki sunumlarda.
ġimdi, yine, sunumunuzda “ Sessiz devrim gerçekleĢtirildi.” diyorsunuz. Ben bunu Ģöyle anlıyorum: Bu sessiz devrim, devlete
ve millete karĢı yapılmıĢtır. Millî birliğimize, bütünlüğümüze karĢı hakikaten ülkede bir sessiz devrim gerçekleĢtirildi.
Terörsüz bir Türkiye teslim aldınız. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Her gün Ģehit haberleri geliyor, her gün yüreğimiz yanıyor.
Ama artık bunları da sadece istatistiki olarak -neredeyse o noktaya geldi- herkes bunları bir içselleĢtirmiĢ gibi bir hâl oldu. Bu da iĢin
belki en tehlikeli yanı.
Ülkede sivil katliamlar oluyor. Ülkenin bu acı gerçekleri. Bugün geldiğimiz noktada, maalesef, asayiĢ ve emniyet açısından hi ç
de iç açıcı bir durumda değiliz.
Çözüm süreci… Biz onu Milliyetçi Hareket Partisi olarak “ çözülme süreci” olarak adlandırdık. Maalesef, taviz ve teslimiyet
döngüsünde ilerlemiĢ ve Hükûmetin bu icraatıyla millî birlik ve beraberliğimiz zedelenmiĢtir.
Hükûmet olarak veya Hükûmet üyelerinden veya devleti yönetenler olarak, bizim sürekli olarak “ Terör sorunu vardır, Kürt
sorunu yoktur.” dememize rağmen, Kürt sorununu bir defa kabul ettikten sonra bugün “ Kürt sorunu yoktur.” demenizin ne kadar
inandırıcı olduğunu artık siz düĢünün.
Oslo‟ yla bir süreç baĢlatıldı Türkiye‟ de çözülme süreci, Habur‟ la devam etti, Ġmralı‟ yla derinleĢtirildi.
Bu sürecin aslında Türkiye‟ de 3 tane sonucu doğdu: Bir, terörün bugünkü geldiğimiz noktası. Bunu Hükûmet olarak da
Hükûmet üyeleri de olarak da veya Sayın CumhurbaĢkanı da zaten itiraf etti yapılan hataları, orada polise, askere, valiye operasyon
yaptırılmaması. Bir defa, bugün Ģehirlerde yığınak yapılması ve bugün bölgedeki bazı Ģehirlerin geldiği durum ortada. Bu, birinci
sonucu.
Ġkinci sonucu: Ta 2005‟ te Kürt sorununun kabul edilmesi. Onların hepsini uzatmayacağım, elimizde kronolojik olarak neler
söylenmiĢ ne hatalar yapılmıĢ hepsi var. Bu gelinen süreçte aslında bundan sonra uluslararası arenada iĢimizi iyice zorlaĢtıracak bir
pozisyona Türkiye'nin getirilmesi. Bence bir defa PKK terör örgütünü muhatap kabul ettiğiniz zaman bundan sonra “ Bu terör
örgütüdür.” demenizin çok fazla bir anlamı yok. Kürt sorunu vardır diye kabul ediliyor, daha sonrasında PKK terör örgütü muhatap
alınıyor ve devlet onunla oturuyor bir kısım program yapıyor, iĢleri yürütüyor.
Dolayısıyla, özerklik anlamında bugün cılız çıkan seslerin, maalesef, önümüzdeki dönemde çok daha güçlü çıkacağını ve
uluslararası arenada da arkasında destek bulacağını ben üzülerek tespit etmiĢ oluyorum.
Bu görüĢmelerin, bu çözülme sürecinin üçüncü sonucu da –bu biraz gözden kaçıyor, bana göre, çok fazla üzerinde durulmuyorKuzey Suriye‟ deki oluĢumdur. Yani terör örgütü, Türkiye‟ de rahatladı bu çözülme süreci esnasında, unsurlarını öbür tarafa çekti,
Kuzey Suriye‟ deki oluĢumun jandarmalığını yaptı. Bu da, maalesef, bu sürecin bize ve bölgeye bir armağanı oldu.
Dolayısıyla çok ciddi hatalar yapıldı. Yani usul hataları yapıldı, içerik hataları yapıldı ama insanı en fazla üzen Ģey, bu konuda
uyarılmanıza rağmen, özellikle Milliyetçi Hareket Partisinin baĢından itibaren bu konuyla ilgili ikazlarının hiç dikkate alınmaması,
insanı endiĢeye sevk eden diğer bir husus. Yani çünkü biz devletimizin, Hükûmetimizin, devleti yönetenlerin en fazla olabilecek
durumunun gaflet içerisinde olmasıdır diyebiliriz. Ama uyarılmasına rağmen, hani buna aymazlık gösterilmesi de artık yani bu kelimeyi
de, bu tanımı da yetersiz kılıyor.
Tabii ki terörün diğer tarafta temel sorumlusu terör örgütüdür ve onun içerideki ve dıĢarıdaki destekçileridir. Ancak Hükûmet de
buradaki hataların, yanlıĢların diğer büyük bir sorumlusudur.
DıĢ politikada bugünlerde sıcak günler geçiriyoruz. Buradaki duruĢumuzun millî çıkarlar doğrultusunda olması gerekiyor.
Türkiye, hiçbir ülkenin taĢeronu olmamalı, kendi kararlarını kendi millî birlik ve bütünlüğü içerisinde kendisi alabilmelidir. Tabii, dıĢ
politikadaki ve terör örgütlerine karĢı zikzaklarımız da bugün terörle mücadelede bizi kısıtlayan, bizi zora sokan en önemli veya bizi
etkisiz hâle getiren en önemli unsurlardır. Nedir bu? Mesela, IġĠD‟ e bakıĢımız –geçmiĢ ile bugünü bir mukayese edelim- YPG‟ ye
bakıĢımız yani YPG‟ nin baĢındaki adam, bizim bir numaralı konuğumuzdu daha düne kadar, bugün YPG‟ yi terör örgütü ilan etmeyen
ülkelere biz sitem ediyoruz. Burada ne kadar inandırıcı olabiliriz, bunu siz takdir edin.
Suriye politikası ve bu politikanın sonucunda ülkemizde Ģu anda ağırlamak zorunda kaldığımız iĢte 3 milyona yakın misafir,
göçmen, ne derseniz deyin. Yani bunların bundan sonraki süreçte de toplum, toplumsal birliğimiz açısından, asayiĢimiz açısından, suç
durumu açısından ne tür Ģeylerle karĢılaĢacağımızı tam kestiremiyoruz. Bu, hakikaten üzerinde çok ciddi çalıĢılması gereken, ciddi
projeksiyonlar yapılması gereken bir alan, ciddi bir tehdit olabilir toplumun geneli açısından.
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ġimdi, yerel yönetim konusu tabii ki önemli. Yerel yönetimlerimizin hizmet kapasitesinin mutlaka artırılması gerekiyor. Yerel
yönetim finansmanıyla ilgili, finansman dağılımıyla ilgili, merkezden aktarılan paralarla ilgili bir kısım aksaklıklar var. Onların mutlaka
giderilmesi gerekiyor. Tabii, hizmet yönünden yerinden yönetim yapısının da siyasi yerinden yönetime dönüĢtürülmesine hiçbir Ģekilde
izin verilmemelidir. Bugün buna iliĢkin çabalar görüyoruz. Buna hiçbir Ģekilde izin verilmemelidir.
Milliyetçi Hareket Partisinin Mecliste yaptığı bütün itirazlara rağmen, BüyükĢehir Yasası‟ nı değiĢtirdiniz. Bugün zannediyorum
bununla ilgili sıkıntıları siz de yaĢıyorsunuz, siz de fark ediyorsunuz. ġimdi, özellikle burada büyükĢehir belediye sınırlarını mülki sınır
hâline getirilmesi çok ciddi bir hata olmuĢtur. Bu düzenlemeden derhâl dönülmesi gerekmektedir. Ġlçe belediyelerinin önceki yetki ve
iĢlevlerine yeniden kavuĢturulması gerekir. Kapatılan il özel idareleri, tüzel kiĢilikleri sona erdirilen köyler veya kapatılan belediyelerin
de tekrar yeniden kurulması gerekmektedir.
ġimdi, asayiĢin sağlanması açısından gençlerimizin terör örgütünün ağına diyelim, düĢmesinin engellenmesi lazım. Bakın, 1984,
2015, otuz yıl, otuz bir yıl olmuĢ. Otuz bir yıl önce doğan insanlar Ģimdi orta yaĢlı hâle geldi ve bunlar hep terörle büyüdüler.
Dolayısıyla Ģu andaki, özellikle gençlerin, yine yaĢlı kesimin devleti anlayabildiğini düĢünüyorum ama orta yaĢlıların, gençlerin Ģu anda
devletin pozisyonunu çok iyi anlayabildiğini, bizim pozisyonumuzu çok iyi anlayabildiğini ben düĢünmüyorum. Dolayısıyla burada
onlar üzerinde çok daha ciddi bir Ģekilde devletimizin çalıĢması lazım. Çözüm süreci esnasında, bakın, ben böyle bireysel yüzlerce olay
biliyorum. Bize geldiler, anlattılar. Yani karĢımızda örgütün beĢ katlı binası var, çocuklar getiriliyor köylerden, orada eğitiliyor. Her
türlü Ģey yapılıyor kızlı erkekli. Genç çocuklara hoĢ gelebilecek her türlü imkân orada sağlanıyor. Uyudunuz, devleti de uyuttunuz
Sayın Bakan. Bunların talimatlarını da çoğu zaman belki de ĠçiĢleri Bakanı olarak sizler verdiniz bunlara dokunulmaması konusunda.
ġimdi, artık zararın neresinden dönülürse kâr orasıdır. Yani bu gençleri bu terör örgütünün ağından kurtarmamız lazım. Bunlar
böyle hepsi silahla filan olabilecek meseleler filan değil. Yani ne kadar insanla mücadele edebilirsiniz? Yani nihayetinde bunlar bizim
ülkemizin birinci sınıf vatandaĢıdır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız…
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ediyorum.
Terörle mücadelede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanılması lazım. Terör örgütlerinin, özellikle -hatta burada
mafyayı da biraz iĢin içerisine katabiliriz- teknolojiyi çok iyi Ģekilde kullandıklarını biz biliyoruz. Bizim, kamu görevlilerimizin de bu
anlamda iyi eğitilmesi lazım. En üst seviyede teknolojik imkânlardan faydalanılması lazım. Bunun için zaten Hükûmet mali kaynaklar
anlamında herhangi bir kısıntıya gitmiyor. Biz de burada Parlamentoda bu konuda üzerimize düĢeni yaparız.
Yine, terörle mücadelede kamu kurumları arasında yetki ve sorumluluk karmaĢası giderilmeli ve mücadeleye etkinlik
sağlandırılmalıdır. Buradaki sıkıntıları da hep beraber biliyoruz zaten.
Terörün yoğun olduğu bölgelerde görev yapacak kamu çalıĢanlarının liyakatli, meseleyi anlamıĢ, kavramıĢ insanlardan,
personelimizden oluĢması gerekiyor. Oranın bir sürgün anlayıĢı içerisinde olmaması lazım. Özlük haklarıyla ilgili bir düzenleme
gerekiyorsa da o düzenlemeden kaçınmamak gerekir.
Ayrıca, yine, bölgedeki halkın din eğitimi, ihtiyacını karĢılayacak örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarının da teĢkilatlanması
gerekmektedir.
Ben sözlerimin son kısmında iki tane konuyu vurgulamak istiyorum: Bir tanesi, iç denetçilik meselesi Sayın Bakan. ġöyle bir
rakamlara bakınca yani sizin Bakanlığınızdaki ve bağlı, ilgili kuruluĢlardaki iç denetçi kadroları dolu mu, boĢ mu diye baktığımızda
sanki böyle bir reforma karĢı bir direnç varmıĢ gibi görünüyor. Mesela, ĠçiĢleri Bakanlığına 25 tane iç denetçi kadrosu vermiĢ, bunun
sadece 8 tanesi doldurulmuĢ, 17 tanesi boĢ. Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığına 3 tane verilmiĢ, hepsi boĢ. Üst yöneticil erin
burada aslında kiĢisel sorumluluğu var mevzuata göre. Emniyet Genel Müdürlüğüne 30 tane verilmiĢ, sadece 4 tanesi dolu. Jandarma
Genel Komutanlığı 30 tane kadrosu var, 15‟ i dolu, 15‟ i boĢ. Sahil Güvenlik Komutanını tebrik etmek lazım, 3 kadrosu var, 3‟ünü de
doldurmuĢ.
Burada kastımız Ģu: Yani elimizdeki bütün kadroları normal Ģeylerde doldurmamız gerekmiyor ama -ben on yıl Ġç Denetim
Koordinasyon Kurulu üyeliği de yaptım- bu, önemli bir reform alanıdır. Kurumlarımızın…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Ġlave söz veriyorum, lütfen toparlayalım.
ERHAN USTA (Samsun) –…süreçlerimizin iyileĢtirilmesi, kaynaklarımızın etkili, ekonomik, verimli kullanılması açısından iç
denetim müessesi önemli bir müessesedir. Dolayısıyla buradaki bu kadrolar da tespit edilirken tamamının dolu olacağı varsayımıyla
tespit edilmiĢtir. Yoksa, normal bir memur kadrosunun elbette hepsinin dolu olması gerekmiyor ama bunlar o Ģekilde bakılan kadrolar
değil.
Son olarak da, bu sivil memurların durumu var Bakanlığınızda, daha doğrusu Bakanlığınıza bağlı Emniyet Genel
Müdürlüğünde. Yani bununla ilgili çok fazla Ģikâyet geliyor bize. Kendilerinin biraz daha ikinci sınıf personel bir muamelesi gördüğü,
özlük haklarıyla ilgili sorunlar olduğu, iĢte, oradaki, içerideki polislerle aynı görevi yapıyorlar fakat ücretle farklılıklar gibi birtakım
Ģikâyetler geliyor. Bunlara bir bakılması lazım. Ama bence burada temel yanlıĢlığı ben polislerin sivil memurların yapacağı büro
hizmetlerinde kullanılmasında görüyorum. YanlıĢ hatırlamıyorsam 66 bin personel var. Yani bu, yanlıĢ bir Ģeydir. Biz polisi polis
olarak çalıĢması için alıyorsak içeride kullanmamamız lazım. Eğer içeride polisi kullanıyorsak sivil memurlarla o zaman ücretini,
maaĢını, özlük haklarını veya onlara verdiğimiz imkânları farklılaĢtırmamamız lazım çünkü nihayetinde aynı iĢi yapıyorlar. Artık orada
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polis değil o arkadaĢlarımız. Dolayısıyla buradaki bu adaletsizliği, haksızlığı veya sıkıntılı durumu… Çünkü ben daha yeni
milletvekiliyim, bana kaç tanesi geldi. Mutlaka her tarafa gidiyor bu arkadaĢlar. Bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğun giderilmesi
teĢkilatımız açısından faydalı olacaktır diye düĢünüyorum.
Bütçenizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu terörle mücadelenizde de Cenab-ı Allah‟ ın size yardım etmesini temenni
ediyorum.
TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum Sayın Usta.
Sayın Çakırözer.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim.
Sayın Divan, Sayın Bakan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, dıĢarıdan katılan değerli milletvekillerimiz, Bakanlığımızın ve
diğer kamu kurumlarının kıymetli, saygıdeğer personeli, değerli basın mensuplarımız; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, burada tabii, konu özellikle terörle mücadele üzerinde yoğunlaĢıyor. Biz daha önce parti sözcülerimiz de söyledi
Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörün her türünü Ģiddetle lanetliyoruz, kınıyoruz ve tüm partilerin terör ile kendi aralarına mesafe
koymasını hep beklediğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Son dönemde yeniden tırmanan terör olaylarında tabii ki terör örgütünün kabul
edilemez, Ģehirlerde, kasabalarda hendekler, özerklik arayıĢları, silahla bunları sağlamak gibi, bir demokraside kabul edilemeyecek
giriĢimlerinin yanı sıra iktidarınızın izlediği yanlıĢ, öngörüsüz ya da sadece sandıklarda seçim kazanmaya dönük politikaların da önemli
rolü olduğu düĢüncesindeyiz, bunu her fırsatta söylüyoruz.
ġu anda burada değil ama az önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu BaĢkan Vekili Sayın Naci Bostancı aramızdaydı. Aslında tabii, tutanaklardan bakabiliriz ama- benim söylemek istediğimi o da söyledi. O, biraz daha farklı bir Ģekilde söyledi, “ Biz uygun
gördüğümüz zamanda uygun politikayı kullanırız.” diyerek. O zamanlamalara bakıldığında, dikkat çekicidir, hep ne zaman ki seçim
süreci gelmektedir, seçim kazanılması gerekmektedir o zaman partiniz, Hükûmetiniz daha uzlaĢma arayıĢlarına girmekte ve ihtiyacı
olduğunda da daha farklı bir sürece girmektedir. Nitekim, Adalet ve Kalkınma Partisinin izlediği politikaların hatası ya da oradaki
vahamet, CumhurbaĢkanı Erdoğan‟ ın konuĢmalarında da birkaç kere ifade ettiği… Tabii, o, kamu görevlilerini hedef alarak söylemiĢti
hatırlarsanız, “ Gereği yapılmıyor.” diye. Ben de burada bir kez daha Sayın Bakana yöneltmek istiyorum: Denildiği gibi, kamu
görevlileri bu süreçte gereğini yapmadılar mı? Bu gereğini yapmayan görevliler kimlerdi; jandarma mı, vali mi? Yani sizler “ Mücadele
edin.” dediniz ama onlar mücadele etmediler mi? Bir bu konuyu gündeme getirmek istiyorum.
Bir baĢka konu da yine çokça tartıĢılan -terörle mücadele denildiğinde ya da son dönemde iyice tırmanan çatıĢmalar konusundaDolmabahçe mutabakatı meselesidir. Biliyorsunuz, aslında birçok Ģey oradan sonra tırmandı. Bu Dolmabahçe‟ deki toplantıda,
mutabakatın açıklandığı toplantıda siz de vardınız Sayın Bakan. Sonrasında CumhurbaĢkanı Erdoğan‟ ın “ Ben asla kabul etmiyorum, o
toplantı bir mutabakat toplantısı olamaz. Ortada bir Hükûmet vardır. Burada neyin mutabakatını, kiminle, ne için sağlıyorsun? Öyle bir
Ģey olmaz.” gibi açıklamaları oldu. Bu vesileyle, bugünkü görüĢmelerimiz vesilesiyle siz de hem bu açıklamayı nasıl
değerlendirdiğinizi hem de bu bir mutabakat mıydı, mutabakat ise kim üzerine düĢeni yapmadı, bizim bilmediğimiz baĢka maddeleri
var mı, değilse nedir? Ve sonrasında gördük birlikte, özellikle temmuz ayından sonra, bizim de lanetlediğimiz hem Suruç hem 2
polisimizin Ģehit edilmesi olaylarından sonra, iĢte, kar topu gibi büyüdü olaylar ve aralarında güvenlik görevlilerimizin de olduğu, sivil
vatandaĢlarımızın da olduğu yüzlerce yurttaĢımız hayatını kaybetti. Bu konuda eğer bizi aydınlatabilirseniz seviniriz Sayın Bakanım.
Sayın Bakanım, az önce sunumunuzda, geçen yıl çokça tartıĢılan bir konuya değiniyorsunuz. “ Ġç güvenlik paketi” olarak bilinen
6638 sayılı Kanun‟un çıkmasından sonra kolluk kuvvetlerimizin yaptığı icraatları anlatırken 331 arama kararı, 79 gözaltı kararı
verildiğini söylüyorsunuz. Yine, geçtiğimiz yıl basına yansıyan, Bakanlığınıza bağlı Emniyet Müdürlüğünün bir yazısı vardı, hatta bu
yılın baĢında yansıdı. 81 ilin emniyet müdürlüğüne Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen bir yazıda CumhurbaĢkanına hakaret
suçlarının sıradan bir asayiĢ olayı gibi değerlendirilmemesi isteniyordu. Yazıda, devlet büyüklerine hakaret eden kiĢilerin gözaltına
alınması, terör ve istihbarat Ģubelerinin bu kiĢileri araĢtırması isteniyordu. Anayasa‟ ya aykırı olan bu yazıyla, demokratik Ģekilde
protesto hakkını kullanan herkesin terör suçlamasıyla takip edilmesinin yolu açılıyordu. Ben bu bahsettiğiniz 79 gözaltı arasında
CumhurbaĢkanına hakaret suçlamasıyla göaltına alınanlar var mı, onu merak ediyorum. Yine, Emniyet Genel Müdürlüğünün böyle bir
talimat vermesinin biz Anayasa‟ ya aykırı olduğunu düĢünüyoruz ama siz de böyle düĢünüyor musunuz? Anayasal hak olan ifade
özgürlüğünü kullanan kiĢilerin fiĢlenmesi konusunda ne düĢünüyorsunuz?
Yine, Bakanlığınızla ilgili, basında yer alan ve çokça tartıĢılan benzer bir konu da idari yargıda görev yapan ve Bakanlık
aleyhine karar veren mahkeme baĢkanlarının listesinin HSYK‟ ya Bakanlığınızca gönderildiği ve bunlar hakkında daha sonrasında iĢlem
yapıldığına iliĢkin bir haberdi. Bu konuda da bizimle paylaĢacağınız bir değerlendirme olursa çok seviniriz Sayın Bakanım.
Sayın Bakanım, bir de sanırım dün ve önceki gündü -aslında sürekli konuĢulan bir konu bu ama- mahkeme belgeleri basına
sızdı. ĠĢte, “ Türkiye, Suriye‟ de taraf olduğu ve Esad karĢıtı muhalif grupları, Hükûmetimiz tarafından ılımlı olduğu söylenen grupları
destekledi, desteklemekte” ; bugünlerde de bunun örnekleri görülmekte. Ama bir de ülkemizle ilgili, radikal terör gruplarına giden
desteğe göz yumulduğuna dair, bazen hem iç basında hem uluslararası basında bizzat Hükûmet tarafından destek verildiğine iliĢkin
haberler de çıkıyor ama Hükûmet bunu mütemadiyen reddediyor. Ama böyle bir algı yaratılmıĢ durumda. ġimdi, mahkeme kayıtlarında
IġĠD terör örgütünün sınır emiri olarak bilinen bir kiĢiye ait telefon konuĢmaları yer alıyor -birkaç gazetede vardı bu- ve burada,
yüzlerce kiĢinin geçiĢi sırasında jandarmayla da -sınırdan geçtikleri için bunlar, jandarma bunları tuttuğunda jandarmayla “ KonuĢtun
mu? KonuĢacak mısın?” gibi- bir diyalog olduğunu gösteren ifadeler var. Militanların Türkiye‟ de tedavi ettirildiği bu konuĢmalardan
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anlaĢılıyor. Gaziantep ve Kilis‟ i militan geçiĢlerinde örgütün üs olarak kullandığını ve bir Ģekilde örgütün rahatça, elini kollunu
sallayarak geçtiğini gösteren belgeler bunlar. Bu konuda tabii ki mücadelenizi anlattınız konuĢmanızda. Bu konuda, özellikle bu
örnekten yola çıkarak, IġĠD‟ e destek ya da Türkiye‟ den aldığı destek ya da sınır politikamızdan bulduğu kuvvet konusundaki
değerlendirmelerinizi öğrenmek isteriz efendim.
Bir de geçen yılki konuĢmanıza bakarken, rakamsal olarak tabii ki asayiĢ ve terörle mücadelede ihtiyacınız olan zırhlı araç,
TOMA, insansız hava aracı gibi alımlarla ilgili sayılar verdiğinizi görüyoruz. Bu yılkinde ise bu sayılara yer vermemiĢsiniz
konuĢmanızda, onu görüyorum. Acaba alınmadığı için mi yoksa terörle mücadelede de epey çaba harcadığınız için rakamların büyük
olması nedeniyle mi konuĢmada paylaĢmadınız? Eğer varsa, bu zırhlı araç, TOMA alımını paylaĢırsanız seviniriz.
Bir de efendim, burada paylaĢtığınız, bizim de memnun olduğumuz bir konu var; “ Ġnsan Hakları” bölümünde, konuĢmanızda.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çakırözer, lütfen tamamlayınız.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Tabii, efendim.
Biliyorsunuz, güvenlik kuvvetlerimize yönelik, içeride dıĢarıda en önemli eleĢtirilerden biri orantısız güç kullanımıdır. Sizler bu
konuyla mücadele ettiğinizi, etmekte olduğunuzu hep söylüyorsunuz, burada da yine müsamahaya yer vermeyeceğinizi söylüyorsunuz.
Ben de ailesinde polis olan bir aileden gelen biri olarak emniyet güçlerimizin, güvenlik güçlerimizin etkili, vatandaĢa güven veren bir
Ģekilde çalıĢabilmesi için bu tür konularda, onları itham eden konularda hakikaten müsamahaya yer vermeyecek Ģekilde denetim,
soruĢturma sisteminin iĢlemesinden yanayım. Ancak, son yıllarda hep hem içerideki hak savunucularının hem de yurt dıĢında, iĢte,
örneğin ülkemizin aday olduğu Avrupa Birliğinin ilerleme raporlarında hep bu güvenlik kuvvetlerine, kolluk kuvvetlerine yönel ik
soruĢturmaların yeterince Ģeffaf ya da yeterince etkili yürütülmediğine iliĢkin raporlar vardı. Nitekim siz de bu çerçevede zaten bugün
bizimle paylaĢıyorsunuz genel kolluk gözetim komisyonu kurulmasına iliĢkin bir tasarının BaĢbakanlığına sunulduğunu. Ben bu konuda
-tabii ki bir an önce bunun çıkmasından taraftarız ama- aynı Ģekilde, bu Ģikâyetlerin giderilmesine yönelik yani kolluk güçlerinin
toplumsal olaylardaki orantısız Ģiddet soruĢturmalarında ceza çıkmaması, yaptırım çıkmamasına iliĢkin iddialar, haberler ya da
tespitlerin giderilmesine yönelik çalıĢmalarınız var mı, onu soracağım.
Son olarak da sözlerimi bitirirken kendi seçim bölgem olan EskiĢehir‟ deki yerel yönetime yönelik bir uygulamayı Odunpazarı
Kaymakamının -belki siz çok yoğun bir çalıĢma içinde bilemezsiniz ama bürokratlarınız bilebilir- Odunpazarı Belediyesinin iĢlettiği,
külliye olarak bilinen, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde iĢletmeye…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) - …sokulan tesisi mühürleme hadisesi olmuĢtur. Buradan Odunpazarılılar -EskiĢehir merkezin
en büyük ilçesidir- faydalanmaktadır. ĠĢte, nikâh törenleri orada yapılmaktadır, sergiler orada açılmaktadır, bir sosyal, kültürel alandır.
Buranın mühürlenmesi ve kullanımına izin verilmemesi konusunda bir ayrımcılık yapıldığı, belediye Adalet ve Kalkınma Partisinden
CHP‟ ye geçtikten sonra böyle bir uygulamaya gidildiği Ģeklinde güçlü bir algı vardır Ģehirde. Bu konuda ne yapıldığı, ne yapılacağı
konusunda bizi aydınlatırsanız sevinirim.
Bütçemizin ülkemize, milletimize hayırlı olması, güvenlik ve demokrasi dengesini bir arada tutacak Ģekilde kullanılması
temennimle sizleri selamlıyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Çakırözer.
Sayın Demirel, buyurun lütfen.
ÇAĞLAR DEMĠREL (Diyarbakır) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaĢlarımız ve Komisyon üyelerimiz; evet, Ģunu ifade etmek istiyorum:
Bugün burada, aslında, ĠçiĢleri Bakanlığının bütçesini görüĢüyoruz. Bütçe sunumlarında da gördüğümüz gibi, yerellere daha fazla bütçe
ayrılması gerekirken ne yazık ki bugünkü bütçede, bütçe programında daha çok, ağırlıklı olarak savaĢ bütçesinin yürürlüğe girdiğini
görebiliyoruz. Bunları yaĢadığımız süreç içerisinde görmüĢtük ama bu, bütçenin de dıĢında, daha fazla bütçenin, özelde geçmiĢ yıldan
daha fazla bir savaĢ bütçesine ayrıldığını da ifade edebiliriz.
Bugün yaĢanan, özelde, Sur‟ da ve Cizre‟ de yaĢananlara iliĢkin, yetmiĢ beĢinci güne girilen bir ablukadan bahsediyoruz Sur‟da.
Sur‟ da özelde bazı yerlerin abluka altına alınması ve bazı yerlerin de, yakın yerlerin de günübirlik ablukalara alınması ve günübi rlik,
istenildiği süre içerisinde de bırakılması gibi çok tutarsız ve insanların evinden çıktıktan sonra da yakılıp, yıkılıp tahrip edildiği bir
süreci yaĢıyoruz.
Yine, Cizre‟ de, hakeza, ifade edebiliriz ki yaĢananlardan sonra, özelde, Sayın Bakan, sizin ifade ettiğiniz, iĢte, operasyonl arın
bittiğini ifade ettiğiniz süreçten sonra oradan, özelde, cenazelerin, daha fazla cenazelerin çıktığını görüyoruz ve TRT‟ nin birkaç gün
önceki alt yazısında ya da ifadesinde 100 cenazenin olduğu söylendi ama akabinde hem sizin tarafınızdan hem de BaĢbakan tarafından
10 cenaze olduğu ve valiliğin açıklamasına herkesin inanması gerektiğini söylediniz ve akabinde cenazelerin peyderpey illere, ilçelere
gönderildiğini gördük. Hani, bu çeliĢkili açıklamalar ve bu tutarsızlıkların bir kez daha görülmesi gerekiyor ve buna bir açıklık
getirmeniz gerektiğini düĢünüyoruz.
Özelde, cenazelerin yakılmıĢ olması ve cenazelerin, bu vahĢet bodrumundan çıkartılan ve sokaklardan toplanan cenazelerin
yakılmıĢ olmasıyla birlikte, aynı zamanda hem onlara cenazelere hakaret ve iĢkence hem de bunun yanı sıra, Ģu anda ailelere büyük bir
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iĢkence yapıldığı söz konusu. Bizzat Antep, Urfa, Mardin, ġırnak ve Silopi‟de cenazelerin dağınık bir Ģekilde bulunması ve ailelerin
cenazelerini nereden alacaklarına dair hâlâ bir il il, ilçe ilçe dolaĢtıklarını biliyoruz. Hani, bu yaĢananlarla birlikte, oradaki ailelere
yaptığınız bu iĢkencenin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Onun dıĢında, gerçekten, ailelere sadece cenazelerini bulmak değil, aynı zamanda yaĢamını yitirenleri ya da çocuklarını teĢhis
etmek için bile Ģu anda savcılık tarafından izin verilmiyor. Aileler gidip çocuklarının nerede olduğuna bile bakamıyor. Avukatlar,
doktorlar, milletvekili arkadaĢlarımız otopsilere bile dâhil edilemiyor. Oysa burada anlatılanlar üzerinden hukuku uyguladığınızı,
yasaları uyguladığınızı ifade ediyorsunuz ama ne yazık ki yasa ve hukuk hiçbir Ģekilde ne Cizre‟ de ne Diyarbakır‟ da ne Mardin‟de
uygulanmıyor. Bunları bizzat yaĢayan ve bilen biri olarak da ifade edebilirim.
Ġnsanların diri diri yakıldığı, katledildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Evet, “ Operasyonlar bitti deniliyor.” Yakıldı, yıkıldı. Peki,
oradan hâlâ neden Ģu anda dumanlar yükseliyor, geriye kalan evler mi yakılıyor, geriye kalanlar, arkasında izler bırakılmasın diye
toplanıyor mu ya da iĢte, neden Ģu ana kadar hâlâ oraya geçiĢlere izin verilmiyor; bağımsız heyetlere, sağlıkçılara, milletvekillerine ve
giden insanlara neden izin verilmiyor? Bu soruların hepsi aslında cevaplanması gereken sorulardır.
Evet, bir kez daha ifade ediyorum ve özelde de sizin açıklamanızdan sonra “ Bitti.” dediğiniz noktada, kadın bedenleri üzerine
yapılan iĢkence ve kadın bedenlerinin teĢhisine iliĢkin, teĢhir edilmesine iliĢkin nasıl bir açıklamada bulunacaksınız? Gerçekten, daha
önce de ifade etmiĢtik, Varto‟da, özelde MuĢ Varto‟ da, Ekin Van olarak bilinen kadın bedenine iĢkence yapılması, öldürülmesi ve
sonrasında da soyularak çıplak bedeninin bütün basında, basın organlarına ve bütün medyada kullanılmasına dair bir açıklamanız yoktu.
Ama aynı Ģeyi Ģu anda Cizre‟ de görüyoruz. Cizre‟ de kadın bedenleri katlediliyor, katledildikten sonra soyularak teĢhir edilmeye
çalıĢılıyor. Bu, acaba sizin Hükûmetinizin, iktidarınızın kadına bakıĢ açısının bir göstergesi değil midir, bunu özellikle öğrenmek
istiyoruz. Yani, neden kadın bedeni bu kadar açık, aleni bir Ģekilde teĢhir ediliyor, bunu öğrenmek istiyoruz. Biz Ģu anda 2015, 2016
Türkiyesi‟ nde bunu söylüyoruz, 21‟ inci yüzyılda bundan bahsediyoruz ama hiçbir savaĢta, hiçbir dönemde böyle bir Ģeye
rastlanmamıĢtır. Yani, bu, kadının mücadelesini ve iradesini kırmaya dönükse bunun yanılgılı bir yaklaĢım olduğunu bir kez daha ifade
edelim. Bunu hiçbir zaman için, hiçbir yerde, Türkiye halkları da Kürt halkı da asla kabul etmedi, etmeyecek de. Bunun bu Ģekilde
ifade edilmesi gerektiğini düĢünüyorum. Kadın bedenine yaklaĢımın, cenazelere yaklaĢımın 2016 Türkiyesi‟ nde hâlâ hangi aĢamada
olduğunu bir kez daha tüm Türkiye kamuoyunun görmesi gerekiyor.
Bunun yanı sıra, özelde, bu savaĢ politikasının 80‟ li ve 90‟ lı yılları bilen ve 90‟ lı yıllarda yaĢamıĢ biri olarak da ifade ediyorum
ki Musa Çitil‟ in o süreçte, özelde, Derik‟ te faili meçhul olarak ifade edilen fakat 13 insanın faili, sorumlusu olarak bilinen Musa Çitil‟in
de, o dönemde hem tecavüz hem de katliamlarla ismi tarihe geçen bir kiĢinin sizin döneminizde, iktidarınız döneminde, 90‟larda
bilinmesine rağmen en üst rütbeye getirilip Diyarbakır‟ da tüm bölge sorumlusu olarak ifade etmenizi neye bağlıyorsunuz? Bu, demek
ki 90‟ lı yılların savaĢ politikasını 2016 yılı Türkiyesi‟ nde de AKP Hükûmetinin ve iktidarının uyguladığını söyleyebiliriz.
Bir de Ģunu ifade etmek istiyorum: Bizlere TOMA‟ larla ya da iĢte, silahlarla ateĢ açıldığında, oradaki halkın bir toplantı gösteri
yürüyüĢüne dahi, düĢüncesini açıklamaya dahi izin verilmeyen bir süreci yaĢıyoruz. Bugün hâlâ milletvekillerimizin az önce de
milletvekilimizin kafasına isabet eden plastik mermilerle yaralandığını söyleyebiliriz size.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ÇAĞLAR DEMĠREL (Diyarbakır) – Yani bir gösteri yürüyüĢüyle düĢünce özgürlüğüne bile tahammül edilmeyen bir süreçte
bunun Türkiye‟ ye ne kadar zarar verdiğini bir kez daha ifade etmek ve bunun bilinmesin gerektiğini söylüyorum.
Evet, duvarlara yazılan yazıların hâlâ soru önergelerimize ya da sorularımıza cevap olarak alamadık. Esedullah timleri kimdir?
Cinsiyetçi duvar yazılarına iliĢkin bir politikanızın, yani, açıklandığı bir durum mudur? Cinsiyetçi yazıların bu süreçte uygulamasının
aslında bugün kadın bedeni üzerinde yapılan politikanın aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Biz yaĢayarak gördük, Silvan‟ ı da yaĢadık,
Derik‟ i de yaĢadık, Cizre‟ yi de Silopi‟ yi de yaĢayarak gördük. Neden bizlerin seyahat özgürlüğünü engelliyorsunuz? Türkiye‟ de
herkese seyahat özgürlüğü varken ġırnak‟ ta abluka olmamasına rağmen ya da diğer illerde, vekillerin geçiĢini… Ben bizzat kaç defa
karĢılaĢtım. Sizin emrinizle mi izin verilmedi? Evet, “ ĠçiĢleri Bakanlığının emriyle HDP milletvekilinin buradan geçiĢine izin
verilmeyecek.” dendi. Hani bu uygulamaları neye bağlıyorsunuz? Nasıl bizlere iliĢkin böyle bir karar veriyorsunuz? Bunları da
öğrenmek istiyoruz.
Onun dıĢında, biz hâlâ Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarının sonuçlarını alamadık. Hâlâ orada siz onları açıklarken bir
güvenlik zafiyetinin olmadığını söylüyorsunuz. Sadece Diyarbakır‟ dan bire bir yaĢayan biri olarak ifade edeyim ki bir gün öncesinden
otelde yaĢadığı ve alıp emniyete götürülerek asker kaçağı olduğu ifade edilen kiĢi tarafından patlatılan ve bırakılan bombanın nasıl bir
güvenlik zafiyeti olmadığını ifade edebilirsiniz? Ve hâlâ soruĢturmanın gizlilik kararıyla devam ettiğini, hâlâ bizlerin dosyaya iliĢkin
herhangi bilgi almadığımızı, bunu baĢsavcıyla da direkt görüĢtüğümüzü ama bunun hâlâ açığa çıkmadığını, bununla birlikte Suruç‟un
akabinde geldiğini, onun da sonuçlanmaması nedeniyle de arkasından Ankara‟ nın da geldiğini, bundan sonra nerelerde baĢka
bombaların patlayacağına yönelik Türkiye halklarının da bir kaygı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
Bir de, yani aslında konuĢacağımız çok konu var ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı, özelde yerel yönetimlere iliĢkin bazı Ģeyler
söylemek istiyorum. ġimdi, düĢüncesini ifade etmek isteyen seçilmiĢ, o ilin, ilçenin iradesi olarak halk tarafından seçilmiĢ -biz hep halk
iradesi diyoruz ama- belediye eĢ baĢkanlarımız, meclis üyelerimiz il genel meclis üyelerimiz tutuklu ve basın açıklamasına katıldığı için
tutuklanmıĢ, sadece orada bulunduğu için, hiçbir ifade, herhangi bir Ģey de söylememiĢ, sadece oradaki basın açıklamasında bulunduğu
için Ģu anda belediye eĢ baĢkanlarımız tutuklu.
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Özelde de kadın arkadaĢlarımız açısından söyleyelim, belki genelde kadınlara yönelik bu operasyonların gerçekleĢmesini neye
bağlıyorsunuz? Yine cinsiyetçi politikalara mı, kadının hiçbir yerde yer almasını istememenizden kaynaklı mı? Bunları gerçekten
özellikle belediye eĢ baĢkanlarımızın ve yöneticilerimizin tutuklanma nedenleri basın açıklamasında bulunmaktır.
Oysa biz size sormak isteriz ki Ģu ana kadar yolsuzluk yapan ya da iĢte ihaleye fesat karıĢtıran kaç belediye baĢkanı tutuklu?
Yani bunları tutuklamak ya da bunlara iliĢkin soruĢturma baĢlatmaktansa neden belediye eĢ baĢkanlarımız, meclis üyelerimiz basın
açıklamasıyla düĢüncesini ifade ettiği için Ģu anda cezaevinde? Sadece cezaevinde değil, cezaevine girenler de girmeyenlerin bir kısmı
da görevden uzaklaĢtırılmıĢ ve görevden alınmıĢtır.
2009 yılında siyasi soykırım operasyonuyla yerel yöneticilerimiz, belediye baĢkanlarımız ve siyasi seçilmiĢlerimize
uyguladığınız bu yöntemin yanlıĢ olduğunu ifade eden yine AKP Hükûmetiydi.
BAġKAN – Lütfen toparlayalım.
ÇAĞLAR DEMĠREL (Diyarbakır) – O yüzden siz AKP Hükûmeti olarak o zaman kendiniz tarafından yapılmadığını ve
bunların sonuçlarının da ne kadar yanlıĢa götürdüğünü gördüğünüz bir süreçte belediye eĢ baĢkanlarımız ve seçilmiĢlerimiz hâlâ
cezaevinde ve cezaevine, sadece cezaevine almakla değil, aynı zamanda sürgünlerle karĢılaĢarak tamamen hukuk dıĢı, yasa dıĢı
uygulamalarla baĢ baĢa bıraktınız. Çünkü Diyarbakır‟ da gözaltına alınan, tutuklananları yasal süreci bitmesine rağmen Sincan‟ a,
Ankara‟ ya ya da Kırıkkale‟ ye, baĢka yerlere sürgün ederek yirmi dört saatten fazla bir yolculuk yaĢattınız ve hâlâ cezaevlerinde onlara
iliĢkin bizlerin görüĢmesini engellemiĢ durumdasınız.
Aslında az önce de ifade ettim, söylenecek çok Ģey var. Hâlâ bu ülkede, Sur‟ da 5 cenazenin hâlâ alınmadığı, içinde çocukların
olduğu cenazelerin alınmadığından bahsediyoruz. Sofra baĢındayken…
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız Sayın Demirel.
ÇAĞLAR DEMĠREL (Diyarbakır) – …bir bölgede katledildiğini biliyoruz. 70 yaĢında insanların namaz kılarken katledildiğini
biliyoruz. Bunların hepsinin gerçekleĢtiği bir ülkede yaĢamak ve 2016 yılında, 21‟ inci yüzyıl olarak ifade ettiğimiz bu yılda hâlâ bu tür
durumları yaĢamak gerçekten sizin bu konudaki, özelde de bütçede ayrılan payın yerelde değil, yerel yönetimlere ve yerelin hi zmetine
değil, tam tersi, daha çok yakarak yıkarak ve daha çok savaĢ politikasını uygulayan bir süreçten bahsediyoruz.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Çaturoğlu, buyurun lütfen.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın BaĢkan, Değerli Bakanım, Bakan Yardımcım, MüsteĢarım, MüsteĢar
yardımcılarım, kamu kurum ve kuruluĢlarının değerli temsilcileri, çok kıymetli milletvekili arkadaĢlarım, basının değerli temsilcileri;
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle ĠçiĢleri Bakanlığımızın ve bağlı kuruluĢların yapmıĢ oldukları cansiparane çalıĢmalardan dolayı Bakanımızın Ģahsında
bütün kurumların yöneticilerini ve çalıĢanlarını, ekip arkadaĢlarını tebrik ediyorum, kolaylıklar diliyorum.
Öncelikle Anayasa ve yasalara uygun olarak görevlerini yaparken bu uğurda Ģehit olan bütün emniyet güçlerimize,
polislerimize, jandarmalarımıza, askerlerimize, korucularımıza ve sivil vatandaĢlara Allah‟ tan rahmet dileyerek sözlerime baĢlamak
istiyorum.
AK PARTĠ iktidarları döneminde ĠçiĢleri Bakanlığımızın, organize suç örgütleriyle yapılan planlı operasyonlar sonucu bu
örgütlerin çoğunun dağıtılmıĢ olması ve bu sayede vatandaĢlarımızın devlete olan güveninin pekiĢtirilmesi çok takdire Ģayan bir iĢtir.
Eğer hatırlarsak o günleri, Türkiye her köĢe baĢında mafyaların, külhanbeylerinin, kabadayıların oluĢturduğu bir atmosferi hep beraber
yaĢıyorduk. Çek senet mafyaları türemiĢti. Bunların astığı astık, kestiği kestik, ne yaptığı belli olmayan bir sürü icraat içerisindeydiler.
Bugün bunlardan büyük bir oranda eser kalmamıĢtır.
Yine, Sayın Bakanım, biz 302 bin 557 özel güvenlik görevlisini istihdam ediyoruz. Bunlara eğitimler de veriyoruz ancak
bunların eğitimlerinin yetersiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani herhangi bir saldırı karĢısında çoğu zaman etkisiz kalabilme
durumları var.
Suçla mücadelede delilden sanığa ulaĢma konusunda yapılan baĢarılı çalıĢmalara teĢekkür ediyoruz. Bu sayede önceki
dönemlerde birçok faili meçhuller vardı ancak suç iĢlendiği anda hemen kısa bir süre içerisinde fail ve failler bu metot sayesinde
belirlenebilmekte ve bunlarla mücadele etkin bir Ģekilde yapılabilmektedir.
AsayiĢ suçları ile de mücadelede yapılan çalıĢmalara özellikle teĢekkür ediyorum. Ġstanbul caddelerinde özellikle kapkaç
olaylarından geçilmiyordu. Bugün artık öyle bir Ģey kalmadığını, tarihe karıĢtığını ifade edebiliriz.
Göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı konusu da çok önemli bir konu. Bu konuda Bakanlığımız ve bağlı kurumlar, dıĢarıdaki
kurumlarla, ülkelerle iĢ birliği yaparak çok verimli çalıĢmalar yapıyor. Ancak tabii, sınırlardaki güvenlik tedbirlerinden dolayı da bu
insanlar, Avrupa istikametine çok elveriĢsiz koĢullarda usulüne uygun yapılmayan botlarla, can yelekleriyle kaçmak isterken maalesef
çok büyük bir zayiat veriyorlar. Bunlar ilgili daha fazla bir tedbir alınması, gerekirse sınır kapılarının bu göçmenlere açılması
gerektiğini ifade etmek istiyorum.
112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi çok önemli bir proje. Bunun bütün illerde yaygınlaĢtırılmasını arz ediyoruz.
ġimdi, ben burada bir konuyu kendi fikrî çerçevem içerisinde açıklamak istiyorum. ġimdi, terörle mücadele, terör ve insan
hakları arasında bir bıçak sırtının olduğu bir alan. Dünyada, terörle mücadelede çeĢitli yöntemler var. Bunlardan bir tanesi, Ģimdi
Bakanlığımızın ve bağlı kuruluĢların, emniyet güçlerimizin uyguladığı insan haklarını gözeterek terörle mücadele. altını çok kalın
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çizgiyle çiziyorum, insan haklarını gözeterek terörle mücadele. Bir de bunun baĢka değiĢik örnekleri var, mesele bir Sri Lanka örneği
var. Biliyorsunuz Sri Lanka‟ da Tamil Kaplanları diye bir terör örgütü vardır. Yıllarca Hükûmet güçleri bu Tamil Kaplanları‟ yla,
gerillalarıyla mücadele etti ve en nihayetinde bunların kökünü kazıdı. Ama insan hakları gözetilmeden yapılan bu mücadele neye mal
oldu biliyor musunuz arkadaĢlar? 500 bin sivil insan bu terörle mücadele esnasında hayatını kaybetti. Ben özellikle teĢekkür ediyorum
emniyet güçlerimize, Sayın Bakanımıza, bizde “ sivil zayiatlar az olsun” diye bizim askerimiz, polisimiz daha fazla Ģehit oluyor. Sadece
benim bölgeme 5 polis arkadaĢımızın, asker, jandarma arkadaĢımızın bu temmuzdan beri cenazeleri geldi. Burada bu stratejinin doğru
olduğunu ve Bakanlığımızın da doğru bir noktada durduğunu belirtmek istiyorum. ArkadaĢlarımızın dediği gibi eğer bu bölgeler tankla,
topla, tüfekle, uçakla yıkılıp yakılsaydı bu kadar az zayiat olmazdı, Ģehitler daha az gelirdi ama sivil kayıplar daha fazla olurdu diye
söylemek istiyorum.
Bir diğer hadise, Sayın Bakanım, bir yılı aĢkın bir süre önce cereyan eden 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili. Biliyorsunuz bu HDP
Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine Kobani olayları bahane edilerek millet sokağa dökülmüĢ ve bu sokağa dökülmeden sonra
53 vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢ, 221 vatandaĢ, 139 polis memurumuz yaralanmıĢ -burada kamu kurum ve kuruluĢları 100‟ lerle
ifade edilecek- mesela örnek vermek gerekirse 25 adet kaymakamlık, 67 emniyet müdürlüğü, 29 siyasi parti olmak üzere 1.130 bina
hasar görmüĢ ve 201 tane okul bu olaylarda hasar görmüĢtür. Özellikle bu olayların sembol ismi Yasin Börü‟dür, diğer sembol isimler
de sadece sakallı oldukları için Mardin Kızıltepe esnaflık yapan biri Suudi Arabistanlı, biri de Suriyeli 2 göçmenin Mardin‟ den
Kızıltepe‟ ye giderken yolu kesilerek infaz edilmeleri PKK tarafından ve paralarının da gasbedilmesi olayıdır. ġimdi, bu olayla ilgili,
Yasin Börü ve arkadaĢlarının cinayetiyle alakalı olarak dava açılmıĢtır, bu, devam etmektedir ancak Sayın Bakanım, bu, yeterli değildir,
azmettiriciler için de dava açılması ve gereğinin yapılması lazımdır. Bunlarla ilgili bir dava açılacak mıdır, bunu çok merak ediyorum.
Bir diğer hadise, ĠçiĢleri Bakanlığımızın en asli görevleri arasında mahallin en büyük mülki idare amiri olan vali ve
kaymakamlar aracılığıyla il ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluĢlarının koordinasyon içerisinde çalıĢmalarını sağlamak sayılmıĢtır,
elbette bu, böyle olmalıdır ancak pratikte bunun farklı sonuçları olan durumlarla da karĢı karĢıya kalıyoruz. Mesela gerek valiler olsun
gerek kaymakamlar, vatandaĢtan yana bir kanun karĢısında tavır almaları gerektiği noktalarda zaman zaman çok bürokratik davranmak
suretiyle bu sizin tepede yapmıĢ olduğunuz verimli, baĢarılı, cansiparane çalıĢmaların –sadece ĠçiĢleri Bakanlığı olarak söylemiyorum,
Hükûmet olarak söylüyorum- halkımıza yansımasında sıkıntılı alanlar ortaya çıkmasına sebep olmaktadırlar. Bunu özellikle
kaymakamlıkların sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma vakıflarının yardımlarının dağıtılması noktasında görüyoruz. Orada
kaymakamlarımız pratik davranmaları gerekirken teorik davranıyorlar maalesef. Örnek vermek gerekirse vatandaĢın gelir durumu
yardım almayacak seviyede ama gelirinin tamamı da hacze gidiyor, icraya gidiyor veya bankaya borçlanmıĢ, evde çoluğu çocuğu var,
kömürü yok. Bunlara sırf mevzuat uygun değil diye yardım edilmediği durumlara Ģahit oluyoruz ve dezavantajlı kesimlere yardım
yapılması noktasında kaymakam beylere konuyla ilgili talepte bulunduğumuzda da bu yardımları nasıl yapamayacaklarına iliĢkin bize
dosyalarca yazı gönderiyorlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Toparlıyorum.
Yine, bir valimiz, sırf il genel meclisi üyelerinden birine kızdığı için bir karla mücadele esnasında eksik elemandan dolayı
greyder yatarken köy hizmetlerinin Ģantiyesinde veya özel idarenin, öbür taraftan sabit yatırım olarak kendisine 500 bin liraya mal
olacak, aylık da 50 bin lira veya 20 bin lira masrafı olan köpek barınağı yapmaktan bahsedebiliyor. Bu, belediyenin iĢi, valinin iĢi değil.
Bir taraftan da “ Bilmem Ģu kadar trilyon param var, hadi teleferik yapalım.” diyebiliyor, bu da valinin iĢi değil, bu da belediyenin iĢi.
Belediye yapabilir, yapamıyorsa da valinin görevi teleferik yapmak ya da köpek barınağı yapmak değildir, ben de bunu belirtmek
istiyorum. Bu konuda biraz idarecilerimizle ilgili sıkıntılar var, bunların çözülmesini arzu ediyoruz. Yani valiler ve kaymakamlar
hareket yapıyor, siyaset yapıyor, hesabını vatandaĢa biz veriyoruz veya veremiyoruz.
KÖYDES‟ le alakalı da… KÖYDES çok önemli bir projedir. 2005 yılından bugüne kadar gerçekten köylerimizde çok baĢarılı
iĢler yapılmasına vesile olunmuĢtur. Köy yolları, köy sanat yapıları, içme suları, sulama ve atık su sektöründe önemli hizmetler
yapılmıĢtır. Ancak burada da bizim ilimizin, Zonguldak ilinin özellikle bu yardımlardan biraz daha az faydalandığını görüyoruz, oysa
biz zor bir coğrafyada yaĢıyoruz, her taraf dağ, tepe, dere, su getirmek zor, yol getirmek zor. O noktada biraz pozitif ayrımcılık
istiyoruz Değerli Bakanım.
Bu duygu ve düĢünceler içerisinde 2016 yılı bütçenizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah‟ tan temenni ediyorum
ve terörle mücadelede size Allah‟ tan çok büyük baĢarılar nasip etmesini diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Altay, buyurun lütfen.
ENGĠN ALTAY (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın milletvekilleri, bütçe görüĢmelerini gerçekleĢtiriyoruz. Zonguldak Milletvekilimiz Ģikâyetçi, iktidar partisine mensup
olmasına rağmen, ben de bir Karadenizli olarak Zonguldak‟ ı ihmal etmemenizi rica ediyorum Sayın Bakan öncelikle.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz efendim desteğe.
ENGĠN ALTAY (Ġstanbul) – ġimdi, olağan Ģartlardan geçsek herhâlde bu Komisyonda Kalkınma Bakanlığının, Ekonomi
Bakanlığının, Maliye Bakanlığının bütçeleri daha ilgi ve dikkat çeker, herkesin gözü bu bakanlıkların bütçelerinin görüĢmesinde, bu
bakanlıkların bütçelerinden çıkacak iyi haberler de olurdu ama maalesef gerek vatandaĢlarımız gerek çalıĢanlar gerek de kamu
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yöneticileri dahi bu Kalkınma, Ekonomi, Maliye Bakanlıklarının bütçelerinden çıkacak iyi haberler bir tarafa, Türkiye‟ de son günlerde
yaĢanan bu vahim durumun bir an önce ortadan kalkmasına yönelik bir ilgi ve beklenti içinde. Doğal olarak da ĠçiĢleri Bakanlığı ve
DıĢiĢleri Bakanlığı bütçelerinin görüĢmelerine ilginin daha yoğun olmasını bu yönüyle de olağan karĢılıyorum aslında.
Sayın Bakan, maalesef iktidarınız döneminde kimi göstergeler… Tabii, rakamlar oynamak içindir, rakamlarla herkes kendine
göre oynar, hiçbir itirazım yok ama maalesef, objektif yapılan değerlendirmelerde iktidarınız döneminde iĢ kazaları, kadın ci nayetleri
ve terör olaylarındaki artıĢ olağan sayılabilecek bir artıĢ değil. Efendim, bunun sebebi iktidarın kimi uygulamalarıdır, deği ldir, bu,
tartıĢılır, ayrı ama ortada vahim bir manzara var. Terör, kan ve gözyaĢı üzerinden siyaset ve hesap da yapılmamalı aslında, hiçbir siyasi
parti siyasi geleceğiyle ilgili bu dram, bu trajedi, bu vahĢet –adına ne derseniz deyin- bu süreç üzerinden kendisine oy devĢirmeye,
siyasi hesaplarını tutturmaya da kalkmamalı. Hep baĢından beri söyledik Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bir kere daha söylememiz
lazım, hiç Ģüphesiz ve tereddütsüz, devlet, terörle olabildiğince etkin bir mücadele etmeli ama bunu yaparken Ģunu göz ardı edersek
olmaz: Devlet terörle, terör örgütü kafasıyla, mantığıyla, yöntemiyle de mücadele edemez, o zaman o, devlet olmaktan çıkar. Tabii,
terör örgütünün kaynağına da bakmak lazım. Terör niye doğdu, nasıl bu kadar büyüdü, geliĢti? Buna bakmak lazım. Elbette Ģüphesiz,
PKK terör örgütünün –Ģeyde ismi geçmiyor, “ DAEġ” geçiyor ama PKK‟ yı göremedim terörle ilgili bölümde- doğuĢ sebebi, varlık
sebebi Kürt sorunudur. Bunu kabul ediyoruz ama bu kadar geliĢmesi, bu kadar büyümesi, lojistik olarak, insan kaynağı olarak, ikmal
olarak, silah, mühimmat olarak bu kadar güçlü bir hâle gelmesi de maalesef Hükûmetinizin yanlıĢ politikalarının bir sonucu diye de
değerlendiriyoruz. Bunu geniĢ geniĢ açmak mümkün ama tekrar altını çiziyorum, burada bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak
derdimiz terör üzerinden, kan üzerinden, gözyaĢı üzerinden kendimize bir siyasi artı değer sağlamak değil. Bilakis her ne olursa olsun
bu kan ve gözyaĢı bitsin, kardeĢ kavgası nihayet bulsun, ondan sonra Türkiye‟ nin diğer meseleleri için biz Parlamentoda kavga edelim.
Ama ortada böyle bir tablo varken Parlamentonun bence öncelikli iĢi de bu mesele olmalıdır.
Geçen, Sayın BaĢbakan, 10 maddelik bir tebliğ yayımladı bir nevi. Bakıyorum, bunlar temenni ve yuvarlak Ģeyler. Yani yerel
yönetimleri güçlendirmek, istiĢare makamı kurmak, tarihî dokuları geliĢtirmek, yeni anayasa, o, ayrı bir iĢ. Anayasa da terörü çözmez
Sayın Bakan. Yeni anayasa terör çözer mi? Çözmez, bence çözmez. Bu Anayasa‟ nın terörün çözümüne, terörle mücadelede sizin elinizi
bağlayan bir yanı da zaten yok. Anayasa talebinizin… Elbette 12 Eylül Anayasası, her ne kadar 100 küsur maddesi değiĢmiĢ olsa da bir
darbe anayasası, bir faĢist cunta anayasası olması hasebiyle biz de Ģiddetle bu Anayasa‟ nın Türkiye‟ ye yakıĢmadığını söylüyoruz,
bunda bir tereddüt yok. Ama bununla beraber Türkiye‟ nin, içinde bulunduğu bu hâl, bu terör belası konusunda belli ki bir zafiyet var.
Her Ģeyin bir sebebi vardır. Terörün geliĢmesinin, ekonominin bozulmasının, eğitimin aksamasının, sağlık sisteminin çökmesinin…
Yani bu hâller önümüze geldiğinde hiç Ģüphesiz o alanda bir zafiyet yaĢandığı muhakkaktır.
ġimdi, belki iyi niyetle, belki gerçekten samimi bir Ģekilde bir süreç baĢlattınız, 2009‟ da Oslo görüĢmeleri patlak verince apar
topar bir süreç baĢladı. BarıĢ süreci, çözüm süreci, millî birlik ve kardeĢlik süreci, Ģu dendi bu dendi, eyvallah. Biz o zaman sizi
uyardığımızda, bizim uyarılarımıza, tavsiye ve telkinlerimize ihtiyaç olmadığını söylediniz, eyvallah, hiçbir itirazımız yok. Yürütme
organı sizsiniz, yapacaksınız, devleti sevk ve idare edeceksiniz. Ama bunu yaparken 78 milyonun her bireyinin de gözyaĢını ve kanını
muhafaza edeceksiniz. Bundan da siz sorumlu olacaksınız. Orta yerde, kabul edilemez sınırlara ulaĢmıĢ bir tablo var. Yani cinayetler
var, toplu öldürmeler var, katliamlar var, Ankara‟ da, Suruç‟ ta, Reyhanlı‟da, Sultanahmet‟ te en son.
Benim bildiğim Türkiye devleti güçsüz, aciz bir devlet değil. Bütün bunların altından kalkacak güç, kabiliyet ve kapasitede. O
vakit sorun, sizin Hükûmetinizin politikalarında. Sizin bu politikalarınızın bir yerinde bir yanlıĢlık var. Her vesileyle geçmiĢte de iĢte
“ Bizi Libya‟ da Kaddafi kandırdı.” , “ Suriye‟ de Esed kandırdı.” , bilmem “ Fethullah Gülen kandırdı.” ġimdi de diyorsunuz ki “ Bizi PKK
kandırdı.” “ Biz ateĢkes süreci baĢlattık, çözüm süreci baĢlattık. Bu süreç içinde ilçelere ve Ģehirlere mühimmat yığıldı, cephane yığıldı,
Ģu oldu, bu oldu.” Buna nasıl göz yumabilirsiniz? Bir yandan “ Terörü bitireceğiz, Kürt sorununu çözeceğiz.” diyorsunuz, bir yandan
bölgenin belli il ve ilçelerine mühimmat, cephane, insan kaynağı, lojistik, ikmal yığılmasını seyrediyorsunuz. Valilere “ Bırakın
yapsınlar, bırakın geçsinler” mantığı içinde komutlar veriyorsunuz. Sonra da dönüyorsunuz tekrar, belli bir noktaya geldikten sonra
hadi bakalım, hendeklerle mücadele. E edin tabii, hendek, kabul edilebilir bir durum değil. Ġyi de bu hendekler nasıl oldu? ġimdiye
kadar olmayan bu hendekler nasıl geliĢti, nasıl Türkiye‟ nin gündemine oturdu, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu?
Buraya da bakmak lazım
Hep söylediğimiz bir Ģey var, bir kere de burada söyleyeyim yani çok söyledim ama bir kere daha söyleyeyim, zarar gelmez.
Hiçbir hak talebi, teröristi masum göstermez, terörizme meĢruiyet sağlamaz. Bunu kabul ediyoruz ama hiçbir güvenlik kaygısı da temel
hak ve özgürlüklerin gasbedilmesine dayanak olamaz. Bu ince çizgi üzerinde yürümeniz lazım, biraz önce sayın milletvekilimiz
söyledi: “ Biz sivil kayıpları önemsemeseydik daha az Ģehit verirdik, daha çok sivil ölürdü.” Bu mantık bile yanlıĢ, bunu böyl e yapmak
zorundayız, sivil kayıpları önemsemek zorundayız. Yani insana insan olarak bakmak zorundayız. Bu, övünülecek bir Ģey değil zaten.
Biz buna rağmen, sivil kayıplar noktasında Hükûmetin zafiyet içinde olduğunu, acz içinde olduğunu iddia ediyoruz, ısrarla iddia
ediyoruz. ĠĢte arkadaĢlar söylüyor, 70 civarında çocuk öldüyse bölgede, bu, günahtır, Allah‟ tan reva değildir. Burada kimin kusuru
varsa bunlar hesap vermelidir.
Velhasıl, ortada bir sorun var. Sorunu kaĢıyalım duralım, tartıĢalım duralım, biz bunun peĢinde değiliz Sayın Bakan, sayın
milletvekilleri, biz bunun peĢinde değiliz. Bu sorunun çözülmesi lazım. Benim 2002‟ de baĢlayan 20‟ nci dönem Parlamentosunda
tutanaklar açılıp bakıldığında görülecektir “ Kürt sorunu diye bir sorunu vardır bu ülkenin.” diyen ilk adam benim bu Parlamentoda.
Yani 2002‟ den sonraki süreç bakımından söylüyorum yani AKP‟ li dönemle ilgili söylüyorum. O günden bu yana tek baĢına iktidarsınız
ama o günden bu yana bu sorun belli ki büyüdü ve iĢin içinden çıkılamaz bir hâle geldi. Yani hangi yetkiyi istediniz de ana muhalefet
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partisi esirgedi, örneğin. Yani 6 maddelik Terörle Mücadele Çerçeve Kanunu‟ nu desteklediğimiz için çok eleĢtiri de aldık ama
“ Buyurun, alın bu yetkiyi kullanın, yeter ki bu kan dursun, bu Ģiddet dursun.” dedik. Yani bu zafiyetinizle ilgili, Hükûmetin bu
zafiyetiyle ilgili muhalefet partilerine edecek lafınız yok Sayın Bakan. Bu zafiyetin üstünde oturamazsınız, oldu bitti. Yani her gün
Parlamentoda Ģehitlere rahmet dilemekten… Elbette dileriz, hiç tereddüt yok ama Parlamento rahmet okuma yeri değil, Parlamento
çözüm yeri. Ben Ģimdi buradan söylüyorum, Parlamentodan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, Plan ve Bütçe Komisyonundan
söylüyorum. Belli ki Hükûmet bu iĢi yüzüne gözüne bulaĢtırdı, Hükûmet bu konuda becerikli değil, donanımlı değil. Neyse ne…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ENGĠN ALTAY (Ġstanbul) - Hükûmet bu iĢi baĢaramadı…
BAġKAN – Sayın Altay toparlar mısınız lütfen?
Ġki dakika verdim, buyurunuz.
ENGĠN ALTAY (Ġstanbul) – Hükûmetin bu tavrıyla, bu sorun büyümeye devam edecek. Terör örgütü güçlenmeye, Kürt sorunu
büyümeye devam edecek. O vakit, geçenlerde Sayın BaĢbakan, aslında bizi de sevindirecek bir Ģey söyledi, Parlamentoyu çözüm adresi
olarak gösterdi. Oh çok Ģükür, hele Ģükür diyelim. ĠnĢallah iyi niyetli, samimi bir yaklaĢımdır. Evet, çözüm Parlamentodur. Türkiye
Büyük Millet Meclisinin bu kanı, bu gözyaĢını daha fazla seyretmeye hakkı yoktur.
Ben size 4 maddede bu iĢi nasıl çözeceğimizi de söyleyeyim Sayın Bakan. Artık zamanı gelmiĢtir, Oslo‟ daki, Ġmralı‟ daki ve
Dolmabahçe‟ deki tutanakları bir kapalı oturumda bu milletin vekillerine anlatmak zorundasınız. Neye “ Evet.” dendi, neye “ Hayır.”
dendi bunu millete anlatmak zorundasınız. En azından milletin vekillerine anlatmak zorundasınız. Bu tutanaklar açıklanmadan bu
Parlamentodan bu çözümün üretilmesi de bana göre mümkün değildir. Ondan sonrası bir çorap söküğü gibi gelir. Bir toplumsal barıĢ ve
mutabakat komisyonunu kanunla bu Parlamentoda parti gruplarının eĢit temsiline imkân veren bir komisyonu kurmak bu sorunun
çözümünün ikinci adımıdır. Birinci adım tutanakların açıklanmasıdır. Ondan sonra, siyasi partilerin önereceği, gene Parlamentodaki
grupların önereceği dıĢarıdan bir ortak akıl heyeti kurmak gerekir. Parlamento dıĢında bir ortak akıl heyetini ama siyasi partilerin
önereceği isimler arasından; kimi makamlara gelmiĢ yetkin kiĢilerin tayin ve tespit edeceği insanlar arasından değil. Ve ayrıca, bir
gerçekleri araĢtırma komisyonu kurulmak zorundadır.
Bütün bunları yapalım, el ele verelim. Kim kan aksın ister? Kim analar ağlasın ister? Siz de istemezsiniz, biz de istemeyiz, MHP
de istemez, HDP de istemez. Gelin el ele verelim, bu terörü bitirelim. Türkiye‟ nin en öncelikli sorunu terör sorunudur. Onu da göçmen,
mülteci ve Suriye sorunu takip etmektedir. Biz, diyaloğa, çözüme, barıĢa açık bir partiyiz.
Bunları bu vesileyle bilginize sunmak istedim. Çok teĢekkür ediyorum, sağ olun.
BAġKAN – Ben teĢekkür ediyorum Sayın Altay.
Sayın Yıldırım, buyurun lütfen.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli bürokrat arkadaĢlar, değerli milletvekilleri ve değerli basın emekçileri; hepinize iyi bir gün
diliyorum.
Sayın Bakan, özellikle Orta Doğu‟ da bölgesel tansiyonun çok yüksek olduğu, siyasi iktidarın da yanlıĢ dıĢ ve iç politikasıyla bu
tansiyonun düĢmesine değil, yükselmesine zemin sunduğu ve doğal olarak da bölgesel tansiyonun içte çok sıcak bir Ģekilde yaĢandığı
bir süreçte çok zor bir bakanlıkta görev yapıyorsunuz. Evet, böyle bir bölgesel atmosferde iĢinizin kolay olmadığını biliyoruz ancak
gerek bölgesel gerekse ülke içinde bazı bölümleri yüz yıllık bir toplumsal yaraya tekabül eden sorunları -adına ne derseniz deyin, iĢte
en sık kullanılan biçimiyle “ çözüm süreci” deyin- bunu sadece samimi bir yaklaĢım, gerçek anlamda yüz yıllık kanayan yarayı çözme
ve bunu da özgürlük, demokrasi ve bir toplumsal barıĢtan yana çözme eğilimi gösterirseniz, iki-iki buçuk yıl boyunca ülkede kısmi
rahatlamayı sağlamıĢ olan çözüm süreci akamete uğramamıĢ olurdu.
Sayın Bakan, Ģüphesiz bu süreci en iyi bilenlerden, bölgeyi en iyi tanıyanlardan ve Kürt meselesine herhâlde kabine içerisinde
en fazla hâkim olan kabine üyelerinden birisiniz. Bu sebeple de, yakın geçmiĢte açık, örtülü siyasi ve idari mekanizmaların
kararlaĢtırmalarında uygulamaların sevap ve günahlarından herhâlde en fazla sorumlu olan kabine üyelerinden birisiniz. Buradan
bakıldığında, Ģüphesiz Dolmabahçe‟ yi de öncesini de çok iyi bilirsiniz veya belli bir dönem seçim sebebiyle kabine üyeliğiniz askıya
alınmıĢ olsa da Diyadin‟ i de sonrasını da çok iyi bildiğinizi düĢünüyoruz. Buradan bakıldığında, Diyarbakır patlaması, Suruç patlaması,
Ankara ve Sultanahmet patlamalarının herhâlde perde arkasını, perde önünü, kriminal olarak bunların sınırını en iyi bilenlerden
birisiniz.
Yine, hendeklere gelinen süreci de hendeklerin kazılmasını öyküsünü de çok iyi bildiğinizi düĢünüyoruz. Hendeklerden,
hendeklerin kazıldığı sekiz dokuz ay önceden sıklıkla sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği iki üç ay önceki dönemde gerçekleĢen
operasyonlara kadar ve bu temelde açığa çıkmıĢ olan bütün ölüm ve katliamların, bana göre, yasa dıĢı sokağa çıkma yasağıyla
baĢladığını herhâlde biliyorsunuzdur. Ölümler, akan kan hendeklerle baĢlamadı, bu, bizim hendekleri tasvip ettiğimiz anlamına
gelmesin ama hendeklere karĢı aĢırı güvenlikçi reaksiyonunuz, bugün hiçbirimizin arzulamadığı ve hukukun hiçbir yerine
sığdıramayacağımız akan kanın ve ölümlerin sebebidir.
Biz, herkesin kamu güvenliğini ve güvenlikçi refleksleri sergilemesini, bir devlet refleksi göstermesinden rahatsız olmayız ama
adına ne derseniz deyin, açığa çıkmıĢ olan bu çatıĢmalı ortam veya savaĢta bu kadar kuralsızlığın, vicdansızlığın, hukuk dıĢılığın, hatta
neredeyse sonuçları itibarıyla etik dıĢılığın bana göre savaĢ suçuna tekabül eden boyutları vardır. Ve bu uygulamaları bir bütün olarak
uluslararası toplum son bir buçuk-iki aydır ibretle izliyor. 21‟ inci yüzyıl Türkiyesi‟ nin geldiği nokta bu açıdan, gerçekten uluslararası
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toplum açısından çok anlaĢılır görülmüyor. Özellikle burada açığa çıkmıĢ olan suçlarda sorumluların iĢlediği günahlarla ilgili boyutu
biz öbür dünyada Allah‟ a havale ediyoruz ama bizim iĢimiz, burada iĢlenmiĢ suçlardan -hangi açıdan bakarsanız bakın- bizim bu
dünyayla ilgili bir derdimizin olduğunu, sorumluların er geç yargı önünde hesap vermesinin bizim siyasetteki varlık gerekçemi z
olduğunu ifade edelim.
Yine, üzülerek ifade edeyim ki, baĢta ana muhalefet partisi olmak üzere gerek Parlamento içi gerekse Parlamento dıĢı siyasi
iktidarla sorunu olan her çevre -benim en fazla sorunum var siyasi iktidarla- silah teminini, hendek kazmayı hep getirip çözüm sürecine
bağlıyor. Yani, ben bu iĢin bu kadar kolay ele alınamayacağını düĢünüyorum. Bakın, Londra merkezli Suriye Ġnsan Hakları
Gözlemevinin Orta Doğu için yazmıĢ olduğu bir rapor var ama Orta Doğu için yazmıĢ olduğu rapor Ģu: “ Bölgesel istikrarın
kaybolduğu, kaosun hâkim olduğu her yerde her siyasi çevre ve örgüt hem çok kolay silah temin edebilir hem de çok ucuz silah temin
edebilir.” Hadi, PKK, çözüm süreciyle silah temin etti, bunu çözüm sürecine bağladık, peki Ġstanbul‟da, Ankara‟ da, Suruç‟ ta,
Diyarbakır‟ da bomba patlatan IġĠD, bu silah sirkülasyonunu ülke içinde hangi süreçle getirdi, onlarla hangi çözüm süreci iĢletildi?
Bakın, Afrika‟ da, Latin Amerika‟ da, Uzak Doğu‟ da bölgesel istikrarın kaybolduğu, kaotik ortamın hâkim olduğu her yerde,
Ģunu söyleyeyim, siyasi hareketler çok kolay ve çok ucuz silah temin ederler çünkü müesses nizamın kaybolduğu bir Orta Doğu‟yu
yaĢıyoruz biz. Bunu, getirip özellikle kanın akmadığı, gençlerin ölmediği çözüm sürecine bağlamayı kiĢisel olarak, yurttaĢ ol arak
vicdanımın hiçbir yerine sığdıramam. BaĢta ana muhalefet partisi bunu yapıyor yani getirip çözüm sürecinde kanın akmadığı, gençlerin
ölmediği bir süreci günahkâr kılıyoruz. Bölgedeki asker ve polislerin o süreç içerisinde aileleri hiç tedirgin değillerdi. Siyasi istikrar da
vardı, ekonomik istikrar da vardı. Yatırımcılar da hem bölgede hem de Türkiye'nin tamamında daha uzun vadeli projeksiyonlar
geliĢtirebiliyordu. Biz, bu süreci günahkâr kılacak söylemlerde bulunuyoruz. YanlıĢ olan, çözüm sürecinin iĢletilmesi değil, stratejik
değil, taktik yaklaĢılarak bu Ģekilde bitirilmesidir. Burada kaybeden sadece Kürtler ya da Kürt siyasi hareketi olmamıĢtır, bütün ülke
kaybetmiĢtir. Son bir yılda akan kandan, özellikle son altı yedi ayda artan kan akımından, gençlerimizin ölümünden kim mutlu? Ne bu
salonda ne de 79 milyona dayanmıĢ nüfusumuzdan hiç kimsenin mutlu olduğuna inanmıyorum ben. Buna karĢı, Parlamento içi ya da
dıĢı muhalefet, iktidara bu tazyikle gelince siyasi iktidar da Ģunu yapıyor -en ucuz yöntem- hemen defansif bir tavırla savunma refleksi
geliĢtiriyor. Açık söyleyelim, aynı dönemde Suriye‟ deki, Irak‟ taki, Mısır‟daki Orta Doğu‟ nun birçok yerindeki örgütler peki nasıl bu
kadar kolay silah edindiler ve artırdılar? Bunun çözüm süreciyle bağı çok çok sınırlıdır diye düĢünüyorum.
Yine, bütün bu olanlardan sonra değerli arkadaĢlar, bakın, kör bir tünele doğru gidiyoruz. Evet, Hükûmetin, siyasi iktidarın bir
günahı, bir suçu var, o da Ģudur: Gerek ülke içindeki temel meselelere gerekse Orta Doğu‟ daki meselelere yangına su döken değil,
benzinle giden bir iç ve dıĢ politika izlemiĢtir ve Ģu anda ülkenin hâli iyi değildir. SavaĢ, bir atari oyunu değildir, ülke, çok kötü bir
savaĢın eĢiğine getirilmiĢ durumdadır. Kör bir tünele girdik. Her açıdan akıl tutulması yaĢanıyor. Ben burada sadece siyasi iktidarı
suçlayan değil, eğer bugün bu ülkede bu kadar kan akıyor, siyasetin etkisi zayıflamıĢ, silahın ve Ģiddetin etkisi artmıĢsa bu ülkedeki baĢta kendim için söylüyorum- bütün siyasiler sorumludur. Yakın geçmiĢte demek ki siyasi rolümüzü, iktidar-muhalefet, doğru
oynayamadık biz.
Allah aĢkına, buradan bakıldığında, geçmiĢ dönemde, paralelle iliĢkili, bölgede görev yapmıĢ sadece 1-2 mülki amirin yapmıĢ
olduğu açıklama üzerinden, neymiĢ Ģehirlerde silah stoklanmasına bütün mülki amirler, siyasi iktidar veya onunla anlaĢan, çözüm
sürecini yürüten partnerleri göz yummuĢtur. Bunu ifade eden, bölgede kısmi görev yapmıĢ 1-2 mülki amir dıĢında hiç kimseyi
gösteremezsiniz ama iktidarın buna karĢı çok ucuz bir savunma refleksini geliĢtiriyor olmasını da kabul etmemiz mümkün değil.
ġimdi, Ģunu söyleyelim, bakın, ülke içte ve dıĢta çok zor dönemleri yaĢıyor. Geri dönüĢü olmayan bir yola doğru ilerliyoruz.
Allah muhafaza, eğer bizim Ģu anda endikasyonunu göremediğimiz bir savaĢın içerisine girersek...
(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti)
BAġKAN – Sayın Yıldırım, ek süre veriyorum.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – ...bunun bedelini sadece siyasi iktidar ya da Parlamento değil, nüfusu 79 milyona dayanmıĢ olan
bu ülkenin bir bütün olarak tamamı ödeyecek ve faturası da oldukça ağır olacak. Bakın, savaĢın trajedisini yaĢayan ülkeler, belki de o
savaĢ çıkmadan birkaç ay önce bizim Ģu anda bulunduğumuz rahatlıkta bulunuyorlardı. 2011‟ de, Suriye‟ de bu iç savaĢ patlak vermeden
önce aynen bizim Ģu anda olduğumuz rahatlıktaydı, konforları yerindeydi, sosyal ve siyasal yaĢam, toplumsal yaĢam normal akıyordu;
zaten savaĢlar böyle gelir.
Asla ama asla, ne olursunuz, bunu bir tehdit değil, bu ülkeyi bütün halkları, inançları, kültürleriyle seven birinin uyarısı olarak
algılayın. Ülke çok kritik bir eĢikte bulunmaktadır ve Ģunu söyleyeyim son operasyonlardan sonra Sayın Bakan: Ben, bir iktidarın
güvenlik güçlerinin kendi kentindeki sura ya da köprüye bayrak çekmesini büyük bir muzafferlik edasıyla yapmalarını anlayamam.
Demek ki doksan üç yıllık cumhuriyette oralar hâlâ bu ülkenin olamamıĢ mıdır? Böyle mi algılamalıyız? Ġlk kez mi ele geçirdik orayı?
Kimi yendik? Bütün bu yaptıklarımızla bölge halkının devlete olan bağlılığını artırdık mı sizce Sayın Bakan? Bakın, bizden sonra gelen
jenerasyon, asla, değil sizin gibi, bizimle aynı siyasi argüman ve enstrümanlara sahip değiller. Ne olursunuz bunu araĢtırın. Bakın, bir
rapordan okudum Sayın Bakan. Sadece Silopi‟de son iki ayda 490 kiĢi ama son beĢ ayda ülkenin tamamından 4.400 ile 5.200 arasındaki
bir sayıda gencin örgüte katılım sağladığı sonucu açığa çıkmıĢ durumda. Bunu, ne olursunuz, Emniyet Ġstihbarat, Millî Ġstihbarat
üzerinden sordurun. Biz ülkeye bağlılığı, devlete bağlılığı artırmıyoruz bu politikalarla.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Yıldırım, toparlamanız için tekrar ek süre veriyorum, lütfen…
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
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Bütün bunların hepsinin, uygulamaların, maalesef ama kusuruma bakmayın, sanal ve ucuz zaferler olduğunu düĢünüyorum. Asıl
sorun Ģimdi ağırlaĢtı. RövanĢist duygularla bir bölgenin üzerine giderseniz, orada açığa çıkmıĢ olan duygusal kırılmayı toparlamak
oldukça güç olur. Emin olun, beĢ ay önce bölge halkının bu ülke ve devlete entegrasyonu çok daha kolaydı. ġu an imkânsız değil ama
çok zorlaĢtırdık Sayın Bakan.
Bakın, “ Bu, sipariĢle açığa çıkarılmıĢ bir savaĢtır.” diye söylüyorduk, buradan da, Genel Kuruldan da arkadaĢlar itiraz
ediyorlardı. E, ne oldu? Üç gün önce BaĢbakan kendisini de, sizi de, herkesi de, siyasi iktidarı tekzip etti, “ Evet, biz Ekim 2014‟ te
savaĢa karar verdik, enstrümanlarımızı buna göre hazırladık.” dedi. Sayın BaĢbakan söyledi, yorum yapmıyorum, yorumsuz
söylüyorum ben. Biz de bunu aylardır söylüyoruz, hazırlık buna göre yapıldı, Ġç Güvelik Yasası bunun için çıkarıldı, savaĢ bundan çıktı
iĢte. Bakın, BaĢbakan diyor: “ Biz Ekim 2014‟ te savaĢ hazırlıkları için gerekli talimatları gerekli birimlere verdik.” Biz de aylardır bunu
söylüyoruz iĢte.
Son olarak Sayın Bakan, bütün bu konunun dıĢında, asla vicdana sığmayacak, Bakanlığınızın Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
Müdürlüğünün yapmıĢ olduğu bir hileyi burada dile getirmek istiyorum. ġu tablo Sayın Bakan, Ģu tablo, Bayburt ilinin son dört yıldaki
nüfus grafiği, bir milletvekilliğinin benim seçim bölgemden çalınarak nasıl bir baĢka seçim bölgesine taĢındığının göstergesi.
Demografi bilimiyle uğraĢan hiçbir kimseye anlatamazsınız bunu Sayın Bakan. Bakın, sürekli nüfusu inen, daha sonra yine iniĢe
geçmek üzere 7 Haziran 2015 seçimlerini esas alacak olan adrese dayalı kayıt sisteminde bir kerede bir pik yapıyor, sonra yine iniĢe
geçiyor. Bunlara gerek yok.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Yıldırım, lütfen toparlayın.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Seçmen sayısında hiç çıkıĢ yok, hep iniĢte. Bu kadar ucuz siyasete, bir milletvekilliği üzerinden
bir Bakanlığın en önemli kurumunu bu kadar hileye bulaĢtırmaya gerek yok diyorum.
Hepinize teĢekkür ediyorum, sağ olun.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bir milletvekili nasıl gitti Bayburt‟ tan, onu biliyor musun Ahmet Bey? Ezbere
konuĢuyorsun ama.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, Ahmet Bey‟ le kiĢisel Ģeyimiz vardır ama bir yanlıĢ anlaĢılma var, sataĢma
üzerine söz istemek zorundayım. Kısa bir söz hakkı kullanabilir miyim.
BAġKAN – Bir dakika, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ġki dakikadır sataĢma, rica ediyorum.
BAġKAN – Bende bir dakika.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayda!
BAġKAN – Siz devam edin, ben uzatırım.
I V.- AÇI KLAM ALAR
1.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ ın İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı
konuşmasına ilişkin açıklaması
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – ġimdi, Ahmet Bey çözüm süreciyle ilgili, CHP‟nin tavrının çözüm sürecini mahkûm ettiği
üzerinde… Biz çözüm iradesine hiç karĢı çıkmadık ama süreçte yapılan hataları sürekli dile getirdik ve geldiğimiz nokta… Çözüm
süreci önünde iĢte 4 tane Ģart söyledik. Dedik ki: “ Samimi ve dürüst olun.” Yani, Oslo‟da o görüĢtü, bu görüĢtü, bunlar da yok yani
öngörüyü de görmeniz için söylüyorum. “ Samimi ve dürüst olun.” dedik; haklı çıktığımız çıktı. “ KiĢisel bir çıkar gütmeyin.” dedik yani
“ BaĢkanlık hayalleriyle, Ģunlarla, bunlarla değil, memleket meselesi olarak yaklaĢın.” dedik; onu da gördük. “ Hesabını
veremeyeceğiniz angajmanlara girmeyin.” dedik; bunda da haklı çıktığımızı gördük. Ve “ ġeffaf olun, millete bilgi verin, millet bilsin ki
sonradan büyük tepkiler olmasın.” dedik; bunda da haklı çıktık ve dedik ki: “ Size büyük bir kredi açıyoruz.” Hükûmetin tavrını da
biliyorsunuz, o kredi üzerinden, mezhep ayrımcılığı üzerinden nasıl bir tavır da sergilediğini gördük.
ġimdi, bizim bugün için de, bugün gelinen süreci asla kabul etmemiz mümkün değil ama ortak vatan ve millî birlik Ģuuru
içerisinde yani bizim eĢit, özgür, kardeĢçe yaĢamamız için ne yapılması gerekiyorsa bu Parlamentoda, halkın huzurunda, herkes bilerek,
bütün partilerin katılımıyla yapılması gerektiğini söylüyoruz. Onun için, bizim bu süreci onayladığımız veya bu politikaları takdir
ettiğimiz yönünde bir Ģey doğru değildir. Bir yanlıĢ anlaĢılmaya sebebiyet vermemek için söz aldım, yoksa Ahmet Bey çok nazik
konuĢtu, kiĢisel bir sataĢma üzerinden asla değildi bu.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ (Devam)
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297) (Devam)
a) İçişleri Bakanlığı
b) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
ç) Jandarma Genel Komutanlığı
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d) Sahil Güvenlik Komutanlığı
e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
BAġKAN – Sayın Karabıyık, buyurun.
Süreniz on dakika.
LALE KARABIYIK (Bursa) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.
Sayın Bakan, sayın Komisyon üyeleri ve milletvekilleri, değerli bürokratlar ve basın emekçileri; önce Ģunu sormak istiyorum:
Polis Akademisinde Güvenlik Bilimleri Fakültesi kaldırıldı, sonra oradaki öğretim üyelerini baĢka üniversitelere gönderirken acaba
hangi ölçüm kriteri ele alındı, neye göre dağıtıldı? Sonra yerlerine yeni atamalar oldu, bu konuda bilgi alabilir miyim? Tabii, bu
atamalar tartıĢılır niteliğe geldi, bu konuda bilgi almak istiyorum.
Bir baĢka nokta, aile içi ve kadına karĢı Ģiddetle mücadelede baĢarılı olunmadığını düĢünüyorum ve aslında nasıl etkili
olunabilir, bu konudaki görüĢünüzü almak istiyorum çünkü kesinlikle baĢarı sağlanmadı; 2013‟ te 237, 2014‟ te 294 ve 2015‟ te 262
sayıdan sonra, 2016‟ nın ġubat ayı itibarıyla da sayıların oldukça arttığını görüyoruz. Yine, Belediyeler Kanunu‟na göre açılması
gereken sığınmaevi sayısı mevcut durum hakkında birtakım rakamlar var raporlarınızda ama ben Ģunu sormak istiyorum: Ġhtiyaçlarla
kıyaslandığında acaba yeterli mi? Bu konudaki yeni projeleriniz acaba bu ihtiyaçlara göre nasıl planlandı? Bunu öğrenmek istedim.
Yine, Emniyet teĢkilatında 6638 sayılı Kanun‟ la emekli edilen emniyet müdürlerinde hangi ölçüm esas alındı? Kamuoyunda
Ģöyle bir algı vardı: “ Eğer emekli olmazsan doğuda görevlendirilirsin.” gibi bir haberler filan çıktı. Bu, ne kadar doğru değil
bilemiyorum ama o konuda da hani bir aydınlatırsanız iyi olur. Tabii, bu emekli edilen emniyet müdürlerine özellikle ikramiyeler
verildi. Bu ikramiyeler, acaba birdenbire verilen bu ikramiyeler bütçeyi nasıl etkiledi? Böyle bir etki analiziniz var mı, yapıldı mı? Bir
de mahkemeye gittiklerini biliyorum. Hani, çok net rakamlar herhâlde sizde daha iyi vardır. Bunların, peki, mahkeme kararıyla
görevlerine döndüklerinde acaba nerelerde istihdam edilmesi düĢünülüyor, ne yapılacak? Bu konuyu da merak etmiĢtim.
Evet, yine sokağa çıkma yasağı konusuna geldiğimizde, Sayın Bakan, 12 Eylül de bile yedi saatle ifade edilen sokağa çıkma
yasakları vardı, hani en fazla 29 Eylül 1980‟ de, Malatya‟ da meydana gelen patlama sonucunda otuz üç buçuk saatlik bir sokağa çıkma
yasağı olduğunu biliyoruz tarihe baktığımızda. Yani, demokrasilerin rafa kaldırıldığı darbe ortamlarında bile bu kadar süre
uygulanmamıĢtı. Acaba bunlar, tabii, kanuna uygun mu? Bu konuda biraz açıklama gerekecek diye düĢünüyorum.
Yine baĢka bir nokta, ülke genelinde operasyon sayıları, evet, arttı, Narkotim Projesi‟ yle müdahaleler arttı ama olay sayısı da
artıyor, tutuklu sayısı da artıyor, Ģüpheli sayısı da artıyor, tabii, kullanıcı sayısı da artıyor. Bu artıĢın sebepleri konusunda aslında
çalıĢmalar hem Sağlık Bakanlığıyla birlikte ortaklaĢa… Tabii, birtakım suçların artıĢında meydana gelen birtakım sebepler olması
lazım. Bu konuda bir çalıĢmanız vardır diye düĢünüyorum. Yani, önce kaynağı belirleyip, sorunların kaynağını belirleyip, Narkotim‟ in
projesinin de burada faydalı olacağı tabii ki kesin ama bu sorunların kaynağına inildiği zaman neden bu kadar arttı? Siz de, ben de
Bursa vekiliyiz, Bursa‟ da da bu konuda birtakım sıkıntıların olduğunu, had safhada bu bonzaiyle ilgili sıkıntıların olduğunu biliyoruz.
Yine, bir baĢka nokta BütünĢehir Yasası. 30 Martta yürürlüğe giren BütünĢehir Yasası‟ yla toplamda 30 ilin sınırları belediye
sınırları olmuĢtu. Nüfusun yüzde 75‟ inin yaĢadığı bütünĢehirlerde belde belediyeleri kapatıldı, köyler mahalle oldu, il genel meclisi
seçimleri yapılmadı ve bu 30 ilin büyüklüğü aslında Türkiye'nin yüzde 52‟ si.
BütünĢehir olan illerde 1.022 belde kapatıldı, köyler mahalle olurken kır-kent ayrımı da ortadan kalktı, hatta nüfusu 2 binin
altında olan 559 belediye de kapatıldı.
ġimdi bunları biliyoruz ve bu seçimde meydanlardaydık, sahalardaydık. Siz de gördünüz, biz de gördük ki geri bildirim hiç iyi
değil yani köyler mutsuz. Muhtarın yetkisinin olmaması, köylerin ortak mallarının satılmıĢ olması… Herkes bu konudaki sıkıntıları dile
getirmiĢti. Hatta, ben burada birkaç örnek vermiĢtim muhtarlarla ilgili bir madde geçtiği sırada torba yasada. Muhtarın yetkisi olmadığı
için, maddi imkânı da olmadığı için, köyde caminin bozulan musluğunu bile tamir etmeye elinde para yoktu, olanağı yoktu. Küçük
örnekler vermiĢtim, beldelerin artık belediyesi olmadığı için, orada bulunan itfaiye bile ellerinden alındığı için, yangın olduğunda
Ģehirden de yetiĢilemediği için sokakta böyle zincirleme yangın meydana geldiğinin örneklerini vermiĢtim.
Yani Sayın Bakan, geri bildirimler iyi değil, köyde oturan vatandaĢlarımız mutsuz ve daha da büyük vergilerle karĢılaĢıyorlar,
artık, maliyetler üzerlerine biniyor. Bu konuda ne düĢünüyorsunuz, bu mutsuzluk devam edecek mi, bunu da yine öğrenmek istiyorum.
Bir baĢka nokta, ben geçenlerde Mecliste dile getirdim ama cevap alamadım, daha sonra da bana yazılı olarak verilmedi ama
ilgili Bakanlığın siz olmanız sebebiyle size sorabilirim diye düĢünüyorum Sayın Bakan.
ġimdi, Sayın CumhurbaĢkanı Kaddafi‟ den bir ödül kazanmıĢtı 250 bin dolar ve bunu bir sivil toplum kuruluĢuna bağıĢlayacağını
ifade etmiĢti. Hangi sivil toplum kuruluĢuna bağıĢlandığını ben sordum, o gün Mecliste olan Sayın Bakan cevap vermedi, hatta
sinirlendi.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TÜRGEV.
LALE KARABIYIK (Bursa) – Ama ben bunun yersiz bir soru olduğunu düĢünmüyorum yani biz merak edebiliriz hangi sivil
toplum kuruluĢu diye. Sizin alanınızda olduğu için Ģimdi bu soruyu size yöneltmek istiyorum, yanıtını da alacağımı düĢünüyorum.
KonuĢmam ve sorularım bu kadar olacak.
Çok teĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Karabıyık.
Sayın Koçdemir, buyurun.
Süreniz beĢ dakika.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :14/02/2016

Saat :

Kayıt:.Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………….

Sayfa: 49

KADĠR KOÇDEMĠR (Bursa) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, kıymetli milletvekili arkadaĢlarım, saygıdeğer bürokratlar,
basınımızın kıymetli mensupları; Anadolu‟da “ ‟ Tokum‟ diyenden kork.” diye bir söz var. Ġktidar partisinin demokrasiye vurgu yapıp
buradaki eleĢtirilere verdiği cevapları dinleyince bu sözü hatırlıyoruz. Yapılan yanlıĢ ya da yapılması gerekenle ilgili bir fikir beyan
edildiğinde verilen cevap genellikle seçimde alınan oy oluyor. Ben bunu Ģuna benzetiyorum: Futbol oynuyoruz ve oyun devam edi yor.
Tabelada biz yeniğiz, “ 3-1” yazıyor, diyelim karĢı takım galip ama top oyun sahasından dıĢarı çıkıyor, biz taçla oyunun baĢlaması
gerektiğini hatırlattığımızda “ Tabelaya bakın, biz böyle oynuyoruz ve „ 3-1‟ yazıyor orada.” deniyor ya da oyuncu eliyle oynadığında
“ Bu, futboldur, bir ayak oyunudur, ayakla oynanması gerekir.” dediğimizde yine “ Biz böyle oynadık ve orada golü attık, siz Ģey
yapıyorsunuz.” deniliyor. Bunlar diğer Ģeylerde de gözüküyor.
Bakın, dıĢ politikada hiç sağa sola bakmadan, değer esaslı deyip dıĢ politikanın, millî imkânlarla millî hedefleri ahenkleĢti rme
sanatı olduğunu unuttuk ve hiç kimsenin ne tavır aldığına bakmadan devam ettik, Ģimdi bir baktık ki ofsayttayız, bütün takım çekilmiĢ,
yola beraber gittiklerimiz, biz rakip kaleye en yakın -iĢte ofsaydın bir tarifi var- o vaziyetteyiz.
Benzer durum ĠçiĢleri Bakanlığımızın ana sorumluluk alanı olan iç güvenlikte de aynı Ģekilde. Burada da tarihin, birlikte
yaĢamanın, sosyolojinin, demokrasinin bütün gereklerini, bilimi, bilgi birikimini bir tarafa atıp gözümüzü kapatarak koĢtuk ve Ģu anda
ofsaytta olduğumuz ortaya çıktı.
Hani bir fıkra vardır, yurt dıĢında anlatırlar, otobanda ters istikametten gidiyordur birisi, radyodan da bir aracın ters istikametten
gittiği anonsunu, ikazını duyunca “ Ne biri, hepsi ters istikametten gidiyor.” der. Bugün de Hükûmet böyledir, kendisinden baĢka
yapanı, yapılanı savunan kalmamıĢtır.
Sayın Bostancı, Mecliste de benzer konuĢmaları yapıyor, yetki söz konusu olduğunda yüzde 49,5‟u hatırlatıyor ama sorumluluk
derken, bugün tutanaklarda da görülür, “ Bu sorumluluk hepimizin, burada hepimizin sorumluluğu var.” diyor.
Evet, bugün “ ĠçiĢleri Bakanlığı” deyince, “ iç güvenlik” deyince çözüm süreci ve onun sonuçları ön plana çıkmıĢ vaziyette.
Burada arkadaĢlar, birlikte yaĢamaya, bu toplumun birikimine, bu toplumun kardeĢliğine aykırı, buradaki birikimi inkâr eden bir yola
girilmiĢtir. En kısa zamanda bu yoldan geri dönülmesi gerekir. Bu sorular, bu kavramlar, bu sorunlarla meseleye yaklaĢıldığı müddetçe
bu mesele büyüyecek ve çözümü gittikçe daha da zorlaĢacaktır.
Hatırlayalım, 90‟ lı yıllarda bugünkü -tırnak içinde- “ kazanım” diye söylediğimiz Ģeylerin belki beĢte 1‟ ine bu iĢin çözüleceği
iddia ediliyor idi ama bugün gelinen noktada artık Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı‟ nı da tevil ederek, yanlıĢ anlayarak bir
bölünme, bir muhtariyet, bir otonom bölge ve onun arkasından da Türkiye‟ den bir toprak koparmaya doğru gitmektedir. Bölücü
örgütün kuruluĢ beyannamesinde bu vardır ve bundan vazgeçtiğini hiç bu zamana kadar hiçbir yerde beyan etmemiĢtir. “ KardeĢlik,
barıĢ” diyenler de bölücü örgüte dönüp bunu bir kere olsun sormamıĢlardır. Bugün “ çözüm süreci” dediğimiz hadise, bu açıdan,
hakikaten, bu zamana kadar ki tarihin inkârı anlamındadır.
Hatırlayalım, 90‟ lı yıllarda bize Ġspanya‟ yı, baĢka yerleri örnek gösterenler vardı, nedense bugünlerde söylemiyorlar çünkü
bunlar hadisenin o andaki safhasıyla ilgili bir durumdu. Bakın, Ġspanya‟ da hâlâ ayrılıkçılık talepleri devam ediyor, “ Madrid‟ e para
göndermeyeceğiz.” diyorlar, Ģey yapıyorlar.
Yine “ Çözüm süreci demokrasinin inkârıdır.” dedim. Çözüm sürecinde kim, kimi, neye göre temsil ediyor? Böyle bir meĢruiyet
nerede var? Anayasa‟ da mı var, dünyada evrensel hukuk kurallarında mı var?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Koçdemir, ek süre veriyorum.
KADĠR KOÇDEMĠR (Bursa) – Ben burada birileriyle ilgili ne adına konuĢabilirim? Bu yetkiyi nereden alırım? Demokraside,
insanların doğarken birlikte getirdikleri ve değiĢtiremeyecekleri Ģeyin temsili diye bir Ģey var mıdır, meĢru mudur, bunun tanındığı
yerde Avrupa‟ nın ortasında Belçikası‟ ndan Ġngilteresi‟ ne kadar pek çok yerde birlikte yaĢama nizasız, fasılasız devam ettirilebilmiĢ
midir?
Bugün ölçüsünü, ölçeğini, süresini, Ģiddetini bölücü örgütün ayarladığı bir Ģiddet ortamıyla karĢı karĢıyayız. Bütün umutlar,
sahibinin sesi köĢe yazarlarının “ antibiyotik tedavisi” dediği, birkaç ay sonra olayların daha da Ģiddetlenip bugün kıĢ konumunda olan
örgüt mensuplarının ellerindeki Kuzey Suriye‟ deki iĢi bitirdikten sonra tekrar devreye girmesi zamanında “ antibiyotik” diye
bölücübaĢının devreye girmesine bakılmaktadır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
KADĠR KOÇDEMĠR (Bursa) – Ve bütün bunlar olurken, bütün bu kararlar alınırken hiç kimse sorumluluk hissetmemektedir.
Demin bir arkadaĢımızın kullandığı bir kelimeyle ilgili sözlük anlamı merak edildi. Lütfen, “ sorumluluk” ve “ siyasi
sorumluluk” un ne anlama geldiğine dair de literatüre bir bakalım. Yani teflon tava gibi her zaman hiçbir Ģey yapıĢmadan, her zaman
kelimelerle ders veren bir iktidar anlayıĢı belki bugünü kurtarabilir, belki aritmetik olarak devam ettirilebilir ama tarih karĢısında bu
sorumluluğun hesabı bir gün mutlaka verilir.
Ben bu vesileyle birkaç hususu Sayın Bakana arz etmek isterim. Öncelikle, bu zamana kadar genellikle “ özgürlük, hürriyet”
denildiğinde “ Devletin güç kullanımından emin olma.” anlaĢılıyordu ama sadece Türkiye‟ de değil -Türkiye‟ de biraz daha fazla olmak
üzere- artık devletin bu fonksiyonunu yapamamasından kaynaklanan özgürlük ve insan hakları, temel haklar kısıtlamaları söz
konusudur. Buna ağırlık verilmesinde fayda vardır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Koçdemir, toparlamanız için üçüncü defa süre veriyorum.
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Buyurun.
KADĠR KOÇDEMĠR (Bursa) – BütünĢehir uygulaması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı‟ na, mahallî idarelerle ilgili
birikime aykırıdır, halka yakınlık ilkesine aykırıdır, bunun bir an önce düzenlenmesi gerekir.
Özel hayatın gizliliği konusunda biraz tedbirsiz ve diğer ülkelerdeki uygulamaları dikkate almayan bir tavır var, bunun
düzeltilmesi gerekir.
Yine, mülki idare amirleri, Türkiye‟ nin her yerinde herkese, her yere ve her derde yakın olan meslek mensuplarıdır. Bunların
hizmet kapasite ve kabiliyetlerinin artırılması gerekmektedir. Son yasal düzenlemeler ciddi zafiyetlere yol açmıĢtır. Yine, bu meslek
mensuplarının özlük haklarının da taĢıdıkları sorumluluk ve yaptıkları emeklere uygun hâle getirilmesi gerekmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğünde yetersiz bulduğumuz iyileĢtirmelerle rütbe, mevki, hiyerarĢinin özlük haklarındaki karĢılığının
bulunması bakımından eksiklikler bulunmaktadır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Koçdemir, son cümlenizi alalım lütfen.
KADĠR KOÇDEMĠR (Bursa) – Bitiriyorum efendim.
Bunun da kısa zamanda düzeltilmesini arzu ediyoruz.
Bütçenin hayırlı uğurlu olmasını, ĠçiĢleri Bakanlığı mensuplarının görevlerini, ağız tadıyla ve memleketimizin, devletimizin
hedeflerinin yerine getirildiği bir ortamda yapmalarını sağlayacak bir yıl olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın Gürer, buyurun.
Süreniz beĢ dakika.
ÖMER FETHĠ GÜRER (Niğde) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli katılımcılar; terör, ülkemizde herkesi ve her kesimi ciddi
olarak etkilemekte ve kaygılandırmaktadır. Öncelikle Ģehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı yaĢam diliyorum. AKP iktidarları
sürecinde ülkemizde terör konusunda politikalar “ ya açılım ya imha” mantığıyla yürütülmüĢtür. Sonuçta yüzlerce Ģehit ve gazimize
neden olan sonuç hâlen de belirsiz bir süreç olarak devam etmektedir. Bu anlamda izlenen politikalar yetersiz ve çözüm odaklı değil,
güncel, değiĢken politikalar içermektedir. Fakir fukara çocukları her gün Ģehit olmaktadır. Bu süreç böyle devam etmemelidir. ġehitlere
saygı dahi giderek unutulur boyuta doğru gitmektedir.
2002‟de biten terör, 7 Hazirandan bugüne erdiği noktada düĢündürücüdür. Artık söz söyleme süreci sona ermeli, çözüme tüm
partilerin iĢ birliğiyle odaklanılmalıdır, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ortak karar ve yaklaĢımla çözüm üretilmelidir. Sayın Bakanın
olan biteni dahi Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kez anlatmaması, sürecin milletvekillerinin bilgisinden dahi uzak yürüdüğünün
göstergesidir.
Terör yanında komĢu ülkelerle sorunlar da ülkemiz geleceği konusunda yalnız AKP bakıĢ ve yaklaĢımlarıyla olayların
aĢılamadığının da görülendir. Ülke geleceğinin tüm siyasi partilerin ortak yaklaĢımıyla ele alınması gereken bir dönemdeyiz. Biz
halktan oy kaldık, o zaman her yaptığımız doğru anlayıĢı, AKP‟ ye de ülkeye de yarar getirmez. Terörün tüm ülkenin ve her yurttaĢın
ortak sorunu olduğu dikkate alınarak çözüme yönelmeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi çözümün adresi olmalıdır, ortak politika oy
kaygısından arınarak sağlanmalıdır.
Bu vatan hepimizindir, ne bölünme ne dıĢarıdan müdahaleyi kabul etmemiz olası değildir. Çözüm, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde yaratılmalı ve terörün bir an önce bitirilmesi sağlanmalıdır. “ Terörle mücadele” konu baĢlığında Sayın Bakanın
“ Hükûmetlerimiz döneminde terörle etkin bir mücadelenin yanında özgürlükçü politikalar, demokratikleĢme ve insan hakları alanında
yapılan reformlarla devlet-millet kaynaĢması sağlanmıĢtır. Terörün istismar ettiği siyasal ve sosyal sorunlar üzerine cesaretle gidilmiĢ,
bu konuda reformlar büyük bir kararlılıkla hayata geçirilerek ülkemizde yakın dönemde sessiz bir devrim yaĢanmıĢtır.” ifadesi dahi bu
sürecin bir nedenidir.
Sayın Bakan, sunuĢ konuĢmasında yer alan birkaç konuya daha değinmek istiyorum: UyuĢturucu kullanımı önlemlere karĢın
ilkokullara kadar inmiĢtir. Mücadele çok yönlü geniĢletilmelidir. Bir kısım uyuĢturucu kullanırken AKP döneminde oluĢan ekonomik
sorunlarla yaĢanan süreç daha çok kiĢinin uyuĢturucuya yönelmesine neden olduğu bir süreçtir. Kolay ulaĢılan, ucuz, öldürücü
uyuĢturucu madde kullanımı artmıĢtır. Aileler uyuĢturucu bağımlısı olmadan olayı fark edememektedir. Bu konuda okul, zabıta,
muhtar, Emniyet iĢ birliği yanında her kesimin konuyu önemsemesi Ģarttır. Zabıtalarda bu bağlamda mücadele için silah ve gözaltı gibi
konularda kanuni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu düĢünüyorum. Bazı okul önlerine polis, aracıyla gelmekte, okul dağılımıyla
gitmektedir, oysa çocuk yolda uyuĢturucu tacirinin eline düĢmektedir. Ayrıca uyuĢturucu kullanan çocuklar için görevliler
“ Yakalıyoruz, bırakıyorlar.” diyerek yakınmaktadırlar. Bu konuda tedavi önemlidir, tedavi sonrası takip edilmesi gerektiği süreç
önemlidir. Her mahallede uyuĢturucu kullananların yerleri bilinmekte, bu anlamda caydırıcı ve eğitici çalıĢmalar gereklidir. Kimi
veriler doğru yansıtılmamaktadır. Çünkü eldekilere göre soruna bakılmakta, oysa bu sorun daha yaygın ve kangrene dönüĢmüĢ
durumdadır.
Sayın Bakan, kaçak kazılar konusunda da alınan önlemler yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda ekonomik sorunların artmasıyla
ülke tarihî alanları delik deĢiktir. Niğde ilinin 131 köyünde tarihî varlık izleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının yapması gereken
çalıĢmalar yapılmadığı için define avcılarının talan alanına dönmüĢtür. Ġhbarların dıĢında antik kazı alanlarına gerekli müdahaleler
yapılmadığı için de tahribat hızlanmıĢtır. Bölgeye gittiğiniz zaman alan içinde tarihî bölgelerin neredeyse her yeri delik deĢiktir ve bu,
neredeyse de her gün devam eden bir süreçtir.
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Yine, trafik kazalarının artmasına rağmen önlem alınamamasının bir nedeni kazalara neden olan Ģartların yok edilmesi değil,
vatandaĢın deyimiyle, Maliyeye gelir sağlayacak biçimde cezaların kesilmesidir.
Sayın Bakan, ayrıca güvenlik görevlilerinin terör yaĢanan bölgeleri tanımadan orada görevlendirildikleri yönünde yaygın
anlatılar vardır. Ayrıca güvenlik güçlerinin görev yaptıkları, sivil memurların özellikle uzmanlık ve branĢlarında ilerleme adına
sınavların açılmaması, sivil memurların terör tazminatı almadıkları hâlde doğu ve güneydoğuda görevlendirilmeleri…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ÖMER FETHĠ GÜRER (Niğde) - …özlük hakları ve maaĢlarının iyileĢtirilmemesi gibi sorunlar da bizleri iletilendir. Görev
tanımına göre teknisyen yardımcılarının çay servisi, kat temizliği, malzeme taĢıma iĢlerinde çalıĢtırıldığı, aĢçıların teknik hizmetli
sayılmadığı, mütercimlere kendi uzmanlık alanında yükselme olanağı verilmediği yine bize yansıtılan sorunlardandır. Ayrıca
muhtarlarda olduğu gibi emekli olan sivil memurların silah harcı ödemeye baĢladıkları, bu konunun da sorun olmaktan çıkarılması
istenmektedir.
Keza, belediyeler konusunda da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili baĢvuruların geciktirilerek uygulamaya geçirildiği,
bunun yanında daha çok denetime tabi tutulduğu, ayrıca il özel idare kurumunun büyük Ģehirlerde ortadan kaldırıldıktan sonra malların
verilmesi sürecinde CHP‟ li belediyelerin olduğu bölgelerde CHP‟ li belediyelere devri yapılmadığı hâlde diğer belediyelere bunların da
devredildiği yönünde ciddi iddialar vardır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Gürer, ikinci ek süreniz…
ÖMER FETHĠ GÜRER (Niğde) – TeĢekkür ediyorum.
Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Değerli arkadaĢlar, birleĢime saat 19.00‟ a kadar yemek arası veriyorum.
Kapanma Saati: 17.58
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 19.03
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN (İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, 22‟ nci BirleĢimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
GörüĢmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Sayın Çam, söz sırası sizde.
Buyurun lütfen.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum.
Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun çok değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum, iyi akĢamlar diliyorum.
ĠçiĢleri Bakanlığının bütçesini görüĢüyoruz.
Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; CumhurbaĢkanı Erdoğan‟ ın Oslo görüĢmelerinin hemen arkasından yaptığı konuĢma Ģuydu:
“ Oslo” da görüĢen Ģerefsizdir.” dedi ve noktayı koydu. Daha sonra “ Ben görüĢmedim ama devlet görüĢmüĢtür.” dedi yani görüĢen
birilerinin olduğunu böylelikle teyit etti.
Geçtiğimiz günlerde Almanya‟ da, Mezopotamya Yayınları tarafından “ Ġmralı Notları” diye, “ Demokratik KurtuluĢ ve Özgür
YaĢamı ĠnĢa” adında bir kitap yayımlandı. Bu kitaptan birkaç paragrafı sizlerle paylaĢmak istiyorum.
2013 döneminde BaĢbakan Erdoğan, HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder‟ i davet ederek bir görüĢme gerçekleĢtiriyor. Bu
görüĢme yaklaĢık üç saat sürüyor ve bu görüĢmede sadece BaĢbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan bulunuyor. Bu üç saatlik görüĢmenin
içinde, yirmi-yirmi beĢ dakikalık bir bölümünde Gezi olayları konuĢuluyor ve toplam görüĢme de üç saat sürüyor.
Bu görüĢmede Önder, Sayın BaĢbakana diyor ki: “ ‟ ġimdi ben heyete girersem Kandil‟ e de gideceğim. Siz süreç hakkında ne
düĢünüyorsunuz, neleri yapmayı planlıyorsunuz?‟ diye sordum. O da bana „ Cemil‟ e -Bayık‟ ı kastediyor- söyle, bana meydan okuyup
durmasın.‟ ” diyor.
Öcalan da gülerek: “ Türk iĢi kabadayılık! Cemil‟ i ben uyaracağım. BaĢbakanı da siz uyarın. Bu iĢler bu üslupla olmaz.”
Süreyya Önder: “ BaĢbakan devam etti: „ Bana ne yapacağımı soruyorsun, söyleyeyim. Her Ģeyi yapacağım. Bir zamanı var ve bu
konuda Apo ile de anlaĢmıĢım. Tek bir kırmızı çizgim var, o da Suriye‟ dir. Orada Kuzey Irak benzeri bir yapılanmaya asla izin
vermeyeceğim.‟ ” diyor Sayın BaĢbakan, dönemin BaĢbakanı, bugünün de CumhurbaĢkanı.
Sırrı Süreyya Önder, bunu anlatınca Öcalan‟ a, Öcalan‟ ın da sinirlenerek “ Sen de ona söyle: Biz de merkezî Suriye devleti içinde
Kürtleri asla eritmeyeceğiz. Bu da bizim kırmızı çizgimizdir!” dediği bir görüĢme gerçekleĢiyor.
Bunlar, Mezopotamya Kitabevinin Almanya‟ da basmıĢ olduğu ve Türkiye‟ de de birçok gazetenin ve köĢe yazarının aldığı,
bizim de fotokopilerden elde ettiğimiz belgeler.
ġimdi, değerli arkadaĢlar, çok önemli bir sorundur bu. Yani bugün güneydoğuda yaĢanan çatıĢmalar, hayatını kaybeden polis,
asker, jandarma, sivil vatandaĢ, orada yaĢayan insanlar dâhil olmak üzere hepimizi gerçekten ciddi anlamda yaralamaktadır. Dünyanın
hiçbir ülkesinde bu çatıĢmaların ömrübillah devam ettiği görülmemiĢtir. Dünyanın neresinde olursa olsun, Afrika‟ da olsun, Güney
Amerika‟ da olsun, Asya‟ da olsun, Balkanlarda olsun, nerede olursa olsun bütün çatıĢmaların, savaĢların nihai olarak bir sonuç noktası
vardır.
Bu tip görüĢmelerin yapılmasının bence bir mahzuru da yok, yeter ki sonuca ulaĢsın ve ülkede barıĢ ve kardeĢlik egemen olsun.
Hiçbir sorun yok, bunda problem yok arkadaĢlar. Sorun Ģu: Bunların gizli yapılmıĢ olması, toplumdan kaçırılmıĢ olması ve belli bir
noktaya giderken bunun iç siyasete alet edilmesi ve geldiğimiz noktada, bugün, iĢte insanlarımız yine hayatını kaybediyor. Bu
çatıĢmalar nihai olarak bir sonuç; bir neden var, o da bir Kürt sorunu. Ben Türk‟ üm ve bununla da gurur duyuyorum, benim ana dilim
diyorum, onurum bu benim diyorum. Ama karĢımdaki insanlardan bir bölümü “ Ya, ben de Kürt‟ üm, benim bir ana dilim var, bir
kültürüm var, bununla ilgili sorunlarım var.” diyor. Hatta Çerkez‟ im, Gürcü‟ yüm ve hatta Rum‟ um, Ermeni‟ yim. Musevi‟ yim,
Ezidi‟ yim, Süryani‟ yim… Neyse iĢte, bu topraklarda yaĢayan 72 millet yani neyse. Doğumdan kazandığımız zenginlikler bizim bunlar;
bu da bizim Ģerefimizdir, onurumuzdur, mezhep de dâhil olmak üzere. Ben nasıl Türk olduğumdan gurur duyuyorsam, onur
duyuyorsam karĢımdaki insanının doğumdan kazandığı zenginlikler de onun onurudur, Ģerefidir. “ Hayır, sen öyle değilsin, böylesin.”
demenin de bir anlamı yok. ĠĢte, arkadaĢlar, otuz dört yıldır bilançolar ortada, hem ekonomik hem insani olarak her Ģey ortada. O
zaman, bunun çözümüyle ilgili olarak da hepimizin samimi ve içten, elimizi taĢın altına koymamız gerekiyor, bunu küçük politik
hesaplara kurban etmemiz gerekiyor.
Bakın, hiçbir Ģey gizli kalmıyor, yapılan görüĢmelerin tutanakları sızıyor. Sayın BaĢbakan neler söylemiĢ: “ Bayık‟ a söyle, bana
üfürmesin.” Öcalan da diyor ki: “ Ona söyle, o da böyle yapmasın.” Bunların hepsi nihai olarak ortaya çıkıyor ve konuĢuluyor
arkadaĢlar ve konuĢulacak. O zaman bizim Ģapkamızı önümüze koyup bu sorunun çözümüyle ilgili ciddi ve samimi olarak çaba sarf
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etmemiz gerekiyor. Bunun yeri de Parlamento. Defalarca Parlamentoda söyledik: “ Bir araĢtırma komisyonu kurulsun, bunları
inceleyelim, bunları konuĢalım, iktidar partisine yardım edelim, elimizden geleni yapalım.”
Ben kendi bölgem Ġzmir‟ de Ģehit cenazelerine katılmaktan artık yoruldum, o insanların acılarını duymaktan, onların
cenazelerinde yaĢanan trajedileri görmekten her birimiz ama her birimiz yoruluyoruz arkadaĢlar ve içimiz acıyor. Bu son olaylardan
sonra Ġzmir‟ in Aliağa ilçesine bir Ģehit cenazesi geldiğinde, doğulu olan vatandaĢların evleri basıldı; iki gün sonra da MuĢlu bir ailenin
Ģehit olan oğlunun da cenazesi geldi arkadaĢlar. Ġki gün önce evleri basılıyor doğulu oldukları için, iki gün sonra o MuĢlu ailenin Ģehit
olan oğlunun cenazesi Ġzmir Aliağa‟ ya geldi arkadaĢlar. Ne büyük trajediler yaĢıyoruz.
O nedenle, bu sorunların çözümü için, hepimizin elimizden gelen bütün çabayı ve gayreti göstermemiz gerekiyor. ġimdi, bunları
yapmadığımız sürece, maalesef, bu tip sıkıntıların devam edeceği de açık ve net.
Hemen arkasından Suruç olayları, hemen arkasından Ankara Garı olayları, Ġstanbul Sultanahmet olayları. Suruç‟ a gittim,
inceledik bir heyetle beraber. Kaymakama sordum, Cumhuriyet Savcılığına sordum: “ Ya, bu insanların buraya geleceği belli, devlet
olarak biz bunları takip etmedik mi?” Kaymakamın verdiği cevap: “ Sayın Vekilim, bize dediler ki: „ Polisler bizden uzak dursun,
güvenlik güçleri bizi tahrik etme unsurudur, uzak dursun. O nedenle, biz güvenlik güçlerini bu gruba yaklaĢtırmadık.‟ ” “ Grup”
dediğimizin hepsi de üniversite öğrencileri, gitmiĢler oraya, etkinlikler var orada. ArkadaĢlar, Ģimdi “ Dikmen Kapı‟ nın önüne KAMUSEN geldi, KESK geldi, Ģu sendika geldi, bir basın açıklaması yapacak.” denilse, 20 kiĢi gelip basın açıklaması yapıyorsa 100 polis
vardır arkadaĢlar; yarısı resmîdir, yarısı sivildir, kimisi kamera çeker, kimisi video çeker, kimisi fotoğraf çeker, kimisi not alır, kimisi
uzaktan takip eder, kimisi yakından takip eder. Nasıl oluyor ki Suruç‟ ta böyle bir toplantı var, böyle bir etkinlik var, devletin polisi,
istihbarat örgütü uzakta duruyor? Çok Ģükür, hiçbir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmedi; memnuniyet verici. Ama, arkadaĢlar, nasıl
olur da 2 tane IġĠD‟ ci gelir, bombaya sarılır, 32 insanı öldürür devlet takip etmez arkadaĢlar?
Hemen arkasından, 2 polis uykusunda öldürülüyor. Kabul edilebilir mi? 2 gram değil, 2 kilo değil, 20 kilo değil, 200 kilo değil,
2 ton patlayıcı traktöre yükleniyor, jandarma karakoluna gönderiliyor, patlatılıyor ve 10-11 askerimiz Ģehit ediliyor. Peki, bu ülkenin
istihbarat örgütü ne yapar arkadaĢlar ya? Sayın CumhurbaĢkanı diyor ki: “ Biz, Kemal Kılıçdaroğlu‟ nun nefes alıĢveriĢini bile takip
ediyoruz.” Ġyi, baba, Kemal Kılıçdaroğlu‟ nun nefes alıĢveriĢini takip ediyorsun da 2 ton patlayıcıyı traktöre, kamyona yükleyip de,
Dağlıca‟ daki karakola gönderip de patlatan adamı niye takip etmiyorsun, neden, niçin, istihbaratımız bu kadar mı bitti veyahut da beni,
onu, bunu takip etmek varken orayı takip etmeye gerek yok mu? Veya otoyolların altına mayın döĢeniyor, yapan müteahhit belli, eden
belli, Ģu belli, bu belli. E, peki, neden bunlar yakalanmıyor arkadaĢlar, neden, kim döĢüyor bunları, nasıl yapılır bunlar, nasıl bu devletin
haberi olmaz? Eğer gerçekten bu ülkenin istihbarat örgütü, güvenlik görevlisi bunları takip etmemiĢse vay bizim hâlimize, her an bu
ülke iĢgal edilebilir arkadaĢlar; bu kadar yoksunsak, bu kadar bitapsak bizim hâlimiz çok kötü arkadaĢlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Ek süre veriyorum efendim, toparlayın.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – O nedenle, hemen arkasında Ankara‟ da gar… Ben bugün tesadüfen buradayım. Kırk üç yıllık bir
sendikacı olarak, bir iĢçi olarak ben de o gün oradaydım, gar meydanındaydım, 20 metre ilerimde patladı ve benim önüme bilyel er
düĢtü arkadaĢlar. ġimdi, o günün geçici sayın bakanı canlı bombacıların telefonlarını dinlemiĢ, kimin nerede, ne yaptığından, ne
yapacağından haberdar imiĢ. Suriye‟ ye gidip eğitim aldıklarını biliyor ve bununla ilgili bir güvenlik ihmalinin olmadığını Sayın Selami
Altınok söylüyor. ArkadaĢlar, nasıl olur bu ya? Ankara‟ nın göbeğinde bombalar patlatılıyor ve diyor ki: “ Hakkında ihbar var, 2 canlı
bomba.” Ve haklarında ihbar da var yani. Buna rağmen de geliyorlar, bunu patlatıyorlar arkadaĢlar. Bu, kabul edilebilir bir iĢ değildir.
Bana göre bunun kırılma noktası: 17 Mart 2015‟ te Selahattin DemirtaĢ‟ ın grupta “ Seni baĢkan yaptırmayacağız.” demesinden
sonra, 7 Hazirandan sonra, yüzde 40‟ ın da arkasından sonra bir yerlerden düğmeye basıldı, Suruç, Ankara Garı ve ondan sonraki devam
eden olaylarla birlikte Türkiye 1 Kasım seçimlerine götürüldü arkadaĢlar. Olabilir, 1 Kasım seçiminde 317 milletvekili aldınız, tek
baĢınıza iktidar oldunuz; hayırlı uğurlu olsun. E, peki, bu yaĢanan olaylardan memnun musunuz arkadaĢlar, mutlu muyuz yani? Bu
kadar askerimiz, polisimiz Ģehit oluyor, bu kadar insanımız hayatını kaybediyor, bir iktidar uğruna bunlar kabul edilebilir mi arkadaĢlar,
bunlar doğru mudur arkadaĢlar? O nedenle, bizim bunların hepsine bir son vermemiz lazım.
Sayın Bakan, konuĢmanızda dediniz ki: “ Bir insan hakları tarihi yazdık.” ġimdi, 2015 yılıyla ilgili Avrupa Ġnsan Hakları
Mahkemesi, raporlarını açıkladı.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen, toparlar mısınız.
Ġkinci uzatmanızı da veriyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Raporda, iç güvenlik paketinin ifade özgürlüğü ve barıĢçıl gösterilerde toplanma hakkını daralttığı ifade
edildi; Terörle Mücadele Kanunu‟ nun (TMK‟ nın) ve hâlen Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin yasalarına ve AĠHM‟ in
uygulamalarına uygunluk sağlamadığı belirtildi. Ġç güvenlik paketi, güvenlik güçlerinin keyfî uygulamalarının soruĢturulmamasını
garanti altına aldı. ĠĢkence ve kötü muameleyi engelleme konusunda son birkaç yılda geliĢme sağlanmıĢ olsa da hâlen birçok sorunun
aynı kaldığı ifade edildi. “ Özellikle toplumsal gösterilerde orantılı güç kullanılmasıyla ilgili kesin ve bağlayıcı kuralların kesikliği ciddi
endiĢe konusu.” diyor raporda. Yine, raporda diyor ki: “ Güvenlik güçlerinin faili olduğu insan hakları ihlali kurbanlarına adalet
sağlamada önemli zorluklar var. Güvenlik güçlerine karĢı yasal iĢlem baĢlatmak isteyenler, yargı tarafından öncelik verilen karĢı
davalarla yüz yüze kalıyor.” Raporda yine güvenlik güçleriyle ilgili Ģikâyetleri etkili Ģekilde soruĢturmak üzere bağımsız si vil bir
kurumun oluĢturulması gerektiği ifade ediliyor. Yine raporda, bu kurumun aynı zamanda, güvenlik güçleriyle ilgili suçlardaki
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cezasızlık sorununun çözümünde rol oynayabileceği belirtiliyor. Gözaltında kaybetmeler ve toplu mezarlar sorununa kapsamlı bir
yaklaĢım sağlanamadığı da raporda yer alıyor. Güvenlik güçlerinin faili olduğu yargısız infaz iddialarıyla ilgili bağımsız soruĢturma
eksikliği hâlen devam ediyor. Dolayısıyla, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin vermiĢ olduğu bu kararlar sizin söylemiĢ olduğunuz
“ Ġnsan haklarında bir devrim yarattık.” sözüyle hiç örtüĢmüyor ve sizin insan hakları konusunda yapmıĢ olduğunuz devrimin sadece bu
satırlarda kaldığının altını çizdiğimi söylemek istiyorum.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; bu BüyükĢehir Yasası‟ yla birlikte birçok bütünĢehirlerde il özel idare malları oradaki
belediyelere devredildi. Doğru ama Ġzmir‟ de Ġzmir‟ deki özel idare malları maalesef devredilmiyor. Mahkeme kararıyla, ilgili
belediyeler almak zorunda kalıyor. AKP‟ li belediyelere devrediliyor ama CHP‟ li veyahut da MHP‟li baĢka belediyelere…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Toparlıyorum.
BAġKAN – Sayın Çam, lütfen, son bir dakika daha vereceğim toparlayalım lütfen.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bir buçuk saat konuĢtu Sayın Bakan, “ otuz dakika” dediniz, bir buçuk saat konuĢtu tam, tam bir buçuk
saat konuĢtu.
BAġKAN – Doğru söylüyorsunuz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Saat 12.05‟ te baĢladı, 13.35‟ te bitti.
BAġKAN – Süreniz geçiyor ama.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ama, bu kadar olur mu adaletsizlik? Bir buçuk saat konuĢacak, “ on-on iki dakika” diyeceksiniz, ikide bir
diyeceksiniz ki böyle Sayın BaĢkan. Bu kadar mobbing uygulamayın.
BAġKAN – Efendim, o bir dakikanın yirmi saniyesi gitti, yenileyeyim süreyi.
Buyurun.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Peki, toparlıyorum.
Sayın BaĢkan, polisle en çok karĢı karĢıya gelenlerden biriyim. Bir sendikacı olarak nerede eylem var, nerede hak arayıĢı var
ben oradayım.
BAġKAN – Size iki dakika…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – En çok biber gazı yiyen, en çok tazyikli su yiyen… Daha geçtiğimiz üç hafta önce burada Dikmen
Kapı‟ da, sendika geldi, kamu çalıĢanları, -Sayın Bakanın arkasında bulunan bütün kamu çalıĢanları için söylüyorum- daha insanca bir
bütçe için basın açıklaması yapacaklar, sizin arkadaĢlar memurları sürüyorlar. Devletin bir memuru diğer memurunu sürüyor, böyle
sürüyor, “ Süreceksiniz.” diyor, aĢağıya kadar sürüyor. Ben de karĢıdan geliyorum, ne oluyor, bir dakika durun, bir basın açıklaması
yapılacak dedim. “ Biz emir aldık süreceğiz.” Ben milletvekiliyim dedim. “ Ben de memurum, devlet memuruyum, talimat aldım,
hepinizi süreceğiz.” dedi, Bakın, arkadaĢlar, emniyet amiri söylüyor bunu. ġimdi, biz o kötü muameleyi yapan polisler için, geçtiğimiz
iki hafta önce, aĢağıda, Mecliste onların göstergelerinin 2600‟den 3000‟ e çıkartılması yerine, 3.600 olması gerektiğini söyledik. Çünkü
talimatı yukarıdaki kodamanlar veriyor, aĢağıdaki memur da ne yapsın, vatandaĢla karĢı karĢıya kalıyor. ġimdi, ne oldu? 3000 yapıldı,
artan ücret 41 lira ile 70 lira arasında. Bu da tazminatların içerisinde olduğu için emekliye hiçbir faydası yok, hiçbir faydası yok,
aktifken faydası var ama emekli olduğunda hiçbir Ģey yok. Bunun ücretlere yansıtılması gerekiyor ve 3600‟ün olması gerekiyor.
ġimdi, Sayın Bakan, son, toparlıyorum Sayın Bilgiç söylemeden.
Bir de Ģu var: Üniversite mezunu olanlara bu ek göstergeyi uyguladınız ama lise mezunu olanlara bu 3000 göstergesini
uygulamadınız. Bununla ilgili de büyük bir haksızlıkların olduğunu düĢünüyorum.
Sonuç olarak Sayın Ala, Ģanslı bir insansınız, mülkiyeden geldiniz, kaymakamlık yaptınız, valilik yaptınız, geçen dönem 317
milletvekilinin olduğu AKP Grubunun içerisinde o kadar Mülkiye mezunu varken çıktınız geldiniz ve ĠçiĢleri Bakanı oldunuz, bürokrat
olarak.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Siz de sendikacıymıĢsınız ama o da Ģans yani.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bakan oldunuz, yani AKP‟ nin içerisinde... Ama ben emek vererek geldim, tırnaklarımla.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Ben emek vermeden mi geldim?
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Tırnaklarımla... AKP‟ nin içerisinde 317 milletvekili vardı, yani bakanlık yapacak o kadar insan vardı
orada ama...
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Bir sürü sendikacı vardı ama siz de sendikacı olarak geldiniz.
BAġKAN – Sayın Bakanım, Sayın Çam‟ ın insicamını bozmayın.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – ...yapmıĢ olduğunuz “ kutsal görevler” sonucunda geldiniz ĠçiĢleri Bakanı oldunuz. Tarih sizin valilik
döneminizi, Batman, Diyarbakır Valiliği döneminizi ayrı yazacak, müsteĢarlık döneminizi, ĠçiĢleri Bakanlığı döneminizi ayrı yazacak.
O dönemlerinizi ayrı ama Bakanlık döneminizi ayrı da yazacaktır, bundan hiçbir Ģüpheniz olmasın, hiç Ģüpheniz olmasın.
Biz ülkemizde barıĢ ve kardeĢliğin egemen olmasını istiyoruz, bu ülkede hiç kimsenin canının yanmamasını ve kanının
akmamasını istiyoruz ve bu ülkede gerçekten insan haklarının egemen olduğu, insanlarımızın kendilerini özgürce ifade edecekleri bir
dönemin olmasını istiyoruz.
2016 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum Sayın Çam.
Sayın Aydın, buyurunuz.
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ĠBRAHĠM AYDIN (Antalya) – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri, kıymetli milletvekili
arkadaĢlarım, çok değerli bürokrat arkadaĢlarım, sevgili basın; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Göç ve iltica hareketlerinin bölgemizde bu denli önem kazandığı günümüzde bu alanın layıkıyla yönetilebilmesi için, göç
alanına iliĢkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların
Türkiye'ye giriĢ, Türkiye'de kalıĢları, Türkiye'den çıkıĢları ve sınır dıĢı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti
mağdurlarının korunmasıyla ilgili Göç idaresi Genel Müdürlüğü, 11 Nisan 2013 yılında ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı bir kurum olarak
kurulmuĢtur. Muadilleri arasında 3 ile 5 yıl arasında gerçekleĢtirilen geçiĢ sürecini kısa bir sürede baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢtır.
Önemli geçiĢ güzergâhları üzerinde bulunan Türkiye ise söz konusu nüfus hareketlerinin odağındaki ülkelerden biridir. Bunun en somut
örneği, ülkemize çeĢitli amaçlarla gelen yabancıların sayılarında görülen dikkate değer artıĢtır. Bir yılda Türkiye'ye giriĢ çıkıĢ yapan
yabancı sayısı 30 milyonu, ülkemizde yasal olarak ikamet eden yabancı sayısı 400 bini geçmiĢtir. 2,5 milyonu aĢkın sığınmacıya da ev
sahipliği yaptığı düĢünüldüğünde -ki dünya üzerinde pek çok ülkenin nüfusu bu rakamlardan azdır- Genel Müdürlüğün sorumluluk
alanını daha net vurgulamıĢ olacağımı düĢünüyorum.
Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, değerli üyeler, kıymetli arkadaĢlarım; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkin bir
iltica ve göç yönetimini sağlam bir yasal zemine oturtarak göçmenlerin ve uluslararası koruma arayanların haklarının teminatı olmuĢtur.
Bu Kanun‟ la göçmen ve mülteci haklarının yasal çerçevesi uluslararası standartlara uygun hâle getirilmiĢtir. Bu kanunla ayrıca Göç
idaresi Genel Müdürlüğü 81 ilde teĢkilatlanmayı tamamlamıĢtır. Giderek yükselen istikrarının yanında bölgesel ve küresel dinamiklerin
etkisiyle uluslararası nüfus hareketleri bakımından artık geçiĢ ve hedef ülke konumuna gelmiĢtir. Türkiye, konumu itibarıyla
uluslararası düzeyde göç alan bir ülkedir. Yıllardan beri Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Asya ülkelerinden siyasi ve ekonomik
sebeplerden dolayı Türk soylu ve Müslüman kardeĢlerimiz, yoğun olarak ülkemize göç etmektedirler. Genel Müdürlük, yabancılar ve
uluslararası koruma alanındaki iĢ ve iĢlemleri olmak üzere iki temel vazifeyi yerine getirmektedir.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; yeni kurulmuĢ olmasına rağmen Genel Müdürlük ilk sınavını Suriye krizi gibi zorlu bir konu ile
vermiĢtir. 29/04/2014 tarihine kadar 478 bin 479 olan kayıtlı Suriyeli sayısı 25/01/2016 tarihi itibarıyla 2 milyon 562 bin 839 olmuĢtur.
Konu ile ilgili ayrıca gerekli mevzuat düzenlemelerini yerine getirmektedir. Ayrıca, hizmetini yalnızca ülke sınırlarımıza gelenler için
değil, sınırlarımızdan uzakta olup da yardıma ihtiyaç duyan soydaĢlarımız için de götürmektedir. Örneğin Ukrayna'da yaĢanan olaylar
nedeniyle hâlen riskli bölgelerde bulunan Ahıska Türkü soydaĢlarımızdan ülkemize gelmek isteyenleri Bakanlar Kurulunun 27/04/2015
tarihli 2015/7668 sayılı kararı ile ülkemize getiriyoruz. Bu konuda yapılan iĢ ve iĢlemler de Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğünün
sekretaryasında yürütülmektedir.
Bu kapsamda ilk etapta 25/12/2015 tarihinde Ahıska Türkü 116 aile, yani 436 kiĢi, Erzincan ili Üzümlü ilçesine baĢarılı bir
operasyonla yerleĢtirilmiĢtir. Hedef, yalnızca mevzuat düzenlemeleri yapmak değil, aynı zamanda çağa uygun sistemsel iyileĢtirmelerle
ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkin bir Ģekilde cevap vermektir. Örneğin e-ikamet sistemi ile ikamet baĢvuruları Ġnternet aracılığı ile
alınmaya baĢlanmıĢtır. Bunun haricinde, yabancıların haklarını korumak ve onların ülkemize uyumunu sağlayabilmek adına yedi gün
yirmi dört saat kesintisiz ve ücretsiz olarak Ġngilizce, Rusça, Arapça ve Türkçe dillerinde hizmet vermek üzere yabancılar iletiĢim
merkezi “ Alo 157” kurulmuĢtur. Böylece 3 binden fazla hayatı tehlikede olan ve yardım talebinde bulunan göçmenler, ilgili kol luk
birimlerinin yardımı ile kurtarılmıĢtır. Coğrafyamızda yaĢanan birtakım siyasi çalkantılar ve onlardan artakalan otorite boĢluklarının
bazı yasa dıĢı gruplarca doldurması göçün güvenlik boyutunu da ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla hem göçmenin hem de
vatandaĢımızın can güvenliğini korumak adına düzensiz göçle mücadele de yine Genel Müdürlüğün bir diğer önemli sorumluluk
alanıdır. Bu kapsamda ilgili kolluk birimleriyle koordineli bir Ģekilde çalıĢılmaktadır.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; gerek siyasi istikrarsızlıkların gerekse ekonomik sebeplerin bir sonucu olarak yaĢadığımız çağın
insan hayatına dokunabilen en önemli gerçeklerinden birisi de göç olgusudur. Bizlerin bulunduğumuz coğrafyada, göçmenlere
kapılarını açan, ihtiyaç duymaları hâlinde onları koruma altına alan bin yıllık köklü bir merhamet toplumu olma geleneğimiz
bulunmaktadır. Yapılan her idari ve yasal düzenlemeyi bunun bilinci ile yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bizler bir Ensar toplumu
olarak bu konuda yaĢadığımız çağın vicdanı olmak durumundayız. YaĢanan vakalara terimler ya da istatistikler üzerinden değil, insan
onurunu merkeze alarak hareket etmek durumundayız.
Bir Türk vatandaĢı olarak, Suriyelilere yaptığımız desteklerden dolayı ve Hükûmetimiz olarak bunlara yaptığımız yardımlardan
dolayı gurur duyuyorum.
2016 yılı mali yılı bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Durmaz, buyurun lütfen.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Değerli milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakanım; ĠçiĢleri Bakanlığı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Ülkemizde “ iç iĢleri” deyince yaĢadığımız süreçte akla ilk gelen, kaos, çatıĢma, kan, gözyaĢı, sokağa çıkma yasaklardır. Ġstikrar
dediğimiz bu muydu, cidden merak ediyorum. Her gün Ģehit haberleriyle ocaklar sönüyor. “ Bu kaos bitsin artık, evlatlarımız ölmesin.”
dedik. Biz Ģehit haberleri almaktan yorulduk, annelerin göz pınarında yaĢ kalmadı ama hâlâ Hükûmet aklını baĢına devĢirip yüce
Mecliste ortak bir çözüm için bir araya gelmekten imtina ediyor. Bu, nasıl bir anlayıĢtır, oldukça merak ediyorum.
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ĠĢçi, sokağa çıkıyor haklarını istemek için; biber gazı, cop. Öğretmen, özlük hakkının iyileĢtirilmesini istiyor, Ģiddet görüyor.
Kadınlar, kadın cinayetlerine dur demek için sokağa çıkıyor, bu kez yine polisten Ģiddet görüyor ve hatta milletvekilleri dâhil
sokaklarda polis Ģiddetine maruz kalıyor. Kolluk güçleri milletin değil, sanki iktidarın bir güvenlik kolu gibi kullanılmak i stenmekte.
Bunun için de ülkemizde ne yazık ki hukuk ayaklar altına alınmaktadır. Bu anlayıĢ ne zaman son bulacak, gerçekten bu halk merak
etmektedir.
Özgürlükler ülkesi olduğumuzdan, Avrupa Birliği hedeflerinden, ileri demokrasiden, istikrardan söz edip duruyorsunuz. Huzur,
bu kadar baskı ve Ģiddetin olduğu bir ortamda asla olmaz arkadaĢlar. Avrupa Birliği uyum raporu Türkiye‟ deki hak ihlallerinin özellikle
üzerinde durmaktadır. Ülkede hukuksuzluğu, savaĢ ortamını aratmayacak uygulamaları bizden çok, dünya da merakla izlemektedir ama
gel gör ki Hükûmet hâlâ Avrupa kriterlerinden ve Avrupa‟ ya giriĢten bahsetmektedir.
Sayın Bakanım, sivil halkın güvenliği sizden sorulmaktadır ama siz sivil halkı görmezden geliyorsunuz. Ülkede AKP iktidarı
döneminde âdeta savaĢ koĢullarını aratmayacak geliĢmeler yaĢanmaya devam ediyor. Kentlerde büyük patlamalar, kaybettiğimiz
yüzlerce yurttaĢımız; Reyhanlı‟ da, Diyarbakır‟ da, Ankara‟ da, Sultanahmet‟ te önceden alınmayan önlem ve tedbirler yüzünden onlarca
insanımızı kaybettik ancak ders de çıkarmadık. Çıkarılacak ders, çıkarılması gereken ders, istihbarat zafiyeti ve devletin bu olayları
önemsemeyiĢi. Ama, bugüne kadar, hiçbir kimse çıkıp kamuoyuna hesap da vermiyor. Yüzlerce insan ölüyor, bir sorumlu istifa
edemiyor. ĠĢte, gerçekten ileri demokrasinin olduğu ülkelerde Sayın Bakanım, istifalar da oluyor. Peki, bunun sonucunda sorumlular
bulundu mu? Ġstihbarat TeĢkilatımız ne iĢ yapıyor? Ankara‟ nın göbeğinde IġĠD militanları cirit atarken, Ġstanbul'un en merkezî yerinde
bombalar patlarken Ġstihbarat TeĢkilatımız neredeydi? Ama, Twitter‟ dan CumhurbaĢkanına hakaret edenleri tek tek bulup haklarında
davaların açılması sağlanıyor, bu ülkede böyle ince iĢler de yapılıyor ama ne hikmetse kentlerin göbeğinde IġĠD çetelerini,
bombacılarını bir türlü bulamıyoruz.
Ve bir diğer eksiğimiz de IġĠD terör örgütünü gecikmeli tanıyan bir Hükûmetten söz ediyoruz değerli arkadaĢlarım. Yüzlerce
canımızı yitirdik. Peki, IġĠD'in Türkiye örgütlenmesine yönelik ciddi bir soruĢturma, yüce Mecliste bir araĢtırma komisyonu kuruldu
mu? Hayır. Hükûmet yaptığı çalıĢmalarla bilgi veriyor ve kamuoyu da bununla -maalesef- öğrendiklerini, bildiklerini tekrar edip
duruyor.
Bu ülke MĠT tırları meselesini yaĢadı. Tırlarda silah gönderip “ insani yardım” dediniz. Ġllegal sevkiyat yapılan silahın nasıl bir
insani yardım niteliği vardır, bunu merak ediyoruz. Silah, savaĢ malzemesi değil midir Sayın Bakanım? Bu silahlar hangi savaĢa destek
için gönderildi? Tır dolusu silahları ortaya çıkaran gazetecilerin cezaevinde olmasına, yargılanmasına vicdanen ne diyorsunuz? Ve bu
gazetecilerin suçlandıkları konu casusluk. Bunun peĢinde olsalardı, bu bilgileri cesurca kamuoyuna yazarak özgür gazetecilik görevini
yapmaz, yabancı servislere parayla, akçeyle satma yolunu denerlerdi. Silahı taĢımak suç değilse haberini yapmak, gazetecilik yapmak
neden suç oluyor? Vicdanen rahatsız olmuyor muyuz? Hırsızlıkla, yolsuzlukla mücadele mi? Ağza bile alması yasaklanmıĢtır. Yaparsa,
ya darbeci olur ya paralelci. Sizin suç kavramınız, suç tanımınız nedir, gerçekten merak ediyoruz.
Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayın Bakanım; ülkemizin bir yanında savaĢı aratmayan bir ortam, sokağa
çıkma yasakları, bodrum katlarında ölen insanlar, ekmek alırken baĢından vurulan yaĢlı beyler, sokak ortasında vurulan küçük çocuklar.
Önce “ çözüm süreci” dediniz, pazarlık masasına oturdunuz; Ģimdi, yine Ģehit haberleri alıyoruz, her geçen gün içimiz ağlıyor. Çözüm
sürecinde neyi çözdüğünüzü çok merak etmekteyiz.
"Analar ağlamıyor.", "ġehit cenazeleri gelmiyor."u dillerden düĢürmediniz ama artık kendimize gelelim. Askerimiz, polisimiz
Ģehit olmaya, yurttaĢlarımız ölmeye, analar da ağlamaya devam ediyor. Millî onur ve haysiyetin zerresiyle nasiplenmiĢ kim olursa
olsun, bu durumdan kahrolmalıdır. Teröre karĢı birlikte ortak akılla mücadele edeceğiz ve bunun hukuk içerisinde yapılması mutlak ve
mutlak bu ülkede hayata geçmelidir. Bölgede silahlar depolanırken, hendekler kazılırken Hükûmet ve ilgili birimler -merak ediyorumneredeydiler? Diyarbakır‟ da, Cizre‟ de ve farklı ilçe ve illerde yaĢananlar kamuoyuna Ģeffaf bir Ģekilde anlatılmalı, Türkiye bu
yaĢadıklarımızı bilmeli, ibret de alıyorsa, ders de çıkarıyorsa bundan sonraki nesillerle bunlar paylaĢılmalıdır.
Sayın Bakanım, ĠçiĢleri bütçesini konuĢurken hazır gündeme düĢen bir konu, 10 milyon liralık TOMA sipariĢi konusu. Bu
konuda açıklamanız ne olacak, bilemiyorum. Katmerciler Ģirketine 10 milyon liralık TOMA sipariĢi verildiğini öğrendik. Bu Ģirketin
Bakanlığınızla ticari bir bağı var mıdır? Son dönemlerde hızla büyümesinde Bakanlığınızla ilgili ticari iliĢkilerinden dolayı bir katkı
sağlanmıĢ mıdır? Bunu da öğrenmek istiyoruz.
Polis, jandarma, görevini yaparken dilsizdirler, aldıkları devlet terbiyesi ve meslek disiplininden dolayı tartıĢmaların asla tarafı
olmamaya özen gösterirler. Kendilerini, Hükûmetin, tüm yurttaĢların savunması gerektiğini düĢünürler, yoksa söyleyecekleri elbette
çok Ģeyler vardır. Hiçbir hükûmet kamu görevlilerinin bir yarısını iyi, diğer yarısını da asla hasım ve kötü ilan etmemelidir. Nedir bu
husumet, nedir bu kin, garaz, öfke? Bu teĢkilat milletin bağrından çıkan sizlerin, bizlerin evladı değil mi arkadaĢlar?
Sayın Bakanım, bu devletin itibarı, çalıĢanlarını aç bırakmayan ve onlara adil davranan dürüst yönetimlerle mümkündür.
Milyarlarca dolarlık israf yatırımlarıyla devlete itibar kazandırdığını düĢünen AKP Hükûmeti, uyguladığı yanlıĢ politikalarla hem dıĢ
itibarımızı sıfırlamıĢ hem de ülkemizi tüm risklere açık hâle getirmiĢtir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlayalım.
KADĠM DURMAZ (Tokat) - Sayın Davutoğlu'nun sıfır sorundan kastı anladık ki meğer sıfır itibarmıĢ. Geldiğimiz noktada,
Suriye politikalarının yanlıĢ olduğunu söylemiĢtir. Günaydın demiyorum, iyi akĢamlar diyorum. Sayın Genel BaĢkanımız Kemal
Kılıçdaroğlu bunu yıllar önce söylemiĢ, “ Çözümün adresi yüce Meclis.” demiĢti. Sayın Erdoğan ve Sayın Davutoğlu'nun Esad takıntısı
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hem bu coğrafyayı ateĢe atmıĢ hem de kesin sayıları bilinmemekle birlikte neredeyse milyonlarca Suriyelinin ülkemize sığınmasına
vesile olmuĢtur. Kapımız zor durumda olan insanlara elbette açıktır, açık da olmalıdır; sözümüz yok ama benim insanlarımın, benim
milletimin hakkı, huzuru, güvenliği ve sağlığı da riske atılmamalıdır.
ġehirlerimizde suçlar artmıĢ, asayiĢ bozulmuĢtur; sokağa çıkma güvenliği kalmamıĢtır. Gündüz vakti bile ev ve iĢ yerleri soyulur
hâle gelmiĢtir. Hani, derler ya “ Saldım çayıra, Mevla‟ m kayıra” anlayıĢıyla sokağa bırakılan bu göçmenlerin mutlaka kontrol altına
alınması, onlara da insani ortamların hazırlanması ülkemizin görevidir.
Sayın Bakanım, hudut güvenlik, Avrupa Birliği Sınır Entegrasyonu Projesi ülkemizde uygulanıyor, siz de söylemiĢtiniz. Ne
durumda? Bu konu hakkında heyetimiz bir bilgi sahibi olursa son derece sevinir, eksiğimizi de gideririz.
Sınır güvenliğimize mezhepsel yaklaĢılmıĢ ve Türkmenlerin hassasiyeti ayrıca da yok sayılmıĢ…
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Toparlıyorum efendim.
“ Ġnsanlara iyilik yapayım.” derken insanlar yerinden yurdundan edilmiĢ. Oysa, bölgede hakemlik görevi gibi bir görev varken
Hükûmetinizde bu Ģansı da elimizden yitirdik Sayın Bakanım. Yurdumuzun kapılarını, sınırlarını dıĢarıya açarak ülkemizin güvenliğini
de tehlikeye attık ama endiĢeliyiz, bizim güvenliğimizi Amerika mı sağlayacak? ġüphelerimiz var, Suriye'den gelen vatandaĢlara yarın
Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlığı verecek misiniz? “ Arap kardeĢlerimiz” diye dillerimize doladığımız kardeĢlerimiz hiçbirini kabul
etmiyor, Arap ülkelerine doğru yönelen mülteci de yok, ne garip. Tek Müslüman, bu coğrafyada biz değiliz. Bizim de
sorumluluklarımız var. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, daha birçok zengin Arap ve Müslüman ülkeler var. Onlarla, hani, hep
birlikte kardeĢtik, birlikte ağlıyor, birlikte belli paylaĢımlarımız oluyordu ama onlar kapılarını açmadılar. Çok mu zenginiz? Değiliz
ama tarihin bize verdiği sorumluluk var. Bu anlamda, Hükûmetin bağrını açmasından da rahatsız değilim, son derece de mutluyum.
Sayın Bakanım, sunumunuzda “ Bir bölüm derneklere proje bazlı yardım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.” dediniz. Bu
derneklerin isimlerini söylerseniz sevinirim. Ayrıca, ülkemizde kayıp insan sayısı kaçtır? Aile içi Ģiddet ve kadına karĢı iĢlenen suçlar
bazında yeterli uzman kadromuz var mıdır? Var ise yeterli midir?
Yine, ülkemiz bazında 5 bin adet…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
KADĠM DURMAZ (Tokat) – …otomobil ve benzeri araçlar toplatıldı, ithal araçlar. Bunlar ve bunları ülkemize sokan
firmalar…
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz efendim.
Sayın Durmaz, bir dakika süre vereyim, toparlayalım, olur mu?
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Tabii, efendim.
ArkadaĢlar, bunlar üzerindeki araçların paketlerini eksik gösterip devletimize vergi de ödememiĢlerdir ama nihai kullanıcıların
elinden bu araçlar toplatılmıĢtır. Devleti vergi zafiyetine uğratan bu kurum ve kuruluĢlar hakkında Ģu ana kadar yapılmıĢ bir soruĢturma
var mıdır?
Sayın BaĢkanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri ve Sayın Bakanım; Türkiye demokrasisi özgürlük, insan hakları ve hukuk
devleti bakımından derin bir kriz içindedir; bunu sadece bizler demiyoruz, dünya da demektedir. Bu derin krizde, Sayın Bakanım,
Ģahsınızda ĠçiĢleri Bakanlığı baĢ aktördür ve önemli bir aktördür. Çünkü ĠçiĢleri Bakanlığının emrinde ülkemizde sayıları yüz binlerce,
kuvvet kullanma hakkı, yetkisi ve güvenlik güçleri vardır. Tabii, bu meĢru bir yetki ama ülkemizde yaĢananlar Sayın Bakanımın
meĢruiyetten yoksun kolluk güçlerini kullandığı noktasında da endiĢeler vardır. Bu endiĢeleri yüreğimizde hissediyoruz, bu bütçe
vesilesiyle tekrar düĢünülmesini, demokrasiden, hukuktan, insan haklarından ülkemize karĢı sorumluluğumuzdan asla
vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini ve 2016 yılı bütçemizin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Tor…
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, ĠçiĢleri Bakanlığının,
SayıĢtay BaĢkanlığımızın kıymetli mensupları; kısa konuĢmama baĢlamadan önce hepinizi saygılarımla selamlıyorum. ġehitlerimize
rahmet, gazilerimize saygılar sunuyorum. Medarıiftiharımız yiğit güvenlik görevlilerimize de Allah‟ tan güç ve kuvvet niyaz ediyorum.
Ben bu kısa konuĢmamda son günlerin tartıĢma konusu olan YPG‟ nin de bir terör örgütü olduğu, Batı‟ da söylendiği Ģekliyle
olmadığı, bu konuya kısaca değinmek istiyorum.
Sayın Bakan, dün BeĢar Esad can dostu –itiraz eden herhâlde yoktur, bu, iddia değil gerçektir- dün dost Esad diktatör değildi,
katil değildi, birlikte birçok Ģey yapıldı, hatta, PYD‟nin liderinin bile demeçlerine konu oldu, “ Ġstanbul‟da ve Halep‟ te kebap ve
lahmacun yiyorlar.” Ģeklinde. Ġddiaya göre Esed için turizm bölgelerinde yazlık yer bile bakıldı, iddia bu, bunlara girmiyorum ama bir
gerçek var ki Esad dün de diktatördü, bugün de diktatördür; dün de katildi, bugün de katildir. Esad Ģimdi düĢman oldu maalesef.
Sayın Bakan, bir baĢka Ģahsiyet PYD EĢ BaĢkanı Salih Müslim. Salih Müslim ne zaman eĢ baĢkan oldu? 2010 yılında. PYD‟ nin
silahlı kolu YPG. Salih Müslim 2010 yılından sonra el üstünde tutuldu mu? Tutuldu, bu da bir gerçek. Hatta, öyle ki basında “ Ġmralı‟ da
teröristbaĢıyla görüĢtü.” iddiaları bile yer aldı. Salih Müslim‟ i ne için el üstünde tuttuk? Herhâlde bazı konularda kullanmak için,
bilmiyorum ama gördüğümüz gibi, alınan mesafeye bakıldığında değil kullanma, belki de eyvallah edilmesine göz yumularak
kullanıldık bile diyebiliriz. Zira, kuzey Suriye‟ de gelinen nokta ortadadır, PYD‟ ye dıĢ destek konusunda durum açıktır. Dün Ayn El
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Arap‟ a koridor açılarak teröristlerin nasıl geçirildiğini hatırlatmak isteriz. Gelinen noktada PKK ile YPG arasında bir fark olmadığını
söylüyoruz. PKK ile YPG arasında fark olmadığını herkes bilirken Ģimdi fark etmeniz gecikmiĢ bir fark etmedir.
ġimdi, özellikle, Ģunu da söylemek istiyorum: Tabii, güney Suriye‟ de doksan yıl önce büyük bir ailenin fertleri de maalesef
Salih Müslim‟ i temsil ediyormuĢ gibi muamele görmüĢtür. PYD lideri doğrudan muhatap alınarak PYD‟nin hâkimiyetinin
meĢrulaĢtırılmasına zemin hazırlanmıĢtır. Hatta, Türkiye ricacı durumuna düĢürülerek ülkemiz küçük düĢürülmüĢtür. Bunlara hiç gerek
yoktu, bugün PYD‟ nin liderinin muhatap alınmasının ne kadar yanlıĢ olduğu görülmüĢtür, tıpkı PKK‟ nın “ açılım” adı altında muhatap
alınması gibi. Salih Müslim de, Esed de veya Esad da –neyse- Barzani de, benzerleri de güvenilir insanlar değildir, Türkiye'nin dostu
olamazlar. Bugün veya geçmiĢte birazcık eyvallah etmiĢlerse mecbur oldukları için eyvallah etmiĢlerdir. Nihayette de -istemeyiz ama
gidiĢat odur- er geç Türkiye‟ yle karĢı karĢıya geleceklerinden asla Ģüphemiz yoktur.
Sayın Bakan, bu Salih Müslim, PYD‟ nin EĢ BaĢkanı, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada BaĢbakan Ahmet Davutoğlu‟ nun
ABD‟ nin gönderdiği silahların Türkiye‟ ye girmesi durumunda PYD‟ nin de PKK gibi vurulacağına dair açıklamalarına verdiği cevapta
“ Türkiye, Rojava‟ ya saldırırsa kendimizi savunuruz.” demiĢtir, niyetini ortaya koymuĢtur. PYD‟ nin silahlı gücü YPG‟ nin lojistik
hattının hem MürĢitpınar Sınır Kapısı‟ ndan hem de sınırın farklı bölgelerinde yer alan insani yardım koridorlarından sağlandığı
bilinmektedir. Gelinen noktada, PKK ile YPG arasında bir fark olmadığına göre -ülkemizin en üst düzey görevlilerince de ifade
edilmiĢtir- o zaman, yapılacak yegâne iĢ, zaman geçirilmeden halkın insani ihtiyaçları hariç hiçbir geçiĢe fırsat verilmemesidir, “ Besle
kargayı oysun gözünü.” durumuna düĢülmemelidir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – Bir konu daha var Sayın BaĢkanım, müsaadenizle ona da değinmek istiyorum.
Zaman zaman “ Ermenilere zulümler yapıldı, Kürtlere zulümler yapıldı.” , “ Kürtler katledildi, Alevilere zulmedildi.” gibi
söylemlerle -duyuyoruz- karĢılaĢıyoruz. ġimdi, bu söylemler, büyük grupların gönlünden geçen söylemler değildir. Ne Ermenilere ne
Kürtlere ne Alevilere planlı, amaçlı bir zulüm, sindirme yapılmamıĢtır. Bu yöndeki söylemler tamamıyla siyasidir ve gerçeği
yansıtmamaktadır. Baktığımız zaman, geçmiĢte bizlere de çok büyük zulümlerin yapıldığını bilmeyen yoktur. Bizim liderimiz, cennet
mekân, Sayın BaĢbuğumuz bile beĢ yıl cezaevinde yatırılmıĢtır ancak hiçbir zaman devleti suçlamamıĢtır, devlete, askere katil
dememiĢtir, beraat ettiği hâlde. Münferit hatalardan hareketle, devletin amaçlı ve planlı olarak zulüm yaptığını söylemek büyük
haksızlıktır. Bakınız, ecdadımız 15‟ inci yüzyıldan baĢlayarak engizisyondan kaçan binlerce kiĢiyi bağrına basmıĢtır. Bugün engizisyon
mağduru Yahudiler, Türk milletine olan minnetlerinin 524‟ üncü yılını kutlamaktadırlar.
Seçim çevrem KahramanmaraĢ‟ ta cuma günü -96‟ ncı kurtuluĢ günüydü- törenlere katıldık. 1920‟ ye kadar kardeĢ kardeĢ
geçinilen Ermeniler emperyalistlerin kıĢkırtmasıyla baĢkaldırmıĢ, çok sayıda katliam yapmıĢlardır, sonuçta da baĢkaldırının cevabının
almıĢlardır. Bunu uzun uzun anlatmak istemiyorum. Atlarının nallarına keçe çakarak KahramanmaraĢ‟ ı emperyalistlerle birlikte terk
etmek zorunda kalmıĢlardır. Bu mücadeleye KahramanmaraĢlı yerel güçlerle birlikte Van, Diyarbakır, Urfa müftüleri ve önde gelen din
âlimleri de katılmıĢlar ve birlikte yürütmüĢlerdir. Devlet olmanın gereği, millete baĢkaldırının cezasız kalmamasıdır.
Kimse emperyal güçlerin oyununa gelmemeli, kardeĢlik hukukunu zedelememelidir diyorum, teĢekkür ediyorum BaĢkanım.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Kavcıoğlu, buyurun.
I V.- AÇI KLAM ALAR (Devam)
2.- Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’ nun, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ ın İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı
konuşmasına ilişkin açıklaması
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sayın Bakanım, Değerli BaĢkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Ben tabii, öncelikle, Bayburt‟ la ilgili bir sataĢma söz konusu olduğu için söz aldım, aslında soru kısmında söz alacaktım.
BAġKAN – SataĢma mı dediniz?
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Evet, sataĢmadan dolayı, siz yoktunuz herhâlde BaĢkanım.
BAġKAN – Buyurunuz.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bir milletvekili arkadaĢımız, Bayburt‟ un seçimlerden önce nüfus artırımıyla ilgili bir grafik
göstererek MuĢ‟ un 1 milletvekilinin Bayburt‟ a geçtiğini iddia etti. Tabii, orada bir yanılma var, onu düzeltmek için önce açıklayayım.
Tabii, bu iĢin bir öncesi var, ona gitmek lazım, bu kanun çıktığında, doğru, illere göre nüfus sayımına göre milletvekili sayıları
belirleniyordu, o tarihte, 2011 seçimlerinden önce, 2010 tarihinde Mecliste o günkü Bayburt milletvekilleri bir önerge vererek
milletvekili seçimlerinde her ilden en az 2 milletvekilinin seçilmesi ve 2 milletvekilinin üzerinin nüfus sayımına göre
değerlendirilmesiyle ilgili bir önerge verdiler ve kabul edildi. Ancak, aynı Ģekilde, arkadaĢımızın itirazına benzer bir Ģekilde, o zamanki
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, bu milletvekilinin Mersin‟den gideceğini düĢünerek Anayasa Mahkemesine itiraz etti ve Anayasa
Mahkemesi de maalesef, doğru olmamasına rağmen bunu uygun görerek 2011 seçimlerinin öncesinde Bayburt‟ un milletvekili sayısını
1‟ e düĢürdü, o tarihte de Bayburt‟ un nüfusunun artmıĢ olmasına rağmen. Tabii, hesaplama tekniği, dolayısıyla, yapılan hesaplamalara
göre Bayburt‟ un o günkü milletvekili sayısı 1‟ e düĢtü.
ĠĢin özünde tabii, Bayburt‟ un milletvekili sayısının 2015 seçimlerinde -nüfus artırımıyla ilgili ifade edeceğim- 2‟ ye çıkmasını
biz Ģöyle yorumluyoruz: Zaten verdiğimiz yani olması gereken 1 vekilimizi tekrar aldık. Ha, burada nüfusumuz arttı mı? Evet ama
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nüfusun artırımıyla ilgili bir hile, herhangi bir Ģey söz konusu değildir. Bayburt gibi MuĢ da aynı Ģekilde, bizim Doğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu illerimizde maalesef göç var ve bundan dolayı da nüfus hareketleri çok yoğun Ģekilde hareket ediyor. Bütün iller
Ģu an elimde yok ama ben Bayburt‟ la ilgili bilgileri verdiğimde bu durum çok daha net ortaya çıkacaktır.
Bayburt‟ un mesela, 2007‟de 77 bin olan nüfusu 2010‟ da 74, 2011‟ de 78 -bu Ģekilde devam ediyor- 2014‟ te 81 bine çıkıyor,
2015‟ te de 79 bin. Yani zaten her yıl aĢağı yukarı 2 bin-3 bin artı ya da eksi oynayan nüfusun 2014‟ te -ki tabii ki seçim dönemlerinde
bu anlamda da bir gayret olabilir- artmıĢ olmasını herhangi bir hile ya da baĢka Ģekilde yorumlamasına üzüldüm çünkü öyle bir Ģey söz
konusu değil. O zaman, daha önceki nüfus artıĢlarını nasıl izah edeceğiz veya ondan sonraki nüfus düĢüĢlerini?
Burada Ģuna dikkat etmemiz gerekiyor: Tabii, Bayburt‟ ta 2008‟den sonra üniversite kuruldu. Üniversitenin olması, üniversite
öğrencilerinin o Ģehrin nüfusuna katılması, mezun olduklarında ayrılması veya köylerdeki göçler, köylere tekrar yaz aylarında
gelinmesi bu nüfus hareketinin kaynağını oluĢturmaktadır, bunu görmemiz lazım. Bayburt‟ un yazın nüfusu 150 bine çıkmaktadır.
Dolayısıyla, buradaki 2 bin-3 binlik oynamalar bizim açımızdan yetersizdir hatta, mesela, önümüzdeki dönemde, bu üniversitedeki
sayının da artıĢıyla Bayburt‟ un iki yıl içerisinde 90 binin üzerinde bir nüfus planlaması olacağını tahmin ediyoruz, inĢallah
gerçekleĢtiririz.
Ama burada konu açılmıĢken Ģunu ifade etmem gerekiyor: Tabii, bu, bütün illerin sorunu, Bayburt‟ un nüfusu en az nüfus olduğu
için bu konuda ilk zararı da Bayburt görmüĢtür. Ama hep demokrasiden bahsediyoruz, demokrasinin gereği olarak her ilin en az 2
milletvekiliyle, muhalefetiyle, iktidarıyla temsil edilmesine zannedersem bu Komisyonda veya bu Mecliste kimsenin itiraz etmemesi
gerekir. Bugün Bayburt‟ a olanın yarın baĢka bir ile olacağı açıktır. Dolayısıyla, önce bunu düzeltmemiz lazım, Sayın Bakanım da
burada, yine tekrar bir önergeyle bütün illerin en az 2 milletvekiliyle, hatta daha fazla temsil oranında temsil edilmesi gerektiği
konusundaki düĢüncemi sizlerle paylaĢmak istiyorum. Bunun önemi Ģudur: Yani siz Ġstanbul‟u 1 valiyle yönetiyorsunuz, Bayburt‟ u da
1 valiyle, MuĢ‟ u da 1 valiyle yönetiyorsunuz ama Ġstanbul‟un 90 milletvekili, Bayburt‟ un 1 milletvekili var. Bunun da demokrasi
açısından, neresinden bakarsanız bakın, nasıl yorumlarsanız yorumlayın çok da demokrasiye uymadığını düĢünüyorum. Ayrıca,
Bayburt‟ un dıĢarıdaki yaklaĢık nüfusu 1 milyondur. Biraz önce ifade ettiğim gibi, yazın 150 bin civarında nüfus Bayburt‟ ta ikamet
etmekte, dolayısıyla, onların da devletten aldığı bir hizmet söz konusudur. Bunların da göz ardı edilmeden bu temsil noktasında
değerlendirilmesi çok önemlidir.
Nüfus olarak Türkiye'nin en küçük ili, biraz önce ifade edildi, herhangi bir hile hurda olmadan nüfus artıĢına göre 2‟ ye çıkan
milletvekili sayımızda Mecliste en çok ziyaretçisi gelen vekillerden bir tanesiyim. Dolayısıyla, Bayburt‟ un, bu, baĢka bir il imiz de
olabilir, bunu çok bireyselleĢtirmeden… Biz bunu yaĢadık bir dönemde, o zamanki vekilimiz bu anlamda çok da sıkıntı çekti, illerin temsil noktasında- daha fazla partiyle veya daha fazla milletvekiliyle temsil edilmesinin çok doğru olacağını sizlerle paylaĢmak
istiyorum.
Bunun iktidarla da bir ilgisi yok, 2014‟ te nüfus artıĢıyla beraber 2 milletvekiline çıkmasının iktidarda olmamızla bir ilgisi yok. 7
Haziranda Bayburt‟ tan 1 AK PARTĠ 1 de MHP milletvekili çıkmıĢtır. Dolayısıyla, böyle bir potansiyeli olan bir yerde 1 Kasımda 2 AK
PARTĠ milletvekili kazanmıĢtır. Bunun da altında herhangi bir Ģey aramanın doğru olmadığını düĢünüyorum.
Bunu ifade ettikten sonra, Bayburt‟un Ģu özelliğini de Sayın Bakanıma ifade etmek istiyorum, buradaki tüm milletvekili
arkadaĢlarımla da paylaĢmak istiyorum: Muhakkak bütün illerimiz çok önemli ama Bayburt gerçekten çok mübarek ve çok güzel bir
Ģehir, bunu burada ifade etmekten gurur duyuyorum ama Bayburt‟ un diğer illerden farklı olarak en büyük özelliği -Sayın Bakanımız
burada, bürokratlarımız burada- Türkiye'nin güneydoğusundaki terör olaylarını veya diğer illerdeki asayiĢ ve yine terör olaylarını
dikkate aldığımızda, Bayburt‟ ta 2015 yılında tek bir cinayet iĢlenmemiĢtir, hiçbir asayiĢ problemi olmamıĢtır. Böyle bir il de
zannedersem ĠçiĢleri Bakanlığın en memnun olduğu illerden bir tanesi. Sizlerin de tatil veya gezme anlamında hepinizi bu anlamda bu
kadar sakin, güzel bir Ģehre davet ediyorum, orada ağırlamaktan da Ģeref duyarım. Bayburt‟ u da sizlerin görmesini bu anlamda
istiyorum.
Sayın Bakanım, sizden de Bayburt‟ a bu anlamda size en az sorun getiren Ģehir olarak bir pozitif ayrımcılık yapmanızı rica
ediyorum. Bayburt‟ un taleplerini veya sizin yapacağınız bir Bayburt için önemli Ģeyler yapıyorsunuz ama bu anlamda, ödüllendirmek
anlamında da Bayburt‟ un bu kadar asayiĢ anlamında güzel bir Ģehir olarak ödüllendirmenizi de ayrıca sizden rica ediyorum.
Daha sonra söz almamak üzere… Sayın Bakanım, bir konu vardı Twitter‟ dan gelen sorulardan. Uzman jandarma arkadaĢların
bir talebi var. Bunların okulda geçen sürelerinin de bu hizmet sürelerinden sayılmalarıyla ilgili çok yoğun talepleri var. Onlar da beni
hem mesajlarla hem de telefonla aradıkları için konuĢmamı bitirmeden önce bunu da sizinle paylaĢmıĢ olayım. Dikkate alırsanız bu
arkadaĢlar adına sevinirim.
Ben tekrar Komisyonumuzun, ĠçiĢleri Bakanımızın, bürokratlarımızın, Türkiye'nin bu kadar yoğun, bu kadar sorunlu günlerinde
gösterdikleri gayret, gösterdikleri çaba, gösterdikleri adil yönetim ve vatandaĢın güvenine layık oldukları için hazırun önünde hepsine
teĢekkür ediyorum, baĢarılar diliyorum, bu bütçenin de ülkemiz ve Bakanlığımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Hayırlı akĢamlar diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ (Devam)
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297) (Devam)
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a) İçişleri Bakanlığı
a) İçişleri Bakanlığı
b) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
ç) Jandarma Genel Komutanlığı
d) Sahil Güvenlik Komutanlığı
e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
BAġKAN – Sayın Açıkkapı, buyurun lütfen.
EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok kıymetli üyeleri, kıymetli
milletvekilleri, çok kıymetli bürokratlar, basınımızın çok kıymetli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Vatanı uğruna, bayrağı uğruna Ģehadet Ģerbeti içen bütün Ģehitlerimize Allah‟ tan rahmet, gazilerimize acil Ģifalar, ailelerine
sabırlar, milletimize sabırlar diliyorum.
Yine dün vefat eden Millî Savunma Bakanımızın dayısına Allah‟ tan rahmet diliyorum, Millî Savunma Bakanımıza ve ailesine
de sabırlar diliyorum.
Sayın BaĢkanım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok kıymetli üyeleri; öncelikle coğrafyamızla ilgili olarak çok kısa bir
çerçeve çizmek istiyorum, kısa bir analiz yapmak istiyorum.
Osmanlının sahip olduğu topraklar, Yakın Doğu kavramıyla nitelendirilmiĢti ve Osmanlı devleti ile Hindistan toprakları
arasında kalan bölge Ġngilizler tarafından farklı alanlar oluĢturulmak gayesiyle “ Orta Doğu” adıyla nitelendirilmiĢtir ve aslında bu
kavramın temelinde yatan asıl sebep, sömürgeci kaygılarla bu bölgenin Ģekillenmesi çalıĢmasıdır. Bölgemiz öyle bir bölge ki doğu ile
batının, kuzey ile güneyin kesiĢme noktası olarak sadece Irak‟ la, Ġsrail‟ le, Suriye‟ yle, Ürdün‟ le sınırlı bir coğrafya değil. Bu coğrafya
16 ülkenin içerisinde yer aldığı büyük bir coğrafya. Türkiye‟ nin, Ġran‟ ın, Afganistan‟ ın bulunduğu Türk-Ġran havzası, yine Suudi
Arabistan, Bahreyn, BirleĢik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Katar, Yemen gibi ülkelerden oluĢan Arap Yarımadası‟ yla yine
Afrika‟ da Mısır‟ a kadar uzanan 9,7 milyon metrekarelik geniĢ bir alan. Özellikle bu bölge geçmiĢte Ġpek Yolu ticaretinin yoğun olarak
ekonomiye katkısı yönünden en önemli noktalarından biriyken 16‟ncı yüzyılda Ümit Burnu‟ nun bulunmasıyla kısa bir süre, 1869
tarihine kadar cazibesini yitirse de 1869 tarihinde SüveyĢ Kanalı‟ nın tesisiyle Kızıldeniz ve Akdeniz‟ i birbirine bağlamıĢ ve Avrupa ile
Asya arasında 7 bin kilometrelik bir kısalmaya sebep olan bir bölge. Dolayısıyla, bu bölge sadece bu özellikleriyle değil, sahip olduğu
yer altı zenginlikleriyle yine semavi dinlerin çıkıĢ noktası olarak hep bir cazibe merkezi olmuĢtur.
Kıymetli Komisyon üyesi arkadaĢlarım, bu bölgenin özellikle yer altı zenginlikleri geçmiĢten bu yana buranın bir mücadele
sahası olması yönündeki çalıĢmalara sahne olmuĢtur. Böylesine önemli bir coğrafyada yer aldığımız komĢu sınırlarımızda bugün de
yine bu coğrafyalarda yangın var, sınırlarımızın ötesinde ülkelerde insanlar alev alev yanıyor. Ancak, burada yanan sadece fiziki
mekânlar değil, aynı zamanda insanlık da, insanlığın vicdanı da yanmaya devam ediyor.
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi çok kıymetli arkadaĢlarım, Kıymetli Bakanım; coğrafyamızda birlikte yaĢamaya âdeta
mahkûmuz. GeçmiĢten bu yana bu aziz coğrafyada aziz kardeĢlerimizin artık uykudan uyanmalarının vakti gelmiĢtir. ÇeĢitli bölgelere
ekonomik anlamda yardım vaadiyle ortaya çıkan sözüm ona çağdaĢ ülkeler, “ buralara demokrasi getireceğiz” diyen ülkeler buralara
demokrasi değil, sadece acı ve gözyaĢını getirmiĢlerdir. Dolayısıyla, bu oyunun farkında olunması gerekiyor. Hepimizin burada, bu
Meclis çatısı altında bu oyunu görmesi ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor.
Çağımız, insanlık tarihinin modernizm ve bilimsel açıdan zirve yaptığı bir dönem olarak kabul edilse de aslında aynı zamanda
acıların, gözyaĢının, vicdansızlığın, ahlaki değerlerin yerle bir edildiği, terör eylemlerinin, büyük savaĢların çıktığı bir çağ olmuĢtur.
Bulunduğumuz çağ, insani değerlerden ziyade, ekonomiyi canlandırmak için tüketimi artıran ve rekabeti teĢvik eden, insanları daha çok
kazanmaya, daha fazla Ģeylere sahip olmaya ve bu ihtiyaçtan dolayı da fazlasını arzulamaya iten bir çağ olmuĢtur.
Plan ve Bütçe Komisyonunun üyesi kıymetli arkadaĢlarım, coğrafyamızda yaĢananları bu coğrafyanın yine insanları olarak
hepimizin çok iyi tahlil etmesi gerekiyor. Karanlık odakların karanlık senaristleri bu coğrafyadaki iĢ birlikçileriyle bu coğrafya insanına
acı ve mutsuzluktan baĢka hiçbir senaryo yazmamıĢlardır. Bu karanlık odaklar bugün yanına aldıkları iĢ birlikçilerini dün olduğu gibi
yarın da harcamaktan imtina etmeyeceklerdir.
Yakın tarihimizde birçok devlet baĢkanının uğradığı akıbet düĢünülmelidir. Karanlık odakların senaryoları içerisinde yer alan
figüranlar, ait oldukları milletlere ihanetten baĢka bir oyunun parçası olmaktan bugüne kadar kurtulamadılar. Karanlık senaristler,
ülkemiz için de geçmiĢten beri senaryo yazıyorlar. Bu senaristlerin figüranları da sadece zamanları ve mekânları değiĢirken yaĢattıkları
zihniyetleriyle figüranlıklarının gereği olarak oyunlarını oynamaya devam ediyorlar.
Dün bu milletin birlikte yaĢama arzusunu kimler yok etmeye çalıĢtıysa, bugün de aynı odaklar birlikte yaĢama kültürümüzü,
kardeĢliğimizi yok etmenin mücadelesini veriyorlar. Karanlık odaklar ve onların figüranları bu vatan için Çanakkale‟ de, Yemen‟ de
Ģehadet Ģerbeti içip koyun koyuna yatanların torunlarını yani bizleri birbirine düĢmanlığa iterek ekmeye çalıĢtıkları kin ve nefret
tohumlarını yeĢertemeyecekler. 78 milyonun kardeĢliğinden baĢka hiçbir düĢüncesi olmayan AK kadrolar, bu kardeĢliğe kastedenlere
karĢı dik duruĢundan asla taviz vermeyecektir. Bu kardeĢliğin çukurlara gömülmesine asla izin vermeyecektir. Ancak kötülükler,
nefretler ve silahlar bu çukurlara sonsuza kadar gömülecektir.
Coğrafyamızdaki yangın, ülkemizi de etkilemekte, yaklaĢık 3 milyon insan Ensar anlayıĢıyla ülkemizde misafir edilmektedirler.
3 milyon gözü yaĢlı insan ülkelerindeki yangının sönmesini beklerken bir kısmıysa Avrupa‟ ya ulaĢma gayretiyle sularımızda hayatlarını
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kaybetmektedirler. Bu sular, sadece kardeĢlerimizin boğulmasına sebep olmuyor, vicdanı kurumuĢ ve buna sebep olanları da aslında bir
yerde bu sularda boğuyor.
Kıymetli milletvekili arkadaĢlarım, Türkiye, tarihinin kendisine yüklediği büyük devlet olma sorumluluğuyla bu kardeĢlerimize
milyarlarca dolar imkânını seferber ederken vicdanı kurumuĢ devlet yöneticileriyse kapılarını kapatabilmenin derdindeler. Bu zor
coğrafyada yaĢayan 78 milyon insanımızın sorumluluğuyla, mazlum coğrafyalarımızın Türkiye‟ den büyük bir beklentisi olduğu
bilinciyle ak kadrolar olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda, ülkemizde görevini
yapmakta olan kolluk kuvvetlerimizin gayret ve çabaları vatandaĢlarımızın can ve mal güvenliklerini korurken kendi canlarını feda
etmeleri minnetle anılacaktır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Efendim, ilave süre vereyim mi?
EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Bitiriyorum Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Buyurunuz.
EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sayın Bakanım, ĠçiĢleri Bakanlığı olarak yaptığınız ve yapacağınız bundan sonraki bütün
faaliyetlerde kamu düzenini kurma anlamındaki iradeye tam destek olacağımızı belirtiyor, Komisyon üyesi arkadaĢlarımızı ve hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Son konuĢma talebi Sayın Paylan‟ dan.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekilli arkadaĢlarım, Sayın Bakan, sayın bürokratlar, sayın basın
mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, sizin de aktörü olduğunuz çözüm süreci Türkiye‟ de büyük bir heyecan yaratmıĢtı. Gerçekten Ģahsımda ve bütün
coğrafyamızda, kamuoyu anketlerine de çözüm süreci, çözüm iradesinin arkasında çok büyük bir destek vardı ve demokrasiyi
kurumsallaĢtırmak, siyaseti esas almak, siyaset kurumuyla bütün meselelerimizi çözebileceğimiz duygusu bütün coğrafyamıza
yayılmıĢtı, çok önemliydi. Ancak, bunun karĢısındaysa “ Bu çözüm sürecini bitirin.” lobisi etkin bir faaliyet yürütüyordu ve maalesef ki
onlar hâkim oldular, o ses hâkim oldu ve ülkemiz bir kez daha çıkmaz bir sokağa girdi. Bu yol çıkmaz sokaktır. Çünkü, bakın, Albert
Einstein‟ in lafı vardır, buradan onun lafı olarak söylüyorum: “ Ancak aptallar aynı Ģeyleri defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı umar.”
diyor. ġimdi, tarihimize baktığımızda -yüz yıllık müesses nizam- maalesef toplumsal hafızamız son derece zayıf ve tarihimizi de
bilmiyoruz; Türkiye‟ nin tarihini de bilmiyoruz, Osmanlı tarihini de bilmiyoruz. Oysaki, ortaya koyduğumuz tekçi paradigmanın
sonuçları olarak dıĢarı kalan topluluklar hep Türkiye‟ nin demokratikleĢmesini talep ettiler, çoğulcu bir anlayıĢın, paradigmanın hâkim
olmasını talep ettiler. Mesela bugünlerde de tekrar Anayasa tartıĢmaları var ama bu iklimde, bu kadar çatıĢma ve kutuplaĢma ikliminde
nasıl Anayasa tartıĢacağız, onu bilmiyoruz. Bütün bunların devre dıĢı kalması için çözüm barıĢtı, siyaset kurumunun esas olmasıydı.
Ancak, bugün üzülerek söylüyorum: Siyaset kurumu devre dıĢıdır; güvenlikçi anlayıĢ esastır, ordu kıĢlasından çıkmıĢtır ve ülkemizde
ciddi bir çatıĢma ve gerilim süreci maalesef hâkim olmuĢtur. Buna uygun olarak da basın, medya, propaganda araçları da bunu
rasyonelleĢtirmek için nefreti maalesef yeni kuĢaklara ekiyorlar. Yeni kuĢaklar kamplaĢıyor, bir arada yaĢama iradesi zayıflıyor. Yani,
Sayın Bakan, hep beraber kaybediyoruz. Hep beraber ölümlerle her gün gönlümüzden, kalbimizden bir parçayı daha koparıyoruz.
Bakın, o “ çıkmaz sokak” dediklerimizi söyleyeyim. Sanki, bunu ilk kez yaĢıyormuĢ gibi anlatılıyor ya… KuĢaklar sonuç olarak
bunu bilmiyor, böyle bir Ģeyi -Türkiye nüfusunun üçte 1‟ i 18 yaĢ ve altında- bilmiyorlar ama Sayın Bakan, bakın 1930‟da Ağrı
isyanında “ Temizliyoruz” diye manĢetler atılıyor. “ Asiler beĢ günde imha edildi, temizlendi” diye manĢetler atıldı Sayın Bakan. Aynı
Ģekilde Ağrı isyanı “ Temizlik baĢladı” , aynı manĢetler. Dersim‟ le ilgili manĢetler, yine “ Temizliyoruz” , “ Temizlendi” diye manĢetler.
Bakın, 1930‟lar.
Sonra, geliyoruz 1990‟ larda, “ Bitirmeden çekilmeyiz” Çiller, dönemin aktörü. Dönemin komutanlarını, aktörlerini biliyorsunuz.
Yine “ Temizlik” , “ PKK‟ yı temizlemeden geri dönmek yok” manĢetleri 1990‟ larda. Sonra yine “ Temizlik” manĢetleri 1990‟ larla ilgili
Sayın Bakan.
Bugüne geliyoruz, diskur değiĢmedi, tekrar “ Topyekûn temizlik” , “ ġehirde temizlik” , “ Sokak sokak temizlenecek” , “ O ilçeler
ev ev temizlenecek” ġimdi “ Ev ev temizlenecek.” diye bir söz söylendi ve maalesef ki ülkemizin Sur‟ u, Cizre‟ si, Silopi‟ si ve pek çok
ilçesi Ģu anda insansızlaĢtırıldı, büyük suçlar iĢlendi Sayın Bakan. Bunlardan maalesef büyük bir kısmımızın haberi yok çünkü
ülkemizde bir medya yok. Gerçi, savaĢlarda biliyorsunuz önce gerçekler öldürülür ve maalesef gerçekler öldürüldü ve güvenlikçi bir
anlayıĢ hâkim kılındı. Elbette ki ülkede güvenlik olmalı ama “ Güvenlikçi anlayıĢ ve özgürlükçü anlayıĢ dengesi” dediniz. ġu anda
özgürlükçü anlayıĢ diye bir Ģey devrede değil, kantarın topuzu sonuna kadar kaçmıĢtır ve güvenlikçi anlayıĢ ve güvenlikçi
politikalardan baĢka maalesef bir çözüm önerisi yoktur. Siyaset kurumu kilitlenmiĢtir, çözüm önerisi de ortaya koyan yok.
Sayın BaĢbakan, Mardin‟ de bir plan koydu, aynı bu manĢetlerde de var Sayın Bakan “ ġark Islahat Planı, çözdük” diye,
1990‟ larda da aynı planlar vardı. Her Ģeyi korucu koymaya, iĢte paraya pula, “ Ev yapacağız.” , iĢte. “ Destek vereceğiz.” e indirgeyen, o
çoğulcu anlayıĢı okuyamayan bir anlayıĢ esas olduğu için bunu tekrar okuyamayan bir devlet aklı var. Maalesef devlet aklı bunu
okuyamazsa bu mesele de çözülmez, 100 tane master plan gelse maalesef çözülmez. Esas mesele, bu çoğulcu anlayıĢı ülkemize hâkim
kılmak ve demokrasiyi kurumsallaĢtırmak. Bu iĢin ancak böyle çözülebileceğini en iyi siz biliyorsunuz. Ancak, maalesef Ģu anda da
gördüğümüz gibi Cizre‟ de, Sur‟da sizin de etki edemediğiniz, belki talimat verip de yerine getirtemediğiniz, askerin devrede olduğu ve
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askere “ dur” dediğiniz zaman durmadığı, JÖH ve PÖH kuvvetlerinin “ dur” dediğiniz zaman durmadığı günleri yaĢıyoruz. Bu, siyaset
kurumunun devre dıĢı kalması demektir.
Sayın Bakan, bir de suç kiĢiseldir, biliyorsunuz ama tarih boyunca devletimizin anlayıĢı, eğer ki bir bölgede bir isyan varsa o
bölgenin tamamına veya o kimliğin tamamına bu suça karĢılık büyük bir had bildirme operasyonu yapılmıĢtır, Ģu anda da aynı Ģekilde
yapıldı maalesef. Cizre‟ yi topyekûn, Sur‟ u topyekûn, Silopi‟ yi topyekûn cezalandırdı devletimiz kendi açısından suç olarak görüyorsa
ama sorun çözüldü mü? Çözülmesi ve maalesef çözülmeyecek. Ġnanın, eğer ki bu sorun çözülmezse… Birkaç yıl içinde bu sorun eğer
çözülme aĢamasına gelirse bugünün manĢetleri de bir utanç vesikası olarak karĢımıza çıkacaktır ve bunlar, bugünün bürokratlarının
sorumluluğu dahlinde olacaktır.
Sayın Bakan, Sayın CumhurbaĢkanı, geçenlerde Cizre‟ den kendisine -Ģu, Sayın Bakan- “ Seni seviyoruz uzun adam.” diye bir
mesaj geldiğini ve çok duygulandığını söyledi. Bana da bir mesaj geldi, ben de onu söyleyeceğim, ben de çok duygulandım, Ģöyle bir
mesaj, imza olarak “ JÖH ve PÖH” diyor ve “ Ermeni p.ç.‟ leri.” diyor. Böyle bir mesaj geldi Sayın Bakan bana. Bakın, çoğulcu
anlayıĢımız, çok kimlikli anlayıĢımız ne noktada ve bir mesaj daha var. “ Türksen övün, değilsen itaat et.”
Sayın Bakan, nefret nefreti, Ģiddet Ģiddeti doğurur maalesef. Yeni kuĢaklara, Ģu anda, Emniyet TeĢkilatının büyük çoğunluğu
genç yaĢlarda ve onlara nasıl bir eğitim veriyorsunuz çok merak ediyorum, JÖH‟ lere ve PÖH‟ lere nasıl bir eğitim veriliyor? Mesela,
Ermeni nokta nokta küfür edebilecek, “ Türksen övün, değilsen itaat et.” manĢetleri atılabilecek, “ Kurdun diĢine kan değdi.” diyebilecek
nasıl bir eğitim veriyoruz ki bu yazılar duvarlara yazılabiliyor?
Sayın Bakan, bu soruyu hassaten soruyorum çünkü polis akademilerinde, emniyet güçlerimizde, jandarma kuvvetlerinin
eğitiminde nasıl bir müfredat var ki böyle bir nefret duygusuyla oraya emniyet kuvvetlerimiz gidip görev ifa edebiliyorlar.
Sayın Bakan, müesses nizam, dediğim gibi, defalarca ülkemizi bu çıkmaz sokaklara soktu ancak bu çıkmaz sokaklarda hep bazı
senaryolar devredeymiĢ, biz birbirimize düĢerken, 1980‟ lerde de bunu yaĢadık, daha geçmiĢte de yaĢadık, 1990‟ larda yaĢadık, hep bazı
algı operasyonlarıyla hep birbirimize düĢtüğümüz algısı esas alındı ama maalesef baĢka senaryolar devredeymiĢ, darbe dinamikl eri
devredeymiĢ o dönemlerde ve birileri elini ovuĢturuyormuĢ. Ben eminim ki, Ģu anda yine birileri elini ovuĢturuyor Sayın Bakan. Bu
askerimizin, polisimizin, sivillerin ölmesi üzerinden ellerini ovuĢturuyor. Biraz daha karıĢsın ki biz devreye geçelim, o Ergenekoncu
anlayıĢ devreye geçsin veya baĢka darbe dinamikleri devreye geçsin; ki Ģu anda darbe dinamiği devrededir bence çünkü bir devlet aklı
yalnızca güvenlikçi anlayıĢla bakarsa onun içinde pek çok unsur ürer.
Sayın Bakan -sürem az- Sayın Ġstihbarat Dairesi BaĢkanınız Engin Dinç‟ in burada olduğu gözüküyor. Burada mı acaba Engin
Dinç? Hazirunda burada görünüyor. Engin Dinç burada mı?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Ġlave süre veriyorum.
Buyurun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bakın, Hrant Dink cinayeti, 19 Ocak 2007 tarihinde Hrant Dink katledildi ve biz, o
davayı, Hrant Dink‟ i kaybettik ama devletin arınma davası olarak bir sembol olarak koyduk ve biliyorsunuz, 34 kamu görevlisini iĢaret
ettik. Bu, BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu raporunda da CumhurbaĢkanlığı raporunda da var ve AĠHM‟ e kadar bu raporlar esas yani
BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu raporunu esas alabiliriz. 34 kamu görevlisi ancak biz “ Bunlar yargılansın.” dedikçe onlar terfi aldılar, Ģimdi
isimlerini saymama gerek yok, siz çok iyi biliyorsunuz. Dönemin Trabzon Ġstihbarat Dairesi BaĢkanı Engin Dinç de bu terfi alanlardan
bir tanesiydi ve hep onun görevden alınmasını talep ettik ancak biz talep ettikçe o terfi aldı ve Ģu anda sizin Ġstihbarat Dairesi
BaĢkanınız hâlâ Engin Dinç‟ tir Sayın Bakan. Engin Dinç, Ģu anda, mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle TCK 83‟ ten yirmi yıldan
baĢlayarak kasten öldürmenin ihmalî davranıĢla iĢlenmesi üzerine sanıktır Sayın Bakan.
Ben, geçen hafta size bir soru önergesi yönelttim ve “ Niye hâlâ bu Sayın Engin Dinç‟ i görevden almıyorsunuz?” diye sordum.
Bakın, sanıktır ve isnat edilen suç kasten öldürmenin ihmalî davranıĢla iĢlenmesidir ve Engin Dinç‟ in astları ve üstleri tutuklanmıĢtır,
Ramazan Akyürek, Ercan Demir, Özkan Mumcu, Muhittin Zenit, hepsini paralelci diye tutukladınız Sayın Bakanım ama tam ortada bir
Engin Dinç var korunan ve hâlâ kendisi ne görevden alınıyor ne de tutuklanıyor. Elbette tutuklu yargılanma olmayabilir ama en azından
sonuç olarak bir cinayet davasında kasten öldürmeye yol açmak, cinayeti bildiği hâlde diğer amirlerine iletmemek suçu isnat edilen bir
kiĢi görevden alınmalıydı. O açıdan…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Paylan, toplayın lütfen.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam.
Ġvedilikle Engin Dinç‟ i görevden almanızı, aklanıncaya kadar da o davada yargılanmasını talep ediyorum.
Sayın Bakan, Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü -göç meselesine pek gelemedik- ve geri gönderme merkezleri söz konusu. Bununla
ilgili bir de Geri Alım AnlaĢması gündemde, 3 milyar euro çerçevesinde kilitlenmiĢ bir Geri Alım AnlaĢması. Bununla ilgili detayları
merak ediyorum özellikle. Mesela, hâlâ göç, düzensiz bir Ģekilde oluyor. Ne Ģekilde olacak? Bu göç meselesinde, burada 2,5 mi lyon
kiĢi var, Suriyelilere bazı özel statüler söz konusu ancak Iraklı ve diğer ülkelerden gelen göçmenler var, onlara özel bir statü yok ve
onların güvenlik hakları da burada söz konusu değil. Bütün bunları topyekûn bir master plan çerçevesinde düĢünüyor musunuz? Göç
Eylem Planı‟ nız gerçekten bir master plan çerçevesinde mi yoksa Avrupa‟ yla yapılacak Geri Alım AnlaĢması çerçevesinde mi
yürüyecek? Bunu merak ediyorum. Geri Alım AnlaĢması imzalandı, güvenli ülke olarak tanımlanacağız. O çerçevede de, kaç kiĢi
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gittiyse buradan, bütün o göç edenleri veya kaçak göçmenleri geri almak durumuyla karĢı karĢıya kalacağız. Bununla ilgili bir master
planınız var mı? Bunu merak ediyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Evet, konuĢmaların sonuna geldik.
Son konuĢmacı Sayın Kandemir.
ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ediyorum.
Sayın BaĢkanım, Değerli Bakanım, çok değerli Komisyonumuzun üyeleri, değerli basın mensuplarımız, bürokratlarımız;
öncelikle ĠçiĢleri Bakanlığı bütçemizin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle, barıĢı koruma, mi lletin
güvenliğini sağlama adına görev yaparken Ģehit düĢen güvenlik kuvvetlerimize rahmet diliyorum, yaralı olanlara Ģifalar diliyorum.
Tabii, son dönemde devam etmekte olan operasyonlar, aslında, bugün, Bakanlık bütçemizin hemen hemen tüm tartıĢmalarının
içerisinde en çok konuĢtuğumuz konulardan bir tanesi oldu. Ben, bu vesileyle bu konudaki kanaatlerimi ifade etmek isterim.
Değerli milletvekillerimiz, Sayın Bakanımız, AK PARTĠ Kürt meselesinde aslında, sadece 1990‟ ların güvenlikçi devlet algısını
değil, belki çok uzunca zamandır bu ülkede sadece Kürtlerle ilgili değil, hemen hemen mütedeyyin vatandaĢlarla, Alevilerle ya da
gayrimüslim unsurlarla yaĢadığı sıkıntıları çözme adına, aslında ayrıĢtırıcı bir dili değiĢtirme adına önemli adımlar altmıĢ bir siyasi
hareket. AK PARTĠ, her vatandaĢın, ırk, din, dili ayrımı gözetmeksizin bu devletin içerisinde kendisine yer bulma, kendisini ifade etme
imkânını sağlamıĢ bir siyasal hareket.
Tabii, ekonomik olarak bölgenin geliĢmesinin dıĢında, özellikle doğu, güneydoğuda eğitimden ulaĢıma, tarımdan sanayiye, dıĢ
ticaretten bölgesel ticarete her türlü adımlar Hükûmetimiz döneminde atıldı. AK PARTĠ, ülkenin sulhu için her yolu denedi, kararlı
adımlar attı, sulh için politikalar geliĢtirdi, bunu, millî birlik ve kardeĢlik sürecinden bölgesel kal kınma projelerinden, küresel
yatırımlardan da anlamak mümkün. Fakat bugün baĢka bir noktadayız. Bugün aslında AK PARTĠ politikalarından dolayı PKK
varoluĢsal olarak anlam kaybı yaĢıyor, bundan dolayı da en çok zulmü Kürt halkına yapıyor. Meseleleri değerlendirirken zaman zaman
muhalefet partisi milletvekillerimiz Ģöyle bir değerlendirme yapıyorlar: Örneğin, “ Esad‟ la eskiden dosttunuz –yani çok lineer bir bakıĢĢimdi düĢman oldunuz.” Ya da eskiden Ģöyle bir…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ Canciğer kuzu sarması” diyoruz, “ dost” demiyoruz.
ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) - Evet.
ġöyle bir baĢka söz: “ Açılım süreci baĢlatmıĢtınız, Ģimdi baĢka bir yerdesiniz.”
Devlet aklı, önünüze çıkan her meselede -ilkeler içerisinde- her yeni durumda…
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Terör örgütüyle de mi ittifak kuracağız?
ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) - Hayır, Esad‟ dan bahsediyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Neyse, o Ģimdi Naci Bey‟ i dinlemediği için…
ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) - … yeni ittifaklara -eğer bölgenizde farklı farklı geliĢmeler varsa- ya da yeni pozisyonlara iter
sizi, devlet olmanın gereği bu. Yani bir devletle nasıl tarihsel olarak her zaman kavga etmiyorsanız, her dost olmuyorsanız…
BAġKAN – “ Aklınız yetiyor” derken… “ Aklınız yetiyor” mu dediniz, “ aklınız yeterse” mi dediniz, ben öyle mi anladım?
ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) - Hayır, hayır, “ ilkeleriniz var ise” dedim.
BAġKAN – Pardon.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) - Devlet için söylüyor, bir sataĢma konusu olmasın.
ERKAN KANDEMĠR (Ġstanbul) - Yani bir bakıĢ açısıyla tazelersiniz süreçlerinizi, politikalarınızı da tazelersiniz.
Bugün yeni bir süreç var bölgemizde. Tabii, bölgemizdeki süreç sadece bizi dıĢarıda değil, içeride de etkiliyor hiç kuĢkusuz.
PKK saldırılarını, baĢlayan saldırıları çerçevemizde yaĢanan geliĢmelerden bağımsız düĢünmek mümkün değil. PKK Suriye‟ deki
istikrarsızlığın ve orada yaĢanmakta olan çatıĢmaların getirdiği bir okumayla Türkiye'yi Suriye olarak algıladı, AK PARTĠ‟ yi de aklınca
bir terör örgütüyle uluslararası arenada yan yana getirmeyi düĢünüp fakat gerçeklik duvarına toslayıp aslında olmayan politikasında
baĢka bir yere savrulmuĢ oldu.
Tabii, bunu yaparken en kalleĢçesi, Kürt Ģehirlerini yaĢanmaz kıldı. Örgütün demirlediği yer öz yönetim kamuflajı altında
kurtarılmıĢ bölge inĢa etmeyi amaçlayan kanlı hendek taktiği oldu ve kendi ütopyasını Kürtlere ve Türklere en faĢizan Ģekilde dayatmak
oldu. Hiç kuĢkusuz, devletimiz, milletimiz, bölgedeki vatandaĢlarımız böyle bir faĢizan dayatmaya müsaade etmedi, etmeyecekti r diye
düĢünüyoruz. Fakat bugün tek mesele aslında PKK terörü de değil, aynı zamanda diskurları oldukça debdebeli, zihinleri spekülatif, ağır
genellemeler eĢliğinde doğrunun, barıĢ tanımının ya da gerçekliğin kendi tekellerinde olduğunu düĢünen, algılayan bir muhalefet
anlayıĢı diye düĢünüyorum.
Birileri, çok kültürlülüğü içselleĢtirmiĢ halkı anlamak yerine halkın arasına nifak koymak için, toplumun uzlaĢını kaybettirmek
için, farkları durmadan çatıĢma gibi yorumladıkları için aslında çok kültürlülüğe düĢman diye düĢünüyorum. Bu noktada hiç kuĢkusuz
devletimizin, güvenlik güçlerimizin ve diğer aygıtların da bu operasyonlarda hukuka olan saygısı, sivillerin zarara uğramaması adına
alacağı önlemler çok hayati. Bu noktada eğer bir spekülasyon var ise, iddialar var ise bunları araĢtırması ve sonunu getirmesi gerekir
diye düĢünüyorum.
Hepinize teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
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Değerli arkadaĢlar, bütçeler üzerindeki konuĢmalar tamamlanmıĢtır.
ġimdi, on beĢ dakika süreyle soru iĢlemi yapacağım. Yalnız, lütfen soru sormak isteyen bütün arkadaĢlarımız sisteme girsinler ki
soru sürelerini ona göre ayarlayacağım. Soru süreleri bir dakikayla sınırlıdır arkadaĢlar.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bir dakikada nasıl soracağız BaĢkan ya?
BAġKAN – O zaman yirmi dakika yapalım, birer buçuk dakikayla sınırlıyorum.
Buradaki sıraya göre vereceğim sözleri.
Sayın Paylan, buyurun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, “ soy kodu” diye bir uygulama var biliyorsunuz. Ermenilerin soy kodu 2, Rumların
1, Yahudilerin 3, Süryanilerin 4 ve hâlâ devrede ama yasal bir altyapısı olmayan bir soy kodu, TeĢkilat-ı Mahsusa‟ dan kalma. Dediğiniz
gibi, 1905‟ ten baĢlıyor Nüfus Ġdaresinin yapılanması ve “ soy kodu” ibaresi var. Bu “ soy kodu” ibaresi yasal altyapısı olmadığı hâlde
devam ediyor, bunu kaldırmayı düĢünüyor musunuz?
Aynı zamanda, Sayın Bakan, “ Kimliklerde din hanesi olmayacak ve çipli olacak.” diyorsunuz. Bu çipte din hanesini taĢımakta
ne gibi bir fayda görüyorsunuz? “ Yüzde 99,9‟ u Müslüman” diyorsunuz zaten, niçin yazıyorsunuz? Çipte o haneyi taĢımakta ne gibi bir
fayda görüyorsunuz?
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Kaya…
HÜDA KAYA (Ġstanbul) - Ben de Sayın Bakana ifade etmek istiyorum: Genel Kurulda da daha önce de HDP olarak verdiğimiz
bazı araĢtırma önergelerimiz, tekliflerimiz sürekli reddediliyor. Fakat bu hakikatlerin ortaya çıkması için bizim “ AraĢtırılsın.” diye
teklif ettiğimiz konularla ilgili… Mesela, iĢte, efendim öğleden önce bir arkadaĢımız dedi ki: “ Kobani olayları… Yasin Börü simgedir.”
Efendim, “ Suruç olayları” , “ Tahir Elçi olayı” , “ Ceylanpınar‟ da katledilen polisler” , bunun gibi, hakikatlerin ortaya çıkmasına yönelik
yaptığımız tekliflerle ilgili biz ” AraĢtırılsın, kimse sorumlusu ortaya çıksın.” dedikçe reddediliyor, biz bundan kaçınmıyoruz ama hâlâ
bu sorumluluk, bu itham bize yöneltiliyor.
BAġKAN – Soru alayım efendim.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) - Bununla ilgili bu araĢtırma önergelerinin reddedilmeden bu hakikatlerin ortaya çıkmasına yönelik
nasıl bir yol izleyeceksiniz?
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Durmaz…
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim.
Tokat son on dört yılda Türkiye'de en çok göç veren il, Ġstanbul‟da da 3‟ üncü büyük nüfus oldu Sayın Bakanım. Coğrafyadaki
metrekare büyüklüğüne göre bu illerin yeniden yaĢanabilir ve nüfus bazlı hizmet alma noktasında ek bir bütçe verilmesi planlanıyor
mu? Yine, kapanan beldelerin araçları gereçleri aynı köy muhtarlıklarına tekrar verilecek mi? Ayrıca, tapulu mülkiyetler de köy tüzel
kiĢiliğine yeniden tapu edilecek mi?
Yine, polis eğitimi alıp atanamayan bir grup genç var, bunların sayıları da yaklaĢık 1.800-2.000 civarında yanılmıyorsam,
aileleri de figan etmektedir. Bunlarla ilgili bir tasarrufunuz var mıdır?
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Çam…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakan, sunumuzun 38‟ inci sayfasında, Köye DönüĢ Ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında illere gönderdiğiniz paranın
miktarı yaklaĢık olarak 208 milyon 690 bin TL. Doğu ve güneydoğuda terör sebebiyle göç etmek zorunda kalanların geri dönmesi için
baĢlatılan proje kapsamında bölgede kaç kiĢi tekrar yaĢadığı yere geri döndü bu kadar para aktarıldığına göre?
Ġkinci sorum, yine konuĢmamım içerisinde söylemiĢtim, bu 3000 ek göstergenin lise mezunlarına uygulanmadığı için, 20 bine
yakın lise mezunu polis memuru var, onlara uygulamayı düĢünüyor musunuz?
Son sorum da, yine, 1996 yılında beĢ ile on iki ay arasında eğitime tabi tutularak polis olan insanlar var. Daha sonra 1996-2001
yılları arasında dokuz aylık eğitime tabi tutulan polisler var. Bu, 2002 yılında polis meslek yüksekokuluna dönüĢtü ve polis meslek
yüksekokulunda okuyanlar okudukları süre içerisinde sosyal güvenlik kapsamı içerisine alındılar. Acaba bu daha önceden beĢ, on iki ve
dokuz aylık eğitim alan polis arkadaĢların kendilerinin sosyal güvenlik primleri ödenerek borçlanmaları mümkün olacak mıdır?
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Cora…
SALĠH CORA (Trabzon) – Sayın Bakanım, benim sorum çözüm sürecinde PKK‟ nın eylemleri ve bu eylemleri neticesindeki
mal ve can kaybının ne olduğu hakkındadır. Ne kadar Ģehit verdik? Ne kadar araç yakıldı? O dönemde AK PARTĠ binalarına yapılan
saldırıların neler olduğu hususunda bilgi verir misiniz?
BAġKAN – Sayın Baluken…
ĠDRĠS BALUKEN (Diyarbakır) – TeĢekkür ediyorum.
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Sayın Bakanım, buradaki tartıĢmalarda da ortaya çıktı ki çözüm süreci iyi mi kötü mü, bir kafa karıĢıklığı var. Bu konuda, bir
musibetin bin nasihatten daha iyi olması gerekirken, bugün içinde yaĢadığımız musibetin bize birçok ders öğretmesi gerekirken, tersi
yönde bir algı yüklenmesinin olduğunu ifade etmek istiyorum.
Gördüğüm kadarıyla, AKP sırasında da bu çözüm sürecine yönelik var olan bu algı baskısı nedeniyle, artık, çözüm sürecini
tamamen vebalı Ģekilde ele alan bir yaklaĢım var.
ġimdi, ben Ģunu anlamakta zorlanıyorum: Çözüm süreci olmasaydı, zaten iki buçuk yıl boyunca bugün yaĢadıklarımız
yaĢanacaktı. Yani bugünkü tablonun bizi çözüm sürecine geri götürmesi gerekirken, tam tersi yönde bir tartıĢmaya yol açıyor.
Bu silahlanma, yığınak meselesi… Siz Orta Doğu‟ yu bilen bir siyasetçisiniz, yani Orta Doğu gibi bir coğrafyada, bir hafta
içerisinde toplumsal kesimleri öyle bir silahlandırırlar ki günde 50-100 kiĢinin öldüğü iç savaĢ ortamına sürüklenirsiniz. Bu, maalesef
ülkemiz için de önümüzde olan bir risk.
ġimdi, böyle bir tablo varken, özellikle AKP içerisinde sizin gibi arkadaĢların, bu çözüm sürecinin önemine dair kendi
emeklerine sahip çıkmama gerekçesini ben anlayamıyorum.
BAġKAN – Sayın Baluken, soruyu da alayım.
ĠDRĠS BALUKEN (Diyarbakır) – Evet.
Bu konuda, çözüm süreciyle ilgili sizin düĢünceniz, tutumunuz kamuoyu tarafından da merak ediliyor, bir onu soracağım.
Ġkincisi, Türkiye'de birçok darbe mekaniğini iĢletmiĢ bir yapı Ģu anda Kürt illerinde sahada, en hafif tanımıyla “ Ergenekon”
diyeyim ki sizin Hükûmetiniz döneminde de “ darbeci” olarak tanımlanmıĢtı ve bugünkü ölümlerden de çok mutlu olduklarını
söylüyorlar.
Benim Ģahsi düĢüncem, ellerinde bıçakla Hükûmetinizin de en zayıf anını bekliyorlar. Siz böyle bir darbe dinamiğiyle karĢı
karĢıya olduğunuzu düĢünüyor musunuz? Bu iĢ birliğinin nereye kadar gideceğini tahmin ediyorsunuz?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Demirel…
ÇAĞLAR DEMĠREL (Diyarbakır) – Evet, Sayın Bakan, daha önce de ifade ettik ama artık somut ve net cevap bekliyoruz.
Çıplak kadın bedeninin basına yansıtılması Ģeklini ve insanların öldükten sonra soyularak, özellikle kadınların soyularak sokak
ortasında çıplak bedeninin gösterilmesine iliĢkin, ġırnak Valisi, Cizre‟ deki operasyonun önüne geçmek için gösterildiğini ifade etti, “ Bu
Cizre‟ de gerçekleĢmedi.” dedi. Biz, Cizre‟ de gerçekleĢtirildiğini, bütün açıklamalardan, sitelerden biliyoruz, kimlerin yayınladığını da
biliyoruz.
Bu çıplak bedenin sergilenmesi, ister ġırnak‟ ta olsun ister Varto‟da olsun ister Cizre‟ de olsun, nerede olursa olsun, biz bunun
zihniyetinin sorgulandığı bir bakanlık bekliyoruz, bir görüĢ bekliyoruz. Bunun nerede olduğu ve nerede yaĢandığından çok, bunun kim
tarafından yapıldığı önemli ve bunu meĢrulaĢtıran, kabul eden bir ġırnak Valisini görevden alacak mısınız? Bunu yapanlar ve bu
durumu açığa çıkaranlar hakkında herhangi bir soruĢturma baĢlattınız mı, bunlara iliĢkin bir çalıĢmanız var mı? Çıplak kadın bedenini
teĢhir etmek, bunu kamuoyuyla paylaĢmak, Bakanlığınız ve orada görev yürüten birçok güvenlik gücü, kendisine “ esedullah timi”
diyen, “ JĠTEM” diyen, “ PÖH” diyen, “ JÖH” diyen hangi biriminiz tarafından gerçekleĢtirildi? Bu birimlerinizin hepsiyle o koordineyi
sağlayabiliyor musunuz? Çünkü yerelde verilen bilgi, sizin de bilginiz dâhilinde hepsiyle ortak bir koordinenin sağlanamadığına dairdir,
herkesin keyfî uygulamalar içerisinde olduğunu biz de yerellerde yaĢayarak gördük.
Bunların cevabını öğrenmek istiyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Demirel.
Sayın Bekaroğlu…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, ben devam edeceğim bu soruya.
ġimdi, “ Devlet yanlıĢ yapmaz, böyle Ģeyler yapılmadı.” Ģeklinde açıklamalar filan oluyor ama bu krizde, güneydoğuda yaĢanan
bu olaylarda, kamuoyuna, medyaya çok farklı manzaralar yansıdı. ĠĢte, en son olarak Cizre‟ de ölmüĢ bir kadın bedeni çıplak olarak
servis edildi, daha evvel panzerin arkasında sürüklenen bir beden…
Efendim, Ģunu arz edeyim: Böyle toplumsal olaylardaki travmalar yıllarca devam ediyor, yani “ millî birlik, bütünlük” diye
yapılan operasyonlar, toplumlarda onlarca yıllarca onarılmayacak travmalara yol açıyor.
Eğer gerçekten bunu devlet yapmıyorsa, sistematik bir Ģekilde yapmıyorsa -yapmamalıdır zaten- bunları tek tek bulup
açıklamanız gerekiyor. Gerçekten bu konularla ilgili ciddi bir soruĢturma açtınız mı Ģimdiye kadar? Bir tanesi gerçek artık, Sayın
CumhurbaĢkanı selam verdiğine göre, “ Uzun Adam” Ģeyi geldi, hadi “ Uzun Adam” ı Ģey görelim, ama diğer fotoğraflar, manzaralar, bu
konularla ilgili gerçekten araĢtırma yapıyor musunuz? Mutlaka yapın ve bunları teĢhir edin, bunları gösterin, Ģunlar yapıyor,
kriminaldir, suçtur, marjinaldir, yoksa gerçekten büyük yara açıyor.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Bekaroğlu.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Ġkinci sorum -bitiyor efendim- çok önemli bir soru.
Suriye‟ den gelen göçmenler arasında -Sayın Bakanım, lütfen dinler misiniz- 15-20 bin civarında Filistinli olduğunu biliyoruz.
Nereden biliyoruz? Yaptığımız yardım çalıĢmalarında, güney illerinde, özellikle Mersin‟ de sık sık rastladık bunlara. Bu insanlar Suriye
kimliğine sahip olmadıklarından dolayı, göçmen ya da o statüde göçmen sayılmıyorlar ve yardımları alamıyorlar, hizmetleri
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alamıyorlar. “ Filistin” ve “ Filistinli” kavramının da bizim toplum hafızasında önemli bir yeri var, yani sembolik değil 20 bi n kiĢi,
bunlarla ilgili bir düzenleme yapmayı düĢünüyor musunuz?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Koçdemir…
KADĠR KOÇDEMĠR (Bursa) – Sayın Bakan, taĢrada mülki idare amirlerinin muadili meslek grubu olan hâkim, savcılarla en
azından özlük hakları bakımından eĢit hâle getirilmesi için bir çalıĢmanız var mı? Yine son maaĢ düzenlemelerinden itibaren meslekteki
hiyerarĢik yapıya uyumsuz hâle gelen emniyet mensuplarının özlük haklarının bu hiyerarĢik yapıya uygun hâle getirilmesi yönünde bir
çalıĢmanız olacak mı?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Günal…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkürler.
Sayın Cora‟ nın sorusunu daha somut hâle getireyim Sayın Bakanım.
20 Temmuzdan bugüne kaç Ģehit verdik? “ Gazetelerde yer alıyor.” dediniz ama biz toplayamıyoruz, resmî olsun.
Yine devam ediyorum -o AKP binalarına saldırıyı soruyor- devlet binalarına ve Ģantiyelere kaç saldırı oldu? Kaç yerde, kaç kez
sokağa çıkma yasağı ilan ettik? Kaç tane geçici güvenlik bölgesi ilan edildi?
TeĢekkür ederim.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Buna diğer partilere yapılan saldırıları da ekleyin.
BAġKAN – Sayın Tor…
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – Sayın Bakan, ben bu sorumu geçmiĢte de sormuĢtum, cevabını alamadım, tekrar
sormak istiyorum.
Kobani‟de çatıĢmalarda yaralanan PYD‟ liler, ġanlıurfa‟ da devlet veya özel hastanelerde -ilçeler dâhil- tedavi edilmiĢ midir?
EdilmiĢ ise kaç kiĢi tedavi edilmiĢtir? Tedavi altına alınan PYD‟ lilerin kimlikleri belirlenmiĢ midir? Tedavi gören PYD‟ liler tedavinin
ardından tekrar sınır dıĢına çıkarılmıĢ mıdır, içeride kalan var mıdır?
Bir de baĢta Urfa olmak üzere diğer yerlerde Ģehit edilen güvenlik görevlilerimizin katilleri arasında, Kobani‟ den gelen veya
orada ikamet eden terörist olup olmadığı konusunda bir tespitiniz var mıdır?
BAġKAN – Sayın Okutan…
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Sayın Bakan, Ģehirlerin, mahallelerin tecrit edilmesi sırasında, ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu tarafından
tahsis edilen kadrolarda çalıĢan belediye görevlilerinin olduğu ya da belediye araç ve gereçlerinin, belediye kamu görevlilerinin
kullanıldığı bilinmektedir. Bu kamu görevlileriyle ilgili bir iĢlem yapacak mısınız?
Ġkincisi, değerli meslektaĢım da dile getirdi, mülki idare amirleri, kaymakamlar özlükleriyle ilgili konuları dile getirmezler.
Dolayısıyla, biz tekrar etmekte, tekrar tekrar dile getirmekte fayda görüyoruz. Ġlçelerde devletin temsilcisi, hükûmetin temsilcisi, bu
hâliyle yürütmenin de temsilcisi olan kaymakamlar diğer bir erk olan yargının epeyce arkasına düĢmüĢtür, bu bir adaletsiz
kompozisyon teĢkil ediyor. Bu adaletsizliği düzeltecek misiniz?
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sayın Okutan, teĢekkür ediyorum.
Sayın Erdoğdu…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, ben Ankara‟ nın YaĢamkent Mahallesi‟ nde oturuyorum.
Ġlçe sınırları ana arterlerle belirlenir. EskiĢehir yolunda giderken sağ taraf Etimesgut, sol taraf Çankaya‟ dır. Sol tarafta Çankaya
sınırlarında iki üç site Etimesgut‟ a yazılmıĢ, Ģimdi o site sakinleri bir yere vergi veriyor, öbür belediye istiyor, bilmem ne, anlamsız bir
durum. Belli ki seçim hesabıyla yapılmıĢ görünüyor ve vatandaĢ da böyle düĢünüyor. Bu komik durumun düzeltilmesini veya bu
konuda ne yapacağınızı sormak istiyorum.
Ġkincisi: Özellikle Ġstanbul‟ da Okmeydanı ve Gazi Mahallesi Cemevleri üzerinden büyük bir provokasyona hazırlanıldığını
düĢünüyorum. Bazı sosyal medya hesaplarında yok silah deposu, yok Ģu, yok bu… Oradaki cemevlerinin yönetim kurulları çok zor
durumda çünkü kendilerinin bir asayiĢ gücü yok. Bunu sağlaması gereken, bir suçlu var mı bulması gereken devlettir. Ama burası
üzerinden baĢlayacak bir provokasyon korkunç sonuçlar yaratabilir. Bu konuda sizde bilgi var mı? Ne yapmayı düĢünüyorsunuz?
Bir de bu toplumsal olaylarda milletvekillerine karĢı olan tutum… Bakın, biz bölgelerimizde sakinleĢtirmek amacıyla hem bir
taraftan emniyet güçleriyle görüĢüyoruz, diğer taraftan kim protesto ediyorsa onlarla görüĢüyoruz ve iĢimiz çok zor çünkü
protestocuların öyle bizim sözümüzü falan çok dinlediği yok. Bazen de Ģiddet olmasın diye tam araya giriyoruz, ne polise taĢ atılsın ne
plastik mermi atılsın diye. Hani, tam arada kaldığımız zamanlarda bazı emniyet görevlilerinin milletvekillerini özel olarak küçük
düĢürücü hareketleri var. Bilmiyorum, siz bu konuda nasıl bir talimat veriyorsunuz ama bizim orada bulunmamız en azından güvenliği
sağlamak açısından bir Ģeydir ve bizlere yapılan Ģeyler de seçmenlerimizi çok fazla kırıyor. Yani bir milletvekiline yapılacak veya
gösterilecek ihtimamla ilgili özel bir düzenlemeniz var mı? Tabii ki halka da yapılmalı ama son olarak Ģunu söylemek istiyorum: O
toplumsal olayları yönetmek çok zor, hani bizim korumamız falan yok. 1 Mayısta gittim, iki grubun arasına girdik polis ile Ģeyin, sekiz
saat gaz yedik arkadaĢlar. Bu doğru bir Ģey değil. Bugün iktidar olanlar yarın muhalefet olabilirler ama gerçekten bu Meclisin
saygınlığını koruma açısından da… Böyle giderse bir milletvekilinin baĢına müessir bir olay gelir ve çok üzülürüz.
TeĢekkür ediyorum.
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BAġKAN – Soru bağlamına alayım diyordum ama bitti.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bu milletvekilleriyle ilgili özel bir düzenleme yani bu konuda özel bir talimat vermeyi
düĢünüyor musunuz?
BAġKAN – Sayın Gürer…
ÖMER FETHĠ GÜRER (Niğde) – Sayın Bakan, Niğde Emniyet Müdürlüğü binası eski bir yapı ve tadilatla kullanılmaktadır.
Niğde ilinde yeni bir emniyet müdürlüğü binası yapılması düĢünülmekte midir?
Bazı kasabaların ilçe yapılacağı yönünde çalıĢma olduğu söylenmektedir. Niğde ilinde Gölcük kasabasının ya da farklı bir
kasabanın ilçe yapılması düĢünülmekte midir?
Okul mezunu atama bekleyen polis öğrenciler için bir açıklamanız olacak mı?
BAġKAN – Sayın Çakırözer…
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.
Sayın Bakan, Cizre, Silopi, Sur, Nusaybin ve diğer yerleĢim merkezlerindeki operasyonlar hakkında bizleri aydınlatır mısınız?
Operasyonlar sırasındaki hak ihlalleri, sivil ölümleri, az önce bahsedilen çıplak cesetlerin teĢhiri, Ģehirlerin duvarlarına yazılan yazılar
konusunda inceleme, soruĢturma açtınız mı?
IġĠD‟ in Türkiye içindeki faaliyetlerinde kaç militan yakalandı? Kaçı daha sonra serbest bırakıldı?
Bu yıl TOMA ve benzeri zırhlı araç alımını sormuĢtum, gündemde mi?
Suriyeli sığınmacıların ülkemize toplam maliyeti nedir? Bundan sonra kayıtların alınacağı, yeni merkezler açılacağı yönünde
haberler duyuyoruz, özellikle Avrupa basınından, bunlar doğru mudur?
Suruç ve Ankara‟ daki bombalı terör saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat açığıyla ilgili yürütülen soruĢturmaların sonucu
nedir?
Emniyet Genel Müdürlüğünün CumhurbaĢkanına hakaret suçlarını sıradan bir asayiĢ olayı gibi değerlendirmeyip gözaltına
alınmasını, terör ve istihbarat Ģubelerinin bu kiĢileri araĢtırmasını isteyen yazısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
EskiĢehir‟ imizin Han ilçesinde yapılacak emniyet hizmet binası ve 12 dairelik hizmet lojmanı ne zaman bitirilecek?
EskiĢehir Odunpazarı Kaymakamının Belediyenin Kültür Merkezini mühürletmesi ve Kültür Merkezinin kullanım süresinin
dolumu konusundaki bildirime iliĢkin bir giriĢiminiz olacak mı?
BAġKAN – Sayın Çakırözer, kalanları yazılı alalım sizden biz.
TeĢekkür ederim.
Sayın KuĢoğlu…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakanım, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi içerisinde 2013‟ te bir Ģube kurulmuĢtu, Suç Gelirleriyle
Mücadele. Bunun faaliyetleriyle ilgili bilgi verebilir misiniz, istatistiki bilgiler de?
Bir de MOBESE sistemiyle ilgili olarak yapılan ihalelerde bazı firmaların kayrıldığı ya da bazı firmalara teklif verilmediğiyle
ilgili bazı bilgiler vardı, o konuda bilgi verebilir misiniz?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Çam…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Bakan, her hafta veyahut da iki haftada bir CumhurbaĢkanı sarayda muhtarları ağırlıyor.
Muhtarların seçilmesi, saraya getirilmesi, onların masraflarının, geliĢinin, gidiĢinin karĢılanması dâhil olmak üzere bunu ĠçiĢleri
Bakanlığı mı karĢılıyor, sizin Bakanlığınız mı organize ediyor onların toplanmasını? Kimlerin getirileceğiyle ilgili organizasyonu
ĠçiĢleri Bakanlığı olarak sizler mi organize ediyorsunuz? Bunların giderlerini siz kendi bütçenizden mi karĢılıyorsunuz yoksa
CumhurbaĢkanlığı bütçesinden mi?
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Gizligider, buyurun.
Son sorudur.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sayın Bakanım, daha önce yarım kalan bir çalıĢma vardı; cezaevlerindeki güvenliğin
bir kısmı Adalet Bakanlığı tarafından, dıĢ güvenlikse jandarma tarafından sağlanmakta, bu konuda teke düĢürme, hepsini Adalet
Bakanlığından toplamayla ilgili bir çalıĢma vardı, bu çalıĢma ne durumda?
Ġkincisi: Bu özel güvenlik birimleriyle ilgili, daha ziyade statların güvenliği hususunda gündeme gelmiĢti. Onların Emniyet
bünyesinde istihdamı gibi yine yarım kalan bir haber hatırlıyorum. Acaba bu konuda bir çalıĢma var mı?
Son sorum: Jandarmanın tamamen ĠçiĢleri Bakanlığına dâhil edilmesi, “ kır polisi” veya “ baĢka isimler” dâhilinde, böyle bir
çalıĢma var mı, varsa ne durumda?
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar, soru iĢlemi tamamlanmıĢtır.
ġimdi, görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakana söz vereceğim.
Sayın Bakan, süreniz kırk beĢ dakikadır. Öncelikle sorulardan baĢlamanızı, yanıtlayamadığınız soruların yanıtını da yazılı olarak
göndermenizi rica edeceğim.
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Sayın Bakan, buyurun lütfen.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yazılı cevaplar kaç günde gelir?
BAġKAN – Biz gün veremiyoruz biliyorsunuz.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Sayın BaĢkan, saygıdeğer milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok
kıymetli üyeleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.
Bugün gerçekten, müzakerelere baĢladığımız andan itibaren Türkiye'nin önemli ve temel sorunları hakkında saygıdeğer
milletvekillerimizin önemli değerlendirmelerini dinledim. Ġzin verirseniz soruları da cevaplandıracağım, bir kısmına da elbette yazılı
cevap vereceğim ama ondan önce zaten hazırladığım güncel olaylara iliĢkin birkaç hususu bilgilerinize sunmak istiyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, tabii Türkiye küresel ölçekte iki temel sorunla baĢ baĢadır; bunlardan biri küresel terör, bir diğeri göç
hareketleri. Aslında dünyadaki genel gidiĢatı izleyenler bakımından bu konvansiyonel silahlardaki dengesizlik, kuzey-güney arasındaki
ekonomik dengesizlik, doğu-batı arasındaki kültürel farklılıklar, medeniyet farklılığı ve bunların aynı bireyin cep telefonunda bir araya
kolaylıkla gelebiliyor olması, dünyadaki bütün bu değiĢimler, geçtiğimiz yüzyıldaki sanayi devrimi ve sanayi sonrası toplumlar -hızlı
hızlı geçiyorum- dikkate alındığında bunları takip eden insanlar için çok da öngörülemedik sorunlar değildir. Ama içimden geçeni
söylüyorum, diplomatik ya da politik olmayabilir, hakikaten bugün Türkiye'nin bu önemli sorunları tartıĢma düzeyi gerçekten ümitvar
olmamız için yeterli. Benim bir vatandaĢ olarak yani Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanı olarak değil ama lütfen, bir vatandaĢ olarak
teĢekkür etmeme izin veriniz. Elbette temel büyük problemleri, farklı düĢünceleri farklı bakıĢ açılarıyla -biraz can sıkıcı bazı ifadeler
dikkate alınmazsa ki onlar da olabilir- burada tartıĢıyor ve birbirimize önerilerimizi, eleĢtirilerimizi, fikirlerimizi söylüyoruz. Bence en
önemli kazanımımız budur ve bunun altındaki bunu sağlayan sandık ve millet iradesi de bütün sorunları ele alma bakımından ve çözüm
üretme bakımından en değerli varlığımızdır.
Saygıdeğer milletvekilleri, terör bizim çok uzun dönemdir mücadele ettiğimiz bir temel olgudur, bir büyük sorundur. Çok
detaylarına girmeyeceğim ama 2002‟den beri bizim bir yaklaĢım biçimimiz var, o da… 1980‟li yıllarda, 1990‟ lı yıllarda hep Ģu
gündeme getirilirdi: “ Terör ve bunun çözümü sadece güvenlik birimlerine havale edilemez.” Doğrudur. Biz de 2002‟den beri hem
demokratik adımlarla Türkiye'nin demokratikleĢmesine katkıda bulunurken, bunu sağlamaya çalıĢırken, Avrupa Birliğine imza atmıĢ
bir Türkiye olarak reformlar yaparken bir yandan da terörün topyekûn çözümüne iliĢkin birtakım projeler uyguladık. Bilelim ki dünyanın her yerinde- bütün terörle mücadele tecrübeleri bize gösteriyor ki, insanlık tarihinin terörle mücadele tarihi bize gösteriyor ki
bir yerde demokrasi geliĢtikçe, kurumsallaĢtıkça, ilerledikçe teröre olan toplumsal destek azalır. Demokrasinin fonksiyonu budur ve
Türkiye‟ de bu yakalanmıĢtır, daha fazlası da yakalanacaktır. Burada bizim hedef kitlemiz vatandaĢımızdır. Demokratik
reformlarımızın, memnuniyetini esas aldığı yer vatandaĢtır. Biz oraya bakarız; hangi parti ne dedi, buna bakmayız. Çünkü, partilerin
ayrı politikaları olacaktır, elbette birbirlerine aykırı politikaları da olacaktır. Biz partilerin yönetim kadrolarını ya da o partilerin
milletvekillerinin memnuniyetini esas alan politikalar izlemeyiz. O durumda ya aynılaĢırız ya da biz de mesela daha az oy alan, bölgede
yüzde 1,5 oy alan partiler durumuna düĢeriz ya da barajı geçip geçmeme tartıĢması yapan partilerin durumuna düĢeriz. O bakımdan, o
partiler de, baĢka partiler de elbette bizim politikalarımızı eleĢtirirler ama bizim politikalarımızı aynen uygulamak zorunda değiller.
Fakat, biz birlikte, bu platformda bunları hep tartıĢmak durumundayız.
Değerli milletvekilleri, bugüne kadar biz, yaptığımız hiçbir projenin bizim tarafımızdan topyekûn yanlıĢ olduğunu söylemedik.
Açıkça söylüyorum: 2002‟ den beri vatandaĢımızı odağına alan, attığımız her demokratik adım doğru adımdır. Biz tek tipçiliğe,
asimilasyona, insanın doğuĢtan anasının ak sütü kadar helal olan temel hak ve özgürlüklerine karĢı olan bütün düzenlemelerin
karĢısındayız ve hedef kitlemiz de vatandaĢımızdır. Bunun etnik kimliği ya da kültürel donanımı önemli değil; insandır, o zaman temel
hak ve özgürlüklere sahiptir ve devletin birinci görevi de bunları garanti altına almak, bunların geliĢmesini sağlamaktır.
Efendim, bunların tamamını yapabiliyor muyuz? 12 Eylül Anayasası‟ yla bu kadar yapılabiliyor. Bugün Mecliste görüyorum ki
birlikte bir hava, bir iklim oluĢuyor. 12 Eylül Anayasası da milletimizin temsilcilerinin iradesiyle değiĢirse daha demokratik, daha
defolu demokrasiden kurtulan, kurumsallaĢmıĢ, marka demokrasisi inĢa edilebilirse daha fazlasını elde edebiliriz ve gerçekten
milletimiz de buna layık.
Görüyorum ki Ģu Mecliste meselelerin ifade ediliĢ tarzı da artık Türkiye‟ nin gerçekten bu Anayasa‟ yı taĢımasının
lüzumsuzluğunu ortaya koyuyor. Yani, bunu yapabiliriz. Burada herkes teröre karĢı topyekûn, hemfikir karĢı olmalı ama ileri
demokrasi, geliĢmiĢ bir demokrasinin inĢası konusunda da zaten bir hemfikirlik var, onu görüyoruz. O zaman biraz daha bu konuda
gayret sarf etmek gerekiyor.
ġimdi, biz demokratik açılım olarak baĢladık, millî birlik, kardeĢlik projesi dedik, sonra çözüm süreci dedik. ArkadaĢlar, elbette
bir projeyi ortaya koyduğunuzda, birtakım, bunlardan olumsuz Ģekilde yararlanmak isteyenler olabilir. Bu, projenin yanlıĢlığını ortaya
koymaz; bu, o projeden olumsuz bir biçimde yararlanıp projeye zarar vermeye çalıĢanların niyetlerini ve olumsuzluklarını ortaya koyar.
Bakınız, kaç kez, mesela dıĢarı çıkma ve silahları bırakma imkânı doğdu. Biraz önce bir arkadaĢımız söyledi, Gezi olaylarından
bahsetti. 8 Mayıs 2013, geri çıkıĢlar baĢladı, ülke terk ediliyordu, teröristler terk ediyordu ama Gezi olayları baĢladı ve olduğu gibi
durdu. ġimdi, bu projenin nesi kötü, nesi yanlıĢ? Elbette, size göre “ ġöyle olsaydı daha iyi olabilirdi, böyle olsaydı daha iyi olabilirdi.”
diye önerilerde bulunabilirsiniz, bunlar da kıymetlidir. Belki bizim de politikalarımıza uygun olursa onları da alır, değerlendirirdik ama
kabul edelim ki uluslararası platformlarda meydana gelen, uluslararası alanlarda meydana gelen hadiseler Türkiye‟ yi, ülkemizi
yakından etkilemektedir. Hele bölgemizde bir siyasal deprem meydana gelmiĢtir. Mısır‟ dan Fas‟ a kadar, Tunus, Libya, Suriye, Irak,
buraların Türkiye‟ yi hiç etkilemiyor olması mümkün mü? Değil. E, buralarda meydana gelen hadiselerin Türkiye‟ yi etkilemiĢ olması,
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konjonktürel bir büyük sıkıntıyı da karĢımıza çıkarmıĢtır, hem göç konusunda hem bu çözüm süreci ya da terörle mücadele konusunda.
Ama biz ısrarlı olur, yapmamız gerekeni yapar isek ben bu meselenin de Türkiye‟ de bu el birliğiyle çözülüp yolumuza devam edileceği
kanaatindeyim, bu meselenin de çözülebileceği kanaatindeyim.
Değerli arkadaĢlar, biz hangi projeyi ortaya koyduysak onun nihai bir amacı vardı, o da Ģu: Terör Türkiye‟ nin gündeminden
çıkacak, teröristlerin silah bırakması sağlanacak, üzerine beton örtülecek. Dünya tecrübelerinden de yararlanarak söylüyorum, bu bir.
Bir diğer konu: Türkiye‟ nin az önce söylediğim çerçevede gerçekten geliĢmiĢ bir demokrasiyi hak ettiği konusuna kesinlikle
inanıyoruz. Anayasa‟ sıyla, yasalarıyla, her Ģeyiyle biz Türkiye‟ nin tam geliĢmiĢ bir demokrasi inĢasının gerektiğine inanan bir
kadroyuz ve bir hareketiz, bunu da sağlayacağız. Bunun muhatabı da halktır, vatandaĢlarımızdır.
ġimdi, arkadaĢlar, biz belediyelerden de sorumlu ve görevliyiz, yetkiliyiz. Bakın, zaman zaman teröre destek veren belediyeler
görevden alınıyor. Ama, bu kadro, 2004 yılında Türkiye‟ nin en reformist yerel yönetimler temel kanununu, Kamu Yönetimi Temel
Kanunu Tasarısı‟ nı Meclise göndermiĢ, oradan çıkarmıĢ ve o günkü CumhurbaĢkanının elbette geri göndermesiyle kadük olmuĢ bir
kadroyuz yani biz yeni söylemiyoruz ki bunları. Biz Türkiye‟ nin yönetim reformuna ihtiyacı olmadığını söyledik mi hiç? Hayır.
BüyükĢehir Yasası‟ nı da biz çıkardık. Evet, eksiği olur, eleĢtiriler olur, gözden geçiririz, yeniden getiririz. Ama kabul edelim ki mevcut
anayasal sınırlar içerisinde bunları ancak yapabiliyoruz ama Meclisimiz daha çok katkı sağlarsa biz daha çoğunu yaparız ve
vatandaĢımıza en kaliteli hizmeti yerinde, üniter devlet anlayıĢı içerisinde ama tam demokratik anlayıĢla sunmak bizim siyaset yapma
nedenimizdir. Buralarda da hiç öyle, efendim, eğri büğrü, lafı dolaĢtırmaya lüzum yok. Biz açıkça ne yaptığımızı, ne yapmak
istediğimizi söylüyoruz. Elbette, bir projenin doğru olup olmadığının nihai kararını kim verir? Halk verecek. Halka da kaçıncı seçimdir
gidiyoruz ve onaylattırıyoruz. Halk onaylıyor ve milletimizin bizden talebini ve onayladığı projeleri gelip burada uyguluyoruz,
uygulamaya çalıĢıyoruz.
Değerli arkadaĢlar, Ģimdi, göç konusunda… Bakınız, bizim yanı baĢımızda bir ülke âdeta yangın yeri. Biz tabii Avrupa
Birliğiyle de konuĢuyoruz. Burada da bazı hususların altını çizerek sizlere sunmak istedim. Çünkü, sizler de Avrupa Birliğinde ve
dünyanın çeĢitli yörelerinde milletvekilleriyle konuĢuyorsunuz. Avrupa Birliğinin ya da diğer ülkelerin Avrupa‟ da yaptığımız bir
toplantıda dile getirdikleri konular alt alta dizilince -ki bütün Avrupa Birliğinin içiĢleri bakanları oradaydı, ben de katıldım- özet olarak
onlara söylediğim Ģeyi burada tekrarlamak istiyorum. ġöyle bir anlayıĢları vardı: ” Bir ülke yanıyor ama dumanı bize gelmesin.” Böyle
bir politika olmaz. O zaman, ekonomik gücü elinde bulunduranlar siyasi inisiyatifi de bununla mütenasip almak zorundadırlar. O
ülkede sağlam bir ortam, yani kargaĢanın olmadığı, stabil bir ortam sağlamak da o ülkelerin sorumluluklarındandır. O nedenle,
Suriye‟ de bu kadar ağır bir dram yaĢanırken, bir kargaĢa, kaos ortamı yaĢanırken bunun az önce söylediğim gibi teröre yönelik negatif,
büyük etkisi oldu, Ģimdi bir de dört beĢ yıldır göçe yönelik ciddi etkisi oldu. ArkadaĢlar, diğer ülkeler de dikkate alındığında, buraya
yaklaĢık 3 milyon insan gelmiĢ durumda; bu bir ülke büyüklüğündedir. Ve Allah‟ a Ģükür, milletimize buradan medyunuĢükranız ve
onları saygıyla selamlıyoruz çünkü bu kadar büyük bir kitleyi tarihimize, kimliğimize, her Ģeyimize, bize yakıĢır bir biçimde, vakur bir
duruĢla misafir ediyoruz. Ve bugüne kadar, BirleĢmiĢ Milletler standartlarında, 9 milyar dolara yakın bir harcama yapmıĢ durumdayız.
Daha Avrupa Birliği yeni 3 milyar euro verecek ve efendim, o daha masada. Ama Ģu anda çok ciddi görüĢmeler yapıyoruz vize
muafiyeti dolayısıyla, bu göç konusu da masada ama onun Ģartları var. Ġadesini ben burada size arz ettim. Ġade imzaladığımız bazı
ülkeler var, imzalamadığımız ülkeler var, onların hepsi Ģu anda birlikte yürüyor.
Ama, izninizle, çok kısa bir iki tane rakamı paylaĢmak istiyorum: ġu anda kayıtlı olarak Suriye‟ den gelen 2 milyon 655 bin 456
kiĢi; kaydettiğimiz yani diğer ülkelerden, Irak‟ tan gelen, Afganistan‟ dan gelenlerle birlikte bu 3 milyon arkadaĢlar. Bakınız, nasıl bir
problemle aslında hep birlikte baĢ ediyoruz ve hepimizin bunda katkısı var: Sayın BaĢkanım, saygıdeğer milletvekilleri, arkadaĢlar;
bunların yüzde 45‟ i 20 yaĢ ve altı. Bakınız, sadece yüzde 1,5‟ u yüksekokul, lisans ve üstü mezunu; yarısına yakını ya okula gitmemiĢ
ya da sadece ilkokul mezunu. ġimdi, bütün bunları dikkate alan projeler üretiyoruz.
Değerli BaĢkan, saygıdeğer milletvekilleri; göç konusunda, Ģu anda, görüyoruz ki Avrupa Birliği de bu meseleyi artık ötelemez
bir mesele olarak tanımlamıĢ durumda. Biz de onların daha çok inisiyatif almasını sağlayıcı politikalar üretiyor ve onlarla görüĢüyoruz.
Türkiye içerisinde de en az sorun üretecek Ģekilde meseleyi yönetmeye çalıĢıyoruz.
Diğer bir konu: Saygıdeğer milletvekilleri, biz terörle mücadelede bundan önce 4 ilçede daha faaliyette bulunduk. Bunlar,
Silvan, Varto, Derik ve Dargeçit. ġu anda hâlen 3 ilçede -1 ilçede kısmen, 2 ilçede tamamen- sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır.
Cizre‟ de sokağa çıkma yasağı altmıĢ üçüncü günüdedir ama arama tarama faaliyetleri devam ettiği için, çukurların kapatılması, bomba
düzeneklerinin imhası devam ettiği için, Ģu anda gündüz de operasyon bitmiĢ olmasına rağmen devam ediyor sokağa çıkma yasağı.
Çünkü vatandaĢlar oraya gittiğinde -daha önceki tecrübelerden de biliyoruz- bir yere gizlenmiĢ bir bomba düzeneği insanlarımızın,
vatandaĢlarımızın ya da güvenlik birimlerimizin canına mal olabilmektedir. Bunların temizlenmesi zaman almaktadır, onun için faaliyet
devam etmektedir.
Silopi‟ deyse akĢam on sekiz ile sabah beĢ arası devam etmektedir, gündüz kaldırılmıĢtır. Orada da bittikten sonra bir müddet
devam etti çünkü aynı, çukurlar dolduruluyor, oradan bomba düzenekleri ortadan kaldırılıyor.
Sur‟ daysa hâlen devam etmektedir. Yüzde 95‟ lere gelmiĢtir. Orada da, umarım, yakında olumlu neticeler alacağız ve bitecek.
7 ilçede, izninizle… Sordunuz. Aslında, değerli arkadaĢlar, biz bunları zaman zaman basında, konuĢmalarda söylüyoruz ama
görüyorum ki daha çok… Tabii, burada biz konuĢma yaparken bizzat bizden de duymayı arzu etmiĢ olabilirsiniz, onun için konuĢmamın baĢında ya da içerisinde bunları söylemedim ama- anlıyorum ki birtakım değerlendirmeler yapabilmeniz için bazı
rakamları, bilgileri sizlerle paylaĢmam, sizlere sunmam yararlı olur. Yani, arkadaĢlar, 7 ilçede -Silvan, Varto, Derik, Dargeçit, Sur,
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Cizre, Silopi‟de- bugüne kadar 2.040 çukur, barikat kaldırılmıĢtır; 2.313 bomba düzeneği imha edilmiĢtir; 830 adet uzun namlulu Bixi,
Kanas, KaleĢnikof dâhil silah ele geçirilmiĢtir; 47 adet roketatar ele geçirilmiĢtir, 645 adet roketatar mermisi, 1.000 adet el yapımı
patlayıcı, 431 el bombası, 98.650 adet mühimmat gibi, böyle gidiyor.
Sonuç olarak, hepimizi yaralayan, Türkiye'nin enerjisini tüketen, zor durumlara sokan bu terör sorunundan da el birliğiyle
çıkabiliriz. Ama, elbette -biraz sonra geleceğim o konuya- bazı iddialar gündeme getiriliyor olabilir, sıkıntılar olabilir fakat önce
siyasetin kendisine alan açması için… Yani, siyaset en az maliyetle en büyük problemleri çözme sanatıdır ve milletin sandıkta oy
verdiği zaman siyasetçilerden beklediği, bütün problemlerine çözüm üretilmesidir ve Ģiddet, terör kullanılmadan.
ġimdi, devlet hukuk içerisinde hareket edecektir, bunda hiç Ģüphe yok; etmeyen cezalandırılır, bu cezalar onun için var. Ve
ahlak içerisinde hareket etmelidir; etmeyen cezalandırılır; devlet ile millet arasındaki sıkı iliĢkiyi ve güveni bu ahlak ve kurallar sağlar.
Ama siyaset, en baĢta, hep birlikte teröre ve terörist saldırılara karĢı duruĢunu deklare etmelidir.
Biz bir öneri getirdik. 4 parti keĢke o zaman imzalasaydı ve bu öneriyi Türkiye‟ de teröre topyekûn duruĢ olarak ortaya koysaydı.
Bakınız, Fransa‟ da bir hadise oldu. Tamamı, topyekûn Fransa, meseleye karĢı çıktı. Ondan sonra, elbette, eksiklik var mı,
aksaklık var mı, orada tartıĢılmıyor mu? Geçen gün Fransız ĠçiĢleri Bakanı buradaydı. Ben oraya gittim. Almanya ĠçiĢleri Bakanı
buradaydı terör saldırısı olduğunda. Elbette bunlar tartıĢılır, konuĢulur ama önce hepimizi, herkesi yaralayan ve bütün dünyanın
önümüzdeki yüzyılda baĢ etmek zorunda olacağı varsayılan bu terör meselesi gündeme geldiğinde, arkadaĢlar, hep birlikte, amasız,
fakatsız, ancaksız karĢı durmalıyız. Siyaset, bir kere, burada çok önemli bir fonksiyon icra ediyor çünkü bu bir iklim oluĢturuyor, bu
karĢı duruĢ bir iklim oluĢturur. Orada, çocukları da götürüp terörist yapanlar, sonra barikatların arkasına koyanlar bu iklimden
beslenemez hâle gelirler. Hiç kimse çocuğunun terörist olmasını istemez; herkes çocuğunun demokratik bir ülkede kimliğiyle,
kiĢiliğiyle üniversite bitirmesini, tüm ülkesine, ailesine, kendisine katkıda bulunmasını ister. Bunu sağlayabiliriz hep birlikte. O
bakımdan, burada dile getirilen konularda, ben arzu ederim ki, önce mutlaka teröre ve teröristlere karĢı da bir duruĢ sergilensin.
Diğer taraftan, bölgede bütün partilerimizin teĢkilatlanması lazım. Bakın, açıkça söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi de,
Milliyetçi Hareket Partisi de, dıĢarıda olan partiler de, Meclis dıĢında olan partiler de, herkes o ilçelerde, illerde -teĢkilatlar eksikteĢkilatlansın ve orada hep birlikte vatandaĢa dokunalım. Yani, orada Ģu anda HDP ve AK PARTĠ var. Birçok ilçede teĢkilatı yok
muhalefet partilerinin. Yani, keĢke… Onlar da olsunlar. Hayır, biz de bize düĢeni yapalım. Gerçekten, ben burada çok olumlu bir hava
da -eleĢtirilerle birlikte- gördüm, yani, ben kesinlikle bunu kinayeli söylemiyorum. El birliğiyle bu alanı da dolduralım, yani siyasi alan
da boĢ kalmamalı orada. O bakımdan…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) - CHP‟ nin ilçe teĢkilatlarının olmadığı yanlıĢ Sayın Bakan.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Yani, birçok yerde yok. Ben onları tek tek getirdim ama Sayın Vekilim,
söylemeyeyim, gerek yok. Varsa, tabii ki daha da fazla olsun.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) - Birkaç ilçe.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Yani, arzu ediyoruz ki her yerde olsun.
ġimdi, saygıdeğer milletvekillerim ve değerli…
BAġKAN – Efendim, herkesinki sağlam, herkesin var Sayın Bakanım, sıkıntı yok, bütün partilerimizin var.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Yani, arzu ediyoruz ki… Ben Meclis dıĢında olan partileri de söyledim yani onlar
da olsun.
BAġKAN – Ben onu söylediğinizi biliyorum zaten.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Siyaset orada daha fazla ağırlıklı olarak bulunmalı. Bunun terörle mücadelede de
önemli bir etkisi var. Bunun altını çizmek için söylüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biz de kötü niyetli anlamadık Sayın Bakan, iyi niyetli anladık.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Doğru.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama doğru değil. Onun için, iyi niyetli de olsa yanlıĢ olduğunu söylemek zorundayız.
BAġKAN – Efendim, Doğru Yolun, Demokrat Partinin, diğerlerinin falan yok, eksik. Sayın Bakan onları da söyledi yani.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Saygıdeğer BaĢkan, değerli milletvekilleri; spesifik bazı sorular var. Bunlara
iliĢkin de birkaç değerlendirme yapacağım izninizle.
Nüfus ve kimliklerde, yeni yaptığımız kimlik kartlarında isteyen kiĢilerin din bilgisi orada yer alacak -çipte- isteyen kiĢiler bu
bilgilerini, diniyle ilgili bilgiyi oraya koyabilecektir.
Diğer kodlamalara iliĢkin bizim spesifik bir kodlamamız yok, Ģu var: Türki ye‟ deki bütün vatandaĢlar için o kodlama. Yani,
oradan kiĢinin dinî kimliği ya da aidiyeti anlaĢılamaz. Yani, sadece azınlıklara ya da dinî inancı farklı olanlara o kodlama
yapılmıyormuĢ, Ģimdi getirdi arkadaĢlarım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Soy kodu herkese var diyorsunuz yani.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Herkese var ama. Yani, o kolay okumak için…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Soy kodu var diyorsunuz yani.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Hayır, soy kodu değil, kolay okumak için, bütün vatandaĢların… “ 4” dediğiniz
zaman onun ne anlama geldiği orada var yani bir spesifik…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Ne anlama geliyor?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ne anlama geliyor?
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ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Efendim, Ģimdi, bütün bunları burada anlatırsak, tabii, vaktin yetmesi mümkün
değil.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Mesela “ 5” Gürcü anlamına mı geliyor?
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Hayır, hayır, etnik kimliğiyle ilgili bir husus değil.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Etnik kimliğiyle ilgili Sayın Bakan.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Yani, bunlar tamamen sayısal veriler ve MERNĠS Projesi dolayısıyla kodlamalar.
Yani, Sayın Vekilim, bu, sizin söylediğiniz anlamda bir fiĢleme anlamına gelecek bir kodlama değil.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Herkesin bir kodu var yani.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Herkesin, bütün vatandaĢların var.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sizinki kaç Sayın Bakan?
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Bilmiyorum, ben ona hiç bakmadım çünkü koduma niye bakacağım, nüfus
cüzdanımda var zaten.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Niye bakmıyorsunuz? Neye göre kodunuz var acaba?
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Bu, tamamen teknik bir konu. Biz size daha detaylı yazılı da göndeririz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Benim kodum 2. Neye göre 2?
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – ġunu bilin: Ben de sizden duydum Ģimdi. ġimdi arkadaĢlarım bilgi verdi, hiç de
bakmadım. Yani, devlette zaten herkesin kaydı yok mu? Devletin bütün birimleri insanların…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hepimiz vatandaĢız yani.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Tamam, vatandaĢları topluluğudur devlet de zaten. Herkes nasıl ki kendi
komĢularını bilir, devlette de insanların hüviyet cüzdanları ya da nüfus kimlik bilgileri var. Bundan ibarettir. Yani, nüfus kimlik
bilgilerinin dıĢında bir bilgi yok orada.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, benim kodum var diyorum size.
BAġKAN – Siz kodunuzun 2 olduğunu nereden öğrendiniz?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yazılı öğrendim.
BAġKAN – “ 2” mi dediler? Bir özel önem mi atfettiniz kendinize?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sizinki kaç acaba?
BAġKAN – E, sizin 2‟ yse benim 1‟ dir tabii ki, hayret bir Ģey. (GülüĢmeler)
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Eğer “ 2” Ermeni demekse, “ 3” Gürcü demekse yazıklar olsun Türkiye‟ ye.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – ġimdi, yalnız, bu meseleye ayrıca da bakacağım yani sizin söylediğiniz gibi…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben size göndereceğim belgeleri.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Ben burada arkadaĢların bana verdiği bilgiyi söylüyorum ama öyle bir kodlama,
tabii, bir milletvekilimiz tarafından dile getirilince ciddiye alırım ve ona da bakarım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben size belgeleri sunacağım.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Ama, bana Ģu anda arkadaĢlarımın verdiği bilgi, bu kodlama tahmin ettiğiniz ya da
dile getirdiğiniz Ģekilde bilgiler içermiyor.
BAġKAN – ġu yazılı cevap yanınızda mı Sayın Paylan?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Değil.
BAġKAN – Genelde her Ģey sizin yanınızda olur da.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, bu yok.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – ArkadaĢlar, polislerin sınavlarıyla ilgili, atanmalarıyla ilgili bir soru soruldu. Bu,
eğitim aldıktan sonra da eğitim alınmıĢ mı yeterince, alınmamıĢ mı diye -tabiidir, çok önemli bir görevdir- sınav getirdik ve komisyon
sınavı geçenleri polis olarak atıyor, sınavı geçemeyenleri de atamıyor. Bu, bundan ibaret. Ama, hepsinde de yargı yolu açıktır yani
sınavı kaybedenler de yargıya gidebilirler.
Diğer taraftan, terörle mücadelede hukuka, insanlığa, ahlaka aykırı hiçbir hususa müsamaha etmeyiz. Terörle mücadele ne kadar
önemliyse ve baĢarıyla yürütenleri ne kadar tebrik ediyor isek bunu yanlıĢ yapanları da burada, hele hele böyle bizim ahlakımıza, bizim
kültürümüze, bizim inancımıza, bizim kurallarımıza aykırı davranıĢ içerisinde olanları da kesinlikle cezalandırırız. SoruĢturma açıyoruz
bir Ģey olduğu zaman ve Ģimdiye kadar da soruĢturmalardan ceza alanlar, görevden aldıklarımız oldu yanlıĢ yapanlar içerisinden. Ama,
ben bir Ģeyi burada tekrar söylemek istiyorum: Herhangi birimize gelen bir bilgiyi… Bana gelen bir bilgiyi ben doğruymuĢ gibi ele
alırım ve derhâl onu araĢtırır sorarım, soruĢtururum, ondan sonra doğru mu değil mi diye bir karara varırım.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Biz de size sorduk Sayın Bakan.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Ama, bazen milletvekillerimizden ya da dıĢarıdan bir bilgi kendilerine ulaĢtığı
andan itibaren -zinhar herkes için söylemiyorum- o bilginin mutlaka doğru olduğu varsayımıyla bazı hususlar dile getiriliyor. Burada da
hep birlikte dikkatli olursak gerçekten bu meselelerin bize yakıĢır biçimde yürütülmesini sağlayabiliriz. Yani, dezenformasyon olabilir,
yönlendirme olabilir, sizi de olabilir, bizi de olabilir. Burada hiç tereddüde mahal yok. Ama, bir vaka varsa o vaka soruĢturulmalı,
incelenmeli ve açıklanmalı. Daha önce de yaptık, çok azının doğru olduğu çıktı iki üç konuda ama önemli bir kısmının da doğru
olmadığı, onun birtakım üretilmiĢ haberler olduğu ya da baĢka ülkelerde olan hadisenin Türkiye‟ de olmuĢ gibi gösterildiği de ortaya
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çıktı yani hepsi çıkabiliyor. Onun için, bize düĢen, bir devlet vakarıyla, milletvekili sorumluluğuyla hep birlikte, bir mesele gündeme
gelmiĢse onun doğru dürüst araĢtırılmasıdır, onun doğru dürüst, objektif kurallar içerisinde değerlendirilmesi, incelenmesi ve
sonucunun elde edilmesidir.
Mülki idare amirlerinin özlük haklarıyla ilgili milletvekillerimiz bazı hususları dile getirdiler. Doğrudur…
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bir Ģey söyleyebilir miyim?
ÇAĞLAR DEMĠREL (Diyarbakır) – Sayın Bakan, öyle araĢtırmadınız, onun için bu kadar…
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Hanımefendi, Sayın Milletvekilim, araĢtırdık. Bakın, bir Ģey söyleyeceğim, o
zaman biraz daha detaylandırayım: Bunu da araĢtırdık, derhâl telefon ettim ve vali araĢtırdı, sonra da bir açıklama yaptı, dediler ki:
“ Burada kesinlikle böyle bir Ģey yok ve bu bir dezenformasyon.” Resmî açıklama yap o zaman dedim, resmî açıklama yaptı. Ama, siz
Ģimdi tekrardan dile getiriyorsunuz. Milletvekili dile getiriyorsa bir konuyu ben tekrardan ele alırım. Buradan da müfettiĢ
görevlendireceğim. Sizde de bilgi, belge varsa verin onları. Doğru dürüst… Yani, madem siz dile getirdiniz… Bakın, valilik yaptı,
resmî açıklama da yaptırdım. Çünkü, bu sizin dile getirmiĢ olmanız değil sadece, o meselenin gündeme gelmiĢ olması bizim vazi yet
etmemiz için yeterli nedendir, baĢka bir Ģeye gerek yok. Yani, biz bir iddiayı kimin dile getirdiğine bakmıyoruz, madem dedikodu
Ģeklinde bile olsa bir iddia var… Çünkü, dezenformasyonla baĢ etmenin de yolu da budur. Yani, insanları, orada mücadele eden
insanları töhmet altında bırakmak isteyenler olamaz mı? Olabilir. Peki, gerçekten yanlıĢ iĢ yapıp bizi de zor duruma sokmak isteyenler
olabilir mi? O da olabilir, hepsi olabilir. Önemli değil, bizim kurallarımız var, devletin kuralları var, sorumluluğu var, hesap verebilir
bir mevkidedir ve hesabını araĢtırma yaparak vermelidir. Ama, benim sizden istirhamım, ricam Ģu: Bir de bu teröre karĢı bir duruĢ
gösterin lütfen ve teröristlerin Ģehirlerde bu çukur kazmalarına, bomba düzenekleri yerleĢtirmelerine, bizim güvenlik için orada olan
korucularımızı, askerimizi, polisimizi Ģehit etmelerine karĢı da sizler bir Ģeyler siyasetçi olarak söyleyin lütfen ki bu bir atmosfer
oluĢtursun, bu bir iklim oluĢtursun. Ama, oradaki insanların da çukurların arkasında durup… O insanların aileleri de var. Bakın, daha
önce de söyledik, biz hiçbir çocuğun götürülüp terörist olmasını istemeyiz, sizler de istemezsiniz, hiç kimse istemez ama bunun yüksek
sesle dile getirilmesi terörle mücadelede önemlidir. Ben de bunun altını çiziyorum ve sizlere sadece söylüyorum.
ÇAĞLAR DEMĠREL (Diyarbakır) – Efendim, ben de bir Ģey söyleyeceğim.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Efendim, Ģimdi karĢılıklı… Ben dinledim, katılmadığım…
BAġKAN – Sayın Bakanım, buyurun, siz devam edin.
ÇAĞLAR DEMĠREL (Diyarbakır) – Ben bir Ģey söyleyeceğim sadece. Vali 10 kiĢinin öldürüldüğünü söyledi, Ģu anda cenazeler
30‟u aĢtı.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Sayın Milletvekilim, bakın o gün o kadardı, size gelen bilgi yanlıĢtı, o gün 10
kiĢiydi. Siz bugünkü rakamlardan söz ediyorsunuz. Yani bakın…
ÇAĞLAR DEMĠREL (Diyarbakır) – TRT…
BAġKAN – Sayın Bakan, siz devam edin lütfen.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; burada önemli olan bir polis Ģube müdürü
gibi…
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bir Ģey söyleyebilir miyim?
BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen müsaade edin. Sayın Vekilim, siz sorunuzu sordunuz, lütfen.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Yani biz burada polis raporlarını tartıĢmıyoruz. O sahada, yerinde devletin
birimleri var. Bir mesele olduğu zaman kimler onları alacak, kim götürecek, kim defnedecek, bunların hepsi kurala bağlanmıĢ vaziyette.
Biz burada siyaseti ve siyaset felsefesini ve politikaları tartıĢıyoruz. Terör insanlık suçudur. Terör saldırıları milletimize kastetmektedir.
Buna “ Siyasetçiyim.” diyen herkesin karĢı durması lazım. Devlet de hukuk kuralları içerisinde, demokrasi içerisinde ve ahlak içerisinde
bununla mücadele etmelidir ve burada da bir aksaklık olursa biz herkesin iddiasını, herkesin dile getirdiği konuyu ciddiyetle ele alırız
ve…
NURĠ OKUTAN (Isparta) – Bulamıyorsunuz iĢte.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Ele alıyoruz iĢte, ciddiyetle ele alıyoruz ve bunları araĢtırıp sonucunu da
paylaĢıyoruz, gizlemiyoruz da. ġimdi, detaylarına girmek bizim Ģu anda süre olarak mümkün olmadığı için elimizde değil ama bunları
takip edenler biliyorlar. O bakımdan, bundan sonra da bu meselenin topyekûn Türkiye'nin gündeminden kalkması için herkes elinden
geleni yapmalı, daha çok da siyasi sorumluluk üstlenmiĢ insanlar ellerinden geleni yapmalılar. Elbette bazı, diğer sorular vardı.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Süreniz var Sayın Bakan.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – ġimdi, bunlardan tek tek cevaplayacağım sorular var içerisinde, yazılı olarak
vereceğim sorular var.
ġimdi PYD‟ liler tedavi edilmiĢ mi? Bizim böyle bir sistemimiz yok. Yani Suriye‟ den gelen bir vatandaĢtır. Oradaki Suriyeli
vatandaĢlar, misafirler yaralı gelmiĢse burada tedavi edilmiĢlerdir.
Gösterilerdeki milletvekillerinin durumu. Saygıdeğer milletvekilleri, tabii milletvekili nerede olursa olsun ona saygın bir
biçimde davranılmalı ama milletvekilinin de kanunsuz gösteri içerisinde yeri olmamalı arkadaĢlar. Koyduğumuz kuralları biz en baĢta
uygulayacağız. Yani kanunsuz, hukuksuz…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Kanunsuz gösteri ne demek?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sokaktaki en ufak bir basın açıklamasında herkes gözaltına alınıyor.
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ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Sayın milletvekilleri, Ģimdi biz onu söylemiyoruz. Yani kanunsuz bir gösteri
varsa, hele hele terörle mücadelenin olduğu yerde teröristlerle mücadele varsa orada milletvekillerinin can güvenliğini korumak da
bizim görevimiz. Kimse bir çatıĢmanın olduğu yerde milletvekili oraya gittiği zaman baĢına ne geleceğini ya da gelmeyeceğini garanti
edemez. Bakın baĢka yerlerde oldu bu. Orada en ufak bir güvenlik zafiyetinin hesabını elbette bizden soracaksınız. Biz de ona göre
tedbirler alıyoruz orada.
HÜDA KAYA (Ġstanbul) – Sayın Bakan, Taksim‟ de iĢçiler için gittiğimizde coplandık.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Efendim, biz, doğru yerde iseniz ve yanlıĢ yapılıyorsa buna doğru demiyoruz.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Doğru yerde nasıl olunuyor BaĢkanım?
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - YanlıĢ yerde yani kanunsuz bir gösteri varsa, bir yakıp yıkma varsa ki öyle de oldu
sizlere söylemiyoruz ki Sayın Milletvekilim. Yani biz yakılıp yıkılan yerlerde de…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Hayır yani “ YanlıĢ yerdeyseniz.” diyorsunuz da neye göre oluyor?
BAġKAN – Sayın Bekaroğlu, siz zaten bilmezsiniz ki, gitmezsiniz Sayın Bekaroğlu siz.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – ġöyle: Efendim, kanunlara göre diyorum yani ben sizin spesifik olarak bir yerde
bulunmuĢ olmanızı tanımlamıyorum. Yani belki doğru yerde doğru zamanda bulundunuz. Öbür tarafta olsa bile milletvekiline
milletvekilliğine yaraĢır biçimde davranılması gerektiğini biz söylüyoruz, onlara göre de talimatlandırıyoruz.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Biraz evvel “ demokrasi” dediniz. Ġzinsiz her türlü gösteri…
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Bir izin verirseniz bunları söyleme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz belki. ġunu
söylüyorum: Çünkü bir milletvekilinin kendisinin takdir etmesi ve Meclisin takdir etmesi gerekir nerede olup olmayacağını. Bunu da
söylüyorum. Biz sadece güvenlik ciddi Ģekilde tehlikeye girmiĢse oralara herkes için bir güvenlik alanı ilan edip, giriĢ yasağı koyup
giriĢini engelliyoruz çünkü oradan o tarafa bazen bu çatıĢmaların olduğu yerde kiĢi güvenliğini sağlamak mümkün olmayabiliyor.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - Kuzey ormanlarına ilgili bir Ģey, kuzey ormanları, 10 tane TOMA.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - MOBESE firmalarına iliĢkin eğer herhangi bir iddia varsa bunlar elbette
soruĢturulur. Biliyorsunuz, her konuda bu TOMA‟ ların alımıyla ilgili, diğerleriyle ilgili Ġhale Kanunu‟ na göre yapılmaktadır ve
arkadaĢlar, eğer ihale firma ismi vererek değerlendirme yapılırsa tersinden o firmanın dıĢındaki firmaları kayırmak da söz konusu
olabilir. Onun için bu konular hassas konulardır. Devletin mekanizmaları var. Yani Kamu Ġhale Kurumu var, yargı var, dilekçe vererek
Ģikâyette bulunma var, bir dilekçe verilir. Yani oralara baĢvurulduktan sonra bu meseleler gündeme getirilebilir diye düĢünüyorum.
Mülki amirlerin özlük haklarını söyledim. Biz buna katılıyoruz, doğru ve ben de bir düzenleme Bakanlıkta yaptırıyorum.
Derneklere iliĢkin, “ Hangi projelere, hangi derneklere ne kadar yardım yapılıyor?” dediniz. Her Ģubat ayında -önümüzdeki
Ģubatta da olacak- bu yayınlanıyor. ġubat ayı içerisinde yayınlanıyor ve oradan elektronik ortamda, ĠçiĢleri Bakanlığının Dernekler
Dairesinin elektronik web sitesinde bunu görebilirsiniz arkadaĢlar. Bir ay kalıp sonra da kaldırılıyor ama Ģimdi bakacağım, eğer
mevzuatta düzenlemelerle olabilecek bir Ģeyse yani kanun çıkarmadan yapılabilecek bir Ģeyse daha uzun süre kalabilir. Neden bir ay
yapıp da sonra kaldıralım ki? Hep orada durabilir diye de eğer dernekler bakımından bir sorun yoksa… Ama Ģunu söyleyeyim: ġubat
ayı içerisinde rahatlıkla bakabilirsiniz. ġubatın sonuna kadar bir ay boyunca orada, hangi derneklere, hangi projelere yardım edilmiĢ,
bunu görebilirsiniz.
Çok teĢekkür ediyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sorularımıza cevap alamadık.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Engin Dinç‟ e cevap vermediniz Sayın Bakanım.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – ArkadaĢlar, ona da cevap vereyim.
ġimdi, Hrant Dink hadisesi tabii bizim de çok önemsediğimiz, arkasında ne var ne yok diye tamamıyla berrak bir biçimde ortaya
çıksın istediğimiz bir konudur. Ben Ģahsen geçtiğim dönemde bizzat soruĢturma baĢlatmıĢ ve 4 mülkiye müfettiĢinin görevine son
vermiĢimdir sadece bu konuyla ilgili, yeterli ve dikkatli soruĢturma yapmadıkları için. Burada ĠçiĢleri Bakanlığından arkadaĢlarımız
var. Mülkiye müfettiĢinin alınıp bir baĢka göreve, kaymakamlığa ya da vali yardımcılığına tayinin ne demek olduğunu bilirler, çok ağır
bir yaptırımdır. Mülkiye müfettiĢliğinden aldım soruĢturma yaparak, yetersiz, dikkatsiz yaptıkları için. Bu konuda da, sordum, oradan
daha önce ayrılmıĢ yani bu olay olmadan önce ayrılmıĢ Engin Dinç.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Görevdeydi, hayır.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Bakın, hayır, hayır. Eksik, yanlıĢ bilgi olabilir, tam olarak verelim size.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, hayır, görevde.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Ondan önce ayrılmıĢ ve zaten istihbarattan da alınmıĢ, sosyal hizmetlere verilmiĢ.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, görevde.
BAġKAN – Sayın Paylan…
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – ġimdi, Ģimdi görevde. Yani biz yaptığımız…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – O zaman Trabzon Ġstihbarat Daire BaĢkanı.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – ġöyle: Bir kere daire baĢkanlığı yok yani orada, illerde daire baĢkanlığı yok, Ģube
müdürlüğü var. O, orada görevli. Oradan alınmıĢ, sekiz ay önce de, hadisenin olmasından sekiz ay önce de oradan tayini çıkmıĢ. Ama
biz bu konuda da son derece ciddi… Biliyorsunuz hem Jandarma hem Emniyet bakımından kiĢiler hakkında da soruĢturma açıldı ve o
soruĢturmalar da devam ediyor.
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GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama sanık Ģu anda.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Evet, doğru, sanık. Bakın, orada maddi hata olduğu söyleniyor.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – 83‟üncü maddeye göre sanık.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Ben o kadar detaya Ģimdi girmeyeceğim. Bakın, bir soru sordunuz, ben de notumu
aldım. ġu ana kadar yaptığımız değerlendirmede zaten meselenin ihmalkâr, ihmal edilen tarafında görmüĢ olsaydık orada olmazdı ama
yine de biz notumuzu aldık, değerlendirme yapıyoruz. Biliniz ki bu konuda da son derece ciddi bir değerlendirme yapacağız.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Aklanıncaya kadar görevden alın Sayın Bakan, aklansın.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Sayın Milletvekilim, Ģimdi siz talebi dile getirdiniz. O zaman, bakın…
SALĠH CORA (Trabzon) – Masumiyet karinesi var.
BAġKAN – ArkadaĢlar…
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Bir kere “ Yargılanıp ceza alıncaya kadar masumdur.” ayrı da, kaç tane talep yerine
getirdiniz, ben bunlara makul ve Ģöyle Ģöyle diye cevap verdim ve hepsini yerine getirecek olsam benim yerimde sizin oturuyor
olmanız lazımdı.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, Ġstihbarat Daire BaĢkanı. Bakın, sonuçta görevi ihmalden Hrant Dink‟ in ölümünden
sorumlu.
BAġKAN – Sayın Paylan, Sayın Bakana müsaade eder misiniz lütfen.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Rica ediyorum, Ģimdi söyledim. Yani buradan gitmeden mi alacağız yani?
Söyledik, değerlendiriyoruz, değerlendirdik ve Ģimdi de bir Ģey dile getiriyorsunuz, biz de değerlendiriyoruz.
BAġKAN – Sayın Bakan, yani neyi değerlendiriyoruz? Sekiz ay önce oradan görevden alınmıĢ diyorsunuz.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – AlınmıĢ, söyledim.
BAġKAN – O zaman?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Resmen görevde.
BAġKAN – Evet, buyurun.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – ġimdi, arkadaĢlar, Ģu anda, o günkü bizim yaptığımız değerlendirmelere göre -açık
söylüyorum, zaten farklı kanaatte olsaydık orada olmazdı- bizim yaptığımız soruĢturmalara, incelemelere, değerlendirmelere göre ihmal
ettiği bir husus bulunmamaktadır; oradan önceden ayrılmıĢtır, onun için görevde. Ama yeniden meseleler, dava açıldı, değerlendiriliyor
diyorum. Bundan daha fazlasını Ģu anda söylemimiz doğru da değil, mümkün de değil.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederiz Sayın Bakan.
Sorulara devam edelim Sayın Bakan.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Etimesgut Belediyesi, Çayyolu…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Muhtarla ilgili…
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – ArkadaĢlar, bundan sonraki diğer hususlara yazılı olarak cevap vereceğim.
Çok teĢekkür ediyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Muhtarlar toplantısıyla ilgili sormuĢtum.
ĠÇĠġLERĠ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Yazılı cevap vereceğim dedim arkadaĢlar, bundan sonraki… Ben de o hakkımı
kullanacağım izninizle.
BAġKAN – Sayın Bakana cevapları için çok teĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar, değerli milletvekilleri; kurum bütçeleri üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutup oylatacağım.
ĠçiĢleri Bakanlığının bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(ĠçiĢleri Bakanlığı 2016 yılı bütçesi ve 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN – Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığı 2016 yılı bütçesi ve 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN – Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Emniyet Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bütçesi ve 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN – Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Jandarma Genel Komutanlığı 2016 yılı bütçesi ve 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN – Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Sahil Güvenlik Komutanlığı 2016 yılı bütçesi ve 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN – Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinin 2016 yılı bütçesi ve 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, Ġç Tüzük‟ ün 32‟ nci maddesine göre verilmiĢ bir önerge vardır, okutup oylarınıza sunacağım.
Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanlığına
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 2016 yılı merkezî yönetim bütçesiyle ilgili 2016 yılı gizli fiilî
kadrolarının görüĢülebilmesi için Ġç Tüzük‟ ün 32‟ nci maddesi uyarınca kapalı oturum kararı alınmasını arz ve teklif ederim.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :14/02/2016

Saat :

Kayıt:.Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………….

Sayfa: 75
Efkan Ala
ĠçiĢleri Bakanı
Bursa

BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Değerli arkadaĢlar, kabul edilen önerge doğrultusunda Ġç Tüzük‟ ün 32‟ nci maddesi gereği, Sayın Bakanın Komisyonda
kalmasını uygun göreceği görevliler dıĢındaki görevliler ile basın mensuplarının ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin
salondan ayrılmaları gerekmektedir. Bu hususa uyulmasını rica ediyorum. Seslendirme sistemi ve kapılar da kapatılacaktır.
Kapalı oturuma geçiyoruz.
(Kapalı oturuma geçildi)
Kapanma Saati: 21.47
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 22.24
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN (İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok değerli Bakanımız, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın çok
değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Komisyonumuzun 22‟nci BirleĢiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.
Gündemimizde Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii MüsteĢarlığı bütçe, kesin hesap ve SayıĢtay raporları ile ayrıca,
Akaryakıt Ġkmal ve NATO POL Tesisleri ĠĢletme BaĢkanlığı SayıĢtay Raporu bulunmaktadır.
ġimdi, sunumunu yapmak üzere değerli Bakanımıza söz vereceğim.
Sayın Bakanım, buyurun. Süreniz otuz dakikadır.
I I .- SUNUM LAR (Devam)
2.- Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Sayın BaĢkanım, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Uzun bir çalıĢma süresinden sonra bir aradayız.
Ali ġir Nevaî‟ nin güzel bir sözü var: “ Güzel konuĢmak iyidir ama kısa konuĢmak mükemmeldir.” diye, mümkün olduğu kadar
kısa konuĢmaya çalıĢacağım.
BaĢkanım, arkadaĢlarımın kendilerini tanıtmasını ister misiniz?
BAġKAN – Efendim, iyi olur ya da sunumdan sonra da olabilir, size bırakıyorum.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Önce tanıtsınlar.
(Komisyona katılan bürokratlar kendilerini tanıttılar)
BAġKAN – Efendim, tüm bürokratlarımıza da hoĢ geldiniz diyoruz.
Buyurun Sayın Bakanım.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – TeĢekkür ediyorum BaĢkanım.
Dünya ve bölgemiz çok hızlı bir değiĢimden geçmektedir. Mevcut küresel ve bölgesel düzenlerin sorgulandığı, siyasi ve iktisadi
boyutta krizlerden etkilenen tarihsel bir döneme tanıklık etmekteyiz. Krizler, ülkelerin sınırlarını aĢmıĢ, etki sahasını geniĢletmiĢtir.
SanayileĢmeyle birlikte enerjiye olan ihtiyaç artmıĢ, kaynakları elinde bulunduranlar, enerjiyi stratejik bir silah olarak kullanmaya
baĢlamıĢlardır. KüreselleĢmenin de etkisiyle radikalizm ve terör, tüm dünyayı tehdit eder hâle gelmiĢtir. Terör ve Ģiddet, salgın hastalık
gibi yayılma eğilimi göstermektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve fakirlik durumu söz konusu ülkelerle sınırlı kalmayıp diğer
bölge ve ülkelerin güvenliğini tehdit eden kitlesel göç hareketlerine yol açmaktadır.
Bu kapsamda, dünya üzerinde var olan 20'ye yakın çatıĢma bölgesinin yarısından fazlası Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yer
almaktadır. Ġsrail-Filistin arasında yarım asır geçmesine rağmen çözülemeyen sorun, Azerbaycan-Ermenistan çatıĢması, Balkan
ülkelerinde yaĢanan krizler, Rusya ile Ukrayna ve Gürcistan arasında tırmanan gerilim, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı, Irak ve
Suriye'de DEAġ ve diğer radikal terör örgütleri, Yemen'de yaĢanan iç çatıĢmalar, Arap Baharı sonrası bir türlü istikrar kazanamayan
Kuzey Afrika ülkeleri, Orta Doğu'daki otorite boĢlukları ve bundan beslenen radikal akımların yarattığı tehditler, ülke güvenliği
yapılanmasında dikkate alınması gereken unsurlar olmaktadır.
Özellikle Suriye krizi, bölge dıĢı aktörlerin de katılımıyla Doğu Akdeniz ve güney bölgemizde önemli geliĢmelere yol
açmaktadır. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu'nun 2014'ten itibaren bölgedeki donanma varlığını ve askerî gücünü artırması, bölgedeki
bozulmuĢ olan dengeyi daha da karmaĢık hâle getirmiĢ, bu geliĢmeler, enerji güvenliği de dâhil bölge güvenliğine iliĢkin
değerlendirmelerimizin çok yönlü ve daha hassas yapılmasını gerektirmiĢtir.
Tüm bunlar dikkate alındığında, ülkemiz; küresel rekabetin yoğun olarak yaĢandığı Afro-Avrasya bölgesinin merkezinde,
kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerindeki jeostratejik etkileĢimlerin tesirlerine açık kritik bir coğrafyada bulunmaktadır. Stratejik
olduğu kadar istikrarsız da olan bu bölge, güvenlik ihtiyaçlarımızın sürekli gözden geçirilerek güncel tutulmasını gerekli kılmaktadır.
Bulunduğu coğrafyada güçlü bir Türkiye'nin, güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olması esastır. Bölgemizdeki istikrarsızlık ve
belirsizlik ortamında, risk ve tehdit odakları üzerinde caydırıcı etki sağlayarak ülke güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda
bölgemizdeki anlaĢmazlıkların barıĢçı yollarla çözümü, gerginliğin azaltılması, bunların silahlı çatıĢmaya dönüĢmesinin önlenmesi veya
mütecavizin sınırlandırılmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman hazır olması, güvenlik stratejimizin en önemli unsurlarından
birini oluĢturmaktadır.
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Bu kapsamda, konjonktürel geliĢmeler, değiĢen güvenlik algılamaları ve bulunduğu jeopolitik konumu dikkate alındığında
Türkiye, bekasının ve ulusal menfaatlerinin temini için, etkin güvenlik politikaları üretmek, kararlı ve duyarlı davranmak, muhtemel
risk ve tehditleri zamanında ve doğru algılayarak gerekli önlemleri almak, maruz bulunduğu risk ve tehditlerle orantılı, caydırıcı ve
etkili silahlı bir güce sahip olmak zorundadır.
Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe gücü ve beka kabiliyeti yüksek, azami ölçüde millî sanayiye dayanan, ileri
teknoloji silah sistemleriyle teçhiz edilmiĢ, bilgi ve eğitim üstünlüğüne sahip, modüler, esnek ve her türlü ortamda gece ve gündüz
kesintisiz görev yapabilecek bir kuvvet yapısına sahip olması gerekir. Ayrıca, dünyada barıĢın tesisi ve idamesine yönelik ulusal ve
uluslararası harekâtlarda kendisine verilen görevleri etkin bir Ģekilde yerine getirmesi her zamankinden daha önemli hâle gel miĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; gün geçtikçe karmaĢıklaĢan ve belirsizleĢen güvenlik ortamında tek bir devlet ya da
organizasyonun tüm güvenlik sorunlarının üstesinden gelmesi mümkün değildir. Bu nedenle, ülkeler ve uluslararası organizasyonlar
arası iĢ birliği bu dönemde daha çok önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, ülkemizin ulusal güvenliği açısından, NATO'nun askeri ve siyasi etkinliğinin muhafazasına büyük önem
vermekteyiz. Yeniden Ģekillenmekte olan güvenlik ortamında, özellikle NATO üyesi ülkelerin askerî yeteneklerini geliĢtirmeleri ve
buna yönelik olarak savunma harcamalarını artırmaları yönünde iradeleri mevcuttur. Nitekim 2014 yılı Eylül ayında Galler'de i cra
edilen NATO Devlet ve Hükümet BaĢkanları Zirvesi'nde bu görüĢ kabul görmüĢ ve üye ülkeler tarafından on yıl içerisinde, gayrisafi
yurt içi hasılalarının en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına, savunma harcamalarının ise en az yüzde 20'sini ana silah sistemlerinin
tedarikine ayırmaya yönelik bir bildiri kabul edilmiĢtir. Bu minvalde, diğer üye ülkelerle birlikte ülkemiz de savunma harcamalarını
gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 2'sine çıkaracağını taahhüt etmiĢtir. NATO hesaplama yöntemlerine göre, Türkiye'nin savunma
harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2014 yılında yüzde 1,70 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Türkiye, bu oranla NATO üyesi
ülkeler içinde 7'nci sırada yer almaktadır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh." sözünden hareketle,
küresel ve bölgesel tüm meselelerde barıĢa katkıda bulunmak öncelikli amacımızdır. Bu çerçevede Türkiye, birçok uluslararası iĢ birliği
mekanizmasında yer almakta ve barıĢı destekleme görevlerine, uluslararası yükümlülükleri, millî menfaatleri, imkân ve kabiliyetleri
çerçevesinde azami oranda iĢtirak etmektedir.
Bu kapsamda, Türkiye, Lübnan'daki BirleĢmiĢ Milletler Geçici Görev Gücünün deniz görev kuvvetine, mevsimsel Ģartlar da göz
önünde bulundurularak kırk beĢer günlük periyotlarla hücumbot, korvet ve Tuzla sınıfı karakol gemileriyle katkı sağlamaktadır.
Bir diğer görevimiz, deniz haydutluğuyla mücadele faaliyetlerine, NATO Okyanus Kalkanı Harekâtı ve BirleĢik Görev
Kuvvetine verdiği katkılarla destek sağlanmaktayız.
Türkiye, Afganistan'da NATO'nun komutasında yürütülen Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetine, Afganistan‟ la olan dostluk
ve kardeĢlik bağlarımız temelinde baĢlangıcından itibaren destek vermiĢ ve imkân ve kabiliyetler ölçüsünde katkıda bulunmuĢtur.
2015 yılı itibarıyla baĢlatılan Kararlı Destek Misyonu kapsamında da ülkemizce Afganistan'a gerekli destek sağlanmaktadır. Bu
kapsamda, Türkiye, Kabil Bölgesi Eğitim Yardım DanıĢma Komutanlığı görevini üstlenmiĢ olup bu görevi 2016 yılı sonuna kadar
yürütecektir. Ayrıca, Afganistan'ın en önemli ulaĢım noktası olan, baĢkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı ülkemiz
tarafından iĢletilmektedir. Kararlı Destek Misyonu kapsamında 744 personelimiz Afganistan'da görev yapmaktadır.
1999 yılından beri Kosova'da sürdürülen Kosova gücü harekâtına hâlen 369 personelimizle katkı sağlanmaktadır.
NATO'nun Etkin Çaba Harekâtı, diğer üye ülkelerle birlikte Türkiye'nin katkıları ve NATO Daimi Deniz Görev Gruplarının
desteğiyle 2001 yılından bu yana Akdeniz'de icra edilmektedir.
NATO'nun Transformasyon Komutanlığı yapısı altında kurulmakta olan mükemmeliyet merkezlerine, NATO'nun çok yönlü
dönüĢümüne katkı inancıyla büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve BarıĢ Ġçin
Ortaklık Eğitim Merkezlerinde eğitim ve kurs faaliyetlerimiz uluslararası topluma da açık Ģekilde devam etmektedir.
Liderliği Türkiye tarafından yürütülen Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ise 2012 yılında kurulmuĢtur.
Kurulduğu günden bugüne kadar da faaliyetlerini sürdürmektedir.
Avrupa Birliği üyelik süreci çerçevesinde, birliğin ortak güvenlik ve savunma politikası içerisinde yer almak Türkiye için önem
taĢımaktadır. Bu kapsamda Türkiye, Avrupa Birliğinin Bosna Hersek'teki ALTHEA Harekâtına 246 personelle katkı sağlamaya devam
etmektedir.
Söz konusu katkıların yanı sıra, Balkanlarda barıĢ ve istikrarın sağlanması amacıyla, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları
Sürecine de aktif katkı sağlamaktayız. Bu kapsamda, 11 Eylül 2013 tarihinde devralınan Güneydoğu Avrupa BarıĢ Tugayı Komutanlığı
görevi, 2017 yılına kadar Türkiye tarafından yerine getirilecektir. Ayrıca, 2015-2017 döneminde Güneydoğu Avrupa Savunma
Bakanları Sürecinin Sekretarya BaĢkanlığı da yine ülkemiz tarafından üstlenilmiĢtir. 2015-2017 döneminde Sekretarya BaĢkanlığı ve
Güneydoğu Avrupa BarıĢ Tugayı Komutanlığı görevlerini üstlenmemizin bölgedeki görünürlüğümüzün artırılmasına katkı
sağlayacağını da değerlendirmekteyiz.
Gerek bölgesel gerekse küresel güvenlik ortamında yaĢanan geliĢmeler karĢısında Türkiye, Karadeniz'de deniz güvenliğinin,
Karadeniz'e kıyıdaĢ ülkelerce alınacak tedbirlerle sağlanması prensibinden hareketle çeĢitli güvenlik giriĢimlerine öncülük etmiĢtir. Bu
prensip ıĢığında, Türkiye'nin liderliğinde 2001 tarihinde, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya Deniz
Kuvvetlerinin katılımıyla, kıyıdaĢ ülkeler arasında iĢ birliğini ve birlikte çalıĢabilirliği geliĢtirmek amacıyla Karadeniz Deniz ĠĢbirliği
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Görev Grubu oluĢturulmuĢtur. Karadeniz Deniz ĠĢbirliği Görev Grubunun yanı sıra, Deniz Kuvvetlerimizin öncülüğünde 2004 tarihinde
baĢlatılan Karadeniz Uyumu Harekâtına da devam edilmektedir.
Bununla birlikte, 2014 yılında ortaya çıkan Ukrayna krizi, bölgesel mekanizmaların üzerine inĢa edildiği karĢılıklı güven
ortamını da zedelemiĢtir. Türkiye bu süreçte, Karadeniz'de kıyıdaĢların güvence arayıĢlarının güvenlik ortamına göre uyarlanan NATO
faaliyetleriyle karĢılanmasına katkı sağlamıĢtır ve sağlamaya da devam etmektedir.
Akdeniz'in deniz güvenliğine iliĢkin olarak ise, özellikle Doğu Akdeniz'de, NATO'nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarına da
destek verilmesi amacıyla, Akdeniz Kalkanı Harekâtı icra edilmektedir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; bölgesel ve küresel önceliklerin yanı sıra, askerî anlamda ikili iliĢkilerin geliĢtiri lmesine
de büyük önem vermekteyiz. Bugüne kadar, 72 ülkeyle askerî alanda eğitim, teknik ve bilimsel iĢ birliği anlaĢması, 65 ülkeyle savunma
sanayii iĢ birliği anlaĢması, 56 ülkeyle de askerî eğitim iĢ birliği anlaĢması imzalamıĢ durumdayız.
Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika'da tarihî dostluk ve kardeĢlik bağlarımız bulunan birçok ülkeye 1992 yılından bu yana
kadar yardım faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, 2015 yılında 13 ülkeyle askerî mali iĢ birliği anlaĢması ve nakdî yardım
uygulama protokolünü imzaladık.
Sayın BaĢkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde gerçekleĢtirilecek insani amaçlı mayın ve patlamamıĢ mühimmat temizliğine
yönelik faaliyetleri yürütecek olan Milli Mayın Faaliyet Merkezi BaĢkanlığı geçen yıl Ģubat ayı itibarıyla kurulmuĢ olup hâlen Makine
ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tandoğan yerleĢkesinde tahsis edilen hizmet binasında çalıĢmalarını sürdürmektedir. Milli Mayın
Faaliyet Merkezi BaĢkanlığınca ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yürütülen Doğu Sınırlarının Mayından Temizlenmesi Projesi, ĠçiĢl eri
Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı arasında imzalanan bir protokolle teslim alınmıĢtır. Doğu sınırlarının mayından temizlenmesine
yönelik ihale süreci, BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Ajansıyla koordineli olarak yürütülmektedir. 2017 yılı sonuna kadar doğu
sınırlarındaki mayınların temizlik faaliyetinin tamamlanması amaçlanmaktadır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımın bir diğer faaliyet konusu asker alma faaliyetlerini gerçekleĢtirmektir. 2015
yılı içerisinde vatandaĢlarımıza kolaylık sağlayacak Ģekilde, asker alma faaliyetleri ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nda birçok
değiĢiklik yaptık. Bu kapsamda, Silahlı Kuvvetlerimizin teknolojik kapasitesinin güçlendirilmesi ile toplumdaki talepler de göz önüne
bulundurularak çıkartılan bedelli askerlik yasasından toplam 203.950 vatandaĢımız faydalanmıĢtır ve bu bedelli askerlik kapsamında
alınan 3 milyar 671 milyon 100 bin TL ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu‟ na aktarılmıĢtır.
Günümüzde teknoloji ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımına bağlı olarak askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaĢlarımıza daha
kaliteli hizmet verilmesini sağlamak ve askerlik Ģubelerinde geçirdikleri zamanı kısaltmak için askere alma konularında e-devlet
üzerinden veya elektronik ortamda veri paylaĢımı çalıĢmaları sürekli olarak devam etmektedir. Bu kapsamda, 2015 yılında, askerlik
durum belgesinin askerlik mükellefiyeti bulunan tüm vatandaĢları kapsayacak Ģekilde e-devlet kapısı üzerinden verilmesine
baĢlanmıĢtır. Yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın dövizle askerlik ve erteleme talepleri “ konsolosluk.net” üzerinden alınarak
elektronik ortamda tamamlanmıĢ ve ilgili konsolosluğa aktarılmaya baĢlanmıĢtır. Askere alma sistemiyle ilgili yapılan iyileĢtirmelere
ilave olarak, 2016 yılı içerisinde yoklama iĢlemlerinde yükümlülerin askerlik Ģubelerine asgari seviyede müracaatlarını sağlayarak
muayene sürecinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı aile hekimleri kanalıyla baĢlatılması ve sağlık durumlarının daha doğrulukla
ortaya konulabilmesine yönelik tasarlanan “ e-yoklama sistemi” nin uygulamaya geçirilmesi ve vatandaĢlara askerlik iĢlemlerine ait her
aĢamadaki bilgilerin SMS ve e-postayla gönderilmesi planlanmaktadır.
Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri; Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı,
kuruluĢ yasası gereği ülkemiz için ihtiyaç duyulan standart altlık haritaları üretmektedir. Millî haritacılık kurumu olması sıfatıyla
üretime yönelik bilimsel AR-GE çalıĢmalarını hayata geçirmekte, ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil etmekte, ülkemize
haritacılık alanında teknoloji transferine öncülük etmekte, böylece kamu kaynağının en etkin Ģekilde kullanılmasını sağlamaktadır.
Birçok kamu kurumuyla müĢterek üretim ve veri değiĢimi çalıĢması hayata geçirilmiĢtir. 2015 yılında, bünyesinde haritacılık bölümü
barındıran 39 üniversiteyle imzalanan iĢ birliği protokolüyle; eğitim, AR-GE ve veri paylaĢımı, ülke haritacılığının ileri seviyelere
çıkarılması, haritacılık alanında karĢılaĢılan problemlerin üniversitelerimizin katkılarıyla çözülmesine yönelik adımlar atıl mıĢtır. Yurt
dıĢı faaliyetler kapsamında çok uluslu ortak üretim çalıĢmalarında yer alınmıĢtır. ĠĢ birliği protokolü imzalanan dost ve müttefik 14
ülkeye bilgi ve deneyimlerimizi aktarmıĢız.
Son olarak, 2015 yılında, Azerbaycan'da NATO standartlarında üretim bandı tesis etmiĢtir.
Harita Genel Komutanlığı, ülke haritacılığının geliĢmesi amacıyla, ulusal boyuttaki çalıĢmaları koordine etme, yönlendirme ve
ulusal coğrafi veri merkezi oluĢturma çalıĢmalarına da devam etmektedir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; konuĢmamın bu bölümünde savunma sanayisi faaliyetlerimizde geldiğimiz nokta hakkında
sizleri bilgilendirmek istiyorum.
Türk savunma sanayisi Hükûmetimiz döneminde stratejik bir dönüĢüm yaĢamaktadır. Bundan on üç yıl önce yüzde 80 oranında
dıĢ teknolojiye bağımlı olan savunma sanayimizin bağımlılık oranı, yürütülen teknolojiyi haiz, ulusal, çok uluslu ve ortak giriĢim
savunma sanayi projeleri sayesinde yüzde 40‟ ın altına inmiĢtir. Bu anlayıĢ savunma sanayisini teknolojik, sınai ve ticari hedeflere
hizmet eder bir sektör hâline getirmiĢtir. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması arasında Ģimdilik 2 firmamız bulunmaktadır.
Firmalarımızın her yıl sıralamada daha yüksek yerlere çıkmasını amaçlamaktayız. ASELSAN bir önceki yıl 67‟ nci sıradayken geçen yıl
62‟nci sıraya çıktı, TUSAġ ise 80‟ inci sıradan 78‟inci sıraya yükseldi.
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Savunma sanayimiz 2015 yılında yıllık 5 milyar doları aĢan üretim gücüne ve 1,6 milyar dolar ihracat kapasitesine ulaĢmıĢtır.
2002 yılında ihracat rakamının sadece 60 milyon dolar olduğunu göz önüne alırsak katedilen mesafe dikkate değer, altı çizilecek bir
seviyededir. Diğer taraftan, savunma sanayisi sektörümüz, yıllık 1 milyar dolar seviyesinde AR-GE harcamasıyla Türkiye'nin en fazla
AR-GE ve teknoloji yatırımı yapan sektörü konumuna gelmiĢtir. Savunma programlarımızda kaydettiğimiz baĢarılarla beraber,
savunma ve güvenlik alanında emniyet güçlerimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin teknolojik kabiliyetleri artırılmıĢtır.
2002 yılında göreve gelinen dönemden bugüne gerçekleĢtirilen dönüĢüm ile bazı projeler hakkında bilgi vermek istiyorum.
Ana Muharebe Tankı Projesi kapsamında ALTAY tankımızın 2 adet prototipi ortaya çıkmıĢtır. Prototipler bir yılı aĢkın süredir
yoğun test ortamında test edilmektedir, sonuçlar olumludur, yakında seri üretime de geçilecektir. Bugüne kadar, mayına karĢı koruma
amaçlı üretilen 614 adet Kirpi aracı Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmiĢtir. Kirpi araçları sadece kendimize değil, dost ül keler için de
üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Türkiye'nin ilk millî savaĢ gemisi olan ve tamamen ülkemizde tasarlanarak inĢa edilen MĠLGEM
savaĢ gemileri "HEYBELĠADA” ve “ BÜYÜKADA” donanmamızın envanterine girmiĢtir. Gemilerimiz gerek kendi kara sularımızda
gerekse uluslararası sularda görevlerini baĢarıyla icra etmektedir. Hâlihazırda, bu projenin 3'üncü ve 4'üncü gemileri "BURGAZADA"
ile "KINALIADA"nın inĢasına Ġstanbul Tersanesi Komutanlığında devam edilmektedir, 2018 ve 2020 yılları arasında donanmamız
envanterine -3‟ üncü ve 4‟ üncü gemilerin- girmesi de planlanmaktadır. 2017 yılı içinde 4 adet “ Ġ” sınıfı fırkateynin inĢasına baĢlamayı
da planlamaktayız.
Asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin kriz bölgesine intikal ettirebilecek havuzlu çıkarma
gemisinin tedarikine yönelik proje kapsamındaki sözleĢme 1 Haziran 2015 tarihinde imzalanmıĢ olup 18 Eylül 2015 tarihinde yürürlüğe
girmiĢtir. “ ANADOLU” ismine sahip olacak geminin 2021 yılında envantere alınması hedeflenmektedir.
Ülkemizde savunma sanayimizin ürettiği mini insansız hava aracı sistemlerinden bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri
hizmetine 164 adet insansız uçak sunulmuĢtur. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğümüz için 15 adet mini insansız hava aracı teslim
edilmiĢtir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik sınıfı insansız hava aracı ihtiyacının karĢılanması maksadıyla Bayraktar Ġnsansız Hava
Aracı Sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiĢtir. Ġlk uçuĢunu Aralık 2010‟ ta gerçekleĢtiren insansız hava aracı ANKA‟ nın
üretim faaliyetleri de devam etmektedir. Bu meyanda, Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacına binaen 10 adet insansız hava aracı için ANKAS Projesi SözleĢmesi imzalanmıĢtır. Gerek tasarım ve üretim gerekse harekât ve lojistik anlamında ülkemize önemli kabiliyetler
kazandıracak 10 adet A400M stratejik ulaĢtırma uçağının ilk 3'ü teslim alınmıĢtır, kalan 7 uçağın bu yıl ile 2018 yılına kadar teslim
alınması planlanmaktadır.
F35 uçaklarının, F16‟ların yerini alacak F35 uçaklarının MüĢterek Taarruz Uçağı Programı kapsamında geliĢtirme ve test
faaliyetleri devam etmektedir. Millî mühimmatlarımızın da entegre edileceği F35 savaĢ uçağının, bilgi füzyonu, görünmezlik ve ileri
algılayıcı teknolojileri gibi geliĢmiĢ yetenekleriyle 2020‟ li yıllarda Türk Hava Kuvvetlerinin önemli bir muharip unsuru olması
öngörülmektedir, hâlihazırda ilk 6 uçağın sipariĢi verilmiĢtir. Yeni nesil millî bir savaĢ uçağı geliĢtirilmesi için baĢlatılan projede
kavramsal tasarım çalıĢmalarında 3 alternatif konfigürasyon belirlenmiĢtir. Projenin ön tasarım aĢamasını dört yıl içinde bitirmeyi ve
uçağımızın ilk uçuĢunu 2023 yılında gerçekleĢtirmeyi hedeflemekteyiz.
Genel Maksat Helikopter Projesi‟ yle 6 farklı kurumumuzun 109 adet genel maksat helikopter ihtiyacını karĢılamayı
amaçlamaktayız. Bugüne kadar doğrudan tedarik edilen Black Hawk helikopterinin, ilk olarak bu proje kapsamında, Sikorsky lisansı
altında üretimi Türkiye‟ de yapılacaktır. Ġlk defa bu helikopter projesi için yaklaĢık yüzde 60 oranında yerli sanayi katılımı
gerçekleĢecektir.
Özgün Helikopter Programı, eğitim helikopteri ve hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının özgün tasarım bir platformla
karĢılanması amacıyla baĢlatılmıĢtır. Program kapsamında hafif sınıf bir genel maksat helikopteri millî imkânlarla tasarlanacak,
geliĢtirilecek, test edilecek ve üretilecektir. Bu kapsamda, mevcut helikopter projelerinden kazanılan deneyimlerle millî bir helikopter
sanayisinin kurulması yönünde adım atılmıĢtır.
Bildiğiniz gibi, ATAK helikopterimiz var. ATAK Projesi kapsamında 10 adet helikopterin Silahlı Kuvvetlere teslimi
gerçekleĢtirilmiĢtir. Helikopterimizi asimetrik savaĢ alanında dünyadaki operasyonel anlamda en iyi çözüm ve Ģimdiden ihracat
potansiyeli yüksek bir proje olarak değerlendiriyoruz. Proje kapsamında 59 adet helikopter Türkiye'de üretilecektir.
Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında, yurt içinde geliĢtirilen tüfeğin ilk kafilesinin Silahlı Kuvvetlerimize tesliminin
ardından Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile 20 bin adet piyade tüfeği için seri üretim sözleĢmesi geçen yıl temmuz ayında
imzalanmıĢtır. Diğer yüklenici adayı olan Kalekalıp ile de 15.014 adet piyade tüfeğinin üretimine iliĢkin sözleĢme geçen yıl aralık
ayında imzalanmıĢtır. HĠSAR Projeleri kapsamında Türkiye'nin ilk millî hava savunma füze sistemleri geliĢtirilmesine devam
edilmektedir.
Bir baĢka projemiz uydu projemiz. Çok yüksek çözünürlüklü GÖKTÜRK-1 uydumuzun nihai entegrasyonunun 2015 yılında
ülkemizde kurulan Uydu Sistem ve Entegrasyon Tesisinde nihayet tamamlanarak 2016 yılı sonunda fırlatılmasını hedeflemekteyiz.
Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; Millî Savunma Bakanlığı 2016 yılı bütçe teklifini 26 milyar 451 milyon 504
bin TL olarak huzurlarınıza getirmiĢ bulunmaktayız. Bu bütçenin yüzde 51,2'sini personel giderleri, yüzde 9,1'ini Sosyal Güvenlik
Kurumlarına devlet primi giderleri, yüzde 37,4'ünü mal ve hizmet alımı giderleri, yüzde 1,6'sını cari transferler ve yaklaĢık yüzde
0,8'ini ise sermaye giderleri oluĢturmaktadır.
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Mal ve hizmet alımı giderleri kapsamında, 9 milyar 895 milyon 637 bin TL Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin barınma,
beslenme, giyim gibi yasalarla belirlenmiĢ yasal istihkakları ile akaryakıt, yakacak, taĢıma, ulaĢım gibi tüketim mal ve hizmet
alımlarına ve Stratejik Hedef Planı 2016 Yılı Programı modernizasyon ihtiyaçlarına planlanmıĢtır.
Savunma Sanayii MüsteĢarlığı 2016 yılı bütçe teklifi, savunma projelerinin haricinde kalan MüsteĢarlık idari giderleri için
toplam 57 milyon 377 bin TL'dir. Bu bütçenin yüzde 60,4'ünü personel giderleri, yüzde 7,5'unu Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet
primi giderleri, yüzde 24,8'ini mal ve hizmet alımı giderleri, yüzde 1,8'ini cari transferler ve yüzde 5,4'ünü ise sermaye giderleri
oluĢturmaktadır.
Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii MüsteĢarlığı 2016 yılı bütçe teklifleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen vazifeyi
etkinlikle yerine getirecek kuvvet yapısının oluĢturulması, çağın gereklerine göre geliĢtirilmesi, harbe hazırlık düzeyinin yükseltilmesi,
ömür devri maliyet, iĢletme bakım ve sefer stoklarıyla idame ettirilmesi ve inĢaat/altyapı yatırımlarıyla desteklenmesi amacıyla
planlanmıĢtır.
Sözlerime son verirken, Millî Savunma Bakanlığımız ve Savunma Sanayii MüsteĢarlığımızın 2016 yılı bütçelerinin ülkemiz için
hayırlı olmasını diler, bütçemize Ģimdiden verecekleri katkı için Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın BaĢkan ve üyelerine teĢekkür
eder, saygıyla selamlarım.
BAġKAN – Sayın Bakana teĢekkür ediyoruz.
Değerli arkadaĢlar, görüĢmelere geçiyoruz.
Ġlk olarak, Sayın KuĢoğlu‟ na…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Buyurunuz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Dünden beri konuĢuyoruz, öğleden önce yine söyledik, sınırımızda birtakım geliĢmeler yaĢanıyor. Bu
geliĢmelerle ilgili, hazır Millî Savunma Bakanımız burada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güzide subayları burada, gerek bizim sınırımızda
gerekse sınır ötesinde neler oluyor neler bitiyor? Bizim sınırlarımızın ihlal edildiğini, bombalamaların yapıldığını ve bizim de müdahale
ettiğimizle ilgili haberleri gazetelerde okuyoruz. Konuyla ilgili olarak Millî Savunma Bakanımız veyahut da yetkililerden bil gi alalım
ve dolayısıyla da konuĢmalarımızı onun üzerine inĢa edelim diye düĢünüyoruz.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Yine, birinci bölümde de ifade ettiğim gibi, soru, görüĢ ve eleĢtiriler kısmına geçtiğimizde Sayın Bakan bu soruları
cevaplandıracaktır diyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – ġimdi olsa ne olur yani? ġimdi bilgi alalım, hiç olmazsa deriz ki gerekiyordu.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Belki Ģimdi cevaplayacak.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, bir Ģey yok, söylemek istemiyorsa “ Henüz bir Ģey söyleyemem.” der. Yani, bu
Komisyon bütçe edilen Ģeyleri… Bu kadar önemli geliĢmeler var.
BAġKAN – Sayın Erdoğdu, tabii ki ben bütün Komisyonumuzun ve Komisyona dâhil olan milletvekili arkadaĢlarımızın en
geniĢ Ģekliyle bilgilendirilmeleri noktasında gerekeni yapmaya çalıĢıyorum ancak bütçe görüĢmelerinin de biliyorsunuz kendi içerisinde
bir nizamı var. Bu çerçeve içerisinde, Sayın Bakan birinci planda sunumunu yaptı, bu konuya yer vermedi, herhâlde görüĢ ve soru ve
eleĢtiriler bölümünde buna yer verecektir.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – BaĢkanım…
BAġKAN – Buyurun Sayın Bakan.
I V.- AÇI KLAM ALAR (Devam)
3.- Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ ın, Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin açıklaması
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın BaĢkanım, Halep‟ in kuzeyindeki geliĢmeler için, bizim Kilis
bölgemize DemirıĢık Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Türkiye topraklarına havan mermisi atılmıĢtır PYD, PKK unsurları
tarafından. Dolayısıyla, angajman kuralları çerçevesinde bizim ülkemize doğru bir atıĢ yapıldığında buna gereğiyle, misliyle karĢılık,
hatta caydırıcı Ģekilde karĢılık verilmektedir; bire bir de değil. Dolayısıyla da ülkemize bu saldırı, havan mermisi gelmesi üzerine de
Maranas, Sicarnaz, Minak Havaalanı, Tel Rıfat ve ġavarikat bölgelerinde tespit edilen unsurlara karĢı da fırtına bataryasıyla atıĢ
yapılmıĢtır. Dolayısıyla da Minak Havaalanı ve Maranas bölgesindeki bu unsurlara karĢı yapılan bir karĢılık verme söz konusudur ve
yine, Azez bölgesinde de saldırı hazırlığında olan unsurların da bir istihbarat bilgisi vardır, “ Bir hazırlık yapılıyor.” diye. Dolayısıyla da
açık kaynaklarla Türkiye'nin PYD, PKK‟ nın Minak hava üssünden çıkıp Azez ve çevresini terk edene dek topçu atıĢlarını sürdürme
kararı aldığı -bunu Sayın BaĢbakanımız da söyledi- yine, ABD DıĢiĢleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından Türkiye‟ ye, top atıĢlarına son
verilmesi; ancak, diğer, PYD‟ ye veya oradakilere de bu alanı fırsat bilip de yeni bir alan kazanmasına sebebiyet vermemesi… Bu
neden? Bu da her alan kazanması Türkiye‟ ye ilave göç demektir. Dolayısıyla, bakın, en son NATO Savunma Bakanları Toplantısı
yapıldı. Ülkelere savaĢ ilanı eskiden belki silahla sadece atıĢla oluyordu, Ģimdi siber saldırı dahi savaĢ gerekçesi sayılıyor.
Ġki: Göç baskısı, yasa dıĢı göç de yine, gerek Türkiye'nin istikrarına bir tehdit gerekse Avrupa‟ nın istikrarına bir tehdit
görüldüğünden NATO Ege‟ ye bizim de içinde bulunduğumuz bir komisyon tarafından verilen kâğıtla bir gemi gönderme kararı.
Dolayısıyla da alan kazanırsanız göçe de teĢvik edersiniz. Dolayısıyla, bu göçün… Türkiye, zaten 2,5 milyondan fazla göç kabul etmiĢ
veya sığınmak zorunda kalanlara insanlara kapıyı açmıĢ. Ancak, bu göç sadece sığınmak zorunda kalanlara da değil; bir saha temizleme
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var, bir etnik arındırma var. Dolayısıyla, diyoruz ki: Herkes yerinde durursa Türkiye kendiliğinden bir Ģey yapmaz ama ilave bir
kazanımın Türkiye'nin güvenliğine bir tehdit oluĢturduğu zaman da Türkiye buna gerekli karĢılığı verir.
Yine -bu, dün de oldu, bugün de oldu- bugün de Kilis DemirıĢık‟ a yine havan mermisi düĢtü. Bunun üzerine de yine, tekrar
bugün yapılanda da Minak Havaalanı‟ na, Tel Rıfat‟ a ve ġavarikat bölgelerinde de Akçabağlar bölgesinden yine fırtına bataryasıyla ateĢ
yapılmıĢtır. Bunları söyleyebilirim.
Bilgilerinize.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Can kaybı yok?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yani, bizim tarafımızda yok, karĢı tarafı da bilmiyoruz.
Arz ederiz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hepsi bu Sayın BaĢkan ya!
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Bakan.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Estağfurullah.
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, ilk söz sizin.
Buyurun efendim.
I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ (Devam)
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297) (Devam)
f) Millî Savunma Bakanlığı
g) Savunma Sanayii Müsteşarlığı
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyesi arkadaĢlarım, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım,
değerli komutanlarım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Ben de geçmiĢte, yıllar önce Millî Savunma Bakanı
danıĢmanlığı yapmıĢ birisi olarak tabii ki Millî Savunma Bakanlığının, SSM‟ nin projelerinden büyük memnuniyet duyuyorum,
geliĢiminden büyük memnuniyet duyuyorum ama bugün de tabii, müsaade ederseniz bazı eleĢtirilerde bulunacağız görevimiz gereği.
Sayın Bakanım, normal bir dönemde değiliz. ġimdi siz bir sunum yaptınız. Ben tabii, geçmiĢ dönemlerdeki sunumlarınıza da
bakıyorum -bunlarla beraber geçmiĢte olan biteni de gündeme getiriyoruz- sanki bundan iki sene önce, üç sene önce ya da geçen seneki
sunumu tekrarladınız. Hâlbuki bu sene çok daha farklı bir ortam var, koĢullar çok fazla değiĢmiĢ vaziyette. Biraz önce, sağ olun, bir
bilgi verdiniz, hakikaten hem Türkiye‟ de, içeride bir yangın var hem de dıĢarıda, sınırlarımızda bir yangın var. Her an bir savaĢa
maalesef, dâhil olabiliriz, bunun korkusu var, halkta da böyle bir korku var ama maalesef bunlarla ilgili Hükûmetten de yeterince bilgi
alamıyoruz. Bugün ĠçiĢleri Bakanlığının bütçesini görüĢtük, öğlen baĢladık; orada da öyle, aynı Ģekilde, sanki hiç bu tür bir hadise
yokmuĢ gibi, daha sonra soru-cevap faslında ancak bazı bilgileri almamız mümkün olabildi, o da çok sınırlı olmak kaydıyla, bir kısmını
da yazılı olarak cevaplayacak. Hâlbuki kamuoyu, halk bu konularda özellikle çok hassastır biliyorsunuz, her zaman için
bilgilendirilmek gerekir. Yoksa, öbür türlü rivayetler ortaya çıkar, bunlar da olumsuz olur, tehlikeli olur, sıkıntılı olur; onun için, cevap
vermek lazım.
ġimdi, sunumunuzun baĢında Orta Doğu‟ daki, dünyadaki durumdan bahsediyorsunuz, terör, Ģiddet, salgın hastalık gibi
problemlerden, bölgedeki sorunlardan, sıkıntılardan bahsediyorsunuz ama bölgedeki sorun ve sıkıntıların bu aĢamaya gelmesinde de
Hükûmetimizin payı var, bunu da gözden uzak tutmamamız lazım. Bunda önemli ölçüde, özellikle Suriye‟ deki geliĢmeler konusunda
önemli ölçüde payımız var, bunu da değerlendirmek zorundayız.
Hemen, 6‟ ncı sayfada savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranından bahsediyorsunuz. Değerli arkadaĢlarım, biz
Sayın Bakanımla her sene bir Ģey yaparız, bu harcamalar, askerî harcamalar önemli biliyorsunuz. Askerî harcamaların -2016‟yı
vermemiĢ Sayın Bakan ama- 2014‟ te yüzde 1,70 olduğunu, NATO standardına göre yüzde 2‟ sine çıkarılacağı taahhüdünün olduğunu
söylüyor ama Ģöyle, “ SIPRI” denen, dünyada bu konularla uğraĢan bir örgüt var, onlar tarafından yapılan çalıĢmalar var. Onlar tabii,
sadece askerî harcama olarak almıyor, savunma ve güvenlik harcamaları olarak alıyor. Benim onların standardına göre yaptığım tespite
göre Türkiye‟ de 65 milyar lira tutuyor bizim güvenlik ve savunma harcamalarımız, dolayısıyla da gayrisafi millî hasılamızın yüzde
3‟ ünün üstünde bir rakama tekabül ediyor savunma ve güvenlik harcamalarımız, yüzde 3‟ ün üzerinde bir rakam. Bu, geçmiĢ yıllara
göre oldukça yüksek bir rakam. Askerî harcamalarımız değil ama, savunma ve güvenlik harcamalarımız yüzde 3‟ ün üzerinde, bunun
bilinmesi lazım. Yani Sayın Bakan, neden 2014? 2016‟ yı vermediniz, 2015‟i vermediniz.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – 2015 kesinleĢmedi de ondan. NATO‟ dan yeni geldim, bu rakamın
biraz daha indiği ifade ediliyor fakat daha teknik ekibimizle beraber bir çalıĢma yapılacak.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ama 2015 netleĢti zaten.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yok, daha netleĢmedi, üzerinde çalıĢılıyor. 2014 kesin, 2015‟in
üzerinde çalıĢılıyor çünkü yani girer mi, girmez mi, ne kadar Ģey… 2016‟ ı da zaten yeni baĢladı.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın Bakan, bir diğer konu da bu ATAK Projesi. ġimdi, ATAK Projesi‟ ni de her sene
özellikle ben takip ederim. “ 10 adet helikopterin teslimatı gerçekleĢtirilmiĢtir.” diyorsunuz, ihracat potansiyeli de yüksek olan bir proje
diyoruz ama bununla ilgili olarak, Sayın CumhurbaĢkanı da açıkladı, motorlar Amerika‟ dan alınıyor ve ihracat Ģansımız hemen hemen
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hiç yok gibi görünüyor, değil mi? Yani Güney Kore‟ de girdiğimiz ihalede de öyle sıkıntılar var. ġimdi, savunma sanayisi çok hassas bir
sanayi değerli arkadaĢlar, bu ATAK Projesi de güzel bir proje, iyi bir helikopter yapılmıĢ ama motor Amerika‟ dan alınıyor, Amerika
tabii, kendisi de iki farklı firmayla girdiği için bize o ihalelerde ihracat izni vermiyor, o ihaleleri kazansak bile izin vermiyor.
Dolayısıyla, normalde çok daha fazla ihracata dönük üretim yapmamız mümkünken bunu yapamıyoruz; böyle bir sıkıntı var, sizler
tarafından da bilinmesi uygundur diye düĢünüyorum.
Bir diğer konu da Sayın Bakanım, son iki yılda bizim en fazla tartıĢtığımız konulardan bir tanesi de Çin füze savunma sistemi
oldu, daha doğrusu, Çin‟ den alacağımızı iddia ettiğimiz. Siz o konuda çok iddialı oldunuz, “ Bu füze savunma sistemini muhakkak
oradan alacağız. Evet, biz NATO ülkesiyiz ama alternatif geliĢtirmek zorundayız. Kıbrıs Harekâtı‟ nda bakın, sıkıntılar oldu.” dediniz,
doğrudur, bütün bunlara da katılıyoruz. Aslında, sonuç olarak oradan alınması yani bizim alternatiflerimizin olması bizim iĢimize
gelirdi, çok memnun olurduk ondan. Büyük de bir proje yani 4,3 milyar dolarlık bir proje diye hatırlıyorum, değil mi? O civarda bir
projeydi, çok önemli bir proje ama bu gerçekleĢmedi, birkaç ay önce ihalenin iptaline karar verildi.
ġimdi, oradaki ısrarlarımızdan bir tanesi de teknoloji transferi yapılmasıydı, Türkiye‟ ye teknoloji transferi yapılmasıydı. Bu
konular hassas konular, bir ülkenin bir baĢka ülkeye teknoloji transferi yapması öyle kolay değil, basit bir hadise değil. Kendisi yıllarca
uğraĢmıĢ, geliĢtirmiĢ, bir baĢka ülkeye bunu kolay kolay vermiyor, öyle basit bir Ģey değil.
Ġki: Verse bile siz o teknolojiyi kullanacak durumda olamıyorsunuz, o teknolojiyi alacak, geliĢtirecek, kullanacak düzeyde de
olmayabiliyorsunuz yani teknoloji transferi o kadar kolay bir hadise değil.
Üçüncüsü, bir diğer hatamız da: Biz NATO ülkesiyiz, 1950‟ den beri buradayız, buradan kolay kolay bizi çıkarmayacaklarını, bir
baĢka ülkenin, bir baĢka bloğun sistemini kabul ettirmeyeceklerini bilmemiz lazımdı diye düĢünüyorum. Aynı safta bulunduğumuz bir
uluslararası küresel yapının buna kolay kolay izin vermeyeceğini bilmemiz lazımdı. Ayrıca, NATO‟ nun ve Amerika BirleĢik
Devletleri‟ nin o konuda bize epey bir zorluk çıkardığını biliyoruz zaten, epey bir sıkıntı oldu. Yani büyük bir maceraya giriĢmiĢ olduk,
bize ders olması gereken bir konu bu füze savunma sistemleri ama bundan biraz daha fazla bahsederseniz de memnun oluruz, hepimizin
bilmesi gereken, ders çıkarması gereken bir konu.
Yine, bahsetmediniz ama Suudi Arabistan uçakları Ġncirlik‟ te, bunu medyadan öğreniyoruz. Suudi Arabistan‟ la bir askerî
birlikteliğimiz var, Katar‟ la da benzeri bir pakt var, askerî bir pakt, onunla ilgili olarak da bilgi vermediniz.
BaĢika‟ da askerimiz var, son dönemde BaĢika‟ daki askerin baĢına hem siyasi olarak hem de askerî olarak bazı olaylar geldi,
onlarla ilgili olarak da bilgi verirseniz memnun olurum.
SayıĢtay raporlarına gelelim. Biliyorsunuz, 2014 yılının kesin hesabını veriyorsunuz, yaptığınız harcamalarla ilgili olarak.
2014‟ te Bakanlığınızla ilgili, SayıĢtayın yazdığı raporda bir tane bulgu var, basit ama önemli, teslim edilmeyen, parası ödendiği hâlde
teslim edilmeyen akaryakıt söz konusu. Meblağ çok önemli değil ama Millî Savunma Bakanlığında olmaması gereken bir konu diye
düĢünüyorum, onun için gündeme getirdim. Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt Ġkmal ve NATO POL Tesisleri BaĢkanlığında da
benzeri bir konu var zaten, aynı konu orada da iĢlenmiĢ SayıĢtay denetim raporunda.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Ek süre vereceğim bir dakika Sayın KuĢoğlu.
Buyurun.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Savunma Sanayii MüsteĢarlığında da önemli olan konu, bu fondan cari giderler yapılması,
cari giderler için bu fonun kullanılıyor olması.
Evet, birkaç konum daha var ama Sayın Bakanım, onlara soru faslında gireyim.
Yalnız, Ģu Yunan adaları meselesi var, Yunanlıların bizim küçük küçük adalarımıza zaman zaman el koyması meselesi var. Siz
o konuyla ilgili olarak bana da bir belge gösterdiniz, teĢekkür ederim ama o durumu değiĢtiremiyor muyuz? Yani onunla ilgili hiçbir
Ģey yapmamız mümkün değil mi? Bu, askerî olarak Millî Savunma Bakanlığının yapacağı bir Ģey değil ama bir baĢka birimimizin
yapması gereken iĢler var o konuyla ilgili olarak. Daha yakın zamanda, ocak ayı içerisinde de yine buna benzer bir hadise olmuĢ,
Yunanlılar yine bir adamıza daha el koymuĢ vaziyetteler. Yani askerî olarak değil ama diğer birimlerimizle yapabileceğimiz baĢka
Ģeyler de var diye düĢünüyorum.
Dediğim konularda da bilgi verebilirseniz memnun olurum.
Çok teĢekkür ediyorum, bütçeniz hayırlı uğurlu olsun diyorum.
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, çok teĢekkür ediyorum.
Sayın Paylan, buyurun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Değerli milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakan, değerli komutanlar, bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, tekrar baĢınız sağ olsun diyorum, Allah rahmet eylesin.
Sayın Bakan, çok kritik günlerden geçiyoruz, bir kliĢe olsun diye söylemiyorum ve postmodern bir üçüncü dünya savaĢı
olduğuna dair de herkesin ortak görüĢü ve analizler var. ġimdi, böyle bir iklimde ülkemiz maalesef iç barıĢını sağlayamamıĢ durumda
ve bir retorik yarattı ülkemiz maalesef. Hani iki yıldır ortaya konan bir stratejik iĢ birliği, bütün bu bölgedeki çalkantılara karĢı bir
stratejik iĢ birliği yapılması varken Türkiye halkları ve bölge halkları çerçevesinde, Türkiye'nin kadim anlayıĢı, o tekçi anlayıĢı,
güvenlikçi anlayıĢı maalesef tekrar devreye geçti ve çok büyük bir riskle karĢı karĢıyayız.
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Bakın, biz Birinci Dünya SavaĢı‟ na nasıl girdik Sayın Bakan? Lise ders bilgisi kitaplarıyla size söylüyorum: 2 Alman gemisi
Ġngiliz gemilerinden kaçarken buraya geldiler ve -yapılmıĢ bir plan çerçevesinde o dönemin güvenlikçileri tarafından- Osmanlı bayrağı
çekilip gidip Rus donanmasını bombaladılar ve biz savaĢa girdik. Anlatılan Ģey buydu değil mi? Ama, sonra bunun bir plan
çerçevesinde yapıldığını da öğrendik. Yani dönemin derin yapıları, cuntası tarafından yapılan bir operasyondu çünkü Almanlarla
birlikte savaĢa girilecekti ve savaĢ kazanılacaktı ama Türkiye halklarının, bölge halklarının felaketiyle sonuçlandı, bir parçalanmayla
sonuçlandı, Sykes-Picot‟la sonuçlandı. ġimdi, tekrar bir senaryo devrede ve buna karĢı, baktığımızda, biz tekrar yalnızca güvenlikçi
bakıĢla buna cevap veriyoruz; siyaset kurumu devre dıĢı, siyaset açısından hiçbir Ģey söylenmiyor, yalnızca güvenlikçi bakıĢ “ Havan
topları geldi, havan topları gitti, biz orayı bombaladık, orayı asarız, burayı keseriz.” bakıĢı hem içeride hem dıĢarıda.
Sayın Bakanım, umarım beni dinliyorsunuz, bir Ģey okuyorsunuz ama dinlemenizi istirham edeceğim.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Dinliyorum, dinliyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bakın, açıklamanızda “ Havan topu geldi.” diyorsunuz. Biliyorsunuz ki devlet
tarihimizde de pek çok provokasyon olmuĢtur. Güya, 6-7 Eylül 1955‟te, güya Atatürk‟ ün evi Selanik‟ te bombalanmıĢtı ve bunun
karĢısında içerideki güruhlar Ermenilerin, Rumların evlerini –siz çok iyi biliyorsunuz- yağmalamıĢlardı. Ama, bu hikâyenin muhteĢem
bir organizasyon olduğu daha sonra ortaya çıktı, YirmibeĢoğlu bunu itiraf etti. Yani hiçbir Ģey göründüğü gibi değil. Bakın, havan
topunun mermisinin menzili –komutanlarımız çok iyi bilir- kaç kilometredir ama siz 40 kilometre, 30 kilometre öteyi vuruyorsunuz
mesela, baktığınızda. Yani burada bir tutarsızlık var ve bizi bu postmodern üçüncü dünya savaĢına çekmek üzere bir anlayıĢ ve bir
senaryo var ama bunu okuyabilecek bir akıl yok. Her gün manĢetlere bakıyoruz: “ Muzaffer ordumuz savaĢa girecek.” Hem de kimlerle?
Ġslam ordusuyla. Adı öyle konuldu, bilmiyorum. Suudi Arabistan uçakları burada, kara güçleri gönderilebilir, her an oraya girebiliriz ve
böyle bir iklimde, mezhepler, bölgedeki halklar, inançların bu kadar kutuplaĢtığı bir dönemde, mezhep savaĢının bu kadar
dillendirildiği bir dönemde Suudi Arabistan‟ la birlikte girebileceğimiz bir savaĢın dillendirilmesi bir çılgınlıktır. Böyle bir Ģey
ülkemizin halklarının, bütün coğrafyanın yeni bir felaketle karĢı karĢıya kalması anlamına gelir. Kim bu senaryoyu yazıyorsa Ģu anda o
elini ovuĢturuyor Sayın Bakan. Türkiye halklarının, bütün bölge halklarının felaketi üzerine yeni senaryolar oluĢturuyor ve insanların
ölümü üzerinden baĢka planlar yapanlar devredeler. Ben buna da postmodern bir darbe diyorum bir kez daha Sayın Bakan. Güvenlikçi
politikalar devrededir. Türkiye siyaset üretemiyor. Siyaset kurumu devre dıĢı ve itibarsız.
Sayın Bakan, bu iklimde buradan çıkmanın yolu, silahlı güçlerimiz elbette olacak, elbette caydırıcı bir güç olarak olacak ama
onların devrede olması değil, siyaset kurumunun mevcut duruma hem içeride hem dıĢarıda bir çözüm üretmesinden geçiyor. Bunu
üretemediğimiz sürece de maalesef bu senaryoyu devreye sokanlar, bu oyunu oynayanlar nihayetinde burada yeni bir paylaĢım savaĢını
yapıyorlar. Biliyorsunuz ki bu bir vekâlet savaĢıdır. Bu vekâlet savaĢında biz figüran olmamalıyız, biz siyasetle bu iĢi çözmeliyiz,
halkların ittifakıyla bu iĢi çözmeliyiz. Ancak, maalesef öyle bir paradigma Ģu anda devrede değil. Bu oyunu bozmak hepimizin elinde.
Ġvedilikle siyaset kurumunu devreye sokalım Sayın Bakan.
Sayın Bakan, güvenlikçi kurumlar, özellikle silahlı kuvvetler demokratik talepleri anlayamazlar. Onların iĢi gidip verilen
görevler çerçevesinde oradaki meseleyi halletmektir. Ancak, bakın, Cizre‟ de, Sur‟ da, Silopi‟de yani düĢünün ki -Silahlı Kuvvetler
sınırlarımızı korumak için varlar- içeride Ģu anda Cizre, Silopi, Sur tanklarla, toplarla, havan toplarıyla yerle bir durumdalar. Hâlbuki
bizim hayal ettiğimiz Türkiye‟ de bir barıĢ süreci vardı, çözüm süreci vardı ve devre dıĢı kaldı ve Ģu anda maalesef kendi içi mizde iç
barıĢımız tesis etmekte Silopi‟ de, Sur‟ da Silahlı Kuvvetler kullanılıyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz, silahlı kuvvetler devreye geçtiler
mi, kıĢlalarından çıktılar mı ondan sonra verilen emir çerçevesinde ancak o emri sonuna getirip geri dönüyorlar ve getirirken de hukuk
devre dıĢı kalıyor. Bakın, hukuk devre dıĢı kaldığında bir devlet yok demektir. Oradaki insan hakları devre dıĢıysa, evrensel değerler
devre dıĢıysa o devlet devre dıĢı demektir. Maalesef, biz Silahlı Kuvvetlerimizin bu anlamda yeniden ilçelerimize dönük bu tip
faaliyetlerinde tekrar -maalesef, üzüntü verici olarak söylüyorum- pek çok suça karıĢtıklarını düĢünüyoruz hukuk çerçevesinde.
Bunlarla ilgili bir soruĢturma açtınız mı Sayın Bakan? Genelkurmay BaĢkanlığı size bağlı değil, bunu biliyorum, keĢke bağlı olsa,
demokratik ülkelerde bu Ģekilde olur ancak Ģu anda henüz o durumdan da çok uzaktayız.
Sayın Bakan, bunun nereden kaynaklandığını size söyleyeyim: Çünkü, askerî okullarda ilk baĢından beri çoğulcu bir anlayıĢ
yoktur, tekçi bir eğitim verilir. Oradaki anlayıĢta, mütedeyyin kesim dâhil, biliyorsunuz çok yakın zamana kadar -hâlâ bilmiyorum ne
durumda o kırmızı programlar- tehdit olarak görülürdü, irtica olarak görülürdü, pek çok kesim, o tekçiliğe karĢı olan her kesim bir
tehdit ve iç tehdit olarak algılanırdı. Hâlbuki, iç tehdit ne demekse? Silahlı Kuvvetler sınırları korumak için var ama iç tehdit anlayıĢını
da Silahlı Kuvvetler belirlerdi ve askerî okullarda bu çerçevede, bu müfredatla eğitim verilirdi. ġu anda askerî okullarda müfredatı siz
biliyor musunuz? Ne Ģekilde eğitim veriliyor? Türkiye'nin çok kimlikli, çok kültürlü yapısının ne kadar farkında olarak Silahlı
Kuvvetlerimizde bir eğitim faaliyeti sürdürülüyor? Yani inançlara, kimliklere saygı, mezheplere saygı, bu çoğulculuğun farkındalığıyla
yetiĢen kuĢaklar mı askerî okullardan mezun oluyorlar yoksa Cizre‟ nin duvarlarında gördüğümüz gibi “ Türk‟ sen övün, değilsen itaat
et.” çerçevesinde mi bir eğitimden geçiyorlar hâlâ? Çünkü, oradaki güvenlik görevlilerinin hepsi genç, Polis Özel Harekât da genç,
askerler de genç ama orada bakıyoruz ki nefret tohumları ekiliyor, nefret nefreti, Ģiddet de Ģiddeti doğuruyor. Bunun önüne geçmenin
yolunun da bundan sonraki kuĢakları kurtarmak için askerî okullardaki müfredatın çoğulcu bir anlayıĢta verilmesinden geçtiğini
düĢünüyorum Sayın Bakan.
Sayın Bakan, askere alınma meselesi. Biliyorsunuz, biz mecburi, zorunlu askerliğe karĢıyız parti olarak ve vicdani reddi
savunuyoruz ve demokrasilerde olduğu gibi sosyal hizmet anlayıĢıyla -tabii ki hizmet verilecekse herkes versin ama- sosyal hizmet
verme ya da vicdani ret çerçevesinde bir hakkın tanınması. Bu da olmazsa olmazlardan birisidir bir demokrasi olması için. Zorla
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insanların silah altına alınması artık bu çağın meselesi değil. Bununla ilgili düĢüncelerinizi merak ediyorum. Böyle bir açıl ım yapmayı
düĢünüyor musunuz? Askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili neler düĢünüyorsunuz? Çünkü, Ģunu da biliyoruz: ġu anda devrede olan
askerî güçlerin… Erlerin hepsi kıĢlada, Ģu anda çoğunlukla kadrolu insanlar görev yapıyorlar. Bu anlamda, 400 bin asker
bulundurmanın hâlâ bir anlamı var mı? Daha kısa süreli bir askerlik, vicdani reddi içeren, sosyal hizmet anlayıĢını içeren bir askerlik
anlayıĢıyla, çok daha kısa süreli bir askerlikle bu iĢ çözülebilir diye düĢünüyorum. Bedelli askerlik de biliyorsunuz beĢ yıl da bir, üç
yılda bir oluyor, hep zenginler faydalanıyor, garibanlar gidip bir yıl askerlik yapıyorlar. Bunun artık önüne geçilmesi lazım Sayın
Bakan. O açıdan, askerlik süresinin kısaltılıp herkes için iki aylık, üç aylık, bir aylık, neyse, bir temel eğitim çerçevesinde olması,
vicdani reddi de içermesi ve sosyal hizmet anlayıĢıyla artık bu iĢin çözülmesi ihtiyacı var.
Sayın Bakan, ben bir Ġstanbul Vekiliyim ve Ġstanbul‟ da üzülerek bir Ģey görüyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Biliyorsunuz, Ġstanbul‟ un kalan yeĢil alanlarının çoğu askerî bölgeler. Yani uçaktan bakın,
yukarıdan yeĢil gördüğünüz ne kaldıysa ya mezarlıktır ya askerî bölgedir, geriye kalanın hepsi beton oldu, siz de çok iyi biliyorsunuz.
Ama, sahil yoluna bakıyorum, diğer askerî bölgelere bakıyorum, bazı bölgelerden askerler çekiliyorlar, askerî bölgeden çıkıyorlar,
bakıyorsunuz, TOKĠ tabelası asılıyor oraya hemen. Mesela, Zeytinburnu sahil yolunda var, baĢka yerler, onlarca örnek vereyim size.
Rant saldırısı son kalan yeĢil alanlarımıza da girdi. TOKĠ giriyor, tabelasını çakıyor -en de kıymetli yerler maalesef- ve tabii, o rant
saldırısıyla orada bakıyorsunuz rezidanslar çıkıyor. Ya, koskoca bir Ģehrin kalmıĢ akciğerleri, yeĢil alanları orası. Orayı sosyal alan,
yeĢil alan olarak değerlendiremez miyiz? Niye bu Ģekilde ranta açılıyor Ġstanbul‟ un kalan son akciğerleri? Bununla ilgili de sizden bir
görüĢ bekliyorum ve buna bir dur demenizi bekliyorum. Bakın, Hava Harp Okulu da yakında boĢalacak -biliyorsunuz YeĢilköy‟ de,
YeĢilköy‟ ün akciğeri- orası da bari bu Ģekilde bir ranta çevrilmesin. Bunun gibi pek çok örnek size verebilirim. Ġstirham ediyorum,
Ġstanbul‟umuzun artık son kalan yeĢil alanları. Askerî bölgeler boĢaltılabilir ama oraları sosyal alan ve yeĢil alan olarak koruyalım
lütfen.
Genelkurmay BaĢkanlığımızın Bakanlığınıza bağlanmasıyla ilgili ne düĢünüyorsunuz Sayın Bakan? Samimiyetimle soruyorum.
Bu böyle olmalı, bütün demokrasilerde bu Ģekilde.
Bir Ģey daha var, Ankara‟ ya geldiğimde daha net gördüm. ġimdi, Meclisimiz burada, çok güzel bir alanda. Etrafına bakıyoruz ilk kurucu anlayıĢta- Genelkurmay BaĢkanlığı hemen solunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karĢısında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
hemen bu tarafta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu tarafta, her tarafında bir komutanlık var. Bu da, hani “ askerî vesayet” dediğimiz
zihniyetin bir parçası sivil hükûmet üzerinde.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Çıkarlarsa Melih gökdelen diker hepsine.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yok, Melih Gökçek…
Yani artık bu anlayıĢtan, bu fotoğraftan bence kurtulmamız lazım. Belki Ģehrin içinde kalmıĢ komutanlarımız da zorlanıyorlar.
Hani, ne bileyim, Pentagon vardır Washington‟un göbeğinde değildir. Beyaz Saray‟ ın hemen yanında değildir, Beyaz Saray‟ ın hemen
yanında Pentagon yok yani.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bizim sarayı da uzaklaĢtırdılar zaten.
BAġKAN – Sayın Paylan, rica etsem toparlar mısınız lütfen.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, bu çerçevede bu fotoğraf da bence hoĢ bir fotoğraf değil. Yani, askerî vesayetin
verdiği bir fotoğraf. Bunun da değiĢmesi için düĢüncelerinizi merak ediyorum. Yani, çünkü, AKP‟ nin en büyük iddiası askerî vesayeti
geriletmekti ve bu yönde pek çok adımlar attı. Ancak, bugün güvenlikçi politikalarla ordu tekrar kıĢlasından çıkmıĢtır ve siyasete
ortaktır ve bu görüntü tekrar bir darbe dinamiğinin devrede olduğu hissini veriyor, baĢka birileri de bu senaryoyu yazmıĢ olabilir. Bu
anlamda da, sizi uyarıyorum, bütün siyaset kurumunu uyarıyorum: Hep birlikte tekrar siyaset kurumunu devreye sokmak için
çabalamalıyız.
Son olarak Sayın Bakan, ben askerlik yaptığım dönemde çok net gördüm -hatta uyarıda bulunduğum için ceza da aldım,
sürüldüm- çok büyük bir israf vardı askerlikte, çok büyük bir israf hem de ve çok büyük yolsuzluklar gördüm gözümle. Ġhbar ettiğim
komutan da bir Ģey yapmadı ve beni oradan sürdü, öyle fotoğraflar söyleyeyim. Yani burada olan komutanlarımızı tenzih ederim. Yani
iç denetimi yok ordumuzun, o dönem öyleydi, Ģimdi nasıl? Yani, bir iç denetim var mı? Yani, nasıl denetleniyor ordumuz? Ġçerideki
israflar nasıl denetleniyor veya yolsuzluklar nasıl denetleniyor? Bununla ilgili Bakanlığınız ne kadar müdahil oluyor? Bunları çok
merak ediyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Günal, buyurun lütfen.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar ve basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, Sayın Paylan söyleyince -hep aynı Ģeyler söyleniyor ama- onunla baĢlayayım istedim. Güvenlikçi politikalar,
özgürlükçü politikalar… Türkiye hep böyle bir ikileme sokuluyor. Yani, güvenlik olmadan özgürlük olur mu? Siz benim güvenliği mi
sağlayamazsanız ben nasıl özgür olacağım? Efendim “ Laik misiniz, Müslüman mısınız?” Ya laik olmadan Müslümanlık olmaz mı,
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kiĢiyle ilgili bir Ģey. “ Milliyetçi misiniz, değil misiniz?” Yani, ben laik de olurum, Müslüman da olurum; laik de olurum, Yahudi de
olurum; laik de olurum, Hristiyan da olurum. Yani, efendim “ Ya Ģusun ya busun; ya bizdensin ya değilsin.” ÖtekileĢtirmeyi
söylüyorum, iĢinize geldiği gibi anlamayın.
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Yok, biz de sizin söylediğiniz gibi anlıyoruz da…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ Bizden değilsiniz; yüzde 49 bizden, yüzde 51 sizden.” E, kardeĢim, herkes, bu vatandaĢlar
buradaysa, benim güvenliğim sağlanmadan, ben eğer yattığımda rahat yatamıyorsam ben özgür olamam. Öğretmenin çıkmıĢ tayini,
seviniyor. Bakıyorsunuz, 30 bin kiĢi tayin ettik, bir kısmına bakıyorsun “ Ben oraya nasıl gideceğim?” diyor. Bakanımızdan rica ettim
burada -arkadaĢların haberi yok- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza söyledim, eĢ durumunda tayini çıkmıĢ, Antalya‟ ya gelecek,
hanımefendi gidip iliĢiğini kesemiyor Ģu anda o hendeklerin olduğu yerden. ĠliĢiğini kesmeye gidemiyor çünkü giriĢ çıkıĢ izni yok.
“ Faksla kesin.” diyoruz, yapılabiliyormuĢ, “ Olmaz, gel buraya.” diyorlar. ġimdi, siz o kadının güvenliğini sağlayamıyorsanız nasıl
özgür olacak? Hep böyle onunla o; birbirinin alternatifi değil arkadaĢlar bunlar. Yani, hem o hem de onu isteyemez miyiz? Özgür
olmak için illa ki güvenlik olmaması mı gerekir veya güvenli olmak için özgür olmayacak mıyız? Hepsinin yeri ayrıdır. Bir kere
bunlara bu Ģekliyle, böyle basmakalıp Ģeylerle yaklaĢmaya Türkiye maalesef alıĢtırıldı. Hep böyle paradoksal bir Ģekilde, klasik
Marksist teoriden beri devam eden veya böyle “ Hegel‟ in diyalektik yaklaĢımı” diyoruz ya, hep ya o ya o. Ya, ben her Ģeyi birden
istiyorum kardeĢim. Yani “ Onu aldın, bu yok; bunu aldın, o yok.”
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben öyle bir Ģey söylemedim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok, yok, oradan çıkarak söylüyorum. Hep “ güvenlikçi, güvenlikçi” diye diye…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yani, dengesine söyledim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben sadece sizin referans koyduğunuz yerden devam ediyorum. Sürekli, söyleyeceğim de hazır
unutmadan söyleyeyim diye.
Yani, değerli arkadaĢlar “ Ya elma ya armut.” diyor, ben ikisinden de yarım yarım yemek istiyorum. Yani “ Onu aldın, bunu
alma.” diyorlar.
Sayın Bakan, bir kere bunu niye söyledim? Arkasından devam edeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri henüz daha tam olarak Ģu anda
içinde bulunduğumuz kısım… Az önce ĠçiĢleri Bakanlığımızın bütçesini bitirip gönderdik, Jandarma kısmen mücadele ediyor ama
“ Özgürlükçü olacağız.” diye hava atarak yaptığınız ve yerine yenisini koymadığınız EMASYA Protokolü sonrası koordinasyon
sağlanıp değiĢik alanlarda operasyonlar değiĢik illerde koordineli bir Ģekilde yapılamadığı için bugün bu hâllere geldik, onun için
söylüyorum. Özgür olacağız, herkesin özgürlüğünü sağlayacaksınız ama bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları için, herkes için -bir
etnik gruba, bir cemaate, herhangi bir coğrafi bölgeye değil- hepimiz için onu sağlayacaksınız. Ben Antalya‟ da da aynı Ģekilde özgür
olmak istiyorum, aynı güvenliği hissetmek istiyorum. Onun için, böyle Ģahıslara sürekli olarak bir gruba bir Ģey yaptığımız zaman asıl
biz de bu ötekileĢtirmeye katkıda bulunmuĢ oluyoruz. Hem “ BarıĢ dili konuĢalım.” diyoruz ama yine onu yaparken de ötekileĢtiriyoruz.
Bunlara dikkat etmemiz lazım. Özellikle arkamızdaki arkadaĢlar burada duruyor, onlara da tam yetki vermek lazım. Ortada böyle
Bakanlık emriyle, yazılı Ģeyle değil; kanuni olarak korumalarını sağlamak lazım. Niye diyorum? Geçtiğimiz on yıl içerisinde
yaĢananları görerek söylüyorum. Sonra komutanlarımız korunmasız kalıyor. Az önce ĠçiĢleri Bakanlığı bütçemizde söyledim. Ġlk
çıktığında Sayın CumhurbaĢkanı dedi ki: “ ĠĢte, Ģey çıkmasın, bilmem ne olmasın diye komutanlarımız, valilerimiz…” Sonra biraz
düzeltti Allah‟ tan “ Biz talimat verdik.” diye. Sonra onlar ortada kalıyorlar. Yarın bir Ģey oluyor, efendim “ Yetkin yoktu, sen bununla
mücadele ettin.” Onun için, güvenliğimizin sağlanması gerekiyor, ondan sonra da, ha orada kanuni olmayan bir Ģey olursa, yetkisiz
iĢlemler yapılırsa onların soruĢturulması, yapılması ayrı ama bununla ilgili enteresan bir Ģey söyleyeceğim. Hepimizin içi acıyor, demin
de “ Kaç Ģehit geldi?” diye Sayın ĠçiĢleri Bakanına sorduk. Tam bu temmuz olaylarından sonra Antalya‟ ya gidiĢimde eski bir
milletvekili olan bir arkadaĢımız -kendisi de korucu ailesi- dedi ki: “ Ġran-Irak sınırında çıplak gözle, elde kalan eski dürbünlerle bir
400-500 kiĢilik heyetin katırlarla yani yüklerle donanımlı Ģekilde geçtiğini tespit ettik.” Kendileri de o sınırdaki 4-5 tane köyün
mensupları. Doğal olarak gidip bilgi vermiĢler, tugay komutanımız tabii valiye müracaat etmiĢ -vali de malum Öcalan‟ ın mesajlarını
kutsayan bir valiydi o zaman- maalesef o iĢler olmadı. Onlar olmadıktan sonra kaç tane daha terör olayı yaĢandı. Bizatihi kendisinden
dinlediğim için söylüyorum. E, ne yapacak Ģimdi komutan, ne yapacak yani? Bizatihi ben kendim eski milletvekilimizle konuĢtuğum
için biliyorum. Örnek, Ģimdi söyleyince aklıma geldi. Gitti, oradan katırlarla gelen Doçkalar kaç tane askerimizi, polisimizi Ģehit etti. O
anda müdahale edilmiĢ olsa -belki o grubu tamamen durduramasak da- zayiatını az bir yere indirgemiĢ olacaktık. Dolayısıyla, tam yetki
verin, arkasında durun. Öbür taraftan ama yine gelsin… Sayın Davutoğlu açıklama yapıyor. Ġkisini birbirine karıĢtırmayalım, bunlar
alternatif değil. Güvenlik ayrı bir Ģey. O bölgedeki insanlarımızın değil, bütün insanlarımızın refah düzeyini, yaĢam seviyesini asgari
refah düzeyine getirmek, herkes için de özgürlük düzeyini aynı seviyeye getirmek bizim zaten görevimiz. Onları birbirine
karıĢtırmayalım ve alternatifmiĢ gibi konuĢmayalım diye öyle söylüyorum. Bütün vatandaĢlarımız için geçim düzeyini de, özgürlük
düzeyini de yükseltmek zorundayız.
ġimdi, arada “ Millî Mayın Merkezi” dediniz. “ Mayın” deyince ben alarma geçiyorum, arkadaĢlar biliyor, 2008 Mayın
Kanunu‟ ndan beri. Siz o zaman Turizm Bakanlığındaydınız ama sonrasını siz de biliyorsunuz Sayın Bakanım.
Mayın Merkezi kurulmuĢ, güzel ama orada bir cümle geçiyor, geçen sefer, kanun çıkarken de tartıĢıp, hatta sağ olsun arkadaĢlar,
bir cümleyi değiĢtirterek bir an önce size geçmesini sağlayalım diye -arkadaĢlarımız burada- hukuk müĢavirlerimizle de görüĢmüĢtük
ama hâlâ “ BirleĢmiĢ Milletlerle koordineli” diyor. Ġhaleyi kim yapıyor? Millî Mayın Merkezi mi yapacak?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yaptı.
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MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, ama devamında BirleĢmiĢ Milletlerle sadece iĢin istiĢaresini mi yapıyoruz? Önceki kısım
vardı ya Sayın Bakanım, onu diyorum, sınırdakinden bahsediyorum, uzatmayayım diye, baĢka konular da var ya. GeçmiĢini arkadaĢlar
biliyor. Tamamen iĢin sizin kontrolünüze geçeceğini biliyorum, orayla bir Ģey kaldı mı? Onlar sadece para mı verecekler? Biz onların
parasını da almayalım. ĠliĢki hangi boyutta, onu merak ediyorum. Açıklayabilirseniz… “ Tamamen onlardan kurtulalım, bizim o
kadarlık paraya ihtiyacımız yok.” demiĢtim kanun çıkarken. Tamamen size geçti mi, geçmedi mi? Sadece ihalenin kontrolü değil,
bakın, o iĢ, tamamıyla sizin ihalenizle, sizin uhdenize geçti mi? Onu merak ediyorum.
Tank projesi… Bu Ģeyleri de siz bari yapmayın diye geçen sefer de tartıĢtık; siz Millî Savunma Bakanısınız, böyle siyasi
yapmayın, arkadaĢlar da askerlerin hassasiyetine dikkat edip, on iki yıldır, on üç yıldır Ģöyle oldu, böyle oldu demesin ya.
Bakın, ben, kısa dönem askerlik yaptım. Askerliğimi de Polatlı Topçu Okulunda tamamladım, bütün Eğitim Öğretim
BaĢkanlığında tam 44 tane modernizasyon projesi vardı, sene 1990 Sayın Bakanım. Ben, kendi Hükûmetimizden bahsetmiyorum,
Topçu Okulunun tam 44 tane tank, uçaksavar, bugün kullandığımız obüslerle ilgili, tankların üzerine monte edilmesiyle ilgili gelen
Ģeylerin 1990 yılında elimden geçen 44 tane modernizasyon projesi vardı. Ha, o günün Ģartlarında o vardı, onları monte ediyorduk,
Ģimdi tankı yapıyoruz, Ģimdi ötekini almaya çalıĢıyoruz. Siz yapmayın çünkü Millî Savunma Bakanlığı ayrı. Biz, orduyu Peygamber
Ocağı olarak görüyoruz yani Türk milletinin Ģeyi bu. Dolayısıyla, biraz daha böyle Ģeylere karıĢmayalım, siyaset üstü kalsın ki biz de o
nezaheti, nezaketi göstermeye devam edelim. Siz öyle yapınca bizim de ağzımızdan baĢka Ģeyler çıkar ama aramızdaki ayrı, bu sefer
kurum arada gider. Bunlara biraz daha dikkat edelim diyorum.
Bunların dıĢında, MĠLGEM‟ le ilgili yine “ 3 ve 4 devam ediyor.” dediniz. Bu, ihale iptal edilmeden önce sanki 4 taneydi gibi. O
ilk MĠLGEM‟ le, hani Sayın Erdoğan Koç‟ lara kızıp iptal ettiğinde 2 miydi, 4 müydü? Yani Ģu anda devam eden 2, baĢka var mı? LHD
onun içinde miydi, tam anlayamadım.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Onun dıĢındaydı o.
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Çünkü ilk aĢamada ihale 4‟ tü galiba, sonra iptal olunca 2 mi yaptık? ġu anda 2 tane var, baĢka
yok, değil mi? Siz “ 2 tane, 2018-2020” dediğiniz için, önceki 4‟ tü herhâlde.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – ġu anda 2 tane var.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamam. Yani o 2 tanesi, sanki acaba o LHD ayrı mıydı, onunla beraber miydi? Neyse… Onun
da üstünden geçelim. Koç rahmetli oldu, Sayın CumhurbaĢkanı da bir gece önce onlarla helalleĢmiĢtir herhâlde, ona diyecek bir Ģey yok
artık.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, süre verecek misiniz?
BAġKAN – Tabii, ilave süre veriyorum.
Buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sağ olun.
Metin Kalkavan muradına ermiĢ, inĢallah gemileri zamanında yapar.
Bunun içerisinde bir de söylemek istediğimiz, Hükûmetin önceki eylem planlarında da vardı, havacılık ve uzay kurumunun
kurulmasını biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendi beyannamemizde de söylemiĢtik. Geçen “ Ajans kurulması için faaliyetler
var.” dediler. Bu, Savunma Sanayiinde, özellikle havacılık ve uzay alanını da öncelikli sektör olarak belirlememiz gerektiğini ve bunun
bir an önce ama bir an önce derken, aceleyle, yarım yamalak değil de ne olması gerekiyorsa tam olarak çıkması gerektiği ni, bu
entegrasyon açısından gerekli olduğunu düĢünüyorum.
Hemen onu söylemiĢken de bizim füze savunma sistemi ne oldu? Çin‟ dekini tamam, yeni dönem geldi, yeni bir siyasi çizgiye
Türkiye girdi, Rusya‟ yla savaĢ hâlindeyiz, Çin‟ le füze sistemini iptal ediyoruz ama Patriotlar da gitti. Rusya‟ yla bir taraftan savaĢ hâli
olduğu gibi, bir taraftan da Suriye‟ de karĢılıklı söylemler var. Suudi Arabistan‟ ı buraya getirdik, hava üssümüzü kullanacak, sonra, bir
Ģeye girdiğimiz zaman, bizim füze savunma sistemi ne olacak? “ Birkaç tane yine Patriotlardan geri gönderiyoruz.” dediler ama bu bize
yetecek mi? NATO birtakım Ģeylerde tepki vermiyor yani “ Ortağız.” diyoruz, NATO‟ yla kuruluĢundan beri müttefikiz ama maalesef
biraz daha sanki yuvarlak geçiĢtiriyorlar gibi Sayın Bakanım. ĠnĢallah, bu konuda da yine Savunma Sanayii aracılığıyla, ROKETSAN
aracılığıyla birtakım çalıĢmaların yapıldığını biliyorum ama bir an önce neticelenip bu konularda da biraz ilerleme sağlamamız
gerektiğini, bu coğrafyada bir ülke olarak önemsiyorum ve size tekrar hatırlatıyorum.
Son bir Ģey, ama son derken, önemsiz değil.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bitirdim BaĢkanım.
BAġKAN – Buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Son oldu diye önemsiz diye bakmayın, en önemlilerinden birisi. PARDUS sistemini, bütün ilgili
bakanlıklarda söylüyorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda olduğu gibi. Bunu lokomotifi siz olun, Savunma Sanayiine,
arkadaĢlara söylüyorum çünkü oradan ASELSAN‟ la, HAVELSAN‟ la onların iliĢkilerini biliyorum; gelin, bu Ģeyi, HAVELSAN
aracılığıyla mı olur, onlarla mı olur, Unix tabanlı bir Türkçe iĢletim sistemini… Bu gibi Ģeylerde ordu öncüdür, millî güvenliğimiz
açısından, veri güvenliğimiz açısından… Az önce e-kimlikle ilgili Sayın ĠçiĢleri Bakanıyla tartıĢtık, onların kendi içinde kullandıklarını
biliyorum. Bursa‟ da amatör olarak çıktığından beri o sistemi takip ediyorum ama bir el dokundu, bir Ģey oldu -Millî Eğitim Bakanımıza
söyledim, tabletlere konacaktı önce- gecikti, gitti o, öldürdü birisi. Lütfen, canlanmasına sizler öncü olun, ordu bu iĢi belli ölçüde
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yaparsa diğer kurumlar da yavaĢ yavaĢ… Uygulanabilirliğini gördükten sonra en azından onun geliĢtirilmesi daha kolay, arkadaĢlarımız
biliyor, size de teknik bilgiyi aktarırlar, bize de verirlerse seviniriz, bu konuda öncü olurlarsa sevinirim.
Allah bütçemizi hayırlı etsin. ĠnĢallah, bir an önce bu sorunlardan kurtulmamıza o bütçe vesile olsun diyor, hepinize saygılar
sunuyorum.
BAġKAN - TeĢekkür ediyorum Sayın Günal.
Sayın Çaturoğlu…
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Sayın BaĢkan, Değerli Bakanım, kamu kurum ve kuruluĢlarının değerli temsilcileri, çok
kıymetli milletvekili arkadaĢlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanım, öncelikle baĢsağlığı diliyorum. Ayrıca, bütün Ģehitlerimize de Allah‟ tan rahmet dileyerek sözlerime baĢlamak
istiyorum.
Öncelikle, savunma sanayimizin 2015 yılında gelmiĢ olduğu kapasiteden dolayı bir Türk vatandaĢı olarak mutlu olduğumu ifade
etmek istiyorum çünkü bu çok önemli bir konu. Dünyada geliĢmiĢ ülkelere baktığınız zaman, bunların tamamının aynı zamanda
savunma sanayisi üretiminde söz sahibi oldukları da görülmektedir. Hiçbirimiz savaĢ istemiyoruz ama böyle de bir realitesi var bu iĢin.
2002 yılında 60 milyon dolar olan ihracatın bugün 5 milyar dolar seviyesine üretim olarak gelmesi ve 1,6 milyar dolar ihracat
kapasitesine ulaĢması önemli, cari açık açısından da önemli ama bunun daha da artırılması gerektiğini ifade etmek istiyorum.
Örnek vermek gerekirse, ATAK helikopteri, Altay tankı, Kirpi aracı, MĠLGEM savaĢ gemileri, modern piyade tüfeği, HĠSAR
füze projeleri, ANKA insansız hava araçları, Havuzlu çıkarma gemisinin yanı sıra, bunlarla da yetinilmeyip, millî savaĢ uçağı ve millî
uçak gemisi üretme projeksiyonuna sahip bir ülke hâline gelmemize vesile olan çalıĢmalardan dolayı baĢta zatıaliniz olmak üzere,
emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Peki, bu yeterli midir? Bana göre, yeterli değil. Bakın, bütün ekonomik göstergeleri dip yapmıĢ olmasına rağmen, bugün, Rusya
Federasyonu‟ nun gerek Ukrayna gerek Suriye ve gerekse bölgede diğer yaptığı operasyonlarda güvendiği taraf, nokta konvansiyonel
silah kapasitesi değil nükleer silah kapasitedir. Türkiye, nükleer enerji tartıĢmaları bir tarafa, nükleer silah yapabilme kapasitesine de
ulaĢmalıdır. Bu konuda da geç kalınmıĢtır.
ArkadaĢlar, sükûnet rica ediyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz dinliyoruz.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Sayın Bakanım, bir diğer konu; KurtuluĢ SavaĢı hep karada yapılmıĢ gibi addedilir ancak
KurtuluĢ SavaĢı‟ nın bir tek deniz savaĢı vardır, o da Zonguldak ili Karadeniz Ereğli açıklarında yaĢanmıĢtır. Kapitülasyonlar zamanında
“ Kopenhag” ismiyle anılan bir gemiye -kapitülasyonlar kaldırıldıktan, daha doğrusu Türkiye iĢgal aĢamasına geldiği noktada- Osmanlı
Hükûmetince el konmuĢ. Ġsmi “ Kopenhag” . “ Denmark” ismi verilmiĢ, daha sonra “ Alemdar” ismini almıĢ bu gemi. 7 kahraman denizci
tarafından Ġstanbul‟dan Ereğli‟ ye kaçırılmıĢ, Millî Mücadele‟ ye katılmıĢ. Bu arada bunu takip eden Fransız C27 gambotu ile bir deniz
muharebesi yaĢanmıĢ, Fransızlardan 3 ölü, 5 yaralı, 5 esir alınmıĢ ve biz bunda da KurtuluĢ SavaĢı‟ nın tek deniz Ģehidini vermiĢiz.
Ayrıca bu gemi Ereğli‟ de tabii ki faydalı olamayacağından Trabzon Limanı‟ na hareket etmiĢ. Trabzon Limanı‟ ndan da Rusya‟ nın
Novorossiysk Limanı‟ na intikal ederek oradan ülkemize silah ve mühimmat taĢımıĢtır.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Türk deniz Ģehidimiz kimdir, ismi var mı?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Ali Kahya.
Yunan Averof zırhlısı ile 2 torpido botunu üzerine çekerek, bu sayede Yunan gemileri onu ararken ġahin Vapuru‟nun
Novorossiysk‟ den yüklediği 22 adet uçağın Trabzon‟ a kestirme bir rotayla ulaĢarak uçakların Büyük Taarruz öncesi ordumuza
katılmasına da vesile olmuĢtur. Bu gemi aynı zamanda Pontus çetelerine de karĢı da amansız bir mücadelede önemli bir rol oynamıĢ,
Sinop açıklarında da Sarı Yani çetesiyle mücadele edilmiĢ, orada o çeteyi çökertmiĢ.
KurtuluĢ SavaĢı‟ nda ve sonrasında çok önemli hizmet gören Alemdar, donanmamızın envanterinden çıkarılarak Deniz Yollarına
devredilmiĢ. 1951 yılında büyük onarım görmüĢ, kazanları yenilenmiĢ, 1959 yılında Deniz Yolları tarafından hizmet dıĢı bırakılmıĢ,
1960‟ ta özel bir armatöre satılmıĢ, su tankeri yapılmıĢ, 1964‟ te IĢıkurt Denizcilik ġirketine devredilmiĢ.
ArkadaĢlar, benim anlattıklarım ilginizi çekmiyorsa ben konuĢmayayım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Dinlesenize…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Muhalefet dinliyor cankulağıyla.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Gemi, 1980‟de Garzan Aksoy Denizcilik ġirketine devredilmiĢ, 1982‟de Ġstanbul‟da
sökülmüĢ. Maalesef bunu koruyamamıĢız ama Karadeniz Ereğli Belediyesi, Karadeniz Ereğli‟ deki donanma komutanlığımız, yani
bölge komutanlığımız ve oradaki tersanecilerin iĢ birliğiyle bu gemi bütün ölçülerine sadık kalınarak yeniden inĢa edilmiĢ ve Ģu anda
müze olarak hizmet veriyor. Sayın Bakanım, biz bu Ģanlı gemiye Ġstiklal Madalyası istiyoruz. Nasıl yapılması gerekiyorsa o konuda
desteklerinizi bekliyoruz.
Diğer bir konu Değerli Bakanım, Zonguldak ilimizde birçok tersane var, bunlar faaliyet gösteriyor, özellikle Ereğli‟ de
konuĢlanmıĢ vaziyette. Siz de bunların açılıĢına filan katıldınız, gemi indirme törenine katıldınız. Ancak 2008-2009 global krizinden
sonra daha önce 6 bin, 7 bin kiĢinin çalıĢtığı bu tersanelerde Ģu anda –en son istatistik Değerli Bakanım- 287 kiĢi ancak çalıĢıyor.
Buralardan 5.550-6.000 civarında iĢçi, buralardan ekmek yiyen iĢçiler iĢsiz kalmıĢ durumda. Bu tersanelerin bir kısmı suya tirit
çalıĢırken bir kısmı da faaliyetini durdurmuĢ vaziyette. Zaten henüz dünya krizi çözülemediğinden, ticaret hacmi de oldukça az
olduğundan dolayı yeni sipariĢler de gelmemektedir. Biz burada Millî Savunma Bakanlığımızdan bu tersanelerimizi tekrar ayağı
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kaldırmak için millî gemi projelerinden bir tanesinin orada üretilmesini öneriyoruz, bu konuda sizlerden yardım bekliyoruz. Bu bizim
bölgemiz için çok önemli Sayın Bakanım.
Son olarak konuĢacağım Ģey de, Türkiye Muharip Gaziler Derneği bize geldi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olmamız
hasebiyle, bize sorun ve taleplerini iletti. Onların birçok sorun ve talebi var ama ben 3 tane önemli olanını siz ileteceğim ve bu dosyayı
da bütün bilgilerle birlikte size takdim edeceğim.
Bunlardan bir tanesi, Ġstiklal SavaĢı, Kore SavaĢı ve Kıbrıs BarıĢ Harekâtına katılan muharip gazilere verilen Ģeref aylığında
farklı uygulamaların olduğundan bahsediyorlar ve bunun ortadan kaldırılmasını talep ediyorlar ve bunun tüm muharip gaziler için
asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyorlar. Ġkinci talepleri, konutu olmayan bu muharip gazilerimiz için Toplu Konut Ġdaresinden
faizsiz kredi verilmesini talep ediyorlar. Üçüncüsü de muharip gazi çocuklarına, kamu kurum ve kuruluĢlarında veya belediyelerde iĢ
talep ediyorlar.
Bunları bilgilerinize sunuyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyor, 2016 bütçenizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah‟ tan
temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum Sayın Bakanım.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Çaturoğlu.
Sayın Bekaroğlu…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaĢlarım, komutanlar, basın
mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Aslında ben bir hayal kırıklığı yaĢadım. Ġlk defa Millî Savunma Bakanlığının bütçesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu
görüĢmelerinde bulunuyorum. Bu yaptığınız sunum ve elimize verdiğiniz bu kitapçık gerçekten benim için bir hayal kırıklığı oldu. Yani
sanki iĢte, bir bilgi veriliyor, halkla iliĢkiler Ģeyi yapılıyor gibi. Burası demokratik bir ülke Sayın Bakan. Yani Ģu kadar senelik
demokrasi tecrübemiz var. Bir de sizin iktidarınız sürekli Yeni Türkiye‟ den söz eder. Ama burada aslında Millî Savunma Bakanlığı
bütçesini filan sunmadınız.
Biz milletvekilleriyiz, halkı temsil ediyoruz. “ Halk” derken, bu ülkeye, bütün bu harcamalara para veren, vergi veren halk, ülke
savunmasına çocuklarını gönderen halk. Bize soruyorlar, “ SavaĢ mı oluyor, ne oluyor?” Halk bize soruyor, cevap vermemiz gerekiyor.
Burada bunları konuĢmamız gerekiyor ama siz iĢte usulen bir sunum yaptınız Sayın Bakanım. Demokrasilerde böyle bir sunum
olmuyor. Milletin parası burada konuĢuluyor, nereye gidiyor, nasıl gidiyor, politikalar konuĢuluyor. Tabii, Ģunu demiyorum yani
“ Askerî stratejileri gelip burada tartıĢalım.” , filan, bir Ģey demiyorum, onu elbette uzmanlar yapacak, öyle bir Ģey demiyorum. Ama biz
milletvekiliyiz, dolayısıyla bize bir sunum yapmanız gerekiyordu Millî Savunmayla ilgili.
ġimdi, gerçekten, arkadaĢlarımız da ifade ettiler, yani herkes tedirgin, savaĢ mı oluyor, ne oluyor? Çok zor zamanlardan
geçiyoruz, terör, her gün gençlerimiz ölüyor, her gün Ģehit cenazeleri var. Daha büyük Ģeyler mi olacak? Suudi Arabistan uçakları geldi,
kara harekâtı mı yapılacak, ne oluyor, niye yapılıyor, Suriye‟ de neler oluyor, bütün bunları konuĢuyoruz. Bölgemizdeki savaĢın
yüklediği en önemli sorun göç. Ġfade ettiniz; 2,5 milyonun üzerinde, belki daha fazla, 3 milyon insan.
Bakın, geçenlerde Davos‟ ta yapılan görüĢmelerde önümüzdeki dönem Türkiye'yi, dünyayı bekleyen risklerden söz edildi ve
bunlardan en önemlisi göç. Yani göçün sebebi sadece savaĢlar değil, aynı zamanda su, iklim değiĢikliği, bütün bunlar.
Rusya BaĢbakanı “ Üçüncü dünya savaĢı çıkabilir.” filan dedi, inĢallah çıkmaz ama çıkarsa muhtemelen son petrol savaĢı olur.
Fakat dördüncü dünya savaĢı ya da önümüzdeki Ģeylerde bu su, göç, iklim değiĢikliği, gıda, kıtlık, bunlar üzerinde olacak ama bunlarla
ilgili Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin sunumunda bir tek kelime duymadık.
Gerçekten neler oluyor Sayın Bakanım, soruyorum, yani bölgede neler oluyor, Suriye‟ de neler oldu? Biraz evvel bir iktidar
partisi milletvekili Ģöyle bir ifade kullandı: “ Uluslararası güçler, karanlık güçler „ Demokrasi getireceğiz.‟ diye geldiler ama acıdan
baĢka bir Ģey getirmediler.” Sayın CumhurbaĢkanı da bu konuyla ilgili bir çıkıĢ yaptı Güney Amerika‟ dan dönerken, “ Irak‟ ta yaptığımız
yanlıĢı Suriye'de yapmayacağız.” Hâlbuki Irak‟ ta demokrasi getirmek için güçler geldiler; 1,5 milyon insan öldü, Irak‟ ta 5 milyon insan
yerinden yurdundan oldu, arkasından Suriye'de. Suriye‟ de neler oldu Sayın Bakanım? Gerçekten, o dönem çok açık ifade edildi, yirmi
gün sonra Emevi Camisi‟ nde cuma kılınacaktı, her Ģey biliniyordu, her Ģey öngörülmüĢtü, iĢte, ondan önce sıfır sorun vardı, nasıl bu
noktalara geldik? Ne oldu? Aslında her Ģey gözümüzün önünde oldu.
Suriye‟ yle ilgili açıktan dost sohbetlerinde, gazetelerde yorumlarda anlatıldı, “ Suriye Suriye‟ den ibaret değildir, orada sadece
Suriye yok; orada Ġran var, orada Hizbullah var, orada dengeler var, Rusya var, Amerika var, Çin var.” Bütün bunlar biliniyordu. Bütün
bunlara rağmen, Suriye politikasının Ģu anda geldiği, Türkiye'ye yüklemiĢ olduğu durum nedir? Sadece göç değil, Türkiye gerçekten bir
savaĢa mı girecek?
Sanıyorum Obama, 2011 bütçesini Kongre‟ ye sunarken önemli bir tespitte bulunmuĢtu ve Amerikalıların da o günden bugüne
değiĢmeyen stratejisi “ Biz yukarıdan vuracağız, aĢağıya inmeyeceğiz, kara gücü olarak yerel güçleri kullanacağız, yerel unsurları
kullanacağız.” denildi.
ġimdi, öyle görünüyor ki Suriye‟ de yerel partnerler arıyor, iĢte, PYD‟ yle ilgili bir tartıĢmamız var, tartıĢıyoruz. Son zamanlarda
farklı Ģeyler oluyor, Suudi Arabistan açıkladı, “ Biz kara hareketi yapabiliriz.” , DıĢiĢleri Bakanı bir Ģeyler söyledi, tam olarak ne anlama
geldi, yorumlayamadık ama öyle görünüyor ki Amerika‟ nın yerel unsurları olmaya doğru gidiyoruz ve böyle gitmemizin sebebi de
aslında Kürt meselesiyle ilgili bugüne kadar ciddi bir çözüme ulaĢamamamız; bu konuyla ilgili ciddi endiĢelerimiz var, bunları burada
konuĢmamız gerekiyordu.
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ġimdi, sürekli olarak Ģöyle bir Ģey söyleniyor, “ Bayır Bucak Türkmenleri soydaĢlarımız.” filan deniliyor, sanki bunun üzerine
politika kuruluyor gibi; bu, ne eksik bir politika.
Peki, Suriye‟ nin Kürtleri soydaĢlarımız değil mi? ġu kadar Kürt‟ ümüz var, onlar da soydaĢlarımız. Bütün bunları burada
konuĢmamız gerekiyordu Sayın Bakanım, konuĢalım da zaten, konuĢmamız lazım.
ġimdi, BaĢbakan Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanına bir çağrı yaptı, “ Safını belli et.” Tabii, Sayın Genel BaĢkanımız bu
konuda açıklama yapıyor ama ben de Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi milletvekili olarak Ģurada, açık, net söylüyorum;
safımız belli, savaĢa hayır, savaĢ istemiyoruz. Çünkü, bu savaĢ kimin savaĢı? Suriyeli için niçin savaĢacağız? Niye gireceğiz? Bir
önceki oturumda bir arkadaĢımız demokrasi götürmekten söz etti, yani Suriye‟ ye biz demokrasi mi götüreceğiz?
IġĠD nedir, nasıl bir unsurdur? IġĠD‟ in bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin rolleri nedir? Bu IġĠD nasıl bir Ģey ki herkesin iĢine
yarıyor, hiç kimse de bunun üstesinden gelemiyor? Bir bakıyorsunuz, Rusların bir ihtiyacı var, IġĠD görünüyor, Türkiye'nin bir ihtiyacı
var, IġĠD görünüyor, PYD‟ nin bir ihtiyacı var, IġĠD görünüyor, Amerika‟ nın ihtiyacı var, IġĠD çıkıyor. Nedir bu? Bu konuyla ilgili
söyleyeceğiniz bir Ģey var mı bize Sayın Bakanım?
Suriye‟ yle ilgili, aslında Suriye‟ ye çok sonra gelindi, daha öncesinde Libya‟ da, Mısır‟ da bir sürü yanlıĢlıklar yapıldı.
Hatırlayın, Sayın CumhurbaĢkanı, Libya‟ yla ilgili NATO‟ nun müdahalesi gündeme geldiği zaman, “ NATO‟ nun orada ne iĢi var
yahu!“ dedi, bir hafta geçmeden Türk gemilerini NATO‟ nun emrine oraya gönderdi.
Nasıl politikalar bunlar? Burada bir tutarsızlık yok mu? Bir siyasi sorumluluğunuz yok mu? Bunu düzelttiniz mi, düzeltiyor
musunuz? Bunu bize anlatacak mısınız, ne oluyor? Bunu bilmek zorundayız.
Bizim çocuklarımız gidecek Sayın Bakanım. Hem de hangi çocuklar gidecek biliyor musunuz? Geçenlerde Meclisten arka
arkaya iki tane kanun çıkardınız, torba kanunlar. Torbalardan bir tanesinde ne vardı biliyor musunuz Sayın Bakanım? SözleĢmeli erlerle
ilgili bir düzenleme yaptınız. Nasıl bir düzenleme yaptınız? ġöyle bir düzenleme yaptınız Sayın Bakanım: SözleĢmeli erler,
biliyorsunuz daha önce maaĢlarını asgari ücrete endeksli bir Ģekilde alıyordu, siz onu memur maaĢlarına endekslediniz.
Sayın Bakanım, böyle bir vicdansızlık yapılır mı? Niye? Çünkü asgari ücret 1.300 liraya çıkacak, dolayısıyla bunların maaĢı
yüzde 30 artacak ve oradaki hiyerarĢi bozulacak. Yazdığınız gerekçe oydu Sayın Bakanım. Ġnsaf edin.
Daha sonra baĢka bir torbada baĢka bir düzenleme daha getirdiniz. Orada ne yaptınız? Orada da uzman er ve erbaĢlarla ilgili bir
düzenleme yaptınız. Normalde bir memur istifa etti mi, daha sonra Ģartları tutuyorsa tekrar müracaat eder, geri döner, ama Anayasa‟ nın
eĢitlik ilkesine aykırı olarak “ Uzman er ve erbaĢlar için bu süre yedi yıl” dediniz.
Sayın Bakanım, bakın, Ģehit haberleri geliyor. Tabii, her Ģehidin rütbesini filan sormuyorum, sorgulamıyorum, her rütbeden
Ģehidimiz oluyor, ama çoğunlukla bakıyoruz, sözleĢmeli erler, uzman jandarmalar, uzman erbaĢlar geliyor. Bu insanlar, bu çocuklar
niye uzman er, erbaĢ oluyor, sözleĢmeli er oluyor? Elbette vatanı için filan, doğru. Vatanımız için gerektiğinde hepimiz ölüme gideriz
ama ben de milletvekiliyim, onları burada temsil ediyorum, niye ölmeye gittiklerini sorgulamak durumundayız. ĠĢte, bu ölmeye, ölüme
gönderdiğimiz çocuklara arkadan dolanarak gol attık Sayın Bakanım, böyle bir Ģey yapılabilir mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti bu
ölüme gönderdiği çocuklarla ilgili, orada uzman komutanlarımız var, benden çok daha iyi Ģartları biliyorlar…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Bekaroğlu, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.
Buyurunuz efendim.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Bu uzman erbaĢ, uzman jandarmalar, sözleĢmeli erlerle ilgili dört baĢı mamur, adam gibi
bir Ģey çıkaramazlar mı?
Bakın, bu insanların emeklilikle ilgili ciddi problemleri var, bir yaĢa geldikten sonra artık emekli ediliyorlar, ordudan
ayrılıyorlar, ayrılmak zorunda kalıyorlar ama emeklilik hakları olmadığından dolayı bekliyorlar. Bütün bunlar düzenlenemez mi ? Bu
insanlar hangi Ģartlarda çalıĢıyorlar?
Bakın, bu sözleĢmeli erlerle ilgili, Sayın Bakanım, sanıyorum 50 bin civarında kadro var –yanılabilirim- 10 bin ya da 11 bin
civarında kadro doldurulabilmiĢ, bunların yarısı da firarda. Niçin? Çünkü çok kötü Ģartlarda çalıĢıyorlar.
Burada askerlerin kötü Ģartlarda çalıĢması gündeme gelince, orduda çok sık bir Ģekilde intihar vakaları geliyor. Bu konularla
ilgili bir çalıĢma yapılmıĢ mıdır? Niçin bu kadar sık intihar olayları oluyor? Mutlaka yapılmıĢtır, bu konuda da bilgi verirseniz çok
memnun olurum.
Sözlerimi bitireceğim. Gerçekten Türkiye demokratik bir ülkedir, bunu artık herkes bilsin, buradan geriye dönüĢü yoktur, “ eski
Türkiye” filan da yoktur.
Bundan böyle Millî Savunma bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda tartıĢılırken her Ģey konuĢulacak, gerekirse kapalı yapılacak,
her neyse bilemiyorum ama 1 kuruĢun hesabını soracağız. Hesabını soracağız derken tartıĢacağız, fikrimizi söyleyeceğiz çünkü millet
adına para harcama yetkisi, bu yetkiyi size verme bize ait, hem Plan ve Bütçe Komisyonuna hem de Meclise. Bunları konuĢacağız,
tartıĢacağız, demokratik bir ülke böyle bir ülke.
Dolayısıyla, bununla gelmeyin; bu, milletvekillerine, hepimize hakarettir Sayın Bakanım.
Saygılarımla.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Bekaroğlu.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın BaĢkan, bir düzeltme yapmak istiyorum izninizle, bir dakikalık…
BAġKAN – Buyurun Sayın Çaturoğlu.
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FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – 9 ġubat 1921 tarihinde Karadeniz Ereğli açıklarında meydana gelen deniz
muharebesinde Ģehit olan erimizin ismini sehven “ Ali Kahya” olarak belirtmiĢtim, ancak bunun ismi Rize doğumlu “ Serdümen Er
Recep Kahya” olacaktır. Kendisi bütün Ereğli‟ nin katıldığı büyük bir cenaze merasimiyle defnedilmiĢtir.
Düzeltir, saygılar sunarım.
BAġKAN – Sayın Çaturoğlu, çok teĢekkürler verdiğiniz bilgi için.
Bunu vesile ittihaz edip, müsaade ederseniz ben de naçizane bir katkıda bulunayım sizin sözlerinize.
Ġstiklal SavaĢı gazisi bir dedenin torunu olarak, benim bildiğim kadarıyla Ġstiklal SavaĢı verme yetkisi Türkiye Büyük Millet
Meclisinin.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Madalyası.
BAġKAN – Ben ne dedim?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – O da doğru.
BAġKAN – Pardon, Ġstiklal Madalyası.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – SavaĢ yetkisi de onun.
BAġKAN – SavaĢ yetkisi de filvaki Meclisimizde ama Ġstiklal Madalyası verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine ait diye
biliyorum ben değiĢmediyse, yani siz Sayın Bakandan talep ettiniz, aslında muhatabı Meclis.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakana aracılık etmesi gerektiğini söyledi.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – ġimdi, KurtuluĢ SavaĢı‟ nda ilk ve tek deniz muharebesi olduğuna göre artık Bakan
Beyden ve heyetten bir torpil bekliyoruz biz.
BAġKAN – Peki efendim.
Sayın Yıldırım, buyurunuz efendim.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim.
Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli bürokratlar; hepinize iyi bir gece diliyorum artık, çünkü günü devirdik.
Sayın Bakan, açıkçası konuĢma akıĢım farklıydı ama Sayın Çam‟ ın sorusu dolayısıyla verdiğiniz bilgi üzerine biraz daha farklı
bir akıĢta konuĢma yapacağım.
Bakın, uluslararası ajanslardan Reuters, Türkiye‟ de ise -okumuĢtum gün içinde ama tekrar teyit ettim Ġnternet‟ ten- Bianet, T24
ve birçok yerel ajans Ģu açıklamayı yapıyor: “ YPG‟ liler tarafından bir tek mermi sıkılmamıĢtır.” Artı, bugün yurt içi, yurt dıĢından
birkaç köĢe yazısında sizin sıkıldığını iddia ettiğiniz, atıldığını iddia ettiğiniz havan toplarıyla mukabelede bulunulduğunu iddia
ettiğiniz yerler arasındaki mesafeyi karĢılayacak bir mesafe olmadığını -ben bilmem, çok anlamam da- buradaki komutanlar herhâlde
daha iyi bilir. Yani bilgilerinizin bu konuda daha teyitli olmasını ve ben özenle açıklanması gerektiğini düĢünürüm.
Buradan açılmıĢken, Sayın Bakan, bakın, Ģöyle bir cümle kullandınız: “PYD alan kazanınca göçmen dalgasının büyüyeceği”
söylemi. Bunun yaĢamda, Suriye‟ de yaĢanan dört yıllık iç savaĢ ve krizde hiçbir karĢılığı yok Sayın Bakan. Bakın, bunu doğrulayan tek
bir deneyim de yok.
Özellikle Ģunu söyleyeyim ben size Sayın Bakan, bakın, birinci husus Ģu: Bir defa ben, Suriye politikası üzerinden siyasi
iktidarın dile getirdiği hususların ülkenin kahir ekseriyetinin duygu ve düĢüncelerini yansıtan değil, sadece iktidar partisinin, hatta
partinin tamamının bile düĢüncesini, Suriye politikasını ve yaklaĢımını temsil etmediğini düĢünüyorum. ġöyle ki bakın, Ģu defalarca,
mütemadiyen dile getirilmiĢ bir husus: “ Biz orada Kürtlerin bir statüye, bir oluĢuma gitmesini kabul etmiyoruz.” Bu birinci özellik,
anlaĢıldı.
Ġkincisi: “ Mevcut rejimi de kabul etmiyoruz, Baas rejimi ve Esed de gitmelidir.” Ortada ne kaldı? Müslüman, Sünni selefi
radikal Ġslam örgütleri kaldı. Peki, biz ne istiyoruz Suriye‟ den? Açık söyleyeyim, bakın ben, etnisite, din, mezhep üzerinden bunları
tartıĢmayı sevmem ama sizin, siyasi iktidarın bu düĢüncesi ülkedeki 8 ile 10 milyon arasında nüfusu değiĢen Alevi‟ nin düĢüncesi
değildir, 20 milyona yaklaĢan Kürt‟ ün düĢüncesi de değildir. ġimdi, buradan topa girmek yerine, iĢte belli bir selefi anlayıĢ üzerinden
bir Suriye taahhüdü oluĢturmak yerine biraz daha Orta Doğu‟ nun yakın veya uzak geçmiĢ tarihselliğiyle birlikte ele alınması Suriye‟ ye
dönük daha doğru politikaları geliĢtireceğimiz sonucunu doğurur diye düĢünüyorum. Bir defa Suriye‟ nin kuzeyinde, Rojava bölgesinde
yaĢayan Kürtlerin ülkemizle olan tarihsel bağlarını doğru oturtabilirsek oraya dönük yaklaĢımları belki daha sağlıklı oturtabiliriz.
Bakın Sayın Bakan, ilk Meclisin ilanı, daha sonra KurtuluĢ SavaĢı‟ nın baĢlaması, Birinci, Ġkinci Ġnönü SavaĢları, Kütahya,
EskiĢehir SavaĢı, Sakarya Meydan Muharebesi, bunların hepsi bizim Suriye‟ yle Ankara AntlaĢması neticesinde çizilmiĢ sınırlarımızdan
önce gerçekleĢmiĢtir. 23 Nisan 1920‟ de ilk Meclis açıldı. Hemen birkaç kilometre ötedeki ilk Meclisin binasına bakın bugün Rojava
Kürtlerinin yaĢadığı bölgelerden 3 isim geldi; girin, Meclis arĢivlerinden bakın: Bozan Bey, ġevki Bey, Hacı Mustafa Efendi. Direkt o
bölgeden gelip kurucu iradeye katılıyorlar. Birinci Mecliste mebusturlar bunlar çünkü o zaman Rojava toprakları Osmanlı bakiyesi
topraklardır, ortak vatandır. Aynı Ģekilde, ortak düĢmana karĢı ortak vatanın savunması için direniĢe katılıyorlar. Bütün savaĢın önemli
bir bölümü, KurtuluĢ SavaĢı‟ nın önemli bir bölümü kazanıldıktan sonra -bakın, resmî tarih teziyle konuĢuyorum Sayın Bakan- bittikten
sonra ne oldu? Ondan sonra inanıyorum ki Atatürk‟ ün de içine sinmeyen bir Türkiye-Suriye sınırı çizildi. O zamanki Meclis ile
Fransızlar arasında imzalan bir antlaĢma. O gün bugündür Kürtlerin, gerek o sınırın kuzeyinde kalan gerekse güneyinde kalan Kürtlerin
vicdanında mahkûm olmuĢ bir sınırdır çünkü sadece iki ülkeyi ayıran bir sınır değildir, hatta illeri, ilçeleri değil, köyleri, aileleri,
aĢiretleri ayıran bir sınırdır. O gün bugündür Rojava Kürtlerinin yüzü hiçbir zaman ġam‟ a, Lazkiye‟ ye dönük olmadı, hep Urfa‟ ya,
Diyarbakır‟ a, Ankara‟ ya dönük oldu. Böyle bir tarihsel bağdan geliyoruz. Peki, o zaman Kürt fobisi üzerinden böyle bir Suriye
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politikasını güncellemenin, getirip Türkiye'nin gündemine sokmanın Orta Doğu‟nun kaynayan bir kazan olduğu dönemde kime, ne
faydası var? Bakın, bugün bizim statü sahibi olmasını istemediğimiz oradaki Kürtlerin dedeleri sadece alın terleriyle değil kanlarıyla,
canlarıyla Ģu kurulmuĢ ortak vatanın temeline harç koydular. Peki, bizim bu düĢmanlığımız niye? Açık söyleyeyim, bakın orada ilan
edilen 3 kantondan, Cizire kantonundan hiçbir zaman saldırı olmadı, alan hâkimiyeti Kürtlerdeydi, hiçbir Ģekilde göç olmadı buraya.
Kobani‟den göçler ne zaman oldu? Ancak onların Ģehirleri iĢgal edilmeye çalıĢıldığı zaman göçler oldu, Kobani kurtulduktan sonra
kahir ekseriyetinin geri gittiğini siz daha iyi bilirsiniz Sayın Bakan. Önemli bir kısmı geri gitti. NeymiĢ? PYD alan hâkimiyeti
kazanınca göç dalgası… Bugün Türkiye‟ de bulunanların il, ilçe, köy dağılımını ve nerelerin, hangi alan hâkimiyeti tesirinde kaldığını
gözetip buraya göç edenleri kıyaslarsak bu söylemin realitede karĢılığının, yaĢamda karĢılığının olmadığını anlamıĢ oluruz.
Bir diğer husus Sayın Bakan, bakın, özellikle Ģunu ifade edelim: Son sokağa çıkma yasakları üzerinden ordunun Ģehirlere girmiĢ
olmasının ne Anayasa‟ da ne de yasalarda bir karĢılığı yoktur. Bir defa 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟ na göre, bir kaymakamın veya bir
valinin kendi ilçesinde veya ilinde sokağa çıkma yetkisi yasalarda tanımlanmamıĢtır. Sokağa çıkma yasakları düzeyinde idari
tedbirlerin geliĢtirileceğine dair, bırakın bir cümleyi, bir kelime bile bulamazsınız. Bizatihi sokağa çıkma yasaklarının iki buçuk, üç ay
sürmesi kanun dıĢıyken, ordunun Ģehre tanklarla, toplarla inmiĢ olmasının hiçbir yasal, anayasal boyutu yoktur. Bakın yasalar
üzerinden, 5442‟ nin 11/A maddesi valilere, 32/B maddesi ise sadece belli güvenlik tedbirleriyle ilgili sınırlı yetkiler vermektedir.
Bugün geliĢtirilen tedbirlerin darbe dönemlerinde bile görülmediğini… Örneğin Diyarbakır, Mardin, Urfa, Antep veya 81 ilimizin
tamamında 12 Eylül darbesinde bu kadar uzun süreli sokağa çıkma yasağı ilan edilmemiĢ, ordu da Ģehir merkezlerinde bu kadar
kalmamıĢtır. Bakın bunların hepsi uluslararası hukuka konu olabilecek, yasada ve Anayasa‟ da karĢılığı olmayan uygulamalardır.
Bir diğer husus Sayın Bakan: Bakın, size rakamlarla ifade etmeye çalıĢayım. Buradaki belki ilgili birimlerde çalıĢan komutanlar
daha iyi bilir; 7 Haziran 2005-7 Haziran 2015 arasındaki on yıllık süre içerisinde doğu ve güneydoğudaki çatıĢmalarda yaĢamını yitiren
asker sayısı 818‟dir. Eğer veriler yanlıĢsa, daha süremiz uzun, buradaki arkadaĢlar sizi enforme edebilirler. Aynı dönemde kıĢlada,
Ģüpheli bir Ģekilde, intihar ederek hayatını kaybeden asker sayısı 934‟ tür. On yılda çatıĢmalarda yaĢamını yitiren asker sayısı…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Yıldırım, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.
Buyurun lütfen.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
…818 ama buna karĢılık 934 asker aynı süre içerisinde -Genelkurmay verilerine göre- intihar etmiĢ. ġimdi soruyorum: Nüfusa
kayıtlı olduğu iller bazında intiharların dağılımı nedir? Bunlarla ilgili sağlıklı otopsi yürütülmüĢ müdür? Bunlarla ilgili yargı süreci
iĢletilmiĢ midir? Çünkü, bakın, Mamak‟ ta askerliğini yaparken intihar ettiği söylenen Zeki Uğur Erkan‟ ın annesi oğlunun cenazesini
aldığında biri karnında, biri alnında iki kurĢun olduğunu söylüyor. Bu, anne beyanıdır. ġimdi, bir kiĢi nasıl hem karnına hem alnına
sıkarak intihar edebilir. Ve Sayın Bakan, 934 sizce on yılda normal bir rakam mıdır?
Aynı Ģekilde, 1992 yılından 2015‟ e kadar intihar eden sayısı 2.220. Sizce arkadaĢlar, değerli arkadaĢlar, bu kadarı normal midir?
Askerlik gençlerimizi bu kadar bunalıma sokacak bir Ģey midir? Değildir, vatan görevi olarak belliyoruz biz bunu.
Bir diğer husus: Özellikle 2015‟in ilk on bir ayında yine 29 kiĢi intihar etmiĢ. Bunlar gerçekten tartıĢılmaya, irdelenmeye,
araĢtırılmaya, izah edilmeye muhtaç konulardır diye düĢünüyorum Sayın Bakan. Çünkü, küçümsenmemesi gereken bu durum, askerlik
mesleğinin üzerine de Ģaibe düĢürür eğer sağlıklı bir Ģekilde bunlarla ilgili etkin araĢtırma ve soruĢturma yürütülmez ve ail elerin de
tatmin olacağı Ģekilde açıklamalar yapılmazsa.
Son olarak Ģunu söyleyerek tamamlayayım, süreyi gecenin bu saatinde çok daha fazla almak istemiyorum: Sayın Paylan
değindiği için söylemiyorum. AKP iktidarının özellikle orduya yaklaĢımında Ģöyle bir projeksiyonu var: “ Mümkün olduğunca
profesyonel orduya geçiĢ” gibi belli dönemlerde yapılmıĢ beyanlar var. Özellikle de çatıĢmalı bölgelerde bu konuda daha fazla eğitilmiĢ
askerlerden müteĢekkil bir ordu profili öngörülüyor. Bu, bakın, uluslararası sözleĢmelerde de güvence altına alınmıĢ bir vicdani ret
hakkını da beraberinde getirir. O zaman ordunun tümüyle profesyonelleĢmesi… Çünkü, artık fiziki güç ve kafa sayısına göre
mücadelelerin yürütüldüğü savaĢların geçmiĢ yüzyılda kaldığı, 21‟ inci yüzyılda buna ihtiyaç duyulmadığı, sunumunuzda da belirttiğiniz
üzere savunma sanayisinin ve teknolojinin bu süreçlerde kullanıldığı ve öne çıktığı bir süreci yaĢıyoruz.
Bu temelde, Paylan sormuĢtu, ben de bir kez daha sormuĢ olayım. Özellikle vicdani ret hakkıyla ilgili ne düĢünüyorsunuz?
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin -ki biz de tam üyeliğe aday ülkeyiz- birçoğunda vicdani ret hakkı tanınmıĢtır.
Bu anlamda, teĢekkür ediyorum. Bütün herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Yıldırım.
Sayın Kavaklıoğlu, buyurun lütfen.
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Umumi istek üzerine çok kısa konuĢacağım. KonuĢmama baĢlamadan önce, öncelikle, bu vatan uğruna canını feda eden bütün
Ģehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnetle anıyorum.
2016 yılı bütçesini görüĢmekte olduğumuz Millî Savunma Bakanlığımızı kutlayarak sözlerime baĢlamak istiyorum.
Millî helikopterimizi, tankımızı, silahımızı, kendi savaĢ gemimizi ve birçok alanda büyük yeniliklere ve baĢarılara imza atan
Bakanlığımızı kutluyorum. DüĢmana korku veren, dünya barıĢına hizmet eden Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde
muvaffakiyetler diliyorum.
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Sürekli bir değiĢimin yaĢandığı günümüz dünyası on yıl öncesine göre daha az istikrarlı, daha az öngörülebilir ve daha çok
karmaĢık bir hâl almıĢtır. Bu değiĢim sürecinde her geçen gün yeni güvenlik sorunları ve ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Küresel
düzeyde önemli değiĢimlerin yaĢandığı, yakın bölgemizde istikrarsızlık unsurlarının çoğaldığı, stratejik olarak etkisi on yıllarca
hissedilecek dönüĢümlerin devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu belirsizlik hâli içerisinde Türkiye her Ģeye rağmen bu coğrafyanın
barıĢ adası ve güvenli limanı olma vasfını sürdürmektedir. Türkiye bu çalkantılı konjonktürde güvenlik ve istikrar üreten, bölge ülkeleri
ve halklarına karĢı sorumlulukları yerine getiren bir güç olarak etkinliğini artırmaktadır. Bu da hiç kuĢkusuz NATO‟ nun da, bölgenin de
en güçlü ordusuna sahip olmamız sayesindedir. Böyle bir dönemde ülkemizin bölgesinde yaĢanan uluslararası istikrarsızlık ve
belirsizliklerden zarar görmeden bunları bertaraf etmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman güçlü olmasıyla mümkündür. Bu
nedenle, ülke savunmasının ana unsuru olan ve mevcut jeostratejik düzen içerisinde önemi daha da artan Türk Silahlı Kuvvetlerinin
modernize edilerek etkinliği artan, daha nitelikli ve beka kabiliyeti yüksek, modüler, esnek ve her türlü ortamda kesintisiz görev
yapabilecek caydırıcı bir kuvvet yapısına sahip olması ve bunu idame ettirmesi her zamankinden daha önemli hâle gelmiĢtir.
Değerli arkadaĢlar, Komisyonumuza sunulan, Millî Savunma Bakanlığımızın 26,4 milyar liralık 2016 yılı bütçesinin millî
güvenlik politikamız çerçevesinde üstlendiği görevleri yüksek bir yetkinlikle yerine getirmek ve savunma gücümüzü çağın gereklerine
göre geliĢtirme hedefleri doğrultusunda hazırlanmıĢ olduğunu görüyoruz. Savunma sanayisinde üstün baĢarılara imza atan Savunma
Sanayii MüsteĢarlığının sunulan bütçesinde de kurumun sadece idari giderlerinin olduğu, ana görev fonksiyonu olan savunma ve
güvenlik tedarikinin ise 5018 sayılı Kanun gereğince genel bütçe dıĢında Savunma Sanayii Destekleme Fonu üzerinden finanse edildiği
bilinmektedir.
Millî Savunma Bakanlığımızın 2016 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum.
Herkese hayırlı akĢamlar, hayırlı geceler diliyorum, saygılar sunuyorum.
(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti)
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Kavaklıoğlu.
Sayın Erdoğdu, buyurun lütfen.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Ģunu söyleyeyim: Tarihî olaylara bakınca
hangi perspektiften baktığınız sizin de pozisyonunuzu belirler ama özellikle cumhuriyet tarihine bakarken tek tipçi, katliamcı, bilmem
ne, bunun üzerinden kurucu kadroların çok ağır mahkûm edilmesini, bütün gerçekliklerin anlaĢılmadan, bilinmeden Ģey yapılması beni
üzüyor. Çünkü, cumhuriyet, modernite, çağdaĢlaĢma Orta Doğu toplumlarında kolay bir Ģey değil. Verilen emekleri, yapılan iĢleri,
çekilen acıları, tamamını bir bakıĢ açısıyla anlatmayı çok doğru görmüyorum. Ben -gençliğimi de- sol bir görüĢten geliyorum. Genelde
-komutanlar ve bürokratlar yanlıĢ anlamasın- hani, duruĢ anlamında söylüyorum ama eleĢtirilerimizin tahkir edici, hüküm verici,
özellikle burada konuĢma Ģansı olmayanlara yönelik kırıcı da olmamasına özel özen göstermeye çalıĢıyorum ben. Hayatım boyunca
etnik milliyetçiliğe karĢı geldim. Çünkü, bizim toplumumuzda, bu topraklarda, bu kadim topraklarda etnik milliyetçiliğin aynı zamanda
bölücülük de olabileceğini, her anlamda olabileceğini hep düĢündüm ama aynı zamanda da Türk halkının da mağdur edilmemesi
gerektiğini düĢünüyorum. Ne Kürt‟ ün ne Türk‟ ün, bunların çok dikkatli lisanlarla kullanılması gerektiğini düĢünüyorum. Sonuçta
Silahlı Kuvvetler -evet, bir sürü Ģikâyet ettiğimiz iĢ var ama- hepimizin ordusu; Kürt‟ ün de ordusu, Türk‟ ün de ordusu. Ve son
dönemde, mesela ben de komutan olsam patlatılan mayınlarla çok canımın yanacağını düĢünüyorum -yani gördüğümde- tabii tıpkı sivil
kayıplara canımın yandığı gibi. BaĢınız sağ olsun diyorum, Allah Ģehitlerimize rahmet eylesin diyorum. Mekânları, makamları
cennettir, bunu biliyoruz.
Artı, çok da mağdur da edildiğini düĢünüyorum Silahlı Kuvvetlerinin, Ergenekon, Balyoz, Oda TV, askerî casusluk davalarında.
O dönem, 2002-2011 yılları arasında, hatırlıyorum, böyle bir psikolojik ortam yoktu. Her televizyon programında darbeler
tartıĢılıyordu. Artık ordunun subayları… Gerçekten sivil insanların “ merhaba” demeye korktuğu dönemleri gördük, geçirdik. AB
raporlarından tutun, bilmem neye kadar, camileri bombalayacaklardı, kendi uçaklarını düĢüreceklerdi. O zaman biz de derdimizi
anlatmaya çalıĢtık: “ Yapmayın, etmeyin, bu hukuki değil, bu deliller sahte.” Oradaki davaları izliyoruz. Sanki iĢgal altına düĢmüĢ bir
ülkenin ordusu durumu söz konusu. Yüzlerce subay var orada, generalinden astsubayına kadar ve “ Ciddi haksızlıklar var.” dediğimizde
bize “ darbeci” diyorlardı. Bize söylenen: “ Siz darbecisiniz.” iĢte “ Darbeleri savunuyorsunuz.” Sonra ne oldu? Genelkurmay BaĢkanı
“ terörist” ilan edildi.
Çok ağrıma gittiği için tekrar söylüyorum: O müebbet hapis cezaları açıklandığında Twitter‟ da -özellikle iktidar partisi
taraftarları- “ müebbet kuĢları” denmiĢti. Yüzlerce insanın -çoluğu var çocuğu var, eĢi var bu insanların- müebbet hapis cezası aldığı gün
Twitter‟ daki Top Tweet “ müebbet kuĢları” ydı. Ondan sonra ne oldu? Bir MĠT MüsteĢarının tutuklanması, yolsuzluk iddiaları, bir
soruĢturma, bütün her Ģey değiĢti: Kumpas. Bilmiyorum, tabii, o davalarda çok mağdur edilen… BeĢ yıl, altı yıl içeride yatmak kolay
değil, insanların hakları nasıl ödenecek, nasıl bir plana bağlanacak, onu bilmiyorum ama önemli mağduriyetler yaĢandığını
düĢünüyorum. Ve bir sosyal demokrat olarak, bir solcu olarak ama aynı zamanda bir Atatürkçü ve cumhuriyetçi olarak bunu söylemek
de bize düĢtü, bütün bu süreci anlatmak.
Ben Türk Silahlı Kuvvetlerine Ģunu tavsiye ediyorum: Aman mevzuata uyun; aman hukuka uyun çünkü bu talimatlar… Söz
uçar, yazı kalır. Tarih hepimizi yargılayacak. Vicdana uyun çünkü bu ülkenin her yurttaĢının -kimliği, kökeni ne olursa olsun- aynı
zamanda bu ordu üzerinde hakkı vardır; hepsini de korumak zorundadır. Bize ilk düĢen, bu iç çatıĢmayı… Biz siyasiler becerebilseydik,
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bunlar olmasaydı, ne Ģehitlerimiz ne sivil kayıplarımız, bu Ģeyi yaĢamamıĢ olsaydık… Bu bizim baĢarısızlığımız. “ Bizim
baĢarısızlığımız” deyince, tabii, tam bir demokrasi olsa bizim baĢarısızlığımız olup olmadığını düĢünürdük.
Bakın, Millî Savunma Bakanlığı bütçesini konuĢuyoruz. Üç kuvvet var dedik: Yasama, yürütme, yargı. Burası karar organı.
Evet, iktidar burada çoğunlukta olabilir ama karar organı buranın milletvekilleri ve en önemli kararlar, savaĢ kararı -bu milletin bütçe
kararı hakkından daha yüksektir savaĢ kararının alınıp verilmesi- ama yürütme organı -yani, baĢında CumhurbaĢkanı, BaĢbakan veya
bakan- bizi bir savaĢa mecbur bırakır hâle getirdikten sonra bu karar için buraya gelmenin anlamı yok.
ġimdi, ben bütçeye baktım. Tamamıyla teknoloji projeleri var, stratejik anlamda çok değerlendirmeler yok. Bekaroğlu söyledi,
anlıyorum tabii ki birtakım hassasiyetler olacağını ama bu stratejik konuları o milletvekilleri ve bu milletvekilleri bilmek zorunda çünkü
yarın, öbür gün -Allah göstermesin- bir savaĢ çıktığında sadece AKP‟ liler gitmeyecek; benim seçmenim, benim çocuğum, benim
halkım… Ki ben bütün Türkiye‟ yi temsil ediyorum, yani, ben AKP seçmenini de temsil ediyorum, herhangi bir AKP milletvekili de
benim seçmenimi temsil ediyor; seçildikten sonra biz Türkiye milletvekiliyiz.
ġimdi, ben bakıyorum, yani, Türkiye Büyük Millet Meclisine bu Millî Savunma Bakanlığı sunumunu, Sayın Bakan, ben de
yetersiz gördüm. En azından projeksiyonlarımızı oraya koyabilirdik, güvenlik risklerimizi ortaya koyabilirdik. Ben Silahlı Kuvvetlerde
bunun çok derin analiz edildiğini, bütün eleĢtirilerimize rağmen analiz yeteneği itibarıyla, bilgi birikimi itibarıyla Türkiye'nin en köklü
kurumlarından biri olduğunu düĢünüyorum. KeĢke paylaĢabileceğimizi paylaĢabilmiĢ olsaydık.
Bir iç çatıĢma ve dıĢ çatıĢma ortamının eĢiğindeyiz; iç çatıĢma bütün Ģiddetiyle sürüyor, dıĢ çatıĢmanın eĢiğindeyiz. Eğer bir
yetkisiz karar alınırsa bu, Hükûmetin sorumluluğu olacaktır. Bugün güç kullanmak çok hoĢ bir Ģey gelebilir ama bunun iki yıl
sonrasında, üç yıl sonrasında, çok acı olaylarda özellikle yetkisiz alınan kararların çok ağır bedeli olabilir. Bunu korkutmak, bilmem ne
yapmak için söylemiyorum; bunu ciddi bir uyarı olarak da, bu ülkenin bir milletvekili olarak da söylüyorum. Mesela, Suudi Arabistan
uçakları gelmiĢ. Yarın, öbür gün ne olacak? Bu uçakların gelmesinin hukuki boyutu nedir? Bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan
ordusunun Türkiye‟ ye yerleĢmesi üzerine bir karar alınmadı Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Hukuki altyapısı nedir? Çünkü çok
farklı Ģeyler söyleniyor; ortak hava operasyonlarından bahsediliyor, baĢka bir Ģeyden bahsediliyor.
Ayrıca, millî mutabakattan bahsediyoruz. Millî mutabakat noktası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Millî mutabakatı
sağladığımız takdirde biz bütün kararların arkasındayız ama Hükûmet parti mutabakatını sağladıktan sonra ve bunu da sık sık
değiĢtirdikten sonra… Ġktidar milletvekili arkadaĢlar söylüyor, diyor ki: “ DeğiĢen Ģartlarda değiĢen kararlar alınabilir.” Evet, mantıklı bir genç milletvekili arkadaĢım söylemiĢti- değiĢen Ģartlarda muhakkak değiĢen kararlar alınabilir ama bu kadar değiĢmez, öncelikler bu
kadar değiĢmez, zikzaklar çizilmez. Yani, bu, iĢte “ KardeĢim Esad” dan “ Katil Esad” a giden yöntemi anlatırken bir fenomen üzerinden,
bir olay üzerinden anlatmıyoruz; ta Arap Baharı sürecinden baĢlayarak, buradaki gidiĢatımıza bakarak söylüyoruz. Biz Ģimdiye kadar,
bir muhalefet olarak, bütün muhalefet partileri de -ben, gerçi, güzel bir Ģey söylesem de bazen Ģey olabiliyor, onun için kendi adımıza
konuĢayım- biz ana muhalefet partisi olarak DıĢiĢleri bütçesinde de elimizden geldiğince özenli bir dil kullanmaya çalıĢtık ama DıĢiĢleri
Bakanlığı bizim için tam bir hayal kırıklığıydı; üslubu, tarzı, verdiği cevaplar. Oysa, “ millî mutabakat” diyorsak bunlar da onun bir
parçasıdır. Kendi adıma DıĢiĢleri Bakanlığının bütçesi tam bir hayal kırıklığı oldu.
ġimdi, bir Arap Baharı baĢladı. Arap Baharı sürecinde yine “ NATO‟ nun Libya‟ da ne iĢi var?” dedik ama bir anda gittik,
Libya‟ da olayın parçası olduk, diğer ülkelerde olayın parçası olduk. Ama ta o Libya olayları olurken, Suriye‟ nin içi de karıĢmaya
baĢladığında Batı‟daki birçok makalede “ Suriye Pandora‟ nın kutusudur.” dendi. Çünkü sanmayalım ki bölgede yaĢadığımız için bütün
gerçekleri biz biliyoruz. Batı medeniyeti, mesela Fransızlar Suriye‟ yi çok yakından takip eder, tarihî hakkı olduğunu düĢünür; Ġngilizler
Irak‟ ı çok yakından takip eder; Amerikalılar Ermenistan‟ ı çok yakından takip eder. Ta o KurtuluĢ SavaĢı öncesi dönemlerden gelir bu
iĢler. Bugün yaĢadığımız sorunların da yüzyıl önce kökleri vardır, ġerif PaĢa-Boghos Nubar AnlaĢması vardır, ondan sonrası vardır.
Bu memlekette Batı medeniyetinin çözmek istediği üç temel problem vardır: Birincisi Kıbrıs meselesidir, ikincisi Ermenistan
meselesidir, üçüncüsü de Kürdistan meselesidir. Biz kendi sorunumuzu kendimiz çözmeliyiz, Anadolu halkları çözmeli, emperyal
güçlere bunu teslim edemeyiz.
ġimdi, bakın, Suriye‟ de Pandora‟ nın kutusu açıldı. Mezhep eksenli bir savaĢın eĢiğindedir bölge. “Peki, bu mezhep eksenli
savaĢın sonuçları ne olacaktır? Kimin iĢine yarar, kimin iĢine yaramaz?” diye bakmak zorundayız. Buranın, bu coğrafyanın en hassas
noktası nedir? Filistin meselesidir. Orada sonradan kurulmuĢ bir Ġsrail devleti mazlum bir halkı mağdur ederek topraklarını
geniĢletmektedir. Bütün Ġslam âleminin ve Batı medeniyetinin gözü Filistin üzerindedir. Peki, Ģimdi ne olacak, bu aĢamadan sonra?
Mezhep eksenli bir savaĢ çıktığında -demin dıĢ iĢlerinde anlatmaya çalıĢtığım gibi- Ġran arkasına Rusya ve Çin‟ i alarak, öbür tarafta ise
Arabistan, Katar… Bizi de sokmaya çalıĢıyor orada eksene, biz hep tarafsız kaldık bu meselede çünkü Ġran-Irak savaĢı bunun kökleri ta
oradan gelmektedir. ġimdi, bu Arabistan, Katar, BirleĢik Arap Emirlikleri, Türkiye, hatta kısmen sokabilirseniz -Sisi‟ yle ara yok daMısır gibi ülkelerin arkasında…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - ...ABD, Ġngiltere, Ġsrail gibi Ģeyin açacağı bir savaĢı ve bu kontrollü savaĢ sırasında bölgenin
mazlum halklarına ne olacağını düĢünün. Yıllar süren bir savaĢı düĢünün. Bu yıllar süren savaĢta ne olacak? Gözler Ġsrail‟ den,
Filistin‟den bu noktaya kaymıĢ olacak. Batı medeniyeti açısından ne olacak? Birincisi: Orada petrol kaynakları var, o petrol
kaynaklarındaki üretim azalacak. Petrol fiyatlarının yükselmesi kimin iĢine yarar, bunu düĢünmek zorundayız. Bu petrol fiyatl arının
yükselmesinden sonra petrolünü kendi Ģirketleriyle… Çünkü bugün Orta Doğu‟ da Orta Doğu halklarının petrol Ģirketi yoktur. “ Suudi
Arabistan” diyoruz ya biz, hani, bizim kutsal topraklar olduğu için çok kutsal sanıyoruz; değil. Aramco Ģirketi, Arap-Amerikan Oil
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Company, yani, onların yönetimi tamamen Amerika‟ nın elindedir, öyle bizim düĢündüğümüz gibi bir Ģeyi yok. Oranın büyük
güçlerinin, bugün Kürt petrollerini aldığı gibi o petrolleri alıp sürekli, bitmeyen savaĢta taraflara silah vereceği bir ortamı düĢünün. Bu
bir felaket olur bizim adımıza ve biz buna hızla gidiyoruz.
Uçağın düĢürülmesi var. Ya, elbette ki biz kendi sınırlarımızın ihlaline karĢıyız, bir sürü hamaset yapabiliriz, duygulu
konuĢmalar yapabiliriz ama bir de teknik ve stratejik konuĢmak zorundayız. Bu uçak niye düĢürüldü? “ Hava sınırlarımızı ihlal etti.” Ya,
arkadaĢlar, bizim hava sınırlarımızı Ġsrail uçakları bin kere ihlal edip depo bırakıyorlar ya, altta biz depolarını görüyoruz, kaç kere haber
oldu. Yunanistan her gün hava sınırlarımızı ihlal ediyor, o it dalaĢlarının hepsini biliyoruz. Uçağın düĢürülmesinin bir stratejik anlamı
var. Bu karar nedir, ben anlayamadım. Bu kararı kim verdi, anlayamadık. Yani, gerçekten, bunun altındaki gerçeği bile bilmek bu
bölgeyi okumak için çok önemlidir. Bugün elbette ki sahip çıkıyorsunuz karara, biz de kısmen bir Ģey demiyoruz ama bunun üç beĢ yıl
sonrasında bu karardan baĢlayan bir süreç var.
Bugün PYD hatlarını bombaladık. Reuters baĢka bir Ģey diyor. 100 askerimizin girdiği söyleniyor. ġimdi, PYD hatlarını ve PYD
ve PKK üzerinden… Çünkü bu ülkede -demin anlattım ya- terörle mücadele boyutuyla halkların birbirinden nasıl koparıldığını.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN - Lütfen toparlar mısınız.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - Toparlayacağım Sayın BaĢkan.
PYD ve PKK‟ nın bize ateĢ ettiği söyleniyor; sonra biz onlara ateĢ edeceğiz; sonra biz belki bir kara müdahalesinin veya hava
müdahalesinin bir parçasını bekleyeceğiz. Ama -DıĢiĢlerinde Rusya‟ ya “ ayı” denir- Rus ayısı da orada bizi bekliyor. Ha, bu arada, onlar
kızmıyorlar, sakın sanmayın, onlar DıĢiĢlerinde “ Rus ayısı” olarak adlandırılır, gücünden dolayı. Altta hemen bir Rusya bekliyor. Ve
bizim, hani, NATO üzerinden müttefik olduğumuz Amerika BirleĢik Devletleri‟ nin de böyle çok bizi destekler bir Ģeyini göremiyoruz
açıklamalarında. Sanki bu mesele üzerine, Rusya ve Amerika üzerinde bir mutabakat var. Bu, Rusya ve Amerika‟ nın mutabakatı
bölgenin Türkleri ve Kürtleri için bir felaket getirebilir. Bu, Kürtler için de fayda getirmez çünkü Kürtlerin çoğu da bizim Ģeyimizde
yaĢıyor, bizim halkımız, bizim unsurumuz. Bunun çok çok ağır sonuçları olabilir. Hükûmet eminim ki… Yani, ben Ģeyi tahmin
edebiliyorum, o psikolojiyi de anlıyorum, uçakta çok önemli konuĢmalar, çok gizli bilgiler falan filan ama sonuçta Ģu kadarcık bir
duruma gelebiliriz, Ģu kadarcık bir sonuca gelebiliriz. Millî mutabakat arıyorsanız millî mutabakat sağlayacaksınız. Millî mutabakat da
Ģu demektir: Böylesine önemli bir konuda stratejik güvenlik bilgilerini bir tarafa koyarak bu Mecliste bilgi verirsiniz, sami mi bilgiler
verirsiniz, biz de o bilgileri alırız, hep beraber kararın içerisinde oluruz. Eminim ki ortak akıl tek aklın üstündedir. Ondan sonra, kararın
arkasında dururuz. Ama, bizim anlayamadığımız, bizim gördüğümüz kadarıyla da çürümüĢ ve bozulmuĢ iliĢkiler üzerine bir karar
verirseniz bunun sorumlusu siz olursunuz. Biz yine elimizden geldiğince… Bir savaĢ çıksa elbette ki halkımızla birlikte savaĢacağız.
Ama, bu halkın mazlum çocuklarını, hatta sadece bu halkın değil, Suriye‟ nin, Irak‟ ın mazlum çocuklarını emperyalist güçlerin
askerlerine teslim etmek, onların parasıyla aldığımız silahlarla öldürmek ahlaki değildir. Hep söylüyorum, dıĢ politika -“ çıkar” diyorlar,
bilmem ne diyorlar- iĢ, ahlak ve ilke iĢidir. Sayın Bakan, ayrıca, samimiyetle bir Ģey söyleyeyim, DıĢiĢleri Bakanının…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlayalım artık, üçüncü kez veriyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Evet, bitiriyorum efendim.
DıĢiĢleri Bakanının buradaki üslubu, tavrı, konuĢması beni çok hayal kırıklığına uğratmıĢtı. Biz bu konuĢmaları son derece
eleĢtirel bir noktaya taĢıyabilirdik, MĠLGEM Projesi‟ nden, BMC‟ ye verilen iĢlerden, bilmem neden… Büyük bir nezaketle
konuĢuyoruz. Sizden ricam, soracağımız sorulara verebileceğiniz cevapları verin ve aynı üslubu sizden de bekliyoruz.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Çakırözer…
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim.
Sayın Divan, Sayın Bakan, sayın milletvekili arkadaĢlarım, Millî Savunma Bakanlığımızın ve diğer kurumların değerli
çalıĢanları, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanım, konuĢmanızda Atatürk‟ ün “ Yurtta sulh, cihanda sulh.” sözüyle özellikle jeostratejik konulara giriĢ yaptınız bir
bölümden sonra. Ancak, üzülerek bildirmeliyim ki bir süredir ülkemiz o ilkeden uzaklaĢmıĢ durumda. O yüzden, aslında, Millî
Savunma Bakanlığı bütçesinde sizin bunu kullanmanız biraz ironik oldu. ġöyle ki: Etrafımıza baktığımızda yani hangi ülkeye bakarsak
bakalım, aslında, biz o ilkeden uzaklaĢmıĢ durumdayız. Mesela, Suriye. Suriye‟ de geldiğimiz nokta tamamen “ Esad gitsin, bize yakın
olanlar gelsin.” arayıĢı neticesinde ama ne Esad gitti ne sizlere yakın olanlar geldi. Kimler geldi? ĠĢte, vahĢi bir terör örgütü olan ve
kendisine güzel dinimizin ismini kılıf olarak kullanan “ IġĠD” denen terör örgütü geldi; bir süre öncesine kadar ziyaretler yapılan, geçen
yıl, önceki yıl karĢılıklı ziyaretler yapılan, daha doğrusu, bu Ģehirde, ülkemizin baĢka Ģehirlerinde ağırladığımız PYD geldi , tekrar
onların terörist olduğunu keĢfettik bugünlerde; El Nusra geldi. Daha birçok… Yani, sayılarını heyetinizde bulunan yetkililer bizlerden
çok daha net biliyordur. Maalesef, bize hiçbir tehdit olmamasına rağmen komĢumuzdan, iç iĢlerine karıĢtık ve yakın tarihte hiçbir
örneği yoktur, bizim böyle komĢumuzun iç iĢlerine bu kadar müdahale etmemizin örneği ve sonucu, maalesef, hem ülkemiz açısından
hem Suriye açısından hem bölgemiz açısından çok acı oldu. Suriye‟ de 100 binlerce insan bu iç savaĢ neticesinde öldü. Bana göre, en
ağır hasarı ülkemiz yaĢadı. 3 milyonu bizim sınırlarımız içinde olmak üzere, yaklaĢık -yanılmıyorsam- 5 milyona yakın Suriyeli Ģu anda
trajik koĢullarda, sığınmacı olarak yaĢamak durumunda. Öyle bir noktaya geldik ki Sayın Bakanım, Suriye‟ ye demokrasi götürmek
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projemizde, Suriye‟ yi Esad‟ dan kurtarıp demokrasiyi getirme projemizde ortağımız Suudi Arabistan oldu. Yani, iĢte, tatbikatlardan
bahsediliyor, ortak -Sayın DıĢiĢleri Bakanının sonradan galiba tevil ettiği- beraber kara harekâtı yapabiliriz deniliyor. Bu çok üzücü,
bizim bu giriĢimlerde olmamız da üzücü. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, buna, ülkemizi, milletimizi, askerlerimizi, ailelerimizi,
hepimizi üzecek böyle bir maceraya girilmesine kesinlikle karĢıyız. Buradan bir kere daha vurgulamak isterim.
Suudi Arabistan‟ dan bahsetmiĢken bir konuyu daha vurgulamak istiyorum. Öncelikle, ben bütün bölge ülkeleriyle ülkemizin
ulusal çıkarlar bazında iyi iliĢkiler kurmasından yanayım ama mesela Suudi Arabistan‟ ın, bu kadar iliĢkilerimiz yakınlaĢmıĢken
Suriye‟ deki sığınmacılardan hiçbirini almamasını, onların da zaten oraya gitmeyi arzu etmemesini de burada vurgulamak isterim. KeĢke
bizim yüklendiğimiz -burada sürekli konuĢuyoruz değiĢik bakanlıkların bütçesinde- bu yükü hep birlikte, ortak insani yük dediğimiz,
sadece Türkiye'nin değil, sadece Avrupa‟ nın değil, tüm insanlığın ortak yükü dediğimiz yükü keĢke Orta Doğu‟ daki, Körfez‟ deki
iliĢkide olduğumuz ülkeler de üstlenebilse.
Bakınız, Rusya‟ da da yine benzer bir eleĢtirim olacak. Tabii ki hava sahamıza hiçbir ülkenin tacizi kabul edilemez ama az önce
Aykut Bey de söyledi, arkası düĢünülmeden yani nereye varacağı düĢünülmeden alınan bir karar sonrasında gelinen nokta, bugüne
baktığımızda, kesinlikle ulusal çıkarlarımız lehine değildir. Neler oldu? Bakın, iddia ettiğiniz gibi, Türkmenleri koruyamadığımız gibi,
aramızda yaĢanan bu tansiyon, gerginlik sonrasında Rusya bölgemize daha da yerleĢmiĢ oldu. ĠĢte, bakın, S-300‟ leri vardı, neyi getirdi
bunun arkasından, S-400‟ leri getirdi. Engel olabildik mi? Hayır.
Irak‟ la yine benzer bir Ģekilde “ Yurtta sulh, cihanda sulh.” ilkesiyle çok da bağdaĢmayan denemelerde bulunduk. Maliki
döneminde de bulunduk. Maliki BaĢbakan olmadan, hatırlarsanız, orada biz iktidarı belirlemeye çalıĢtık. Ondan sonra da uzun süre
Maliki‟ yle iliĢkilerimiz düzelmedi ama Ģimdi de çok yakın bir süreçte -siz tabii ki yakın takipçisi oldunuz- bakın, Irak‟ ın Merkezî
Hükûmetiyle… Bizim geleneksel politikamız oydu, biliyorsunuz, iliĢkilerimiz merkezî hükûmetle olurdu ama biz Merkezî Hükûmeti
bir kenara bıraktık ve Irak‟ ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi‟ yle iliĢkileri Merkezî Hükûmetin önüne koyduk. Burada da Ģunu
demek istemiyorum: Tabii ki Bağdat‟ la en iyi iliĢkileri kurmak bizim ulusal çıkarımızadır, tabii ki onların içindeki kendi kararlarıdır,
bir bölgesel yönetimle iliĢkiler kurmak bizim çıkarımızadır ama bunu “ Ya o ya bu.” noktasına getirdiğinizde bu tamamen bizim ulusal
çıkarlarımızın aleyhinedir. Nitekim, bakın, BaĢika olayında bunu gördük. Sizler “ Onlar bizi çağırdı.” dediniz. Bir tane Irakl ı çıkıp da
“ Evet, biz çağırdık.” demedi Sayın Bakanım, hepsi “ Çıkmalarını istiyoruz.” dedi. Bu, gerçekten, bir taraftan bizim için bir i tibar
kaybıdır ama bir taraftan da özellikle -bir kere daha burada rica etmek istiyorum- orada görev yapan askerlerimiz açısından onları bir
hedef hâline getiren bir konudur. Hatta, o dönemde değiĢik vesilelerle ifade etmeye çalıĢtım değiĢik ortamlarda, bir kere daha burada
ifade etmek isterim, BaĢika‟ da olsun, Irak‟ ın baĢka yerinde olsun, birliklerimiz eğer orada kalacaklarsa, eğer bu konuda mutabakat
varsa kamuoyu önünde bunların varlıklarının, misyonlarının devletin üst düzeyindeki yetkililerce bu kadar tartıĢılmasını, gündemde
tutulmasını doğru bulmuyorum. Onları hedef hâline getirmektedir. Bundan kaçınılması gerekir diye düĢünüyorum.
Bu konuda yine bölge ülkelerine değinirken son vurgulamak istediğim ülke Ġran. Ġran‟ la iliĢkilerde de iĢte, gelip dolanıyor, yine
Suudi Arabistan‟ a geliyor. Bizim Ġran‟ la iliĢkilerimiz aslında daha önceden çok daha iyiydi. Sizin iktidarınız döneminde daha da iyi
olduğu dönemler oldu ama, maalesef, son dönemde Suudi Arabistan‟ la yakınlaĢma, sizin onlarla -doğruluğuyla ilgili belki yanıtlarda
bizi aydınlatırsınız- iĢte, Sünni ordusu, Ġslam ordusu gibi konularda birlikte olduğunuza yönelik haberler ya da Suriye‟ de birlikte kara
harekâtı yapacağımız Ģeklindeki haberler, giriĢimler ya da onların uçaklarının bizim üslerimizi kullandığı yönündeki… O da belli değil,
gerçekten geldiler mi gelmediler mi? Bizim Bakanımız “ Gelmedi, iki hafta sonra gelecek.” diyor, Suudi Arabistan‟ dan “ Evet, Ģu anda
üslerde.” Ģeklinde açıklamalar geliyor. Biz tabii ki sizlere, kendi yetkililerimize güvenmek durumundayız. Ama, Ġran‟ la iliĢkiler de
Suudi Arabistan nedeniyle maalesef olumsuz bir yöne gitmektedir. En son, hatırlarsınız, iki ülke arasındaki gerilimde, krizde bizim
Suudi Arabistan lehinde tutum takınmamızı fevkalade yanlıĢ buluyorum. Bu, yine az önce Aykut Bey‟ in bahsettiği, hepimizin aklından
geçen, hiçbirimizin arzu etmediği mezhepçi algıyı pekiĢtiren bir davranıĢtı, Ġran Büyükelçisinin burada DıĢiĢlerine çağırılarak
uyarılması. O kriz de bizim… Ya iki büyükelçiyi de çağırırsınız… Yani ikisine de eĢit muamele yapmamız gerekirdi, geleneksel dıĢ
politikamız bunu gerektirirdi.
DıĢ politika konusunda, daha doğrusu savunmayı etkileyen dıĢ politika konusunda bunları ifade ettikten sonra ben sizin
sunumunuzun da önemli bölümünü oluĢturan savunma sanayisine iliĢkin birkaç gözlemimi paylaĢmak isterim.
Sayın Bakanım, Türkiye'de her alanda ihtiyaçlar çok iyi tanımlanır ancak uygulamada baĢarı tekrarlanamaz. Mesela, Savunma
Sanayii MüsteĢarlığının kurulması iyi bir ihtiyaç tespiti sonrasında atılmıĢ doğru bir adımdı ancak bu kadar yıl ve bu kadar kaynak
tahsisinden sonra hâlen egemen olamadığımız kritik alanların mevcut olması uygulamadaki sorunlara iĢaret etmektedir. Mesela, bizim
hep vurguladığımız, otuz beĢ yıllık terörle mücadele tecrübemiz varken biz, hâlâ, bakın dünyada, bunu yani terörle mücadele
teknolojisini hem kendi sınırlarımıza düzgün bir Ģekilde koyamıyoruz, hâlâ duvar örmeye çalıĢıyoruz -yani fiilî duvar örmekten
bahsediyorum- baĢka ülkelere bırakın ihraç etmeyi, hâlâ yeni teknolojiler arayıĢındayız. Bu, bahsettiğim eksiklikten kaynaklanıyor.
Bunun en önemli nedenleri plansızlık, takvimsizlik ve acil alım diye yapılan dayatmalar ve benzeri girdilerdir. Tabii ki kullanıcı her
zaman biliyorsunuz hemen ister, çabuk ister. Tabii ki onların talepleri önemlidir, ülkenin çıkarlarıyla ilgilidir ama çözüm uzun vadeli,
gerçekçi planlamalarla ve iĢi gerçekten yapacak tecrübeli kadrolarla yola çıkmaktan geçiyor. Bu yaklaĢım, “ Her Ģeyi Türkiye'de
yapalım.” yaklaĢımı demek de değildir bahsettiğim konu. Yeri gelir karĢılıklı bağımlılık ve vazgeçilmezlik yaratmak kaydıyla
uluslararası ortaklıklara gidilir, yeri gelir projede en küçük yabancı unsura bile izin verilmez, yeri gelir aciliyetinden ya da kritik bir
içeriği olmamasından ya da maliyet etkinlik nedeniyle doğrudan yurt dıĢından alım yapılır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) - Esas olan, yurt içinde geliĢtirilmesi mümkün ve elzem konular ile bunların belirlenmesinde
hata yapmamaktır, kaynakları boĢa sarf etmemek, zaman kaybetmemektir. Aksi, Türkiye'nin ekonomik olarak zarara, güvenlik
açısından zaafa uğratılması, caydırıcılığını kaybetmesidir.
Bir örnek vermek gerekirse yüksek irtifa hava savunma sistemi. Az önce arkadaĢlarım bahsetti, bakın, on yıldır, Çin mi,
Amerika mı, Avrupa mı derken proje iptal edildi. Proje hem yerli üretimi hedefliyordu hem acil alım bölümü vardı. Geçen yıl sonunda
tamamen iptal edildi. Bir gecede alındı bu karar. Neden iptal edildi? Neden iptal edildiği kamuoyuna doğru açıklanmıĢ değil. NATO
çerçevesinde, biliyorsunuz, Patriot‟ lar da çekildi bu sistemler, Çin sistemi gelecek diye. Ve neyi yaĢadık biliyorsunuz? Bugün Ruslar
Hazar‟ ın ötesinden kalkıp rahatlıkla Suriye‟ de istedikleri noktaları vurabiliyorlar, hava savunma sistemleri bunları gayet koruyabiliyor,
hatta bizim Suriye‟ nin üzerinde uçmamızı engelleyebiliyorlar ama biz böyle bir engelleyici hava savunma sistemine sahip değiliz.
Biliyorsunuz, bunlar hemen tedarik edilebilecek sistemler de değil yani kararlı, planlı bir Ģekilde gitmek lazım ihtiyaç olunduğunda
sistemlerin elde bulunması için. ġu anda bu projenin geleceği belirsiz gözüküyor. Tabii, ROKETSAN-ASELSAN ortaklığından
yapılacak olması iyi görünüyor ama çok uzun yıllar alacak. En önemli ihtiyaçlardan birinin bu kadar oyalanmıĢ olması anlaĢılması zor
bir karar.
Bir baĢka benzer -burada göremedim, sunumda ama- Millî Muharip Uçak TF-X Projesi vardı. Bu konuda henüz bir firma seçimi
aĢamasına gelindiğine iliĢkin haberleri okuduk ama inĢallah, bu, aynı daha önce baĢka bir bakanlıkta gördüğümüz gibi, elektri kli bir
otomobil arayıĢında olduğu gibi yine yabancı lisanslı bir Ģey çıkmasın temennisindeyiz. Türkiye'de aslında bunun yapılabileceği yer
belli: TAI. Montaj da olsa F16‟ları yapmıĢtı ama o günden bugüne bir eğitim uçağımız bile doğru dürüst uçurulamadı.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Tabii Sayın BaĢkanım.
Bu konuda, insansız hava aracının -biliyorsunuz bizim için önemli, stratejik öneme sahip- en az dört yıl geciktiğini anımsatmak
isterim.
Benzer Ģekilde uydudan bahsedildi. Mesela, uydu da aynı Ģekilde yıllarca geciken projelerden biri. Tabii bilemiyorum
GÖKTÜRK‟ ün teknolojik “ spect” leri neler ama geri kalmıĢ dahi olabilir biz bir devreye sokalım derken. Ayrıca da “ Hep yerli yaptık.”
derken arkasından biliyorsunuz ya bazen Ġngilizler çıkıyor, bazen Ġtalyan, Fransız Ģirketleri çıkabiliyor. Ya bu “ Yerli yapacağız.”
ısrarını gerçekten bizim için vazgeçilmez teknolojinin alımı olarak görmekte fayda var.
MillileĢmesi mutlak gerekli olan bir konu, siber güvenlik konusu. Bunu siz de böyle gördüğünüzü zaten ifade ettiniz.
Sınır güvenliği konusunda da ben bir kere daha vurguluyorum: Yani bizim Suriye sınırına fiziki duvar örmekten öte
yapabileceğimiz, bizim savunma sanayisi Ģirketlerimizin getirebileceği teknolojiler olduğuna inanıyorum.
KonuĢmanızda bahsettiğiniz bir konuyu sormak isterim, Millî Mayın Merkezini. Az önce ifade ettiniz. Belki birazcık detay
vermek lazım çünkü doğu sınırları derken nereyi kastediyorsunuz? Ermenistan ve Ġran‟ dan mı bahsediyorsunuz, yoksa daha güneyi de
kapsayacak Ģekilde Suriye sınırındaki mayınları da mı?
Ben çok kısaca savunma sanayisinde neler yapılması gerektiğine iliĢkin tavsiyelerimizi paylaĢmak isterim. Projelerin daha hızlı
hayata geçmesi için süreçlerin hızlandırılması gerekiyor. Çok uzun sürüyor, kabuller gecikiyor, ürün bitmiyor. Ana yüklenici
durumunda olan kamu ve TSK Güçlendirme Vakfı iĢtirak Ģirketlerinin daha etkin alt yüklenici kullanımının sağlanması gerekiyor. TSK
Güçlendirme Vakfı Ģirketlerinin daha etkin yönetimi ve gerek kendileri gerekse yerli sanayiyle rekabet etmeyen tamamlayıcı ve
birleĢtiren bir konuma taĢınması gerekiyor. TSK MüsteĢarlığı projelerinde özellikle özel sektör ve yerli firmaların daha fazl a
desteklenmesi gerekiyor. AR-GE projelerine daha fazla kaynak aktarılması gerekiyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çakırözer, üçüncü uzatmayı veriyorum. Bunda toparlarsanız sevinirim.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Tabii efendim. Savunma ürünlerinin daha fazla açılması için devlet destekli kredilerin yani
yurt dıĢına açılım için devreye alınması gerekiyor.
KonuĢmamı bitirirken Komisyonumuzun diğer kıymetli üyesi Sayın Emine Hanım gibi ben de EskiĢehir Milletvekiliyim Sayın
Bakanım. Havacılık geçmiĢi ve birikimleri olan EskiĢehir‟ in, Ankara'da kurulan Kazan bölgesine veri len desteklerden aynı Ģekilde
yararlanması ve Ankara-EskiĢehir arasına bir havacılık teknolojileri vadisi kurulması konusunda yardımlarınızı, EskiĢehir‟ in havacılık
sektörü içinde özellikle motor ve uçak bakım ve lojistik hizmetler alanlarında desteklenmesi, EskiĢehir Ġkmal Merkezi ve Anadolu
Üniversitesi havacılık altyapılarının MSB projelerinde daha etkin kullanılması ve EskiĢehir‟ de faaliyet gösteren havacılık
kümelenmesinin de desteklenmesini rica ediyorum.
Size teĢekkür ediyorum.
Bütçemizin, Bakanlığımızın bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Sağ olun.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Çakırözer.
Sayın Bakanım, uzatmadan ben de Sayın Çakırözer‟ in EskiĢehir için dilemiĢ olduğu bütün temennileri Isparta için diliyorum.
TeĢekkür ediyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Isparta‟ da havaalanı yok, ne yapacaksın bunu ya? Biz katılmıyoruz buna.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :14/02/2016

Saat :

Kayıt:.Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………….

Sayfa: 97

BAġKAN – Neye katılmıyorsunuz? Isparta‟ da havaalanı mı yok?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Havaalanından bahsetmiyordu. Sen dinlemedin galiba, o savunma sanayisi üssüydü. Bir
havaalanı duydun mu hemen “ Isparta” diyorsun BaĢkanım.
BAġKAN – Yok, siz herhâlde Isparta‟ yı daha tanımıyorsunuz. Bu Antalya fenomenliği Isparta‟ yı tabii…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Antalya demedim zaten. Savunma sanayisi ayrı, havaalanı ayrı.
BAġKAN – Niye, olamıyor mu? Isparta‟ ya yakıĢtıramadınız mı? Sizi Sayın Nuri Okutan‟ a ve Milliyetçi Hareket Partisi Isparta
TeĢkilatına Ģikâyet edeceğim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Orada kümelenme var, altyapı var. Her Ģey istemeyeceksin, devletin kaynakları sınırlı.
BAġKAN – Efendim, bize kara, havacılık bakım ve eğitim üssü geliyor Isparta‟ ya biliyorsunuz ġaĢmaz‟ daki.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamam kara kısmı sende kalsın da.
BAġKAN – Buna bağlı olarak havacılıkla ilgili bir kümelenmeyi bir bakım üssü olarak…
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) - Havacılıkla ilgili olmasın, havacılık bizde olsun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakımını nereye götüreceksin? Bir de senin oraya mı geleceğiz? Neyse ya.
BAġKAN – Sayın Bakanım, siz bu Sayın Günal‟ ın dediklerine bakmayın efendim.
Sayın Çam, buyurun.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Değerli Komisyon üyeleri, Sayın Bakan, kamu kurum ve kuruluĢlarının çok değerli temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
değerli yöneticileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Saatin oldukça ilerlediğini biliyorum ama birkaç
Ģeyin altını çizmek istiyorum.
Tabii, Türk Silahlı Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetler, savunma sanayisi, top, tank, tüfek, uçak, batarya insana çok sıcak gelen bir
malzeme biçimi değil.
Geçtiğimiz günlerde BirleĢmiĢ Milletler Gıda Örgütü yaptığı bir araĢtırmayı açıkladı, dedi ki: “ Dünyada Ģu anda 800 milyon aç
insan var ve bunun 2025 yılına kadar 400 milyona düĢürülebilmesi için gerekli paranın miktarı sadece 25 milyar dolar.” Bizim Ģu anda
birkaç gündür, bu bütçe görüĢmeleri yapıldığından beri Suriye‟ ye -Türkiye açısından söylüyoruz- 8 milyar dolar paranın harcandığı,
iĢte 3 milyar avronun da Avrupa Birliği üyesi ülkelerden geleceğiyle ilgili konuĢmalar var. Yani, bir taraftan 800 milyon dünyada aç
insan var, bunun 400 milyona düĢürülebilmesi için gerekli paranın miktarı sadece 25 milyar dolar ve Akılalmaz derecede silahlanma,
akılalmaz derecede insanları öldürmeye yönelik alımlar var. Buna baktığımız zaman, oysa bizim insanları öldürmeye değil yaĢatmaya
ihtiyacımız var ve yaĢaması için mücadele vermemiz gerekiyor. Ama dünyadaki tekeller, uluslararası firmalar, Ģirketler, holdingler, akıl
almaz para kazanma hırsı ve hevesi neticesinde ve daha fazla hacim elde etmek, daha fazla kâr elde etmek için istedikleri bölgelerde,
dünyanın en uç noktalarında savaĢları çok rahat çıkartabiliyorlar ve savaĢıyor. Dünyanın bugün birçok ülkesinde gerek iç savaĢ gerekse
ülkeler arasındaki savaĢlar akıl almaz derecede ve milyar dolarlar harcanıyor. Ama diğer tarafta, temiz içme suyu bulamayan insanlar,
gıda bulamayan insanlar, enerjiye ulaĢamayan insanlar akılalmaz derecede. Peki, neden bunlar? ĠĢte, kapitalizm dediğimiz sistem bu
arkadaĢlar. Kapitalizm insanı öldürür ve savaĢları çıkartır arkadaĢlar; daha fazla para, daha fazla kâr ve daha fazla kan. ġimdi,
bölgemizde o kadar insan ölüyor, Müslümanlar birbirini kesiyor. DüĢünün, bölgemizde, Suriye‟ de, o bölgede, Irak‟ ta, orada burada
Müslümanlar birbirini resmen kesiyorlar, doğruyorlar; Ģu veyahut da bu nedenlerden dolayı arkadaĢlar insanlar birbirini öldürüyor.
Bizim ülkemizin bir bölümünde düĢük yoğunluklu veyahut da yüksek yoğunluklu bir çatıĢma var. Askerimiz, polisimiz ölüyor, o
bölgede yaĢayan insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Bütün bunların neticesindeki olay, arkadaĢlar, daha fazla kâr, daha fazla para ve
daha fazla sömürüdür. Bunlara, sömürüye karĢı çıkmadığımız sürece, kapitalizme karĢı çıkmadığımız sürece, maalesef, bu savaĢl arla
karĢı karĢıya kalacağız ve bunlara alet olacağız.
Kitapçığımızın içerisinde de söylüyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: “ Yurtta sulh,
cihanda sulh.” Bizim temel felsefemiz budur ve bugüne kadar bizim hiçbir zaman bölgemizde olan ülkelerin ne toprağında ne taĢında
ne denizinde hiçbir Ģekilde gözümüz olmadı. Bizim topraklarımızda gözü olan insanlara karĢı, ülkelere karĢı da tabii ki kendi
kurallarımızı koyacağız, bunda herhangi bir beis yok. Ama durduk yerde “ stratejik derinlik” adı altında uygulanan yanlıĢ dıĢ politikalar
sonunda “ sıfır sorun” derken, Ģimdi “ sıfır komĢu” noktasına geldik. Bir tek doğru dürüst komĢumuz yok arkadaĢlar. Bütün
komĢularımızla problemliyiz ve sorun yaĢıyoruz. Bu bizim hem ticaretimizi etkiliyor hem de ülkeler arasında ister istemez bir husumeti
de, bir çekiĢmeyi de beraberinde getiriyor. O nedenle, bizim mutlaka savaĢlara karĢı çıkmamız gerekiyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerini
de bundan, özel olarak, imtina olarak geride tutmamız gerekiyor.
Yani angajman kurallarını çiğneyerek düĢürülen Rus uçağı… Bizlere hem turizmde hem ekonomide ne kadar büyük yaralar
açtığını görüyoruz, izliyoruz ve önümüzdeki yıl bunun daha da büyük çapta olacağını görüyoruz arkadaĢlar. Ben biliyorum; bir Ġzmir
Milletvekili olarak Ege‟ de, ÇeĢme tarafında, Edremit Körfezi‟ nde, Sakız Adası‟ nın oralarda her gün Yunanistan ile bizim uçaklarımız
arasında “ it dalaĢı” denilen dalaĢın yapıldığını biliyoruz. Ama bugüne kadar hiç böyle bir uçak düĢürme olayı olmadı. Daha iyi imtina
gösterdik, daha dikkatli olduk ve Yunanistan‟la aramızda herhangi bir krizin çıkmasına neden olmadık. Dolayısıyla, bizim de özellikle
güvenlik politikalarını yürütürken daha dikkatli olmamız gerekiyor ve Atatürk‟ ün söylemiĢ olduğu gibi “ Yurtta sulh, cihanda sulh.”
ilkesini devam ettirmemiz gerekiyor.
Bölgede büyük bir savaĢ var. Yani Rusya‟ nın gelip Ģimdi Suriye‟ ye müdahale etmesi, Amerika‟ nın oradan gelmesi, Fransa‟ nın
oradan gelmesi, öbür ülkenin oradan gelmesi neden, niçin? Bu bölgeye hâkim olmak istiyor insanlar. Enerji var, petrol var, baĢka
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zenginlikler var, dolayısıyla o bölgeye hâkim olmak istiyorlar. ġimdi, tabii ki bizim de o bölgede güçlü olmamız gerekiyor ama bir
ülkenin iç iĢlerini karıĢtırarak, bir ülkenin içerisine müdahale ederek, farklı eksenlerde siyaset yaparak o bölgede kargaĢa yaratmanın
hiç kimseye faydası yok arkadaĢlar. Evet, ne oldu? Irak 3‟ e bölündü bakın arkadaĢlar, fiilen 3‟ e bölünmüĢ durumda, yarın ne olacağı,
daha kötü… Suriye, evet, Esad diktatördür, kendi halkına zulmetmiĢtir; Saddam diktatördür, kendi halkına zulmetmiĢtir, doğrudur ama
onların kendi iç meselesi, kendileri doğal değiĢikliklerini yapmaları gerekir. DıĢ müdahale bugün Irak‟ ı ne hâle getirdi, yarın Suriye‟ yi
ne hâle getirecek ve bölgeyi ne hâle getirecek, hiçbirimiz bilmiyoruz arkadaĢlar. O nedenle, bizim ülke olarak kendi içimizde barıĢık
olmamız lazım ve kendi Kürt‟ümüzle barıĢık olmamız gerekiyor.
Ben Ģuna inanıyorum: Yani süper güçler, kapitalist ülkeler Orta Doğu‟ da 20-25 milyonluk bir Kürt devleti projesi içerisinde
olabilirler. O zaman biz nasıl bunu durduracağız, nasıl yapacağız biz bunu? Kendi üniter sınırlarımızı koruyacağız, kollayacağız ama
kendi yurttaĢımızla, kendi Kürt‟ümüzle barıĢık olmamız gerekiyor. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini, isteklerini, temel insan haklarını
korumamız, kollamamız ve onlarla bir arada yaĢamayı bu topraklarda en kutsal bir görev olarak görmemiz gerekiyor. Yoksa iterek
kakarak, “ Tanımıyoruz.” diyerek, “ Sen öyle değilsin, böylesin.” diyerek dayatmalarla bir yere varma Ģansımız yok ve kendi
topraklarımız içerisinde, mutlaka kendi yurttaĢlarımızla barıĢ ve kardeĢlik içerisinde yaĢamamız gerekiyor ve sınır ötesinde de barıĢı ve
kardeĢliği savunmamız gerekiyor.
ġimdi, 1 Mart tezkeresiyle ilgili CumhurbaĢkanı konuĢuyor, diyor ki: “ 1 Mart tezkeresi geçseydi Türkiye masada olacaktı.
Tezkerenin reddedilmesi sonucu Irak‟ ta düĢülen hataya Suriye‟ de düĢmek istemiyorum.” ġimdi, olacak iĢ değil arkadaĢlar bunlar. Ne
yapalım? Gidelim, Suriye‟ yi zapt mı edelim, ele mi geçirelim, ne yapalım? Böyle bir Ģey olabilir mi arkadaĢlar?
Dün itibarıyla artık saray kadroları bugüne kadar yapmadığını yapıp, sonunda Türkiye‟ yi Suriye‟ yle doğrudan savaĢın içine
sürüklemektedirler. Çünkü biliyoruz ki o gün tezkere kabul edilseydi Irak‟ a Türk askeri girecekti. Ġstenen Batılı müttefiklerin desteğini
alması mümkün olmayan, tek taraflı ve buna mukabil TSK‟ nın da aynı anda birden çok düĢmanla savaĢmasına neden olacaktı. ġimdi,
bizim buna fırsat vermememiz gerekiyor ve böyle bir Ģeye de gerek yok. Asker bu konuda ne düĢünüyor, bilemiyoruz tabii ama ben
Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle bir müdahaleye de çok sıcak bakabileceğini düĢünmüyorum veyahut da düĢünmemesi gerektiğini
düĢünüyorum. Çünkü, bu izlenen politikaların bizi çıkmaz sokaklara götüreceğini görüyoruz.
Bu çerçevede, önceki gün DıĢiĢleri Bakanı Mevlüt ÇavuĢoğlu IġĠD‟ le mücadele kapsamında Suudi Arabistan uçaklarının
Ġncirli‟ ye konuĢlanacağını açıkladı. Suudi Arabistan‟ la Suriye konusunda aynı düĢündüklerini belirten ÇavuĢoğlu: “ Böyle bir strateji
olursa Türkiye ve Suudi Arabistan, biz hepimiz kara operasyonuna girebiliriz.” diyor. Bu çok tehlikeli bir Ģey arkadaĢlar. Yani Suudi
Arabistan kim –küçümsemek anlamında söylemiyorum- Türkiye Cumhuriyeti devleti kim arkadaĢlar? Bütün dünyanın imrendiği bir
ülkeyiz biz ve bu bölgenin en güçlü ülkesiyiz, en güçlü demokrasiyle yönetiliyoruz, laik ve demokratik bir cumhuriyet var bizim
elimizde. Biz Ģimdi sadece Suriye‟ de birini göndermek için, orada bir iktidar değiĢikliğine neden olabilmek için Suudi Arabistan‟ la,
Katar‟ la bir araya gelip bir kara harekâtı yapacağız ve bir savaĢın içerisine gireceğiz ve çocuklarımızın ölümüne neden olacağız
arkadaĢlar veyahut da baĢkalarını öldüreceğiz. Biz ne ölelim ne de kimseyi öldürelim arkadaĢlar. Bu izlenen politikanın yanlıĢ bir
politika olduğunu söylemek istiyorum.
Hatırlanacağı üzere, Münih‟ te geçtiğimiz günlerde 52‟ nci Münih Güvenlik Konferansı öncesi açıklamalarda bulunan Rusya
BaĢbakanı Medvedev: “ Suudi Arabistan Suriye‟ ye karadan girdiği takdirde, bölgedeki baĢka ülkeler de otomatik olarak ihtilafa iĢtirak
edeceklerdir.” Söylüyor, neden söylüyor, niçin söylüyor, o ayrı bir konu ama söylüyor bunu. Diyor ki: “ Eğer böyle bir Ģey olursa baĢka
güçler de buraya girecektir.” ġimdi, bu kadar bir çamur deryasına, bu kadar bir kötü bataklığa bizim girmemize hiç gerek yok
arkadaĢlar. Bu yüzden de hem ABD hem de Suudi Arabistan onlarca yıl devam edecek, hatta…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam, ek süre vereyim, bir dakika lütfen.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yani uzun yıllar bu bölgede kirli bir savaĢın olacağı bir noktaya doğru sürükleniyoruz arkadaĢlar. Bizim
bunlara alet olmamamız gerekiyor ve buna müdahil olmamamız gerekiyor ve bizim kendi sınırlarımız içerisinde, burada barıĢ ve
kardeĢlik içerisinde yaĢamamız… Büyüklerimizin söylediği gibi “ SavaĢ mecburi olmadıkça bir cinayettir.” Bizim bu cinayete ortak
olmamamız gerekiyor.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi Ģöyle bitirmek istiyorum: Sayın Bakan, konuĢmanızın bir bölümünde –kitapçığın
11‟ inci sayfasında– Millî Mayın meselesine değinmiĢsiniz. Merak ediyorum, Suruç olayından sonra Dağlıca‟ da 2 ton patlayıcı madde
bir karakola traktör veyahut da kamyonla gönderildi, 10-11 askerimiz Ģehit oldu orada. ġimdi merak ediyorum: Bu kadar patlayıcı
madde, 2 ton; 2 kilo değil, 20 gram değil, 200 kilo değil, 2 ton patlayıcı nasıl temin edilir? Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
polisin, güvenlik görevlilerimizin, bizim böyle bir istihbaratımız yok mudur? Bu 2 ton patlayıcı nasıl alınır, gelinir? Doğuda,
güneydoğuda yapılan yolların altına o kadar mayın döĢeniyor ve uzaktan kumandayla patlatılıyor, onlarca insanımız hayatını
kaybediyor. Peki, bu mayınları kim satar, kim alır, kim temin eder, oralara nasıl döĢenir, nasıl yapılır bunlar? Bunlarla ilgili nasıl
bilgimiz olmaz, neden tedbir alınmaz, niçin o kadar insanımız, askerimiz, polisimiz, sivil vatandaĢımız hayatını kaybeder, bunlarla ilgili
bir önlem alınmaz? Bunları merak ediyorum ve bu konuda da bilgi istiyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederiz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Son sözüm.
Benden önce Sayın Yıldırım söyledi, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerindeki intiharlarla ilgili. Yine, Türk Silahlı Kuvvetlerinde
mobbing tarzında ciddi Ģikâyetlerin olduğunu görüyoruz. Zaman zaman seçim bölgelerimizde gittiğimiz asker aileleri bunları bize
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direkt söylüyorlar, mesela askerin yüzde 42‟ sinin hakaretten, yüzde 30‟ unun dayaktan, yüzde 28‟ inin de orantısız cezalardan
bahsediyorlar. Yani, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaklaĢık 934 kiĢinin intihar ettiği söyleniyor veyahut da 10 aĢağı, 20 yukarı veyahut da
daha aĢağı rakamlar olabilir, takılmayalım. Ama bu kadar insanın, askerin intihar etmesine neden olan olaylar niçindir, neden oluyor
böyle ve gerçekten mobbing uygulaması, kötü muamele neden kaynaklanıyor? Bunlarla ilgili de sizden bilgi almak isterim diyorum.
Bütçenizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, bir kez daha acınızı paylaĢıyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Durmaz, buyurun lütfen.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın BaĢkanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayın Bakanım, değerli bürokratlarımız;
gecenin ilerleyen saatinde Millî Savunma bütçemizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Birçok konuya değerli arkadaĢlarımız görüĢleriyle katkı sundular ancak birkaç yaĢanan vaka var ki bunları da paylaĢmayı bir
görev sayıyorum.
SözleĢmesi biten uzmanların sayıları da oldukça kabardı ama sosyal bir vaka hâlinde her gün her birimizi, bizler öyle, iktidar
partisi arkadaĢlarımız da tahmin ediyorum öyle… Üniversitelerde, illerde de bunlarla ilgili bir çalıĢma yapıp, bir süre verip, “ Ģu süre
içerisinde” deyip kamuda istihdam edilebilir mi Sayın Bakanım? Ayrıca, bu arkadaĢların birçoğuyla konuĢtuğumuzda, zor bölgelerde
görev yaptıkları için ciddi bir rehabilitasyondan geçmeden de normal görev yapamayacaklarını -eski bir öğretmen kökenliyimgörebiliyorum. Yani, kesinlikle bu arkadaĢların önce bir rehabilite edilip, uzmanlık alanlarına göre devlet “ Ģu Ģu kurumlarda” deyip
bunlara bir seçme hakkı vermeli ve önlerini açmalı. Birçoğundan “ EĢimden ayrılmak üzereyim, ayrılıyorum, ayrıldım. Bugün
çocuklarımla okuldan çıkıĢta kavgalıydım.” gibi vakaları çok duyuyoruz.
Yine, gaziliğin bir tanımının yapılması da gerekiyor. Zonguldak Milletvekilimiz de bazı konulara değindi. Artık Ġstiklal SavaĢı
gazilerimizin nesli kalmadı, Kore gazilerinin sayıları sınırlı bir hâlde. Ama, Ģimdi, doğu, güneydoğuda ve askerlik görevini yaparken
farklı Ģekilde gazi olan askerlerimiz var, yurttaĢlarımız var, bunlara göre bir düzenlemenin yapılmasının doğru olacağına inanıyorum.
Yine, gazi ailelerinin ve gazilerin ÖTV indiriminden yararlanma gibi bir talepleri var Anadolu‟ da. Bunu, ben çok da böyle
insanlarla iç içe oluyorum bütün arkadaĢlarım gibi, bu alandan bu Ģeyi alıyorum. Tokat‟ ta en son seçim öncesi ve sonrası ziyaret ettiğim
gazi derneklerinden bu talebi aldık. Yani, “ Hiç kimsenin elinde değil gazi olmak.” diyorlar. Yani, özürlü insan, elbette onun da elinde
değil. Her birimiz engelli adayıyız. Ama, böyle bir hakkın tanınması -bilmiyorum, Türkiye çapında sayıları ne kadar bunların- öyle bir
bütçe noktasında da olaya böyle bakılmadan değerlendirmeleri gerekir diye düĢünüyorum bu taleplerinin.
Bir diğer konu da er ve erbaĢlarda Ģehit olduğu zaman aile bireyi yani kardeĢleri askere alınmıyor ama maaĢ alan subay,
astsubay düzeyinde biri Ģehit olduğunda onun kardeĢi askere alınıyor. Nedir gerekçe? Bu maaĢlı asker ama ateĢ düĢtüğü yeri yakıyor,
olaya o boyutuyla bakmadan bu yönlü bir değerlendirmenin de bir sosyal vakanın giderilmesi ya da hafiflemesi noktasında katkısının
olacağına inanıyorum Sayın Bakanım.
Ülkemizdeki gerginlikler noktasında, tabii, Türkiye yörede böyle bir ağabey ülke, ara bulucu, eskiden beri tarihin yüklediği
misyonu değerlendirebilir bir konum ve Ģansını yitirdi. Az sayıda ülkelerle ortak hareket edebiliyoruz ve ülkemizin devlet yapısında
ciddi bir oynama olduğu için geleneksel diplomatik teamüller ve belli kurallar da artık yok, biraz daha iĢler kiĢilere dayalı ve keyfiyetçi
gidiyor. Bu anlamda da yeniden o ayarlarımıza dönebilmemiz için, Sayın Bakanım, sizin çaba sarf etmenizi istiyoruz, usulünüz de,
üslubunuz da buna elveriĢli, lütfen, Kabinede bu yönde bir çaba sarf edin.
Doğu, güneydoğudaki olaylara gelince değerli arkadaĢlar, hepimizin büyükleri bu ülkeyi omuz omuza dayanıĢarak, birbirini
anlayarak kurdular. Ama, bugün geldiğimiz noktada, geliĢen dünyada biz yakın olduğumuz noktalarda değil de ırak olduğumuz
noktalarda iĢimizi zorlaĢtırmaya özen gösteriyoruz. Bu konuda birinci sorumlu iktidardır ve Hükûmettir. Kesinlikle bu konuda
Parlamentoda bulunan diğer siyasi partilerin grupları, ülkemizdeki sivil toplum örgütleri, ama akıllı, akılcı, hissi davranmadan, öfkeye
kapılmadan doğru bir projeyle ülkemizde bozulmuĢ barıĢı tesis etmekle mükellef. ĠĢin baĢından bu yana Cumhuriyet Halk Partisinin bu
konudaki görüĢü çok net. Çözüm kapalı kapılar arkasında, sınır ötelerinde değil, bu ülkeyi kuran iradenin yeri, odağı Türkiye Büyük
Millet Meclisi diyoruz.
Bütçemizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, hepinize iyi sabahlar diliyorum, akĢam kalmadı çünkü.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar, konuĢmalar tamamlandı, on dakika süreyle soru iĢlemi yapacağım, soru için söz taleplerini topluyorum.
Sayın Erdoğdu, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, birincisi, 100 askerimizin Suriye‟ ye girdiği iddiası var, Reuters‟ da falan
geçiyor.
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) - Yok Reuters‟ da öyle bir haber ya. Ben Reuters‟ ın kendi sitesine baktım, yok öyle
bir haber.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Vallahi, o zaman Türkiye'nin basın kuruluĢları “ Reuters” diye bizi aldatmasınlar.
BAġKAN – Hürriyet‟ te de var ama Reuters‟ da yok.
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Reuters‟ in kendi sitesine, bak, akĢamdan beri ona bakıyorum Reuters‟ da öyle bir
haber yok, ben bulamadım yani.
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Uluslararası ajanslara geçmiĢ.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :14/02/2016

Saat :

Kayıt:.Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………….

Sayfa: 100

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Reuters‟ da olmayan bu habere göre 100 askerimizin Suriye‟ ye girdiği iddiası var, doğru
mudur? (GülüĢmeler) Belki bizim açıklamamız, sizin burada yapacağınız açıklama böyle bir manipülasyon varsa bunun önüne
geçebilir.
Ġkincisi: Bu birliklerin Anadolu‟ya taĢınmasıyla ilgili sorular soruluyor bize. Böyle bir plan var mı, varsa hangi il lere, hangi
birlikler, hangi takvimde? Kısaca cevap verebilirseniz.
Bir diğer mesele de bu askerî teknolojiler ve savunma teknolojileri aynı zamanda ciddi bir ekonomik iĢtir ve bence sadece
savunma amaçlı değil Türkiye ekonomisi açısından çok önemlidir. Bu teknolojilerin sadece büyük kentlerde, özellikle Ġstanbul
olmamak üzere, Anadolu‟ ya yaygınlaĢtırılarak -mesela EskiĢehir‟ de, Kars‟ ta, Isparta‟ da- bu tip Ģeylerle Türkiye ekonomisinin ülke
çapında yayılması bir KĠT mantığıyla, bir devlet eliyle teĢvik mantığıyla, böyle bir Ģey düĢünüyor musunuz?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Günal, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakan, ben doğu sınırlarıyla ilgili mayını söyledim ama onun dıĢında, Suriye sınırlarında ve doğuda olanlar vardı,
bunlarla ilgili daha önce sizin tabirinizle devam eden, bizim tabirimizle yarım kalan süre uzatımı alınan Ģeyler vardı, bunlarda son
durum nedir?
Bir de konuĢmam içerisinde söyledim, tekrar hatırlatmıĢ olayım, bu uzay ajansıyla ilgili bir çalıĢma var mı, yoksa bir
temenniden mi ibaret? KuruluĢuyla ilgili bir kanun tasarısı sanki geliyor gibi. Onu biraz daha isterseniz ilgili kurumlarla olgunlaĢtıralım
burada. Böyle bize yalapĢap gelen bir sürü tasarı oluyor, daha tasarı buraya gelmeden yarısına yeniden önerge veriyorlar. Çok önemli
bir kurum, bizim de desteklediğimiz bir Ģey. Bunlarla ilgili biraz daha bilgi verebilirseniz sevinirim.
TeĢekkürler.
BAġKAN – Sayın Kavaklıoğlu...
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) - TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Uzay ajansı konusunu Mehmet sordu, ben de soracaktım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin veya Genelkurmayımızın ne kadar dahli
var? Çünkü 64‟ üncü Hükûmetimizin eylem planında var kurulması ve çalıĢmaların baĢladığını biliyorum, UlaĢtırma Bakanlığına da
görev verildiğini biliyorum, o konuyu merak ediyorum.
Ġkinci bir soru da Türk Silahlı Kuvvetlerinde dünya dıĢı varlıklarla ilgili bir bilim var mı...
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Güzel soru. “ UFO” diyorlar ya.
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) - ...bir bilgi var mı, bir çalıĢma var mı, bir arĢiv var mı, bir belge var mı?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – UFO var mı, UFO?
BAġKAN – Sayın Çam, buyurunuz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Bakan, Savunma Sanayi Teknoloji Mühendislik Aġ‟ nin -Savunma Sanayii MüsteĢarlığına bağlı
bir Ģirket herhâlde- yakın zamanda herhangi bir teçhizat alımıyla ilgili, her türlü teçhizat alımıyla ilgili bir ihalesi oldu mu, olacak mı,
miktarı ne kadardır ve bununla ilgili Ġnternet sitelerinde, web sitelerinde ilanları çıkıyor mu, Ģartları nedir ve ne kadar alım yapılmıĢtır?
Bununla ilgili bir bilgi almak istiyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Yıldırım, buyurun.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür Sayın BaĢkan.
Sayın Bakan, artık herhâlde Arabistan uçakları Türkiye‟ de, buna “ doğru” diyebilir miyiz? Türkiye‟ deyse kaç uçakla geldiler?
NATO üyesi olmayan bir ülkenin bir NATO üssüne hangi hukukla geldiğini izah ederseniz sevinirim.
TeĢekkürler.
BAġKAN – Sayın Beyazıt, buyurun lütfen.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Sayın Bakanım, öncelikle baĢınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, Allah sizlere sabır versin.
Sorum da: Biliyorsunuz Tokat bölgesi ne beylikler döneminde ne Selçuklular döneminde ne de Osmanlı Ġmparatorluğu
döneminde hiç düĢman iĢgaline uğramamıĢ bir bölgemiz, bir beldemiz. Bu anlamda millî savunma olarak burada bir askerî fabrikanın
veya değiĢik tesislerin yapılmasını düĢünüyor musunuz?
Yine, eğer Ankara‟ daki askerî alanlar taĢınacaksa Tokat‟ ı da bu anlamda öncelikli bölge olarak alır mısınız?
Çok teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Çakırözer...
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakanım, çözüm süreci olarak adlandırdığınız 2013-2015 arasında askerî makamlarımız valiliklerden kaç kez operasyon
izni istemiĢtir?
Savunma Sanayii Destekleme Fon'u kanun değiĢikliğiyle MĠT‟ e açılmıĢtı, MĠT artık bu fonu kullanıyor. Buradan ne kadarlık bir
harcama yapılmıĢtır, hangi projelere?
Katar‟ da asker bulundurulmasının amacı nedir, ne kadar büyük bir birlik bulundurulacaktır? Benzer Ģekilde, Suudi Arabistan‟ la
iĢte bu iĢ birliğinin içeriği nedir? “ Sünni ordusu ya da Ġslam ordusu” denen bir projenin içinde ülkemiz bulunmakta mıdır?
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Bir de Savunma Sanayii MüsteĢarlığı ilk kurulduğunda, Sayın Bakanım, aynen DıĢiĢleri, Hazine, Merkez Bankası gibi kendi
içinde uzmanlaĢacak bir personel politikası vardı ancak son dönemde yapılan atamalarda siyasi tercihlerin liyakatten daha öne çıktığı
yönünde hem haberler hem duyumlar görüyoruz. Eminim atanan bürokratlarımız iyi eğitimlidir, kendi alanlarında donanımlıdır ancak
Savunma Sanayii, dediğim gibi, uzmanlaĢma isteyen, ayrı bir derinleĢme isteyen bir sektör. Acaba proje teslimlerinin çok fazla
uzamasında bu atama tercihlerinin rolü var mıdır?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Gizligider...
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Sayın Bakanım, yanılmıyorsam geçen yıl yine bütçe görüĢmelerinde konu olan, az önce 2 arkadaĢımızın da sorduğu, bizim için,
özellikle küçük iller için çok önemli bir konu var, belki de bu gece ona bir vesile olur netleĢmesi açısından. Ġçlerinde NevĢehir‟ in de
bulunduğu bazı illeri zikrettiniz. Bu askerî birlik meselesi taĢrada çok ciddi bir yansıma buldu, seçimlerde de önemli bir gündem
malzemesiydi. Eğer bu konuyu açıklığa kavuĢturursanız sevinirim.
Bağlı olarak ikinci sorumuz da Ģu: Küçük Ģehirlerde, özellikle coğrafi sıkıĢmaların da fiziksel imkânsızlıklar sebebiyle askerî
birliklerin Ģehrin ortasında yahut artık evlerin arasında kalması söz konusu. Bunların taĢınmasıyla ilgili bir çalıĢma var mı, bu konuda
da bilgi verirseniz sevinirim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Beyribey...
YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Sayın Bakanım, önce SarıkamıĢ‟ taki tugayı komando tugayına çevirdiğiniz için
teĢekkür ediyorum ama daha önceden bizim Kağızman‟ da bir tugayımız vardı, o kaldırıldı, onun yerine bir tabur getiriliyor ama ben
taburun da orada yeterli olacağı kanaatini taĢımıyorum. Orada tekrardan en azından bir alay doğrultusunda bir çalıĢma olacak mıdır,
onu öğrenmek istiyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Durmaz...
KADĠM DURMAZ (Tokat) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Suriye‟ de krizin baĢ göstereceği günlerde Ģimdiki Sayın BaĢbakanımız DıĢiĢleri Bakanı ve CumhurbaĢkanımız da
BaĢbakanımızdı. Meseleye bakıĢları o günlerde, mezhep merkezli olduğunu deklare ederek konuyu izah ettiler ve o günden bu yana
kamuoyunda bu yaklaĢımın halk nezdinde bir düzeltilmesi beklendi ama yeteri kadar bu konuda ikna edici bir açıklama olmadı.
Ġnsanların hâlâ bu konuda kafalarında bir karıĢıklık var.
Bir diğeri, çözüm sürecinde siz de yine bu Bakanlık koltuğunda var idiniz. Bu Ģekilde teamüllerin, o kapalı kapılar arkasındaki
çözüm süreçlerinin devlet geleneklerine uygun olup olmadığı noktasında Kabinenin bir üyesi olarak uyarma ihtiyacı hissettiniz mi ya da
hissettiyseniz önerileriniz dikkate mi alınmadı?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Buyurun Sayın Cevheri.
MEHMET ALĠ CEVHERĠ (ġanlıurfa) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, kıymetli hazırun; gecenin bu saatinde hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Sayın Bakanım size 2 sorum olacak. ġanlıurfa‟ da Merkez‟ de tugayımız var ve çok ciddi bir alan iĢgal ediyor ve ġanlıurfalıların
yıllardır buranın değiĢimi ve bir park yapılması istekleri var. Bu konuda bir çalıĢmamız var mı?
Diğer bir husus, yine güneyimizde ve sınır boyumuzda çok ciddi bir alan mayınlı. Takdir edersiniz ki o mayının artık bir anlamı
kalmadı, zaten adamlar burayı yolgeçen hanı yapmıĢlar, gidip geliyorlar, alttan ve üstten geçiyorlar. Bu mayınların kaldırılıp bu
bölgenin ekonomiye kazandırılması, burada organik tarımın yapılması hem istihdam açısından bir fayda sağlar hem de daha baĢka bir
çözüm düĢünülüyor mu?
Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – Sayın Cevheri teĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar, soru iĢlemi tamamlanmıĢtır.
Sayın Bakan, soru iĢlemi de tamamladı, görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap vermek üzere size süre vereceğim.
Süreniz kırk beĢ dakikadır.
Buyurun efendim.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – BaĢkanım, teĢekkür ediyorum.
Hem sorulara hem de değerlendirmelere sadece soru olsa... Ben de değerlendirmeleri de içerecek Ģekilde bir açıklama yapsam
daha uygun olur diyecektim. Belki her bir milletvekilimizin ayrı ayrı değil ama belki öyle olursa biraz daha zaman alır diye ama
önümdeki belgelere de bakarak genel olarak da tüm milletvekillerinin hem eleĢtiri hem de sorularına mümkün olduğu kadar cevap
vereceğim. Belki bir soru, Ege‟ yle ilgili bir konu… Ege‟ yle ilgili yazılı vermek çok daha uygun olur diye düĢünüyorum, onun
dıĢındakilere...
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“ Yüksek irtifa hava savunma sistemi hem alım hem de millî geliĢtirme projesi iptal edildi mi?” diye Sayın Çakırözer‟ in de var,
diğer arkadaĢlarımızın da. Proje tamamen iptal edilmemiĢtir. Bizim Ģu anda ASELSAN tarafından yürütülen HĠSAR-A Projesi var, 10
kilometre menzilli hava savunma sistemi, 2020 yılında hizmete girecek. Bugün alacağımız Çin füzesinin dahi yapım süresi beĢ yıldı
yani beĢ yıl sonra teslim edilecekti. Bunlar 3,5 milyar dolarlık. 3,5 milyar dolarlık bir ürünü “Hadi, burada hazır, ver bana, sana
vereyim.” diye… Mümkünatı yok, müĢterisi çıkmazsa kimse 3,5 milyarı tutamaz, iki tane olsa 7 milyar dolar; bunun mümkünatı yok.
Dolayısıyla, sipariĢ ediyorsunuz, parasını ödüyorsunuz, ondan sonra geliyor. Dolayısıyla, 2020 yılında girecek HĠSAR-A… Yine,
HĠSAR-O, 16-20 kilometre menzilli hava savunma sistemi, 2021 yılında hizmete girecek o da. Bir de yüksek irtifa var, o, bizim Çin‟ le
görüĢmelerine baĢladığımız husustu, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi. Millî geliĢtirme sistemimizse -A artı- zaten
HĠSAR‟ ların geliĢmiĢ modeli olarak yapacağız. Peki, bunda niçin Çin‟ le ilerleyemedik? Çin bunu bir alım satım sözleĢmesi olarak
gördü, oysa bizim oradaki esas istediğimiz husus Ģuydu: Teknoloji transferi olsun, yerli katılım olsun, en kısa zamanda teslim olsun ve
makul fiyat olsun; dört sacayağı olacaktı. Dün yapılan görüĢmelerde teknoloji transferi konusunda… Sanayi katılımı bir noktada var
ama…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bunu açıklayabilirdiniz Sayın Bakan, çok yüzeysel söylüyorsunuz da, inanamıyoruz. Yani,
Ģimdi, biraz daha…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Efendim, onlar… Burada bir art niyet yok da ondan. Çin‟ in dediği
husus Ģu: “ Güvenin bize, yola çıkalım, yolda size çok büyük bir teknoloji transferi yapacağımızı göreceksiniz.” Ġyi ama, bu, güvenden
ziyade, sözleĢmeye dökelim, kâğıda dökelim… Onlar Pakistan örneğini verdiler. Pakistan‟ da da bu yolla çıktık, Ģu anda Pakistan‟ la çok
iyi bir iĢ birliği var Çin‟ in. Zaten komĢu, değiĢik bir statüsü var o iki ülkenin. Dolayısıyla, bize de bunu önerdiler ama bi z kayıtlı
olmasını isteyince bir noktada kaldı, kalınca da biz o hâlde…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani, dıĢ politikadaki “ shift” lerin bununla hiç alakası yok, kendiliğinden…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Hayır, hayır, yok. Öyle olsa ilk bu kararı verirken de…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Çok güzel söylüyorsunuz ama…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yok, bu kararı verirken de aynı dıĢ etkenler geçerliydi.
Füze Savunma Sistemi Millî GeliĢtirme Projemiz devam etmektedir.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Öncesi var, arkasında duracağız bunun.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın Bakan, ASELSAN‟ ın Ģey için yardımcı olmadığı da doğru mu?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Hangisi efendim?
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – ASELSAN‟ la ilgili olarak bir soru iĢareti…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yok, bir soru iĢareti yok. ġöyleydi: “ Eğer biz Çin‟ den bir teklif
alırsak, Amerika‟ nın yasak listesinde ambargo uyguladığı bir Ģirketten alırsak talep ettiğimizde belki yapılmaz, bu destekler verilmez.”
Ģeklinde bir soru vardı, o soru da kalkmamıĢtı.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Sayın Bakan, siz o teknolojiyi Ģimdi Amerikalılardan ya da Avrupalılardan alabileceğinizi
düĢünüyor musunuz yani Çin‟ den alamadığınız teknolojiyi?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Birçok yerden alınabileceğini… Yani, açık olarak birkaç yerden
olabileceğini düĢünüyorum.
Millî geliĢtirme projemiz devam etmektedir. Bu konuda teknoloji hazırlık seviyesi analizlerimiz yapılmıĢ, yol haritası
belirlenmiĢtir. Bu süreçte yabancı iĢ birliği ve hızlı ticari tercihler de mümkündür.
Sayın Cevheri, kusura bakmayın, bazen böyle karıĢık olacak ama.
ġanlıurfa‟ nın ortasındaki tugayın arazisinin bir baĢka yere taĢınması hususunda bir çalıĢmamız var. Bir Ģekilde mutabakata
varılmıĢtı, onu tam detaylarıyla bir protokole bağlayacağız. Birinci husus bu.
Ġkincisi: Suriye‟ deki bu olaylar devam ettiği sürece… Normalde biz Suriye‟ deki bütün mayınların -Mehmet Bey‟ in de söylediği
Ģey- yasasını çıkardık -hatta ne kavgalarla çıktı, Anayasa Mahkemesi iptal etti, geldi, epey gereksiz zamanımızı aldı- o yasa
çerçevesinde bir ihale yapıldı…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Gerekliydi, gerekliydi.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) - …o ihale sonuçlarında Suriye olayları çıkınca, artık o ihaleleri iptal
etmek zorunda kaldık. Bu güvenlik riskinin en yüksek olduğu noktada bizim mayınlı alanları temizlememiz gibi bir Ģey söz konusu
değil. Ama ne zaman ki iĢte bir bahar havası gelir, bir barıĢ havası gelir, o zaman muhakkak ki bu sınırların kaldırılması doğru olur
çünkü sınırın o tarafındaki de bizim kardeĢimiz, bu tarafındaki de bizim kardeĢimiz; bu tarafındaki vatandaĢımız, öbür taraftaki de
kardeĢimiz.
Yine, Sayın Çam‟ ın STM‟ yle ilgili, “ Yakın zamanda teçhizat alımıyla ilgili ihaleleri oldu mu?” diye… STM‟ nin üçte 1 SSM
ortaklığı var. Sürekli teçhizat alımları acil istekler kapsamında olmaktadır. STM 1/3‟ le HAVELSAN‟ ın, 1/3‟ ü Savronik, özel Ģirket HAVELSAN‟ ın farklı ortakları da var ama vakıf Ģirketi- 1/3‟ ü de Savunma Sanayii MüsteĢarlığına aittir. Savunma Sanayisine ulaĢan
bir kısım acil alımlar bazen STM üzerinden yapılmaktadır. Alım yöntemleri alımın niteliğine göre değiĢebilmektedir ama detaylı bir
bilgi istediğinizde gizlisi saklısı yoktur, hepsi size yazılı olarak iletilir.
Bir baĢka: “ Silahlı Kuvvetlerde UFO‟ yla ilgili bir bilgi var mı?” diye. Bildiğim kadarıyla UFO‟ yla ilgili herhangi bir bilgi
yoktur.
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Uzay ajansıyla ilgili bir çalıĢma Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı, muhtemelen çok kısa bir zamanda gelir. Burada,
Genelkurmay BaĢkanımız, Savunma Bakanlığımız oradaki bir komisyonun üyesidir ama bu, UlaĢtırma Bakanlığına bağlı bir ajans,
kuruluĢ olacaktır. Yakında Meclisimize gelir.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Doğrudan Bakanlık olursa…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – UlaĢtırma Bakanlığına bağlı.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Siz de müdahil olun diyoruz. UlaĢtırma Bakanlığı, tamam, olsun; uydu, haberleĢme…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Aykut Bey‟ in bir sorusu vardı: “ 100 asker Suriye sınırına girdi mi?
Doğru mudur?” Doğru değildir. Birinci husus bu.
Birliklerin Anadolu‟ ya taĢınmasıyla ilgili, ben geçmiĢ bütçelerde de söyledim, bunu Genelkurmay BaĢkanımıza söyledim,
BaĢbakanımızın olduğu ilgili ortamlarda da söyledim. Gerçekten büyük Ģehirlerde, hele Ġstanbul gibi bir kentte, Ankara gibi Ģimdi 5-6
milyonluk kentte askerî birliklerin olması bu kentlere yük, artı getirmekten ziyade. Buralara hizmet buranın nüfusunu azaltarak olur. Ne
olması lazım? O hâlde, nüfusu yoğun olan illerden nüfusu daha az olan illere taĢınması uygun olur diye… Bunu her zaman açık olarak
da dile getirdim.
Ġki: Diyelim ki NevĢehir‟ in… Ġsim verince de “ Bizi niye saymadın?” Bu sefer de öyle geliyor. Yani, küçük illere taĢınması o ile
bir katkı olur. Ama bir Ġstanbul‟ a bir birliğin katkısını…. Çünkü yeteri kadar, belli bir doygunluk seviyesine gelmiĢ, millî gelirin yüzde
50‟ sine yakınını Ġstanbul üretiyor. Dolayısıyla, âdeta bütün yumurtaların bir sepette olması Türkiye'nin stratejik Ģeyi açısından da doğru
değil.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biz Ġstanbul‟ u istemiyoruz zaten.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yok, o bakımdan söylemiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Güvenlik açısından olsun da hani…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Her bakımdan… Tabii, Silahlı Kuvvetlerimizin de 2033 yeniden
yapılanması var. Onlar da istiyorlar ki… Mesela, birçok yerde Silahlı Kuvvetlerimizin birlikleri var. O birliklerimizi bir derleme
toplama, hepsini bir araya getirme hem güvenlik açısından hem tasarruf açısından. Dolayısıyla, yeniden böyle bir çalıĢması var, bu
çalıĢması henüz daha neticelenmedi. Dolayısıyla da “ Hangi iller bunun içindedir?” diye, ona açık bir cevap veremeyeceğim ama böyle
bir çalıĢması var.
Bir arkadaĢımızın da askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili sorusu vardı. Biliyorsunuz, daha önce de askerlik süresi on sekiz
aydı -ben on altı ay askerlik yaptım- daha sonra biz bunu on sekiz aydan on beĢ aya indirdik yani üç ay indirdik. En son herhâlde bir
önceki yıl on beĢ aydan on iki aya indirdik yani yeni indirdik. Eğer ki yedek subaysa yani üniversite mezunu, dört yıllık eğitimse onlara
da bir alternatif Ģey var biliyorsunuz, altı aylık da kısa erlik var. Dolayısıyla, Ģu aĢamada indirdik. Daha fazla düĢünüyor muyuz? ġu
anda değil ama ne zaman olur, o ayrı bir Ģey.
Bir baĢka Ģey: “ Biz tamamen profesyonelleĢmeyi düĢünüyor muyuz?” ġu anki Silahlı Kuvvetlerimizin üçte 1‟ inden fazlası
profesyonel. Yani, kimdir? Subaydır. Kimdir? Astsubaydır. Kimdir? Uzman erbaĢtır, sözleĢmeli erbaĢtır. Yani, para karĢılığı iĢ
yapanlar. Bir de bunun dıĢında, vatan ödevi diyerek yazılıp askerlikten gelenler var. Biz karma bir sistemin yani yüzde 50‟ ye yaklaĢan
bir sistemin doğru olduğunu, bunun sürdürülmesinin gerektiğini söylüyoruz. Ama Ģunu çok net olarak söyleyeyim: Gerek Hollanda‟ da
gerek Almanya‟ da zorunlu askerlik askıya alındı, kaldırılmadı bakın. Savunma Bakanının söylemiĢ olduğu -belki daha önce de
söylemiĢimdir ama doğru olduğu için bir daha söyleyeyim- husus: “ Ġsmet Bey, biz bu sisteme gönüllü olarak geçmedik, mecbur
kaldığımız için geçtik. Bizim diyelim ki -Alman için söylüyorum- 150 bin askere ihtiyacımız vardı, çağırdık fakat nüfus karĢılamadı,
genç nüfus karĢılamadı. Doğum sayısı, nüfus artıĢ oranı karĢılamayınca biz mecbur kaldık.” dedi. Dolayısıyla, nüfus artıĢ hızını belli bir
oranda tutturamayan ülkeler belli bir süreden sonra eğer ihtiyaçlarını karĢılamazsa profesyonel askerliğe geçmek zorunda kalırlar.
Türkiye Ģu anda o noktada mı? Değil. Herhâlde 2,1 doğum oranı var. Bu oran nüfusu küçültmüyor, geriye gitmiyor ama ileri de
artırmıyor, koruyabilen bir oranda. ġimdilik bir karma rejimle doğru olur diye düĢünüyoruz.
Yine, Sayın Erdoğdu‟nun, Aykut Bey‟ in… Büyük kentlerde gerçekten savunma sanayi Ģirketlerinin de mümkün olduğu kadar
dağıtılmasını -sadece büyük Ģehirlere değil, baĢka küçük illere de veya baĢka illere de- katkıda bulunabilecek yerlere dağıtılmasını
canıgönülden ben de istiyorum. Ama devlet artık fabrika kurmaz. Ne yapacağız? TeĢvik etmemiz lazım. ġu anda biliyorsunuz, savunma
sanayi kritik bir teknoloji, en üst seviyedeki yani 6‟ ncı bölge teĢvikleri verilebilecek bir teĢvik. Eğer bir kardeĢim gelip “ Ben Bayburt‟ a
veya NevĢehir‟ e savunma sanayi Ģirketi kuracağım.” diyorsa, iĢte, “ 1, 2, 3, 4, 5, 6” diye 6‟ ncı bölge teĢviklerinden yararlanabilir diye
düĢünüyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bazı Ģeyler… NASA bir devlet kuruluĢudur.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yani, yok, Amerika‟ nın tabii, her biri, uçak farklı yerde, bir baĢka…
Yani, bir dağıtmıĢ. ġu anda devlet…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Kamunun buna öncülük etmesi… Çünkü ilk baĢta zararı çok olur, özel sektör dayanamaz
buna. Bizim ülkede kamunun gücünün…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – ĠĢte, bir Ģekilde teĢvik sistemi var ama teĢvikin yetmediği durumda
da devlet artık özelleĢtirmenin olduğu bir yerde yeni bir fabrika kurmaz diyoruz. Ama teĢvik yetiyor mu? Ona da bir Ģey diyemem.
Bir husus daha söyleyeyim: Dünyanın hiçbir yerinde savunma sanayi Ģirketleri tek baĢına sürdürülebilir değil. O bölgenin,
sadece yani o ülkenin silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı o savunma sanayisini ayakta tutmaya yetmiyor. Onun için de ihracat mutlaka
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gerekli, hatta bazen o da yetmiyor, onun üzerine de yurt dıĢındaki birçok savunma sanayi Ģirketlerinin bir sivil alanı vardır, bir de askerî
alanı vardır, Airbus dâhil olmak üzere, hem sivil alana çalıĢır hem de askerî alana çalıĢır. Dolayısıyla, çift bakıĢ hep sürdü. Mesela,
bizim 1 tane top fabrikamız var Çankırı‟ da. Ġyi, Silahlı Kuvvetlerimiz top alıyor. Kaç tane? 50 tane, 100 tane. Ondan sonra, 100‟ü
aldıktan sonra yok. O zaman fabrika bekliyor. Niye bekliyor? Talep olmazsa bekleyecek. Dolayısıyla, savunma sanayisini
sürdürebilmek zor, mutlaka bir devlet desteğinin olması gerekir diyoruz. Onun üzerine de bu vakıf sistemi… Bir baĢka, söyleyeyim:
NATO Savunma Bakanları toplantısındaydım. Yine bir Savunma Bakanı –ülkenin ismini vermeyeyim ama- “ Biz Türkiye‟ de birçok
savunma sanayi Ģirketinin denetlerini izledik ve en iyi sistemin de Türkiye‟ de olduğunu gördük. ġimdi biz Türkiye‟ deki sistemi kendi
ülkemize nakletmek, örnek olarak almak istiyoruz.” dedi.
Kağızman‟ ın gerçekten ihtiyacı, güvenlik bölgesi, özel, hassas bir bölgede, ilave bir birlik konuĢlandırılması konusuna ben de
aynen katılırım, mutlaka olması lazım.
Sayın Durmaz‟ ın… Gerçekten uzlaĢmayla ilgili en büyük sorumluluk iktidara aittir, ona da aynen katılırım. Yani, millet size en
büyük çoğunluğu vermiĢ, yönetim hakkını vermiĢ, o hâlde uzlaĢma konusunda da ve bu ortamı oluĢturmak konusunda en büyük
sorumluluğun iktidarda olması doğrudur, iktidar bunu yerine getirir diye düĢünüyorum.
Bir hususu söyleyeyim: Çözüm süreciyle ilgili Meclisten kanun çıktı. Yani, sanki hiçbir Ģey yapılmamıĢ, gizli yapılmıĢ, saklı
yapılmıĢ gibi değil, Meclisten kanun çıktı. Çıktı mı? Çıktı.
Ġki: Mecliste bir komisyon kuruldu mu? “ Gelin, bunu araĢtıralım.” denildiğinde bu komisyona her parti de –isimlerini
vermeyeyim ama- katılmadı. Dolayısıyla, Mecliste komisyon kuralım dedik, kuruldu, Meclis içindeydi, Meclisten kanun çıkaralım
çünkü o kanuna dayanarak da daha sonradan Bakanlar Kurulu kararı çıkarıldı, ondan sonra da alt komisyonlar oluĢturularak bir çalıĢma
gitti ama maalesef bir noktadan sonra kaldı. O bir noktadan sonra kalmasında herkesin farklı bir gerekçesi vardır ama inanın, Türkiye
içinde olan olaylardan daha çok, yurt dıĢında olan olayları kendileri açısından farklı bir fırsat yarattığını düĢünüp de o fırsatın bu
dönemde kaçırılmaması gerekerek “ Buna gerek yok ya, biz Ģu yolu tercih edelim.” denilmesinden geçtiği düĢünüyorum.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın Bakan, hepimizin katkısı olması gerekir ya! O yüzden de bunun ilk adımı akümülatör gibi
hükûmetler olacak.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Hükûmetin sorumluluğu hepsinden fazladır, Kadim Bey‟ e aynen
katılıyorum.
“ Suudi Arabistan uçakları Türkiye‟ ye geldi mi?” ġu anda gelmedi. Biraz önce de… Ancak, keĢif için geldiler, 4 tane F16 diye
biliyorum. 4 tane F16 uçağının geleceği kararı verildi, keĢfi yapıldı. Ha, bugün gelmemiĢtir veya yarın gelebilir ama prensipte
mutabakata varıldı, “ Gelebilirsiniz.” denildi, onu belirteyim. “ Peki, bununla ilgili dayanağı nedir?” hesabı, o da biliyorsunuz, Meclisten
tezkere çıkardık.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bizim kendi uçaklarımız için çıkarıldı.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Hayır, oradaki kanunda tezkere çok açık Ģekilde, hemen gösteririm
onu da. Hem orada, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut, Ģümul ve kapasitesi Hükûmetçe belirlenecek Ģekilde yurt dıĢına gönderilme
veya yabancı silahlı kuvvetlerinin bu kapsamda… Hemen okuyorum: “ Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü
güvenlik riskine karĢı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbir almak.” BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin de
kararı var. Dolayısıyla, her türlü yani IġĠD terörü de dâhil olmak üzere… Meclis kararını okuyorum: “ Irak ve Suriye‟ deki tüm terörist
örgütlerden ülkemize bundan sonra yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karĢı da hem
Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde kullandırmak hem de aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye‟ de
bulunmasına izin vermek.” Meclisimizin bu kararı çerçevesinde… Bu karar çerçevesinde Ģu anda Almanların da uçağı var orada, bu
karar çerçevesinde Ġngilizler de orada, bu karar çerçevesinde zaten…
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Onlar NATO üyesi.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMIZ (Sivas) – Tabii, NATO üyesi olan ülkelerin artısı da var ama bu karar onlara da
açık, onu da söyleyeyim.
“ Tokat‟ a fabrika yapılabilir mi?” Tabii, 6‟ ncı bölge teĢvikleri olabilir, dolayısıyla da bu teĢviki veriyoruz ama bu da yeter mi?
Yani, onun da çok zor olduğunu söyleyeyim, devlet diyor ki yani biraz devletçi olduğu için: “ Devlet öncülük yapsın.” Devletin elinde
olanları da iĢletebilmek çok da kolay olmuyor.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sivas‟ a komĢuyuz ya Sayın Bakan.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yok, ben Tokat‟ ı biliyorum, özel bir önemi var. Bakacağız diyoruz
inĢallah.
Bir baĢka, Sayın Çakırözer‟ in, bu fondan MĠT‟ e yapılan tedarik ve harcamalarla ilgili. ġu an toplam olarak MĠT için bir karar
alınmıĢ 379 milyon dolarlık. Bir baĢkası, proje baĢlama kararı, alınan, 185 milyon dolarlık. Bir de nakit olarak aktarılan 2015 yılında 83
milyon dolarlık.
Yine, terörle mücadelede elde edilen yetenekler hakkında, Utku Bey‟ in olabilir. Yine, terörle mücadelede, Utku Bey bir ara dedi
ki: “ Birçok yetenekten faydalanamadık.” Belki Utku Bey veya baĢka milletvekilimizin de olabilir, “ Sınırımıza hâlâ duvar örüyoruz.”
tabiri, eğer ki size aitse. Bakın, dünyanın bu konuda, herhâlde, “ Elektronik sınır güvenliği bakımından en yetenekli ülkesi kimdir?” diye
baksanız aklınıza herhâlde bir Ġsrail gelir, doğru mudur? Yani, gerçekten teknoloji… Ama Ġsrail‟ in bile yaptığı Ģey duvar örmektir.
Yine, bir baĢka, 2‟ nci, eğer sayarsak, Amerika‟ dır, doğru mudur? Amerika ile Meksika arasında sınırda da bir kısmı da yine duvar
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örme. Dolayısıyla, en ilkel gibi gözüken, en klasik, geleneksel gibi gözüken en sağlam olduğu için bu sistem hem Ġsrail‟ de vardır hem
Amerika‟ da vardır. Dolayısıyla da bizde kısmen… Bu sadece duvar değil, duvar, tel örgü, sensörler, gözetleme kuleleri, diğer bütün
teknolojik imkânları da ekleyerek… Çünkü her koyduğunuz sistemle klasik sistemi alt etmek kolay değil ama teknolojik sistemleri bir
baĢka teknolojiyle boĢa çıkarabilmek daha çok mümkündür diye düĢünüyorum.
Bu dönemde, personelin güvenli Ģekilde nakli için mayına karĢı korumalı araçlarımız, terörist faaliyetleri tespit amacıyla
insansız hava sistemleri, görev yapan araçların ve personelin el yapımı patlayıcılara karĢı korunması için “ jammer” lar emniyet
birimlerimize kazandırdığımız bazı yeteneklerdir. Yine, Emniyet teĢkilatımızın görevlerini eksiksiz icra edebilmesini teminen her türlü
teknolojik desteğimiz de devam etmektedir.
2006 yılından bu yana sırt tipi, araç tipi ve sabit tiplerde karıĢtırıcı sistemler yapıldı. Bu sistemler terör örgütlerinin uyguladığı
yeni yöntemlere göre sürekli iyileĢtirilmektedir çünkü siz hangi teknolojiyi getirirseniz o da farklı bir teknolojiyle önlem almaya
çalıĢıyor. Farklı frekanslara yönelik bant geniĢliklerini kapsayıcı, kabloyla uzaktan sinyal gönderimini engellemek de dâhil olmak
üzere, çeĢitli tedbirler alınmakta. Ayrıca el yapımı patlayıcıları tespit ve imha teknolojileri için yeni projeler baĢlatıldı. Elektromanyetik
algılayıcılar, toprağa nüfuz eden radar, elektronik devre tespiti ve daha birçok alanda yeni sistemler geliĢtirilmektedir.
Sayın Günal‟ ın mayınlarla ilgili… Türkiye‟ de 756.420 adet antipersonel, 194.678 adet de antitank olmak üzere toplam 951.098
adet mayın döĢelidir. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 1998-2015 yılları arasında 25.813 adet antipersonel, 137 adet antitank olmak
üzere toplam 25.950 adet mayın temizlenmiĢtir. Ottowa SözleĢmesi kapsamında antipersonel mayın stoklarından 2 milyon 938 bin 60
adedin imha iĢlemleri mühimmat ayırma ve ayıklama tesislerinde 1 Kasım 2010 tarihinde tamamlanmıĢtır. Bu mayınlardan 15.149
adedi eğitimlerde kullanılmak maksadıyla birliklerin envanterinde bırakılmıĢtır. Türkiye‟ de döĢeli mayınların Ottowa SözleĢmesi‟ ne
göre yükümlü olunan 1 Mart 2022 tarihine kadar temizlenmesi planlanmaktadır. Millî Mayın Faaliyet Merkezi BaĢkanlığında Türki ye
Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleĢtirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamıĢ mühimmat temizliğine yönelik faaliyetleri
yürütmek amacıyla 22 Ocak 2015 tarihli ve 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına ĠliĢkin Kanun kapsamında Millî
Savunma Bakanlığına bağlı olarak 27 Temmuz 2015 tarihinde faaliyetlerine baĢladı, ĠçiĢleri Bakanlığınca BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) Türkiye Ofisiyle birlikte yürütülen Doğu Sınırları Mayın Temizliği Projesi 5 Kasım 2015 tarihinde karĢılıklı olarak
imzalanan bir protokolle devralınmıĢtır ĠçiĢleri Bakanlığından. Hâlen Doğu Sınırları Mayın Temizliği Projesi‟ nin ihale ve sözleĢme
çalıĢmaları devam etmekte.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ DevralınmıĢtır” derken artık onlarla ilgisi yok.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Tabii, yok, onlarla bir Ģeyimiz… Yani ĠçiĢleri Bakanlığıyla bir
bağlantısı kalmamıĢtır, Bakanlığımız üzerinden yürütülmektedir.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġunun için söylemiĢtim: Eğer bilginiz varsa…
Çok kısa, affedersiniz, bölmüĢ olmayayım ama.
Yani doğu sınırları deyince Ermenistan filan, bir Ģeyler…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Buna Irak ve Suriye sınırı hariç, geri kalan hepsi dâhil diyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Önce Avrupa Birliği denedi, sonra, “ Burada ĠçiĢleri Bakanlığı sınır mayını temizlemesi mi
yapar?” dedik, onun üstüne, Millî Mayın Faaliyet Merkezi kurunca -doğrudan ilgili kuruluĢ ama- ben hâlâ ihale sürecinin ve projenin
sahibinin…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Millî Savunma Bakanlığı.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamamen onlarla bir iĢimiz yok değil mi?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Millî Savunma Bakanlığı.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Parasını da biz vereceğiz, ihalesini de biz mi yapacağız?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yok, dıĢarıdan kaynağı da alıyoruz, eğer birisi katkıda bulunuyorsa o
kaynağı almazlık etmiyoruz ama Millî Savunma Bakanlığı yapıyor.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama çok büyük bir Ģey değil Sayın Bakan.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Önemli değil yani 40 milyon dolar da olsa, 5 milyon dolar da olsa biz
eğer birisi katkıda bulunuyorsa alıyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama iĢte, ben de onu soruyorum.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yani o parayı reddetmedik. Oldu mu?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Reddetmedik de Ģunun için soruyorum: Sayın BaĢkanım, bu önemli bir husustur, benim bu
soruyu sorma nedenim o, fikrî takip yapıyorum, bugün söylemedim, ĠçiĢleri Bakanımıza da söyledim, size de geçen yıl, bürokrat
arkadaĢlar biliyor.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Efendim, “ Bu parayı almayalım, çok da önemli değil.” dediniz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir dakika efendim, lütfen, para meselesi değil ki Sayın Bakanım. Öbürü kaç paraya mal
olacak, yaptığımız ihale, o zaman onu söyleyin. Yani öbür tarafta yapmıĢ olduğumuz, “ Kanun gecikti.” dediniz, benim de “ Ġyi oldu,
gecikti ki Anayasa Mahkemesi iptal etti.” dediğim 900 küsur bin mayının 600 küsur bini Suriye sınırındaydı yani Ģimdi, onu kaça
temizleyecektik? ġunu söyleyelim: Bunu, kalktı, Avrupa Birliği çıkardı, ben sizin hafızanızı tazeleyeyim, herhâlde unuttunuz, ben siz
biliyorsunuz diye uzun söylemedim, arkadaĢlar bilmiyor; ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde -bugün görüĢtüğümüz- sınır birimi bilmem nesi
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kuruldu, onlar kalktı Avrupa Birliğiyle beraber sadece ve sadece Ermenistan sınırına… Ben size baĢka Ģeyler de söylemiĢtim, dedim ki:
Askerî yasak bölgelerin dereceleri değiĢiyor.
BAġKAN – Evet, soru, görüĢ ve eleĢtirilere cevap vermek üzere Sayın Günal söz aldı.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok ama Ģimdi, eksik bilgi geldiği zaman, ben de o zaman keĢke fazla söyleseydim diye
söylüyorum. Sayın Bakanı ben biliyorum, hafızası iyi, geçen sene tartıĢtık diye biliyorum, arkadaĢlar bilmiyor, söyleyeyim: “ Sadece
Ermenistan sınırındaki bu mayınlar için Avrupa Birliği proje yaparsa, bunun arkasında Fransa olursa…” dedim, “ Ġki: Kâzım
Karabekir‟ in çiftliği oradan satıĢa çıkarılırsa, sınırdaki bazı yerler satıĢa çıkarılırsa…” dedim, “ Üç: Askerî yasak bölgelerin tanımları
değiĢip özel sektöre açılacağız, üçten ikiye…” Ben onun için sordum bu soruyu, diyorum ki: Bu projenin patronu kim?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Biziz, biz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamam, tabii ki Millî Mayın Faaliyet Merkezi bütün mayın temizleme faaliyetlerinin
kontrolünü yapacak.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Günal.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Affedersiniz Sayın BaĢkanım.
Bu durumda, bu iĢi hâlâ UNDP yapıyor, kardeĢim, yapmasın ya! 40 milyon euro para bulamıyor muyuz? Onun Ģartlarıyla
yapacağız, ne iĢi var Ermenistan sınırında UNDP projesinin Sayın Bakanım ya? Lütfen, bunu böyle -ben kızdığım zaman- masum bir
Ģey gibi söylemeyin, benim o soruyu soruĢ maksadımı biliyorsunuz. Var mı o? ġu anda niye yaptırıyoruz onlara? Millî Mayın Faaliyet
Merkezi, değerli komutanlarım…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Ġhaleyi biz yaptık, ihaleyi biz yaptık Sayın Günal.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yahu, kanun çıkarken o kadarına razı olduk ki hiç olmazsa size geçsin diye, beni
konuĢturmayın Ģimdi yani o hâliyle de yanlıĢtı ya. ArkadaĢlar, bizim 40 milyon dolarımız yok mu mayın temizleyecek, size soruyorum,
ey milletvekili arkadaĢlar? Ya, ne iĢi var? o zaman, o UNDP‟ ye söyleyelim, gelsin bizim aĢağıda BirleĢmiĢ Milletlerin Ģeyi var, niye o
zaman, Suriye sınırını temizleyivermiyor da oraya para vermiyor, Sayın Bakanım, bunu soruyorum o zaman. Onu da temizlesin o
zaman ya, Allah Allah!
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Günal, biraz önce söyledim, Urfa Milletvekili Sayın Cevheri
de dedi ki: “ Urfa sınırındaki mayınları temizleyelim.” Verdiğimiz cevap Ģuydu: Suriye ile Türkiye arasındaki bu güvenlik problemi
devam ettiği sürece burada mayınların temizlenmesini düzenlemiyoruz. Daha önce biz ilgili kimselerden teklif aldık, ihalelerde fiyatlar
ortaya çıktı yani âdeta firmalar arasında tercih noktasına gelmiĢken bu güvenlikten dolayı iptal ettik. Dolayısıyla, Ģu anda Suriye‟ de bir
temizleme projemiz yok.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakanım, biliyorum, siz de biliyorsunuz, onun kitabını yazdırdınız bana yani sadece onu
bilmiyorum, hepsini biliyorum, kusura bakmayın.
BAġKAN – Ona da mı kitap yazdıydınız siz?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sen neredeydin? Sen de buradaydın, Gürol Bey‟ le kavga edip protesto ettiğimizde burada değil
miydin?
BAġKAN – Buradaydım, buradaydım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakan o zaman yoktu gerçi ama…
ArkadaĢlar, burada bir millî hassasiyet var, çok özür diliyorum…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Hiç merak etmeyin.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakana itiraz etmek için söylemiyorum, bu projeyi önce AB baĢlattı, Fransız fonlarıyla
geldi, ondan sonra döndü, UNDP… Çok meraklılar, Ermenistan sınırındaki mayınların temizlenmesini Türkiye'nin bütün diğer
meselelerinden daha çok merak ederler.
Bilginize sunuyorum.
BAġKAN – Sayın Günal, teĢekkür ediyorum.
Evet, Sayın Bakanım, Sayın Durmaz bir Ģey soracakmıĢ.
Buyurun, Sayın Durmaz.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın Bakanım, bedelli askerlik ücretinin düĢürülmesi konusunda, takdir edersiniz, hepimiz,
buradaki arkadaĢlarla katkı sunduk.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Bedelli değil de dövizli diyelim çünkü ikisi farklı kurum.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Ama Hükûmetimiz de gelen kaynakları, fonları kullanmakta çok mahir. Siz bir öncülük etseniz,
bu parayı bir sosyal projeye… Mesela, günümüzde nedir? ĠĢte, kadın cinayetleridir gibi bu projeyi siz bulabilirsiniz, Bakanlık
öncülüğünde…
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Durmaz.
Sayın Bakanım, buyurun.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Kadim Bey, dövizli askerlikte, biliyorsunuz, yine o kanun çıkarken
sizlerin sorularına ben cevap vermiĢtim, yılda yaklaĢık 10 bin kiĢi baĢvuruyordu, bin euro olursa 10 milyon euro alacağız, 6 bin olursa
60 milyon euro olacak. Yani 60 milyon euro veya 10 milyon euro… Biraz önce diyor ki Mehmet Bey: “ 40 milyon doları almayın.”
Dolayısıyla da 10 bin kiĢi baĢvuruyor yılda ve bin alıyoruz, bu ne yapar? 10 milyon avro yapar.
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BAġKAN – Sayın Bakanım, bin euroya indirmekten muradımız daha yüksek sayıda bir temizlemeye gitmekti.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yani çok da bir para değil, onu da söyleyeyim.
Bir baĢka soru, uzman erbaĢlarla ilgili. Biliyorsunuz, bu kanun 1986 yılında çıktı. 1986 yılında çıkarken “ Uzman erbaĢlar
baĢvurduğu süreden 30 yaĢına kadar çalıĢsın…” Neden? Mümkündür ki terörle mücadelede kullanılacak, genç dönemdeyken bunlardan
faydalanalım, 30 yaĢından sonra ayrılsın, baĢka yerde çalıĢsın. BaĢka yerde çalıĢabilmek için de iĢte, kamu kuruluĢlarına geçiĢ hakkı
verilmiĢti diye düĢünüyorum. Fakat daha sonradan “ 30 yaĢ değil, bu süreyi uzatalım.” denildi ve 93 yılında ise bu süre 45 yaĢına kadar
çıkarıldı yani 93 yılında 489 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟ yle bu yaĢ 45 yaĢına çıkarıldı. Fakat ondan sonra da tekrar denildi ki:
“ 45 yaĢında ayrılan kimseler de emekli olamıyorlar.” O zaman ne yapalım? Daha sonra, 2010 yılında 3269 sayılı Kanun‟ a 6000 sayılı
Kanun‟u ekledik, denildi ki: “ 45 yaĢına kadar görev yaptıktan sonra emekli olamayanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
kapsamında Millî Savunma Bakanlığına bağlı tesislerde çalıĢtırılır, emeklilik hakkını elde edene kadar.” Dolayısıyla da Ģu anki kanun
bu. ġimdi talep edilen ise emeklilik hakkını kazansa dahi emeklilik maaĢını almak için de yaĢı bekleyecekler, hatta, onların da “ Diğer
memurlar 65 yaĢına kadar emekli oluyorlar, biz de 65 yaĢında emekli olalım.” diye talepleri var. Dolayısıyla, böyle bir Ģey.
Bir baĢka husus, yine, arkadaĢlarım da “ Gazi tanımını yapalım.” dedi, Ģehit tanımı da yok, o yapılabilir mi ayrı bir Ģey.
ÖTV indirimiyle ilgili… ArkadaĢlar bakacaklar.
Sıfır sorun… Sıfır sorun bir niyet, sıfır sorun bir niyet ama tek taraflı da olmuyor yani iki taraflı. Diyelim ki bir ülke, Irak için
söyleyeyim, yukarıdaki, Kuzey Irak‟ taki Kürt yönetimini dıĢlamıĢsa, kendi anayasalarında o yönetime verilmesi gereken hakları
vermemiĢse, diğer bir halkını da -yani inanın, Türkiye‟ den ziyade- dıĢlamıĢsa… Eğer o dıĢlama olmasaydı herhâlde çok az sayıda
DEAġ terör örgütü Musul‟ a geldiğinde yaklaĢık 70 bin diye ifade edilen bir Kuzey Irak Merkezî Hükûmetinin ordusu Musul‟u bırakıp
da çekilmezdi. Dolayısıyla da halkını dıĢlamıĢ, her birisini farklı bir bakıĢ açısıyla… Yani kapsayıcı değil, ondan sonra da siz
diyorsunuz ki: “ Kuzeye bakmayın, merkeze bakın.” E, merkez güçlü olduğu zaman, kapsayıcı olduğu zaman halkının, milletinin
tamamını temsil kabiliyeti olduğu zaman görüĢürseniz bir anlam ifade eder. Siz Ģu anda ne kadar merkezle görüĢürseniz görüĢün
kuzeyin ihtiyaçlarını karĢılayamıyorsunuz, taleplerini yerine getiremiyorsunuz. Dolayısıyla da anayasal statüye kavuĢmuĢ, onların orada
özel bir durumu var. Dolayısıyla da Kuzey Irak Kürt Yönetimi‟ yle de görüĢülmesinde hiçbir sıkıntı yoktur diye düĢünüyorum.
VatandaĢlarımıza barıĢ… Tabii, 80 milyon kardeĢ. Anayasal vatandaĢlık konusunda hepimiz eĢitiz. Hiçbir kimsenin bu ülkede
ne bir imtiyazı ne de bir ayrıcalığı vardır. Tabii, ayrıcalığı olmayınca da negatif durumu da yoktur. Anayasal vatandaĢlık statüsünde 80
milyon, 78, 79, 80 milyon hepsi eĢittir. Burada varsa bir eksiklik, yine olabilir hepimizin düĢündüğü bir Ģey. Bu Parlamento bunun için
var. Çok mesafe aldığımıza inanıyorum, samimi olarak çok mesafe aldığımızı düĢünüyorum. Yani onlara hiç girmeyelim. Eksikler var
mıdır? Olabilir, onu da yine beraber konuĢalım, burada yapalım. Peki, buradaki problem nedir? Oradaki problem, sen ister bunu kabul
et ister kabul etme, ben elimdeki bu güçle bir yerden silah elde ediyorum, bununla zaten kendi çizgimi çiziyorum, sen ister uy ister
uyma düĢüncesine geliyor. Onu da bir hukuk devletinde, ne Almanya‟ da ne Fransa‟ da ne Ġngiltere‟ de kabul etmezler, Türkiye de bir
hukuk devletidir, Türkiye‟ de de kabul etmezler.
Yine, patlayıcılara karĢı istihbarat eksikliği… Gerçekten, muhakkak ki olduğuna göre “ Var.” demek lazım, hiç onda Ģüphe yok
ama bu öyle bir Ģey ki her gün gerçekten gerek canlı bombalardan gerek bombalardan, iĢte patlayıcılardan o kadar çok yakalanan var ki
buna musahhih gibi derler. ĠĢte Utku Bey de gazetecidir, bilir. Bir gazetede binlerce kelime var, bin kelimeden 999‟ u doğrudur da –
musahhih gözden geçirir- 1 tanesi gözden kaçmıĢsa iĢte o göze çarpar. ĠĢte maalesef bu olanlar da birçoklarını yakalamıĢtır ama bir
tanesi kaçtığı için o ortaya çıkmıĢtır ama inĢallah, onların da olmaması gerekir ama Amerika‟ da da oluyor, Fransa‟ da da oluyor. Tabii,
yanlıĢ, suimisal emsal olmaz derler. YanlıĢ emsal değil ama sonuçta her yerde bir insan var, insanın da bir noktada bir eksik kaldığı
husus olabilir.
Yine bir baĢka, Utku Bey‟ in de… Millî Muharip SavaĢ Uçağı‟ nda gelinen son durumla iliĢkili olarak… 2010 tarihinde Savunma
Sanayii Ġcra Kurulu kararı gereği Savunma Sanayii MüsteĢarlığıyla TUSAġ arasında 23 Ağustos 2011 tarihinde Jet Eğitim ve Muharip
Uçak Kavramsal Tasarım GeliĢtirme SözleĢmesi imzalandı ve Eylül 2011‟ de yürürlüğe girdi. Ġmzalanan sözleĢme konsept geliĢtirme ve
kavramsal tasarım safhasını kapsamaktadır. Bu safha 29 Eylül 2013‟ te sona erdi. Gelinen nokta itibarıyla yurt içi savunma sanayisinin
muharip uçak üretimi için gerekli olan teknolojik hazırlık seviyesini belirleyecek olan yapılabilirlik etüdü tamamlanmıĢtır. Ocak 2015
tarihli ve 745 sayılı Savunma Sanayii Ġcra Komitesi Kararı‟ yla Millî Muharip Uçak GeliĢtirme Projesi ön tasarımına iliĢkin çalıĢmalara
devam edilmesi, 2018 yılına kadar ön tasarım çalıĢmalarının tamamlanmasının hedeflenmesi ve söz konusu projenin önemine binaen
projenin Savunma Sanayii MüsteĢarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden oluĢacak bir program yönetim yapısınca –bu F16‟ da
takip edilen usulle- takip edilmesi hususunda Savunma Sanayii MüsteĢarlığı yetkili kılınmıĢtır. Bu karar doğrultusunda ön tasarım
çalıĢmalarının baĢlatılarak ilgili kararda hedeflenen takvimde tamamlanması için ilk aĢamada Savunma Sanayii MüsteĢarlığı, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı ve ilgili firma –Bu hangisidir? TAI- TAI personelinin katılımıyla 9 ġubat 2015 tarihinden itibaren tam zamanlı
olarak TUSAġ Balgat tesislerindeki program yönetim ofisinde çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Yabancı iĢ birliği yapılacak firma seçim
sürecinde yürütülen teklif değerlendirmeleri sonucunda 12 Kasım 2015 tarihinde sözleĢmeye yönelik görüĢmelere Ġngiliz BAE
firmasıyla baĢlanmasına karar verilmiĢtir. Gerek Ġngiliz Savunma Bakanlığıyla gerekse Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanlığıyla da görüĢtüğümüz
hususta Ģunu söyledik: “ Telif haklarına sahip olacak -öyle lisans adı altında değil de- bir uçağı üretmek asıl gayemizdir, hedefimizdir.
Dolayısıyla, buna iliĢkin hedefimizi kabullenerek bizimle iĢ birliği yapmaya hazırsanız biz hazırız.” dedik. Onların da bana ifade
ettikleri de bizim de Türkiye'nin telif haklarına sahip olacağı bir uçağı elde etmesinde gereken her türlü tecrübeyi paylaĢmaya hazır
olduklarını ifade ettiler.
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“ Yurtta sulh, cihanda sulh.” yine bizim bir baĢka sözümüz, bunun kadar güzel bir Ģey yani barıĢ istiyorsan savaĢa hazır olmak
gerekli. SavaĢ için savaĢ değil yani buna caydırıcılık gücü diyorlar. Eğer caydırıcılık gücünüz olmadığında, dediği gibi, adamlar fırsat
bulduğunda bir baĢka yere girer. ġimdi, terör örgütü giriyor, illa devletin… Devlet de giriyor. Bugün Rusya‟ nın Ukrayna‟ ya girdiği
nedir? Ukrayna‟ dan sonra Kırım‟ ın ilhakı nedir veya Rusya‟ nın, Gürcistan‟ ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine müdahalesi nedir?
Caydırıcılık gücü olmazsa farklı usullerde -hibrit savaĢ usulleri de dâhil olmakta- saldırıya muhatap kalıyorsun. O hâlde, barıĢı
koruyabilmek için mutlaka güçlü olmak lazım.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yani Rusya oraya girdi, biz de buraya mı girelim?
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Caydırıcı olabildiniz mi?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Efendim, biz Türkiye için söylüyoruz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yani Rusya oraya girdi, biz de Suriye‟ ye mi girelim, ne yapalım?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yok, bizim öyle bir düĢüncemiz yok. Biz onun için diyoruz, “ Yurtta
sulh, cihanda sulh.” de olacak ve bir de güçlü olacaksınız diyoruz çünkü onun için de savaĢa… Bizim de yaptığımız odur.
Bir baĢka husus, biz savaĢ istemiyoruz çünkü bizim inancımız barıĢtır. BarıĢta insanlar insanlık değerlerini geliĢtirebilirler.
SavaĢ yıkar, yok eder, tahrip eder. Dolayısıyla, barıĢ insanı geliĢtirir. Medeniyetler barıĢ dönemlerinde kazanılır, büyür, geliĢir.
Dolayısıyla da savaĢı hiç kimsenin istememesi lazım.
Yine, Rusya‟ nın uçağını vurmakla ilgili sadece bir Ģey söylerim: 1983 yılında yolcu uçağını düĢüren bir Sovyet Rusya vardı,
yolcu uçağını, askerî bir uçak bile değil. Bombardıman uçağı Türkiye‟ ye geliyor, daha önce birkaç sefer ihlal etmiĢ, uyarılmıĢ ama hâlâ
devam ediyorsa yani o zaman ne demek lazım? Bir ülke var ki yolcu uçağını sivil yolcu uçağı olduğunu bilerek düĢürüyor ve 240 yolcu
ve 29 mürettebatın ölümüne yol açan bir ülke var, bir de savaĢ uçağı, bombardıman uçağı Türkiye‟ ye geliyor, buna karĢı iĢte etkisiz
“ Ya, göz yumsaydınız, kabul etseydiniz, taciz de o kadar önemli değildi.” denebilir. Ama, bir baĢka husus yine belki Utku Bey‟ in…
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Yok efendim, yanlıĢ anlaĢılma var Sayın Bakan.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Peki.
Yani kaybettik diyorsanız, yok eğer buradan kaybettik diyorsanız o hâlde yapmamamız gerekirdi noktasına geliniyor da ondan
ya da biz hakkımızı hukukumuzu koruyacağız, zarar da olursa karĢılanabilir demek gerekir diye düĢünüyoruz.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Tabii ama yani “ Göz yumacağız” demedim ben ama hakkımızı hukukumuzu da
koruyamadığımız ortaya çıktı, onu söylüyorum. Mesela, az önce caydırıcılıktan bahsettiniz, caydırabildiniz mi? Bayır Bucak
Türkmenleri kalmadı Bayır Bucak‟ ta artık biliyorsunuz. Yani özellikle de o uçağı düĢürdükten sonra oldu. Ben Ģeyi de özellikle
vurguladım yani kabul edilemez tacizleri ama…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Rusya bu uçak düĢtükten sonra oraya girmedi, bu uçak düĢmeden
önce Rusya olduğu için oraya girdi.
Bir baĢka husus, bizim ASELSAN biliyorsunuz Uruguay‟ da sınır güvenliğine iliĢkin ihaleyi uluslararası bir ihaleye katılarak
aldı. Dolayısıyla, Türkiye de bu sınır güvenliğiyle ilgili yetkin, yeterli bir durumdadır.
Yine BaĢika‟ yla ilgili… Diyala‟ ya ben de gittim. Diyala‟ da peĢmerge eğitimimiz var, Süleymaniye‟ de peĢmerge eğitimimiz var.
Yine Kuzey Irak yönetiminin talebi üzerine diğer yerlerde eğitimimiz var. Yine bu da Iraklı yetkililerin talebi üzerine açılmıĢ bir üs.
Burayı Irak Savunma Bakanı ziyaret etti ve gerçekten vermiĢ olduğumuz eğitimden dolayı da teĢekkür etti. Peki, itiraz nereden çıktı?
Gerçekten Savunma Bakanı ziyaret etti, vermiĢ olduğumuz eğitime teĢekkür etti. Ġtiraz ne oldu? Burası sınır bölgesine yani DEAġ‟ la
olan sınır bölgesine 5 kilometre, Musul‟ a da 25 kilometre yaklaĢık, sınıra 5, Musul‟ a 25. Dolayısıyla da buradaki DEAġ‟ tan gelecek
tehdide karĢı buranın güvenlik kapasitesini artıralım dediğimizde, iĢte o zaman yani bizim görüĢümüz o ki dıĢ güçlerin de etkisiyle
birlikte bunlar Ģey oldu. Oysa bu çok net Ģekilde, en son NATO bakanlar toplantısında, DEAġ‟ la ilgili bir toplantıda Irak Savunma
Bakanı da gelmiĢti, ona da söylediğim husus, bu, Irak‟ a yönelik bir tehdit değildir, siz kendiniz de gördünüz, bu, DEAġ‟ a yönelik
tehdit, zaten 5 kilometre sınır var. Kaldı ki biz orada kendi kapasitemizi güçlendirdikten sonra DEAġ‟ ın yapmıĢ olduğu saldırılar da
gösterdi ki bizim orayı güçlendirmekte ne kadar haklı olduğumuz da ortaya çıktı.
BAġKAN – Sayın Bakanım, beĢ dakika kaldı.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Efendim, en kısa zamanda…
Eğitim uçağımız yine henüz uçurulamadı. HÜRKUġ‟ un bir A‟ sı var, bir B‟ si var dediği gibi. HÜRKUġ A Projesi‟ nde 2 adet
prototip uçak geliĢtirme çalıĢmaları yapılmakta olup hâlihazırda uçuĢ testleri icra edilmektedir. UçuĢ testlerinin tamamlanarak uçuĢa
elveriĢlilik sertifikasının 2016 yılı ikinci döneminde alınması planlanmaktadır. HÜRKUġ B Projesi‟ nde ise HÜRKUġ A çalıĢmaları
paralelinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının tedarik edeceği 15 adet uçağa iliĢkin çalıĢmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda kritik
tasarım aĢamasına gelinmiĢtir. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk uçağın teslimatının Haziran 2018 ayında yapılması planlanmaktadır.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Efendim, EskiĢehir…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – EskiĢehir gerçekten havacılığın merkezi. Orada Hava Kuvvetleri
Komutanlığımızın bakım merkezi olağanüstü bir kritik seviyede, Alp Havacılık diye yine bir firma var, olağanüstü bir kritik seviyede.
Sikorsky helikopterlerinin bazı parçalarını özellikle tek olarak dünyada üreten firma. Eğer Ģimdiki yapacağımız bu genel maksat
helikopterinin de birçok önemli bir bölümü de, yine transmisyon bölümünü de Alp Havacılık yerine getirecektir.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Efendim, Kazan‟ la birlikte havacılık vadisi yapma?
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MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Ondan hiç Ģüpheniz olmasın ki, zaten birbiriyle bağlantılı olur, daha
iyi olur.
BAġKAN – Sayın Bakanım, bağlantılı sorulara da cevap verin her ne kadar Sayın Günal itiraz etse de.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Efendim, anladım, oradan Isparta‟ ya da…
BAġKAN – Yok, yok, Sayın Bakanım.
Buyurun.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Biz istiyoruz ki Türkiye‟ mizde inĢallah -daha Ģey olacak- barıĢ olsun,
huzur olsun efendim. Enerjimizi içeride harcamazsak inan ki biz çok Ģey baĢarırız.
Ġl Ġdaresi Kanunu okuyorum, Ġl Ġdaresi Kanunu diyor ki: “ Vali -yani mülki idare amiri- kamu düzen ve güvenini korumak için
gereken tedbirleri alır.” Biz düĢünüyoruz ki… Ben hukukçuyum, hukuk doktoruyum, bir baĢkası da farklı düĢünebilir. Valilerde yetki
geniĢliği esastır. Yani, yasaklanmamıĢsa -iĢte, mülki idareden gelen arkadaĢlarımız da var- serbestsiniz demektir. Kamu düzeni ve
güvenliğini korumak için -bugünkü uygulamalar iĢte- sokağa çıkma yasağı gerekiyorsa yetki geniĢliği esasına göre biz bunu alırız diye
düĢünüyoruz.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bu bir yorum ama Sayın Bakan.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yani, ayrı bir Ģey.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bu bir yorum.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Olabilir, olabilir Ahmet Bey. “ Eğer” burada bir yorumdur ama
idarenin bütün eylem ve iĢlemleri yargı denetimine tabidir, ola ki burada bir sıkıntı varsa yargıya gidilir, yargı da karar verir, biz de onu
doğru olduğunu düĢünürüz.
Yine, bir baĢka husus, alan kazanmayla kiĢilerin bir yere kaydırılıp kaydırılmadığı hususunda… Bakın 2,5 milyonun üzerinde
bir mülteci bize geldi ama Ģu anda Kuzey Irak‟ ta da 200 binin üzerinde bir insan var. Bu 200 bin insan da DEAġ‟ tan dolayı gitmedi.
DEAġ o bölgeye gelmeden önce oradaki bir yapı, kendisine tabi olmayan bir yapı dıĢladı yani. Hatta bir ara Kuzey Irak Kürt Yönetimi
sınırı kapattı. “ Nasıl kapatırsın, açın.” denildi, sonra da orayı bir Ģekilde o da açmak zorunda kaldı ama Ģu anda da hâlâ o devam ediyor.
Suriye‟ den Kuzey Irak‟ a gitmiĢ 200 bin kardeĢimiz orada duruyor. Dolayısıyla da alan kazanılınca insan bir yere gitmez değil, orada
pekâlâ var.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bu, sorumun cevabı değil Sayın Bakan.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Peki, olabilir Ahmet Bey.
Bir baĢka Ģey, Kuzey Suriye‟ deki, oradaki Kürt kardeĢlerimizin statüsüne biz değil, Suriye halkı karar verecek. Suriye halkı ne
derse…
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Hayır, ben Hükûmetin açıklamalarını soruyorum.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Yok, yok, biz onu söylüyoruz.
Bir baĢka husus, Kobani‟ yi Türkiye kurtardı. Kobani‟ nin, ilçenin dört tarafı vardır, üç tarafında DEAġ vardır, bir tarafı açıktır, o
açık olan kısım da Türkiye‟ dir. Bütün mühimmat gitmiĢse Türkiye‟ den gitmiĢtir, bütün gıda gitmiĢse Türkiye‟ den gitmiĢtir ve orada
savaĢan insanların eĢleri, çocukları, hanımları, anneleri, babaları, savaĢamayacak olanları Türkiye‟ dedir. Yani, adama diyorsun ki:
“ Senin gözünün arkada kalması gerekenlerin hepsi Türkiye‟ de, emin ellerde.” Dolayısıyla, yani, bunu da kabul etmek lazım Allah için.
O zaman sen nasıl farklı bir Ģey dersin oradaki “ Kürtler dıĢlandı.” diye?
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ama orada PYD bir yeri iĢgal etmiĢ miydi, yoksa saldırıya mı uğradı?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Dolayısıyla, üç tarafı da saldırılı, kuĢatılmıĢ bir yerde, tek yardıma
açık olan yer Türkiye‟ de. Türkiye de bu yardımı, desteği verdi. Hatta, ilave olarak da Kuzey Irak‟ tan da gelen güçlerin de kendi
ülkesinden geçerek oraya katkı verilmesini de sağladı.
Yine, bir baĢka konu -az bir sürem kaldı da- kıĢlalarda Ģüpheli ölümlerle ilgili olarak yani intiharlar… Ġntiharla oluyor ama
birçokları… Bu gerçekten ciddi bir problem. Sadece Silahlı Kuvvetlerde değil, her kurumda da ciddi problem; Emniyette de vardır,
diğer memurlarda da. Bizim bakanımız intihar etti, birçok yerde üniversite rektörleri intihar etti. Bazı yerlerde çok öne çıkıyor ama bazı
yerlerde yok. Ġntihar bu toplumun ortak bir problemi. Ama nasıl çözeceğiz, biz buna bakalım. Ama kafalardaki bu soruyu gidermek için
de biz birçok… Doktorlarla görüĢmesi, ruhsal incelemesi ama en son Ocak 2015‟ te biz 6586 sayılı Kanun‟ la bir değiĢiklik yaptık, dedik
ki: Ola ki bir Ģüphen varsa, bu olay olur olmaz bir avukatı sen hemen ata -bütün parasını da biz vereceğiz- aileye hemen haber
verilecek, senin atadığın avukat otopsisine de girecek, otopsiden en sonuna kadar, eğer dava açılırsa dava aĢamasında avukat takip etsin
-yine parasını ben ödeyeyim- yeter ki kafanda bir kuĢku kalmasın. Bütün hepsi bizim evladımız ve bize emanet edilmiĢtir, bizim buna
sahip çıkmamız lazım. Yani alınması gereken çok Ģey var. Bu sadece Türk ordusunda değil, Amerikan ordusunda da, bir baĢka orduda
da bu problem var ama bu problemi nasıl çözeceğiz?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Amerika‟ nın rakamını bir verseniz.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Amerika‟ nın rakamını versem, 30 binlerde falan Ahmet Bey.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ama bu rakam biraz abartılı değil mi?
BAġKAN – Sayın Bakanım, teĢekkür ediyorum.
Süreniz doldu, kalan soruları…
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MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Efendim, daha Ģey olursa onları da yazılı olarak vereyim diyeyim
olur mu?
BAġKAN – Lütfen…
Çok teĢekkür ediyorum.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) – Estağfurullah.
BAġKAN – Değerli milletvekilleri, kurum bütçeleri üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
ġimdi, bütçeleri oylamaya geçeceğim yalnız Sayın Bakanım bütçelerin oylanması akabinde Millî Savunma Bakanlığı fiilî
kadrolarını görüĢeceğiz. Uygun göreceğiniz personelin dıĢındaki arkadaĢlar Ģimdiden yavaĢ yavaĢ salon dıĢına çıkmaya baĢlarlarsa
seviniriz. Sadece Komisyon üyelerimiz ve Sayın Bakanın uygun göreceği bürokratların dıĢındaki bütün arkadaĢları dıĢarıya rica
ediyorum.
Sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutup oylatacağım:
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Millî Savunma Bakanlığı 2016 yılı bütçesi ve 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN - Savunma Sanayii MüsteĢarlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Savunma Sanayii MüsteĢarlığı 2016 yılı bütçesi ve 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN - Değerli arkadaĢlar, Ġç Tüzük'ün 32‟nci maddesine göre verilmiĢ bir önerge vardır, okutup oylarınıza sunacağım:
Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanlığına
Millî Savunma Bakanlığının 2016 yılı merkezî yönetim bütçesiyle ilgili 2016 yılı gizli fiilî kadrolarının görüĢülebilmesini
teminen Ġç Tüzük‟ ün 32‟nci maddesi uyarınca kapalı oturum kararı alınmasını arz ve teklif ederim.
Ġsmet Yılmaz
Millî Savunma Bakanı
Sivas
BAġKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
Değerli arkadaĢlar, kabul edilen önergeyle Ġç Tüzük'ün 32‟ nci maddesi gereği Sayın Bakanın Komisyonda kalmasını uygun
göreceği görevliler dıĢındaki görevliler ile basın mensuplarının ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerin salondan ayrılmaları
gerekmektedir. Bu hususa uyulmasını rica ediyorum. Seslendirme sistemi ve kapılar kapatılacaktır.
Kapalı oturuma geçiyoruz.
(Kapalı oturuma geçildi)
Kapanma Saati: 02.09

