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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 10.33
BAŞKAN: Oğuz Kağan KÖKSAL (Kırıkkale)
_______0_______
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, önce komisyon toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Her ne kadar bu 2’ nci toplantıysa da
geçen toplantı çok ani yasama yılının bitim noktasına geldiği için o toplantıda çok arkadaşlarımız katılamamıştı.
Geçtiğimiz perşembe günü biliyorsunuz toplantı gündemi ve hazırlık yapmıştık fakat maalesef o günde bu 24 tane
şehidimizin bir gün evvel olması ve milletvekillerimizin pek çoğunun şehit cenazeleri için seçim bölgelerine gitmiş olmalarından dolayı
toplantıyı bugüne erteledik.
Bugünkü toplantımızın iki gündemi var. Birincisi Başkan vekili seçimi, ikincisi de önümüzdeki toplantılarla -bugün dosya
almıyoruz- ilgili bir komisyon kararı alarak hangi usul ve esaslar çerçevesinde, esasen, zaten hangi usul ve esasların ne şekilde
yönetileceği her ne kadar varsa da ama biz birazcık da kendi içimizde özel bir esas ve usul tespit edelim dedik. Bu çerçeve içerisinde
arkadaşlarımızın görüşlerine başvuracağız ve komisyonlarımızı örnek vermek istersek sadece gündemde olduğu maddelerin veya
gündeme ilgili dosyalar geldiğinde mi bu toplantıları yapacağız yoksa gündemde konu olmasa da belli periyotlarla en azından birtakım
fikir oluşturmak, gelecekteki çalışmalara esas teşkil etmek adı altında birtakım çalışmalar yapacak mıyız; bunlarla ilgili veya bazı teknik
imkânlarla yeni birtakım çalışmalar var, onlar hakkında bilgi vereceğim daha sonra, toplantının o gündemine geçtiğinde. Böyle bir
şekilde toplantıyı tamamlamayı düşünüyorum.
Tabii arkadaşlarımızın önerileri varsa o iki maddeye bir üçüncü madde de ekleyebiliriz. Onun için toplantıya başlamadan
önce arkadaşların bu iki maddeye eklenmesini istediği bir şey varsa onu ekleyelim, öyle başlayalım ama zaten ikinci madde oldukça
geniş çerçeveli bir madde. Onun içine her şey sığar. O bakımdan da zannediyorum arkadaşların da böyle bir görüşü yok.
Ben tekrar arkadaşlarım, çoğunluğumuz olduğundan toplantıyı açıyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum ve toplantıda birinci
gündemimiz Başkan vekilliği seçimidir. Bu hususla ilgili komisyonumuza gelen bir önerge var.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, izin verir misiniz, önergelere geçmeden önce bir hususta...
BAŞKAN – Tabii, buyurun.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Şimdi, Türkiye çok ciddi bir süreçten geçiyor. Bir tarafta yükselen bir terör dalgası,
Türkiye’ nin gündeminde bütün siyasi partilerin üzerinde, seçimlerden önce üzerinde çok yoğun vaatlerde bulunduğu bir anayasa
çalışması başlamış, uzlaşma komisyonu kurulmuş bu konuda. Parlamentonun önümüzdeki gündemi çok yüklü. Böyle bir yüklü süreçte
Parlamentomuza da çok büyük görevler düşmektedir. Burada esasen uzlaşmayı Parlamentoda sağlarsak bu halk katında da yerini bulacak
ve orada da barışın ve uzlaşmanın adımlarını biz burada örnek olarak atmış olacağız.
Şimdi, bir başkanımız var, AKP Millî Savunma Komisyonu üyesi olarak. Başkan vekilinin de siyaseten ve uzlaşma
kültürünü hiç olmazsa kendi komisyonumuzda yaşama geçirmek adına muhalefet partilerinden bir başkan vekili seçilirse komisyon
çalışmalarının daha uzlaşmacı, daha barış içinde yürüyeceğini, birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu
konuda arkadaşlarımın, düşüncelerimi takdirine sunuyorum. Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, ben teşekkür ediyorum tabii söylediğiniz için ama yani bu farklı bir boyut. Tabii ki biz çalışmalarımızda
her zaman iş birliği ve demokrasi içerisinde bu işi yürüteceğiz. Tabii demokrasi deyince aklımıza seçim geliyor, seçim gelince de adaylar
çıkar, o adayların içerisinden seçilir ve tabii ki başka aday varsa onu da alacağım ama başkan vekilliğinin de çok bir uzlaşı noktasında
şunda uzlaşalım demek bir noktada arkadaşların oylarına da bir saygısızlık olarak, kendim Başkan olarak onu öyle değerlendiriyorum
ama bir görüştür. Ben görüşünüzü almış oldum. Teşekkür ediyorum arkadaşım.
Ve şimdi “ İstanbul Milletvekili Sayın Şirin Ünal’ ı aday gösteriyorum.
Mustafa Akış
Konya”
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Başka aday gösteren arkadaşımız var mı?
Başka aday olmadığına göre zarfları dağıttırıyoruz.
(Oylar toplandı)
...- Adayın ismini bir daha öğrenebilir miyiz Başkanım?
BAŞKAN – “ Millî Savunma Komisyonu Başkan Vekilliğine İstanbul Milletvekili Sayın Şirin Ünal’ ı aday gösteriyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Mustafa Akış
Konya”
Tasnif Komisyonu için usul gereği 2 arkadaşımızı seçmek istiyorum.
Tasnif Komisyonuna 2 isim önerirseniz.
...–……
BAŞKAN – O önerge sahibi, onu almayalım da.
Yan yana olan 2 arkadaşımız, isimlerini hem söylesinler, bugün tanıştırma...
Evet, 2 arkadaşımıza...
(Oyların ayrımı yapıldı)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, İstanbul Milletvekili Sayın Şirin Ünal, Başkan Vekili seçilmiştir, hayırlı olsun.
Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 2’nci maddesine geçiyorum.
2’ nci maddede kısa bir hazırlığımız var, önce ben onu okuyayım. Ondan sonra da arkadaşlarımızın görüşlerine...
....– Sayın Başkan, oyları çekimser veya...
BAŞKAN – Bir dakika, onu söyleyelim. Tutanakta var ama söylemedim.
17 oy pusulasından 11 milletvekilimiz Sayın Şirin Ünal’ a oy vermiş, 6’ sı da boş çıkmış.
Sayın milletvekillerim, değerli arkadaşlarım, gündemimizin 2’ nci maddesi komisyonun çalışma usul ve esasları üzerindeki
görüşmeyi açıyorum. Tabii bu usul, esaslar zaten var olan usul esaslara uyulacak, onu değiştirme anlamına söylemiyorum ama bununla
ilgili bazı biz yenilikler, çalışmalar düşünüyoruz. Sizlerin de görüşleri varsa onları da almak istiyoruz. Önce bir komisyon kuruluşu,
çalışmaları ve komisyonla ilgili daha önceden gelen notlar, bilgi notları hepinize gönderildi ama ulaştı mı bilmiyorum arkadaşlara.
Ulaşmayan varsa onlara yeniden gönderelim. Ulaştı mı?
...– Yok, ulaşmadı.
BAŞKAN – Sekreteryalara gönderildi. O zaman size vermemişler demek ki. Eğer gitmeyen varsa onlara tekrar verelim
çünkü biz bütün sekreteryalara, gelmeyen arkadaşlarımıza hemen onu bir not alın da...
Sayın Turhan Tayan “ Gelmedi.” dediniz galiba.
TURHAN TAYAN (Bursa) – Bir bana mı geldi, diğer arkadaşlara geldi mi?
BAŞKAN – Dağıttık çünkü de onun için diyorum. Yani yeni değil, bir ay filan oldu. Yaz dönemine rastladığı için belki
demek ki onları bir tespit edin de hepsini…
Şöyle bir 4 tane önerimiz var, arkadaşlarımıza onu söylemek istiyorum: Komisyona gelen tasarı ve teklifler ile Komisyon
toplantı gündemlerinin Komisyon üyelerine anında duyurulması adına bir e-mail grubu oluşturulma çalışmasını başlattık biz. “ Bu e-mail
grubunda Komisyon üyesi milletvekilleri ve danışmanlarımız yer alacaktır.” diye bir çalışmamız var.
Gene, gündemde kanun teklifi olsun veya olmasın en az ayda bir toplantı yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Komisyonumuzun esas olarak görüştüğü kanun tasarı veya tekliflerini görüşmeden önce Komisyon uzmanı tarafından hazırlanacak teklif
veya tasarı bilgi notu üyelerimize dağıtılacaktır. Bu bilgi notunda teklif veya tasarının içeriği, yapılan değişiklikler, getirilen yenilikler ve
kaldırılan hükümler hakkında özet bilgiler verilecektir.
Gene, Komisyon çalışmalarıyla ilgili olarak uluslararası gelişmeler, Komisyon yasama uzmanı ve araştırma merkezi
uzmanları tarafından takip edilecek ve konuya ilişkin bilgi notları Komisyon üyelerimize e-mail grubuyla aktarılacaktır.

Burada

olmayan 4 maddeyi -önce yazmıştık- şimdi, bugün az önceki teklifimizde bir 5’ inci madde de buraya eklemek istiyoruz.
Komisyonlarımız gündemsiz eğer 2’ nci madde kabul edilir de gündemsiz ayda bir toplantı yapacak olursak bu toplantılarda da
Komisyonumuzu ilgilendiren konular üzerinde tartışma, bilgi edinme, bir fikir teatisi veya bir fikir birliğine varabilme… Ayrıca,
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Komisyonumuzda düşüncelerimiz böyle bu tür toplantılarda da gene Komisyonumuz tarafından özellikle Komisyonumuzu ilgilendiren
bazı kurumları da buraya davet ederek bunlar hakkında da bir bilgi alışverişinde bulunma şeklinde bir düşüncemiz var.
Şimdi, isterseniz başka ilave eden varsa onları alalım veya bunları tartışarak ondan sonraki maddelere geçelim. Evet,
arkadaşlarımızın… İsterseniz şu 1’ inci maddeden başlayarak tartışalım sonra ilave edilirse ekleyelim. 1’ inci maddede zaten pek
tartışılacak bir şey yok. Biz böyle bir e-mail grubu oluşturma gayreti içerisindeyiz ki haberleşmeyi daha çabuk yapalım, bilgi akışını
daha hızlı yapalım, bununla ilgili zaten danışmanlardan arkadaşlarımız bilgi notlarını alıyor.
Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Bu noktada arkadaşlarımızın herhangi bir teklifi var mı? Yok, 1’ nci maddeyi geçirdik.
“ Gündemde teklif olsun veya olmasın en az ayda bir toplantı yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.” diye bir
teklifimiz var. Bu hususu arkadaşlarımızın tartışmasına görüşlerine açıyorum.
Buyurun Ali Bey.
Bir de başta da söyledim, ilk toplantı, gerçi, herkes birbirini tanımaya başladı ama gene ismini ve seçim yerini söylerse daha
hoş olur.
ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Ali Şahin, Gaziantep Milletvekiliyim.
…- Sayın Başkanım, aslına bakarsanız Türkiye’ nin gündemi savunma ve güvenlik açısından da oldukça yoğun. Türkiye’ nin
bulunmuş olduğu coğrafya itibarıyla son derece sıcak ve çatışmalara her an, her zaman açık bir coğrafyada yaşıyoruz Türkiye olarak. Bu
anlamda bizim aslında ayda bir kere toplanıp gündem dışı oturmamızdan öte mutlaka ay içerisinde oluşacak gündemler vardır. Bu
gündemi sadece sekretarya değil, bizim arkadaşlarımızın da bence öneri şeklinde bu konuyu bu ayki toplantımızda görüşebiliriz şeklinde
getirmesinde ben yarar görüyorum açıkçası.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı?
O hâlde ayda bir toplanma gündem haricindeki -bu ayda bir yani gündemimiz olursa- tabii ki daha gündem gereği hemen
toplanabiliriz bu mutat toplantı olarak düşünüyoruz bunu “ en az ayda bir kere” demişiz.
Ayda bir kere toplanma hususunu oylarına arz ediyorum: Kabul eden arkadaşlar… Peki teşekkür ediyoruz.
Komisyonumuzun esas olarak görüştüğü kanun tasarı veya tekliflerini görüşmeden önce Komisyon uzmanı tarafından
hazırlanacak teklif notu … dağıtılmaya çalışacaktır. Bu bilgi notunda teklif veya tasarının içeriği, yapılan değişiklikler, getirilen
yenilikler ve kaldırılan hükümler hakkında bilgiler özet olarak yer alacaktır. Bu, teknik bir çalışma zaten biz istiyoruz ki “ Üyelerimiz
buraya gelirken tekliflerle ilgili çalışmaları ne merkezdedir, ne olmuştur, ona göre bir karar verilsin ve tartışma daha belli bir konu
üzerinde yapılsın.” diye bunu bizim uzmanlarımız hazırlayıp sizlere verecekler. Bu hususta bir eki olan...
Buyurun.
…- Çalışılacaktır değil dağıtılacaktır.
BAŞKAN - Bir dakika yanlış mı söyledim ben. Dağıtılma zaten “ dağıtılacaktır” diye yazmışım. Evet, yanlış söylemişim,
“ dağıtılacaktır” diye yazmışım.
Bu konu üzerinde görüşü olan başka arkadaşımız var mı ?
Peki, teşekkür ediyorum.
Gene, burada Komisyon çalışmalarıyla ilgili olarak uluslararası gelişmeler Komisyon yasama uzmanı ve araştırma merkezi
uzmanları tarafından bizim uzmanlarımız takip edecek ve konuya ilişkin bilgi notları Komisyon üyelerimize 1’ inci madde de karar
verdiğimiz e-mail grubu aracılığıyla gönderilecektir. Bu hususta bir önerisi olan arkadaşımız var mı?
O zaman bu maddenin de bu şekilde devam etmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler arkadaşlarımız… Evet, kabul
edilmiştir.
5’ inci madde olarak mademki ayda bir toplanma kararı aldığımızda gündem dışı konulara -ki az önce Gaziantep
Milletvekilimiz Ali Bey’ in söylediği konuda bu 5’ inci maddenin içerisinde esasen. Eğer gündemde şöyle bir usul yapabiliriz: Her ay
toplantı günü belki bundan sonrasını belli edeceğimiz için o toplantıya kadar gündeme alınmasını üyelerimizin veya gündemde
tartışılmasını, gündeme alınması değil de tartışılması çünkü gündemde olmayan maddelerle toplanacağımıza göre konunun
tartışılmasıyla ilgili talepler Komisyonumuza gelirse onları da değerlendiririz. Ama bu toplantılarda genellikle millî savunmayla ilgili
konuları görüşmek sadece millî savunmayla ilgili konuların ötesinde o hususta çalışan, o hususta herhangi şu andaki kamu kuruluşu veya
özel kuruluş niteliğinde olan ama savunma sanayisiyle veya savunmayla ilgili çalışmalar yapan kurumları da zaman zaman buraya davet
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edelim, onlardan bilgi alalım diye düşünüyoruz. Çünkü ne olup bittiğini belli ölçüde bilmek lazım. O bakımdan da 5’ inci madde olarak
öyle bir çalışma usullerine eklemiş oluyoruz.
Bu hususta önerisi olan…
Buyurun.
…- …hangi gününde toplanacağımızın kararlaştırılması…
BAŞKAN – Onu kararlaştıralım tabii.
…- Yoksa ayda bir toplantıyı Sayın Başkanın uygun göreceği bir zaman başka üyelerin uygun zamanları olmayabilir ama
toplantı günü hangi ayın hangi günü belirtilirse bizler tarafından da bilinmiş olur. O nedenle konunun takibi açısından bugünün
saptanması gerektiğini düşünüyorum.
BAŞKAN – Onu zaten toplantının sonunda hani tekrar “ Şu tarihte toplanmak üzere kapatacağız.” dediğimizde onu orada bir
tartışalım. Doğru yani insanların bilmesinde yarar var. Tabii, bu hususta benim aldığım notlar yani çalışma uzmanı arkadaşlarımızın da
yaptığı çalışmalarda aldığımız ana notlar bunlar. Buraya artık ilave edilmesini isteyen arkadaşımız varsa onları da dinleyelim. Bu
toplantı birazcık da daha ziyade böyle şeye açık, bilgilere…
Buyurun Sayın Bakanım.
TURHAN TAYAN (Bursa) – Turhan Tayan, Bursa…
Şimdi, Sayın Başkan, bu ayda bir yapılacak resmî gündem dışı toplantıların ve 5’ inci maddede önerdiğiniz gündem dışında
tartışılacak konularla ilgili olarak bilindiği gibi, İç Tüzük’ e göre, Komisyonumuz Meclis Başkanlığınca Komisyonumuza havale eden…
BAŞKAN – İşleri görüşür tabii.
TURHAN TAYAN (Bursa) – …teklif ve tasarılarla bağlıdır. Ancak, bu belirlenen gündem dışında yapılacak toplantılarda
Komisyon üyesi arkadaşların uygun göreceği veya Başkanlığın uygun göreceği bazı konular üzerinde fikir, görüş teatisi anlamında bir
toplantı olacaktır. Ancak, bu konuda bir hususa dikkati çekmek istiyorum. Bu toplantılarda herhangi bir somut konu üzerinde yapılacak
tartışmaların kamuoyuna Komisyonun belirlenmiş bir görüşü şeklinde intikalinin hem Komisyon çalışmaları -gelecekteki çalışmalarıhem Genel Kurulu hem de kamuoyunu yanlış oluşturmaya, yanlış şeye sevk edebilme riski vardır. Bu konuda çok hassas olunması
gerekir. Tabii, Komisyonda gündem dışında Komisyon üyeleri olarak Komisyonumuzu ilgilendiren konularda görüş alışverişinde
bulunmasıyla tabii bir demokratik süreç açısından yararlı görmek mümkündür. Fakat burada gündem dışında ortaya konacak bir konu
tartışılır da iktidar grubunun belli bir konuda görüş birliğine varması diğer üyelerin bu görüşe karşı çıkması ve neticede Komisyonda
böyle bir kanaat, böyle bir eğilim belirdi şeklinde ortaya çıkacak ve kamuoyuna intikal edecek hususlar Komisyonumuza rahatsızlık
verebilir, Genel Kurula da yanlış birtakım yansımalar ortaya çıkabilir. Bu konulardaki hassasiyeti ortaya koymak isterim. Buna çok
dikkat edilmesi gerekir. Bizim çalışmalarımıza da sıkıntıya sokabilir, kamuoyunu da yanlış yönlendirebiliriz, gereksiz birtakım
tartışmalara sebebiyet verebiliriz. Bu konunun iyi disipline edilmesini öneririm. Takdir tabii ki Komisyon üyesi arkadaşlarımın.
BAŞKAN – Turhan Bey, teşekkür ediyorum.
Aslında bir ayda bir toplantı yapalım diye o teklifi getirirken aynı çekinceyi de ben kendi içinde yaşayarak gündeme
getirdim. Çünkü buradaki bizim yapacağımız toplantı veya ayda bir yaptığımız gündemsi toplantı bir noktada meseleleri tartışmak ve şey
oluşturmak -biz ilerde belki “ zihin jimnastiği” diyebiliriz- ama günü geldiğinde ihtiyaç olabilecek bir tartışma oluşturmak. Ama
dediğinize ben yürekten katılıyorum. Bir konuda buradaki yapılan konuşma dışarıya başka türlü intikal edebilir. İki türlü, iktidar veya
muhalefet meselesine de bakmıyorum. Diyelim ki biz burada fikir birliğine de vardık ama gündemde bizim konuştuğumuz gündeme
gelmeyince Genel Kurul sıkıntı altında kalacak. Ben katılıyorum aynen buna. Onun için bu biraz hassas bir konu.
TURHAN TAYAN (Bursa) - Hükûmet de sıkıntıya girer.
BAŞKAN - Dışarı intikal de yanlış olacak. Sanki Millî Savunma Komisyonundan böyle bir karar çıkmış gibi. Biz bu teklifi
getirirken zaten bunu bir hayli de tartıştık. Ben dediğinize aynen katılıyorum. Belki gündemde problem yaratmayacak konular. Onun için
de az önce arkadaşıma, Ali Bey’ in söylediği söze şunu ilave ettim, dedim ki: “ Önceden bir elimize geçerse hani bir bakarız, birlikte
görüşürüz. Şunları gündeme alalım. Şunu alırsak sıkıntı yaratır gibi konuyu bilerek yapmak daha faydalı olur.” Ben şeyinize aynen
katılıyorum.
Teşekkür ederim.
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TURHAN TAYAN (Bursa) - Konularımızın ratingi yüksektir. Yani çeşitli çevrelerin ilgisini aşırı ölçüde çeken konulardır.
Millî güvenliği ilgilendiren konulardır. Kozmik konulardır. Burada serbest kürsü şeklinde konuşmaları disipline etmek tabii ki başkan
olarak size düşer ama ben önemli gördüğüm için hatırlatmak istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ramazan Bey…
YILDIRIM M. RAMAZANOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Başkanım, bir önceki toplantıyı şehit cenazelerimiz nedeniyle
iptal ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyorum.
Tabii, bu örnekten yola çıkarak, biraz önce gayet güzel bir usul belirlediniz. Hani her toplantının sonunda bir sonraki
toplantının tarihini ve saatini belirleyerek ayrılalım dediniz. Bu son derece güzel bir uygulama olur. İlaveten, buna ek olarak, Sayın
Başkanım, çünkü bazı gündemde sık değişen konular oluyor, acaba bu konu nedeniyle toplantımız iptale uğradı mı, uğramadı mı,
tereddüdüyle yola çıkmamak için yine bir gün önceden danışmanlarımızın bilgilendirilmesinde fayda olur.
BAŞKAN – Bir gün değil, üç dört gün önceden yine bildiririz.
YILDIRIM M. RAMAZANOĞLU (Kahramanmaraş) – Onu arz etmek istemiştim.
Bir de, ben Avrupa Birliği Komisyonunda şöyle bir yanlış uygulama gördüm, onda da başkanımızı uyardım: İki toplantı tam
Genel Kurul saatlerine denk getirildi. Üçte Genel Kurul başlıyor, üçte bize toplantı saati konuluyor. Eğer siz de uygun görürseniz bizim
bu toplantı saatimizin, hani günleri belirleyeceksiniz ama, 10.30 olarak tayin edilmesini rica ediyorum.
Bir de, milletvekillerimiz dışındaki arkadaşlarımızı da tanısak bizim için de faydalı olur.
(Komisyon görevlileri kendilerini tanıttılar)
BAŞKAN – Buyurun.
…- Turhan Bey’ in ifade ettiklerine bir katkı olarak şunu söylemek istiyorum, şunu eklemek istiyorum: Tabii ki burada
disipline edilmiş meseleleri konuşmak ve dışarıya da -aksettireceksek eğer- bir aksettirme yöntemi, metodu belirlemekte fayda var.
Ancak Komisyonumuzu biraz daha aktif hâle getirmek adına, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve Türkiye kamuoyunda Millî
Savunma Komisyonunun algısı nedir? Biraz da belki bunu da tartışmak lazım. Son derece pasif, getirilen birtakım önergeleri onaylamak
şeklinde böyle bir… Bana söylenen dışarıda komisyonumla alakalı şeyde, bu benim kabul ettiğim bir tanım değil tabii ki. Ancak
Komisyonumuzu son derece aktif hâle getirmek gibi bence bir çaba içerisinde olmalıyız. Belki her konuyu paylaşamayabiliriz ama
üzerinde konsensüs sağladığımız kimi konuları da bir tavsiye niteliğinde kamuoyuyla paylaşmakta ben açıkçası fayda görüyorum.
Bizim Komisyonumuzu bir think tank düşüncesiyle hareket ettirmekte, çalıştırmakta ben fayda görüyorum. Burada mutlaka
belli konularda karşıt görüşler olacaktır. Karşıt görüşlerin olması da bence gayet normal. Farklı bakış açılarına, farklı perspektiflere sahip
olabiliriz ama buradaki ben Komisyonun niyetinden herkesin ülkemiz menfaatine, insanlık menfaatine kanaatler ortaya çıkacağını
düşünüyorum. Onun için bu noktada biraz daha böyle cesur olmakta ben fayda görüyorum açıkçası.
BAŞKAN – Buyurun.
TURHAN TAYAN (Bursa) – Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bu ilk toplantıda bir araya geliyoruz. İnşallah iktidar
milletvekili olarak bundan sonra karşılaşacağımız birtakım şeylerde bu cesur fikirlerini Hükûmete rağmen buraya getirirse biz de çok
memnun oluruz. Biz muhalefet partilerine mensup komisyon üyeleri olarak o görüşme ve tartışmalardan rahatsız olmayız aksine
memnun oluruz. Ama ben işin doğasını ifade ediyorum. Bizim komisyonlarımız batıdaki, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ ndeki
kongre ve temsilciler meclisindeki komisyonlardan farklıdır. İnşallah o günlere ulaşırız ve ileri demokrasi anlayışı içerisinde
komisyonlarımızı öyle bir hükmi şahsiyete, öyle bir fonksiyona kavuşturursak çok memnun oluruz.
BAŞKAN – Buyurun.
…- Sayın Başkan, Millî Savunma Komisyonunun rating alan bir komisyon olup olmamasından öte, Millî Savunma
Komisyonunda tartışılan konuların kamuoyuna yansıdığı zaman çok önemli etkileri olduğunu düşünmek zorundayız. Biz burada
kendimiz sohbet olarak bir askerliğin kısaltılması konusunu konuşsak bile, ertesi gün gazetelerin manşetlerinde Millî Savunma
Komisyonunda bu konunun ele alındığı yolunda haberler çıkmaya başladığı zaman, Sayın Tayan’ ın söylediği gibi basit bir örnek olarak
söylüyorum, büyük bir beklenti içerisine sokmuş oluruz. Dolayısıyla ben burada tartışılacak konuların aslında gündeme geldiği ya da
kamuoyuna yansıdığı zaman çok önemli etkiler yapabileceğini düşünerek, o gündemsiz toplantılarda esasen savunma sanayisindeki
gelişmeler, dünya savunma sistemindeki olaylar gibi konularda uzmanlardan bilgi alınarak, uzmanlara soru sorularak kendi ufkumuzun
genişletilmesi, bilgi birikimimizin artırılması ve ilerdeki komisyon çalışmalarımızda gündeme gelen konularla ilgili altyapı olması
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gerektiğini düşünüyorum. Değilse, burada, komisyona gelmemiş, havale edilmemiş ama savunmanın konusu olan konuları burada
gündeme getirir tartışmaya başlarsak, biz kendimiz bir kamuoyu oluşturmuş oluruz. Dolayısıyla bunun da, hem Komisyonun görevi
açısından görevi olmadığını hem de çok riskli bir konu olduğunu, kamuoyunu yanlış yönlendirebileceğimizi düşünüyorum. Bu kaygı
nedeniyle de, ben, aslında o konuların gündemde rating kazanacak biçimde getirilmesine karşı olduğumu söylemek isterim.
BAŞKAN – Zaten dikkat ederseniz ben 5’ inci madde olarak bir şey söyledim o şeye geçerken. Önce 4 tane okudum, 5’ inciyi
ilave ettim. Orada da dedim ki, ihtiyaç olduğunda bu tür kuruluşlardan uzmanlar çağırarak burada bilgilendirmek ve kendimizin
altyapısını bu hususta güçlendirmek diye zaten… Onun için bu noktayı zaten böyle tutanaklara geçmiştik.
Evet, Ali Bey…
…- Şimdi, benim bu düşünceyi arkadaşlarımızla paylaşmaktaki gayem karşılıklı olarak tabii ki… yaratmak

veya

Türkiye’ nin gündeminde veya Meclis gündeminde sıkıntı yaratacak birtakım konuları paylaşmak değil. “ Güvenlik” derken, güvenlik
bugün dünyanın bir sorunu. Afganistan’ dan tutun, Amerika’ ya kadar uzanan geniş bir coğrafya güvenlik problemiyle karşı karşıya, terör
problemiyle karşı karşıya. Sadece Türkiye’ nin değil Orta Doğu’ daki gelişmeler, ne bileyim Kafkaslardaki gelişmeler veya Balkan
coğrafyasındaki gelişmeler de Türkiye’ nin güvenliğini yakından ilgilendiren meseleler. Benim buradaki amacım tabii ki Millî Savunma
Komisyonunun rating yapması, diğer komisyonlarla bir yarış içerisine girmesi değil. Belirttiğim gibi insanlığın, başta ülkemi z olmak
üzere insanlığın yararına olabilecek ne tür düşünceler ortaya koyabiliriz biz burada. Ben, bir de yani, kimi meselelerin, konuların belli bir
düzeyde, milletvekili düzeyinde tartışılmasından kesinlikle çekinilmemesi taraftarıyım açıkçası. Bahsettiğim gibi konu, böyle,
Türkiye’ de rahatsızlık yapacak, rahatsızlık oluşturacak birtakım gündemleri buraya taşımak ve burada kaynaştırmak değil, dünyayı
ilgilendiren, çevremizi ilgilendiren ve çevremizdeki gelişmeleri de bizler burada tartışabilmeliyiz diye düşünüyorum. Düşüncem buydu.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Buyurun Turhan Bey.
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, bu, ayda bir yapacağımız toplantılara bir değişik açı getirmek istiyorum.
Komisyonumuzun en kısa zamanda, Genelkurmay Başkanlığınca terörle mücadelede içinde bulunduğumuz durum hakkında
bilgilendirme toplantısının sağlanmasını. İki, 1997 yılında Bakanlığın on yıllık tedarik planı, özellikle savunma sanayiyle ilgili kurumları
ilgilendiren sanayicilerin kendi yatırım programlarını geliştirebilmeleri için önlerini görmeleri, Millî Savunma Bakanlığının
ihtiyaçlarının ve on yıllık tedarik planlarının bilinmesinin savunma sanayicilerini yatırım yapmada ve geliştirmede çok yararlı olduğu
düşüncesiyle böyle bir plan yapılmış ve bu plan yurt çapında sanayicilere anlatılmış, ilan edilmişti ilk defa. Şimdi, on yıl geçmiş, on
beşinci yılın içerisindeyiz. İkinci bir on yıllık tedarik planı yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır bilmiyoruz. Yine Savunma Bakanlığında
Komisyonumuza tedarik planıyla ilgili bilgilendirme yapılmasını yararlı görüyorum. Eğer Komisyonumuz ve Başkanımız olarak siz de
uygun görürseniz hem terörle mücadeledeki son durumun birinci ağızdan, Genelkurmaydan alınması, bir brifing verilmesi hem de
tedarik planının görüşülmesini öneriyorum.
BAŞKAN - Evet, aslında bu, 2’nci madde de bir hayli tartışıldı. Zaten başta da söylediğim gibi bu 2’nci madde çok çerçevesi
geniş bir madde yani her toplantıda bu 2’ nci maddenin bir parçasını tartışabileceğimiz bir madde. Bunun için de öylesine bir tartışma
açtık, zannediyorum arkadaşlarımız tartışmalarını şey yaptılar.
Şimdi, müsaade ederlerse basın mensubu arkadaşlarımızdan bir rica edelim, bundan sonra bir beş on dakika biz kendi
prensiplerimizi belirleyecek şekilde bir şey istiyorum. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Toplantının genel gündemindeki
maddelerimiz tamamlandı.
Şimdi, iki madde hususunda ben bir toparlamak istiyorum söylenenleri. Birincisi, bu, gerçi oylattık ama onu tekrar bir
düzeltmek gereği hissettim bu tartışmaların çerçevesinde. Gündemde kanun teklifi olsun olmasın ayda bir toplantı dedik. Hatta “ en az
ayda bir” denmiş ama zaten “ en az ayda bir” filan dememiz de İç Tüzük’ e ve şeye de çok uygun bir toplantı gündemi olmadığı için. Eğer
uygun görürseniz arkadaşlar şöyle bir değişiklik yaptım onu: “ Gündemde kanun teklifi olsun veya olmasın prensip olarak ayda bir
toplantı.” Bakarsınız, gerçekten, o ay da görüşeceğiniz hiçbir şey olmaz veya Türkiye’ nin gündemi farklı bir gündem olur belki
yapmayabiliriz. “Prensip olarak ayda bir” diyelim ve her toplantının sonunda da hangi günde toplanacağımızı şurada tartışalım, karar
verelim o şekilde… Şeye katılıyorum, on buçuk toplantısı uygundur. On buçukta da yapalım diye düşünüyorum; birincisi bu.
…- Sayın Başkan.
BAŞKAN – Buyurun.
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… - Bu toplantının mümkünse salı, çarşamba, perşembe günleri… Pazartesi ve cuma dışındaki günler seçim bölgelerine
gidiyoruz.
BAŞKAN – Tabii. Yani salı günleri de genelde grup oluyor. Çarşamba günü gibi düşündüm ben hep, onun için de çarşamba
sabah daha uygun gibi geliyor çünkü pazartesi şey ve salı günleri de partilerin grupları oluyor. İşte, onun için dedim, bakarsınız bir gün
veririz o gün diyelim ki bir partinin başka bir şeyi olur, şeyi olur onun için “ en az” diye kendimizi bağlamak yerine “ prensip” olarak diye
yazalım öyle bağlayalım diye onun için söyledim.
İkincisi, çok önemli konuları -dışarıya şimdiki gibi, onun için özellikle basına teşekkür ettim hani bir şey olsun diye- basın
olmadan da, dışarıya çıkartıp, görüşebiliriz ama ne yaparsanız yapın 2 kişinin olduğu yerde artık gizli yoktur yani. O bakımdan da, tabii,
bazı hassasiyetleri de mutlaka gözetmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Evet, tabii bu arada ben baştan yapmam…
Buyurun…
TURHAN TAYAN (Bursa) - İki öneriye OYTEP Planı ve terörle mücadele hakkındaki bilgilendirme toplantısı dışında basın
olmadığı için onu da tekrar ifade etmek istiyorum. Terörle mücadelede neyin ne olduğu konusunda toplum yeteri kadar bilgi sahibi değil
hatta buralarda, bu sıralarda komisyon üyeliği yapmış, parlamenter olmuş arkadaşlarımızın bile birçoğunun, Güneydoğu’ da durum nedir,
sınır nedir, sınır taşı nedir, bunları orada görmeden değerlendirmek, karar vermek çok zordur. Ben öneriyorum ki Komisyon üyelerimiz,
Komisyonumuz sınır bölgesinde, hiç olmazsa belli bir bölgede, iki günlük, sınır bölgesinin bir gözlemlenmesi, karakolların durumu,
fiziken coğrafya, sınır nedir, nereden geçmiştir, nasıl bir manzara vardır, bunun yerinde, Komisyon tarafından görülüp
değerlendirilmesinde yarar vardır çünkü ileride bunu ilgilendiren konular gelecek önümüze. Biz burada, masa başında, kâğıt üzerinde o
nokta hakkında bazı kararlar, bazı görüşler belirleyeceğiz. Ama fazlaca bir zaman almaz. Buradan, iki günlük uygun bir zamanda Millî
Savunma Komisyonuna sınır bölgesinde birtakım güvenlik güçlerimizin gezdirmesi, göstermesi, helikopterle gezdirmesi, karadan
gezmesi, bilgi sahibi olması görünmesinde yarar görüyorum. Yarın burada bir arkadaşımız terörle mücadele açısından işte Suriye
sınırının, Irak sınırının yeniden belirlenmesi, yeniden çizilmesi konusunda bir öneri getirebilir ama oradaki durumu görmüş, oradaki
durumu tespit etmiş, gözlemlemiş bir arkadaşın getireceği bir öneri daha somut olur, daha başarılı olur.
O bakımdan, bu iki toplantıya bir üçüncüsü olarak bunlar kimseyi de rahatsız edecek konular değildir, millî meselelerimizdir.
Bu olaylara bir millî savunma olarak bakacağız, partiler üstü bakacağız, öyle bakılması lazımdır, millî mesele olarak bakılması lazımdır,
öyle yaklaşmamız lazımdır.
Bu üçüncü konunun da tarafınızdan gündeme alınmak suretiyle böyle bir imkân Komisyonumuza sağlanırsa çok yararlı,
faydalı olur düşüncesindeyim.
BAŞKAN – Sağ olun.
Buyurun Paşam.
ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Biraz önce Sayın Vekilimiz on yıllık tedarik programları konusunda bir soru yönelttiler. Türk
Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planları doğrultusunda on yıllık tedarik planları geçmişten beri devam ediyor, şu anda da devam
ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam çift yıllarda bu güncelleniyor, tek yıllarda da planın gidişatına yönelik olarak değerlendirmeler yapılıyor.
Genelde kuvvet komutanlıklarının plan prensipler başkanlıkları bunlardan sorumlu. Bilgiler Genelkurmay Başkanlığında toplanıyor.
Kuvvetlerin ihtiyaçlarını Genelkurmay Harekât Başkanlığı, böyle bizim kurulumuz gibi bir kurul oluşturuyor. Bu kurulda kuvvetlerden
gelen harekât ihtiyaçları değerlendiriliyor, Genelkurmay Başkanlığının onayını takiben bunlar önce stratejik hedef planına giriyor, ondan
sonra da on yıllık tedarik planına giriyor. On yıllık tedarik planı içerisindeki hususlar da Sayın Başbakanımız, Sayın Savunma
Bakanımız ve Sayın Genelkurmay Başkanımızın bir üçlü imzasıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığınca gereği yapılmak üzere icraat
konuyor diye biliyorum. Eğer ihtiyacınız olursa daha detaylı bilgi derleyip size bir brifing de verebilirim.
Teşekkür ederim.
Genelkurmay Başkanlığından brifing talebi konusunda, tabii burada İçişleri Bakanlığımızın da büyük sorumluluğu var
terörle mücadelede...
Konuyu daha iyi biliyorsunuz.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN – Ona tabii genel bir değerlendirme yaptığınız için seslenmedim tabii.
Teşekkür ederim.
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ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Stratejik hedef planları tabii daha uzun efendim.
Bunların dışında gene kuvvet komutanlıklarımızın vizyonlarını belirten, mesela Hava Kuvvetlerinin 2023 hedefi vardı, beş
altı sene önce hazırlanmıştı. Böyle faaliyetlerimiz… Ama en sonunda üçlü bir imzaya, şeye giriyor. Ya dışarıdan tedarik veya içeriden
üretim şeklinde…
BAŞKAN – Tabii, aslında belki toplantının başında yapmam gereken bir işi sonuna bıraktım, belki bilerek bıraktım çünkü
toplantının başında sayımız biraz azdı. Ancak toplantının sonuna doğru hemen hemen komisyon üyelerimiz çoğaldı. Belki tanıtım faslını
biraz eksik yaptım. Onun için de ben tanıtım faslı ve diğer toplantı tarihinin belirlenmesi noktasında o ikisini yaptıktan sonra toplantıyı
kapatmayı düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, zaten birer tane size gönderilen şeyde herkesin böyle kısaca masalarımızın üzerinde kimliğiyle ilgili
bir şey var ama ben isterseniz şuradan hemen önce kendimden başlayarak okuyayım, arkadaşlarımız birbirini tanısınlar ki Komisyon
üyeleri daha ahenkli… Ne kadar çok insan birbirini tanısa daha ahenkli, daha güzel çalışır diye düşünüyorum. Aslında biraz yoğun
zamana geldi. Geçen toplantıda bir akşam yemek yiyelim demiştik ama o teklifimiz baki, akşam veya öğlen, onu bir ayarlayalım, bir
araya tekrar gelelim.
(Komisyon üyeleri kendilerini tanıttı)
Erdal Kalkan…
ERDAL KALKAN (İzmir) – Evet, 18’inci Dönem Edirne, 23’üncü ve 24’ üncü Dönem İzmir Milletvekiliyim. Avukatım,
aynı zamanda ressamım.
Başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Sağ olun, teşekkür ediyorum.
Mustafa Moroğlu…
MUSTAFA MOROĞLU (İzmir) – Denizli, Güney doğumluyum. 1973-74 yılına kadar İzmir’ de, lise ve ilkokul hayatım
orada geçti. 1988 yılında… 24’ üncü Dönem ilk milletvekilliği dönemim.
BAŞKAN – Sağ olun.
YILDIRIM M. RAMAZANOĞLU (Kahramanmaraş) – Kahramanmaraş Milletvekiliyim. Tıp doktoruyum. Hacettepe Tıp
Fakültesini bitirdikten sonra Lozan Üniversitesi ve Berlin Üniversitesi hastanelerinde, İsviçre’ de çocuk sağlığı, hastalıkları ve nöroloji
branşlarında olmak üzere iki farklı dalda uzman hekim olarak yurdumuza döndüm. Marmara Üniversitesi Hastanesinin kuruluş
çalışmalarına katıldım.
Bu arada, tabiri caizse, bilgisayar icat edildiğinden bu yana bilgi işlem uzmanıyım ve bu konuda oldukça önemli
çalışmalarım var. Fakat benim çok merak ettiğim bir konu: Acaba Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şu anda kullanmakta olduğu bilgi işlem
altyapıları içerisinde Linux platformunun ağırlığı nedir? Çünkü bununla ilgili olarak çeşitli dönemlerde muhtelif hükûmetler tarafından
geleceğe dönük olarak Türkiye’ nin bilgi işlem uygulamalarında Linux platformuna dönülmesi, bu açık kaynak kodlu sistemin tercih
edilmesi kararı alınmıştı. Bu nedenden dolayı, Windows’ tan mümkün olduğu kadar vazgeçilip Linux gibi açık kodlu kaynaklara
dönülmesi tercih edilmişti. Bununla ilgili olarak TÜBİTAK’ a talimat verilmişti. TÜBİTAK “ Pardus” diye Linux’ un Türkçe versiyonunu
hazırladı fakat ben Türk Silahlı Kuvvetlerimizdeki hem bilişim teknolojisinin altyapısını, güncellik derecesini ve hangi platformların
hangi ağırlıkta kullanıldığını özellikle merak ediyorum. Bana bir fırsat verilecek olursa silahlı kuvvetlerdeki bu konunun uzmanlarıyla
bir ortak çalışma yapmak isterim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
OSMAN KAHVECİ (Karabük) – 24’ üncü Dönem Karabük Milletvekiliyim. Orman yüksek mühendisiyim. En son görevim
Orman Genel Müdürlüğüydü.
Ben Komisyona saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Sağ olun.
Harun Çakır…
HARUN ÇAKIR (Ordu) – Ordu Milletvekiliyim. Seçilmeden önce Türk Standartları Enstitüsünde ve çeşitli sivil toplum
örgütlerinde görev yaptım.
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Komisyonumuza başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Sağ olun.
Münir Kutluata…
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Sakarya Milletvekiliyim. İktisatçıyım.
BAŞKAN – Sağ olun.
Halil Özcan…
HALİL ÖZCAN (Şanlıurfa) – Şanlıurfa 24’üncü Dönem Milletvekiliyim. Bundan önce Harran Üniversitesi öğretim üyeliğim
var Arap Dili ve Belagati Bölümünde.
BAŞKAN – Orhan Düzgün…
ORHAN DÜZGÜN (Tokat) – Tokat Milletvekiliyim. Tıp doktoruyum, genel cerrahi uzmanıyım.
Hepinizi selamlıyorum.
BAŞKAN – Sağ olun.
Koray Aydın…
KORAY AYDIN (Trabzon) – Trabzon Milletvekiliyim. 3’ üncü dönemim. Daha önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve grup
başkan vekilliği yaptım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ben de bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Böylece tanışma faslını, başta yapacağımızı sonda yaptık ama ancak çoğunluğu, kalabalığı sağladığımız için belki.
Değerli arkadaşlarım, önce Komisyonumuzun bu toplantısının inşallah iyi neticeler vermesini temenni ediyorum ve bir
dahaki toplantıya da şöyle bakıyoruz, 23 Kasım Çarşamba gününü düşünürsek, nasıl, uygun mu arkadaşlar?
… - Sayın Başkanım, ben yurt dışında olacağım sanıyorum.
BAŞKAN – Artık sana sonradan konu hakkında bilgi verir arkadaşlarımız.
O zaman, 23 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’ da toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.

Kapanma Saati: 11.35
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