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24 Aralık 2015 PerĢembe
BĠRĠNCĠ OTURUM
Açılma Saati: 10.43
BAġKAN: Faruk ÖZLÜ (Düzce)
BAġKAN VEKĠLĠ: Hüseyin ġAHĠN (Bursa)
SÖZCÜ: Murat BAYBATUR (Manisa)
KÂTĠP: Metin AKGÜN (Tekirdağ)
----- 0 ----BAġKAN

–

Millî

Savunma

Komisyonunun

değerli

üyeleri,

değer li

katılımcılar, basınımızın değerli mensupları; toplantı yeter sayımız vardır.
Komisyonun 26’nc ı Dönem Birinci Yasama yılı 4’üncü toplantısını açıyorum.
Bugünkü gündemimizde Millî Savunma Bakanlığı yetkililerinden brifing
alınması vardır, bildiğiniz gibi . Konuyla ilgili olarak sözü Millî Savunma
Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Sayın Ġhsan Bülbül’e ver eceğim.
Önce bir brifing olacak, brifin gle birlikte sorularımız olacak onlar
cevaplandırılacak. Bu brifingin amacı, Mil lî Savunma Komisyonu üyelerinin
Millî

Sa vunma

Bakanlığı

faaliyetleri

konusunda

bilgilendirilmesidir,

bilgi

sunulmasıdır. Çünkü, biz bir ihtisas komisyonuyuz. Biliyorsunuz, Türkiye’nin
de içinde bulunduğu Ģartlar, güvenlik konuları, savunma konuları büyük önem
arz ediyor. Bu konuda, Millî Savunma Bakanlığı faaliyetlerimizin
son durumuyla ilgili Sayın MüsteĢar Yardımcımız BaĢkanlığındaki değerli
heyetimiz Komisyonumuzu bilgilendirecek. Ben kendilerine “HoĢ geldiniz.”
diyorum ve sözü Sayın Bülbül’e bırakıyorum.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADL Ġ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Öncelikle, yeni yasama yılının ve yeni görevlerinizin hayırlı olmasını
temenni ediyorum.
Tabii, bize Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve görev alanlarıyla
ilgili olara k ihtisas komisyonunu bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için öncelikle
teĢekkür ediyorum.
Ġsmim, Ġhsan Bülbül, MüsteĢar Yardımcısıyım.
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Brifingi kırk beĢ dakikalık süre içerisinde Millî Savunma Bakanlığı Plan
ve Prensipler Dairesi Uluslararası ġube Müdürü K urmay Albay Hikmet
YokarıbaĢ verecekler. Daha sonra sorularınızı cevaplamaya hazırız.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Ben teĢekkür ederim.
Albayım, buyurun.
II.- SUNUMLAR
1.- Millî Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü Albay Hikmet Yokarıbaş’ ın,
Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ – Albay YokarıbaĢ, Uluslararası
ĠliĢkiler ġube Müdürü.
Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; saygı ve selamlarımı sunarak,
müsaadenizle, Millî Savunma Bakanlığı takdimini yansıda sunulan baĢlıklar
altında kırk beĢ dakika süre içerisinde arz edeceğim.
Takdimim

Millî

Savunma

Bakanlığı

MüsteĢarlığıyla

ilgili

hususları

içermektedir. Takdimimin ilk bölümünde Türkiye’nin savunma teĢkilatı ve Millî
Savunma Bakanlığının bu teĢkilat içerisindeki yerini arz edeceğim. Malumları
olduğu

üzere

sağlanmasından

Türk
ve

politik
Türk

sisteminde

Silahlı

hükûmet

Kuvvetlerinin

ülke

ulusal

güvenliğin

savunulması

için

hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisine karĢı sorumludur.
Millî Güvenlik Kurulu, CumhurbaĢkanının BaĢkanlığında iki ayda bir
yaptığı toplantılarda devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve
uygulanmasıyla

ilgili

konularda

tavsiye

kararları

alır

ve

gerekli

koordinasyonun sağlanması için görüĢ tespit eder. Bu tavsiye kararlarını ve
görüĢlerini Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen görevleri yerine
getirir. Genelkurmay BaĢkanı, BaĢbakana karĢı sorumluluk, silahlı kuvvetlerin
komuta ve kontrolü ile askerî harekâtın etkin bir Ģekilde icra edilmesi ve
silahlı kuvvetlerin harbe hazırlık seviyesinin muhafazasından sorumludur.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları doğrudan Genelkurmay
BaĢkanına bağlıdır. BarıĢ durumunda ise ĠçiĢleri Bak anlığına bağlı olarak
görev yapan ve iç güvenlik kuvvetlerinin bir parçası durumundaki Jandarma
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Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sefer durumunda Kara ve
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine dâhil olmaktadır.
Silahlı kuvvetler hizmetlerini n tam bir bütünlük ve beraberlik içinde
yürütülmesi amacıyla, Millî Savunma Bakanlığı, millî savunma görevlerinin
siyasi,

hukuki,

Bakanlar

sosyal,

Kurulunca

mali

ve

bütçesel

kararlaĢtırılacak

hizmetlerini

savunma

silahlı

politikası

kuvvetlerin

çerçevesinde

Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana
programlarına

göre

yürütürken

Genelkurmay

BaĢkanlığıyla

yakın

koordinasyon ve iĢ birliği içinde çalıĢır.
Millî Savunma Bakanının

görev ve

sorumlulukları;

Millî Savunma

Bakanlığının görev ve teĢkilatı hakkındaki 1325 sayılı Kanun’la belirlenmiĢtir.
Bu kanunla Millî Savunma Bakanı millî savunma görevlerinin siyasi, hukuki,
sosyal ve mali bütçe hizmetlerini silahlı kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca
kararlaĢtırılacak savunma politikası çerçev esinde Genelkurmay BaĢkanlığı
tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre barıĢta ve
savaĢta asker alma, silah, araç gereç ve her çeĢit lojistik ihtiyaç maddelerinin
tedariki, harp sanayisi, sağlık ve veteriner, inĢaat, emlak, iskân ve altyapı
mali ve mal hesap teftiĢ hizmetlerini yürütmektir.
1325 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi gereği, “Milli Savunma Bakanı bu
görevleri; müsteĢarlık teĢkilatı ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluĢlar ile Kara,
Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları vasıtas iyle yerine getirir.” Ģeklinde
belirtilmiĢtir.
Millî Savunma Bakanlığı Sayın Bakana bağlı bir bakan yardımcısı ile
Millî Savunma Bakanlığı MüsteĢarlığı ve Savunma Sanayii MüsteĢarlığı olmak
üzere 2 müsteĢarlıktan teĢekkül etmektedir. Ayrıca, Bakana doğrud an bağlı Ġç
Denetim Birimi BaĢkanlığı, Askerî ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ile Millî Mayın
Faaliyet Merkezi BaĢkanlığı mevcuttur. Ġlave olarak Akaryakıt Ġkmal ve NATO
POL Tesisleri ĠĢletme BaĢkanlığı ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ise
bağlı kurum ve kuruluĢlardır.
Millî

Savunma

Bakanlığı

MüsteĢarlığının

teĢkilatı

ise

yansıda

sunulduğu Ģekilde Ġdari, Tedarik ve ĠnĢaat, Teknoloji ve Koordinasyon ile Adli
ĠĢler yardımcılıkları olmak üzere toplam 4 müsteĢar yardımcılığı, Maliye,
Genel

Plan

ve

Prensipler,

TeftiĢ,

Bilgi

Yönetimi,

BiliĢim

ve

ĠletiĢim
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Teknolojileri ile Döner Sermaye olmak üzere 5 bağlı daire ve baĢkanlık,
Harita Genel Komutanlığı, Askerî Adalet TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ile diğer
müsteĢar bağlılarından oluĢmaktadır.
Askerî

Yüksek

Ġdare

Mahkemes i

BaĢkanlığı

ve

Askerî

Yargıtay

BaĢkanlığı bağımsız askerî yargı organları olup idari konularda Millî Savunma
Bakanlığı MüsteĢarlığından destek almaktadırlar. Millî Savunma Bakanlığının
personel mevcudu perdede sunulmuĢtur. Millî Savunma Bakanlığında 16’sı
general amiral olmak üzere toplam 12.037 personel görev yapmaktadır.
Takdimimin bu bölümünde Millî Savunma Bakanına doğrudan bağlı
birimlerin teĢkilat, görev ve sorumluluklarını sırasıyla arz edeceğim.
Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığının teĢkilatı yansıda s unulmuĢtur. Söz
konusu BaĢkanlığın görev ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu hükümleri ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan Ġç
Denetçilerin ÇalıĢma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Millî
Savunma

Bakanlığı

bağlılar ı

ile

Türk

Silahlı

Kuvvetlerinde

iç

denetim

yapmakta ve sonuçlarını Sayın Bakana arz etmektedir.
Askerî ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının teĢkilatı yansıda sunulduğu
Ģekildedir. Askerî ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının görev ve sorumlulukları; Millî
Savunma Bakanlığı, Genelkurmay BaĢkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanlıkları ile ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından doğrudan doğruya iĢletilen
askerî iĢ yerlerinde, 4857 sayılı ĠĢ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı

ve Güvenliği Kanunları ile bu

kanunlara dayanılarak hazırlanan yönetmeliklere göre çalıĢma hayatıyla ilgili
mevzuatın

uygulanmasını izlemek,

denetlemek ve

teftiĢ etmek, her yıl

sonunda iĢ yerlerinde iĢ mevzuatı ile toplu iĢ sözleĢmesinin uygulanmasından
kaynaklanan aksaklık ve noksanlıklar ile giderilme yöntemlerini gösteren
devre sonuç raporunu yayımlamaktır.
Takdimimin

baĢında

arz

ettiğim

Millî

Mayın

Faaliyet

Merkezi

BaĢkanlığının TeĢkilatı perdede sunulduğu gibidir. BaĢkanlığın görev ve
sorumlulukları insani maksatlı mayın veya patlamamıĢ mühimmat temizleme
faaliyetleri kapsamında uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmek, millî
mayın

temizleme

hazırlamak

ve

standartlarını

mayın

hazırlamak,

faaliyetlerini

tek

millî

mayın

merkezden

icra

faaliyet
etmek,

planını
mayın
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patlamamıĢ mühimmat temizleme faaliyetlerinin standartlara uygun olarak
gerçekleĢtirilmesini sağlamak, kalite, güvence
sertifikasyon
gerçekleĢtirecek

iĢlemlerini

ve

gerçekleĢtirmek,

organi zasyon

veya

kontrol faaliyetleri ile
temizlik

Ģahısları

faaliyetlerini

akredite

etmek,

mayın

faaliyetlerine iliĢkin talep edilen her türlü bilgi, belge ihtiyacını tek bir
kaynaktan karĢılamak, bu maksatla bilgi yönetimi altyapısını oluĢturmak, ilgili
bakanlıklar, yurt içi veya yurt dıĢı kurum ve kuruluĢl arla gerekli koordine ve iĢ
birliğini sağlamaktır.
MüsteĢara doğrudan bağlı birimlerin teĢkilat, görev ve sorumluluklarını
sırasıyla arz edeceğim: MüsteĢar Ġdari Yardımcılığı, 1 baĢkanlık ve 4 daire
baĢkanlığından

oluĢmaktadır.

Bunlar;

Personel

BaĢkanlığ ı,

Askeralma,

Seferberlik, Sağlık ve Merkez Dairesi BaĢkanlıklarıdır.
MüsteĢar

Ġdari

Yardımcılığının

görevleri;

personel,

asker

alma,

seferberlik, sağlık, istihbarata karĢı koyma, güvenlik ile bütçe ve tahakkuk
iĢlemleri ile lojistik, ikmal ve genel evra k hizmetlerini yerine getirmektir.
Personel BaĢkanlığımız, Bakanlık karargâhı binasında konuĢlu 3 daire
baĢkanlığı ile karargâh binası dıĢında konuĢlu bulunan 1 komutanlık ve 3
müdürlükten oluĢmaktadır.
Personel

BaĢkanlığının

görev

ve

sorumlulukları;

dev let

personel

istihdam ve yönetim politikasına paralel olarak, silahlı kuvvetler personel
yönetim mevzuatında değiĢikliklerin yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
Millî Savunma Bakanlığı karargâhı ile bağlı birimlerinde görevli subay,
astsubay ve devlet m emurlarının, özlük haklarıyla ilgili iĢlemleri, disiplin,
moral ve sosyal hizmetlerini, iĢ ve iĢçi münasebetleriyle ilgili iĢlemleri, vakıf
ve dernek iĢlemlerini, Millî Savunma Bakanlığında görevli personelin mesleki
geliĢimlerine yönelik eğitimlerini yürü tmektir.
Askeralma

Dairesi

BaĢkanlığının

asli

görevi,

barıĢ

ve

savaĢ

zamanında, hükûmet tarafından belirlenen savunma politikası çerçevesinde
Genelkurmay BaĢkanlığınca belirlenen prensip ve öncelikler doğrultusunda
asker alma hizmetlerini yürütmektir. Bu nun yanı sıra; Millî Savunma Bakanı
ile Bakanlık karargâhına asker alma konularında danıĢmanlık yapmak, her yıl
silah altında bulundurulacak yedek subay, erbaĢ/er miktarını, Genelkurmay
BaĢkanlığı taraf ından tespit edilecek ihtiyaca göre temin ederek, aske re celp
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ve sevk etmek, silah altına alınan yükümlülerin birlik/kuvvetlere tahsisini
yapmak, asker alma iĢlemlerine ait mevcut mevzuatta yapılması gereken ilave
ve değiĢiklikleri yapmak, 869 sayılı Kanun’a göre Ġstiklal Harbi’nde millî
orduda hizmeti buluna n yükümlülere ait madalya iĢlemlerini yürütmektir.
Yedek subay sınıflandırma iĢlemleri kapsamında, dört yıl ve daha uzun
süreli üniversite mezunu yedek subay aday adaylarından, her celp döneminde
Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından ihtiyaç duyulan miktarlar , yedek subay
adayı

olarak

ayrılmaktadır.

Sadece

ağustos

celplerinde,

Millî

Eğitim

Bakanlığının öğretmen ihtiyacı ve Genelkurmay BaĢkanlığının belirleyeceği
kontenjan dâhilinde olanlar “yedek subay öğretmen” olarak ayrılmaktadır. Millî
Eğitim Bakanlığı emrine verilenler dâhil olmak üzere yedek subay adaylarının
hizmet süresi on iki aydır. Bunların haricinde kalanların tamamı altı aylık kısa
dönem olarak ayrılırlar.
Er sınıflandırma iĢlemleri kapsamında ise kuvvet komutanlıklarının
ihtiyaçları, yükümlülerin öğrenim durumları, sivil hayattaki meslekleri, sağlık
durumları gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen tahsis oranlarına göre
Askeralma

Dairesi

BaĢkanlığı

taraf ından

Millî

Savunma

Bakanlığı

Bilgi

Sistemi ile bilgisayar ortamında ve Ģifreli yükümlü kay ıtları üzerinden kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına
tahsis iĢlemleri yapılır. Yükümlülerin sınıf ve branĢları ile sevk edilecekleri
eğitim merkezleri ilgili kuvvet komutanlıklarınca yine Ģifreli kayıtlar üzeri nden
belirlenmekte ve sonuçları Millî Savunma Bakanlığı tarafından çözülerek
gerek e-devlet üzerinden gerekse askerlik Ģubeleri kanalıyla vatandaĢlara
duyurulmaktadır.
Direkt olarak Askeralma Dairesi BaĢkanına bağlı olan 20 askeralma
bölge baĢkanlığı ile b unların bünyesinde 365 askerlik Ģubesi baĢkanlığı
yansıda sunulduğu Ģekilde bulunmaktadır.
Askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaĢlarımıza daha kaliteli hizmet
verilmesini sağlamak ve askerlik Ģubelerinde geçirdikleri zamanı kısaltmak
için, asker alma konul arında e-devlet üzerinden hizmet verilmektedir. Bu
kapsamda e-devlet üzerinden gerçekleĢtirilen iĢlemler yansıda sunulmaktadır.
Seferberlik Dairesi BaĢkanlığının görev ve sorumlulukları, personel ve
lojistik seferberliği kapsamında Genelkurmay BaĢkanlığınc a belirlenen ilke ve
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kaynağın

Türk

yapılması,

sefer

görevlendirmelerinin yapılması ve tebliğ iĢlemlerinin takip edilmesidir.
Ayrıca,

seferberli k

sisteminin

denenmesi

ve

yedek

personelin

eğitimlerinin tazelenmesi maksadıyla kuvvet komutanlıkları ve Jandarma
Genel Komutanlığınca her yıl yıldırım serisi seferberlik tatbikatları ve ferdî
seferberlik eğitimlerinin icra edilebilmesi için Millî Savunma Bakanlığınca
Bakanlar Kurulu kararı aldırılmakta ve genelge yayımlanmaktadır.
Personel ve lojistik seferberlik hizmetleri, vatandaĢlar ile resmî ve özel
teĢekküllere
hakkında

e -devlet

üzerinden

vatandaĢları

sunulmaktadır.

bilgilen dirmek

Seferberlik

maksadıyla,

faaliyetleri

TRT’nin

teleteks

sayfalarından da hizmet sunulmaktadır.
Sağlık Dairesi BaĢkanlığının görev ve sorumlulukları; Türk Silahlı
Kuvvetlerinin

sağlık

hizmetleri

konusunda

Millî

Savunma

Bakanına

ve

karargâhına müĢavirlik yapmak, yetkisine gire n sağlık raporlarını onaylamak,
Türk

Silahlı

Fabrikası

Kuvvetlerinin

Komutanlığını

ilaç

ihtiyacının

yönlendirmektir.

karĢılanmasında
Millî

Savunma

bağlısı

Ġlaç

Bakanlığı

Ġlaç

Fabrikasında hâlen 12 değiĢik formda ilaç ve tıbbi sarf malzeme üretimi
yapılmaktadır.
MüsteĢar Tedarik ve ĠnĢaat Yardımcılığı; 4 daire baĢkanlığı ile 3 Ģube
müdürlüğünden oluĢmaktadır. Daire baĢkanlıkları Cari Mal ve Hizmet Tedarik,
Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik, ĠnĢaat Emlak ve NATO Güvenlik
Yatırımları

Ġle

sorumlulukları

Fiyat

ve

kuvvet

Maliyet

A naliz

komutanlıklarınca

Dairesi
talep

BaĢkanlıklarıdır.
edilen,

Görev

Genelkurmay

BaĢkanlığınca uygun görülen Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah,
araç gereç ve her türlü malzemenin yurt içi ve yurt dıĢından tedarikini
sağlamak, modernizasyon ve AR -GE projeleri tedarik faaliyetlerini yürütmek,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin millî ve NATO kaynaklı inĢaat, emlak, iskân ve
altyapı faaliyetlerini Genelkurmay BaĢkanlığınca verilecek ilke ve önceliklere
göre gerçekleĢtirmek, Türk Sila hlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için yurt içi ve yurt
dıĢından tedarik edilecek her türlü mal ve hizmet alımı için avans kredi
açmak,

ödeme

yapmak,

üyesi

bulunduğumuz

NATO

dâhil

uluslararası

kuruluĢlara üyelik aidatlarını ödemek, yürürlükte bulunan ihale mevzua tına
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esas değiĢiklikleri takip etmek, tedarik mevzuatıyla ilgili ikincil ve ardıl
mevzuat düzenlemelerini yapmaktır.
Millî Savunma Bakanlığı MüsteĢarlığının tedarik görevi; üretim hattı
tamamlanmıĢ ve seri üretime geçilmiĢ hazır malları tedarik etmek, Sav unma
Sanayii MüsteĢarlığının tedarik göreviyse 3238 sayılı Savunma Sanayii
MüsteĢarlığı Kanunu gereğince üretim hattı tamamlanmamıĢ, seri üretime
geçilmemiĢ, yerli savunma sanayisine yetenek kazandıracak üretime dayalı
tedarik faaliyetlerini gerçekleĢtirme ktir.
Cari

Mal

sorumlulukları;

ve

Hizmet

Tedarik

Dairesi

Türk

Silahlı

Kuvvetlerinin

BaĢkanlığının

ihtiyacı

için

görev

merkezî

ve
alım

kapsamında yansıda sunulan malzemeleri tedarik etmek. Ayrıca, Türk Silahlı
Kuvvetleri personeline verilmek üzere teklif e dilen istihkakları incelemek ve
uygun görülenler için Bakan onayı almak, ilgili mevzuata göre yemek veya
güçlendirilmiĢ yemek bedellerini aylık olarak tespit etmek ve yayımlamak, AR GE projelerinin ihale iĢlemlerini yürütmektir. Cari Mal ve Hizmet Tedarik
Dairesi BaĢkanlığına bağlık 6 adet Tedarik Bölge BaĢkanlığı mevcut olup
bunların sorumluluk sahaları yansıda sunulmuĢtur.
Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi BaĢkanlığının görevleri;
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için temini gereken mal ve h izmetlerden
savunma, güvenlik veya istihbaratla ilgili olan, gizlilik içinde yürütülmesi
gereken, tedarik aĢamasında özel güvenlik tedbirleri alınmasını gerektiren
ihtiyaçların Türk Silahlı Kuvvetleri için çıkarılan özel Bakanlar Kurulu kararına
göre tedarikini yapmaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri için çıkarılan özel Bakanlar
Kurulu kararına göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ana malzeme,
sistem,

harp

stokları

ve

bunlarla

ilgili

hizmet

alımları

Millî

Savunma

Bakanlığınca her türlü yedek malzeme ve bunlarla ilgili hizmet alımları ile her
yıl güncellenen doğrudan temin sınırları içerisinde kalan ve Bakanlıkça yetki
verilen

ana

malzeme

alımları

ise

kuvvet

komutanlıklarınca

gerçekleĢtirilmektedir.
ĠnĢaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi BaĢka nlığının görev
ve sorumlulukları; inĢaat, emlak, NATO ve güvenlik yatırımı hizmetlerini
barıĢta ve savaĢta, yurt içinde ve yurt dıĢında planlamak, koordine etmek ve
uygulamak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her türlü yapının ilgili
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kuvvetlerle koordine ederek etüt çalıĢmalarını yapmak, ihtiyaçlarını tespit
ederek proje ve yapım faaliyetlerini gerçekleĢtirmek, 189 ve 2886 sayılı
Kanunlar

uyarınca

Türk

Silahlı

Kuvvetlerine

tahsisli

arazilerle

ilgili

imzalanacak protokolleriyle kuvvet komutanlıkları bina ve tesis ihtiyaçlarını
karĢılamak,

yine

Türk

Silahlı

Kuvvetlerinde

içme

ve

kullanma

suyu

ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik planlama, bütçenin sarf edilmesine
yönelik Bakan onayını almak, programların yürütülmesinde il özel idareleri ve
su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlükleriyle koordinede bulunmak,
enerji verimliliği ve çevre mevzuatı kapsamında Millî Savunma Bakanlığı ve
Türk Silahlı Kuvvetlerinde enerji verimliliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini
yürütmek, askerî maksatlar ile kullanımın a ihtiyaç duyulan hazine, orman ve
mera vasıflı taĢınmazların elde edilmesi, taĢınmazların kamulaĢtırılması ve
Millî

Savunma

Bakanlığına

tahsisli

ihtiyaç

fazlası

arazilerin

elden

çıkarılmasıyla ilgili faaliyetleri yürütmek, yurt içi ve yurt dıĢı Ģehitlikle rin inĢa
ve bakım onarımını sağlamak, askerî kullanımdaki havaalanlarının mânia
planlarını hazırlatmak ve yayımlamak, NATO yatırım projelerinin idaresi ve
koordine faaliyetlerini 6095 sayılı Kanun gereğince Bakanlıklararası Altyapı
Kurulu kararları doğrult usunda yürütmektir. 1953 yılından 2014 yıllına kadar
NATO’ya verilen yaklaĢık 390 milyon avroluk katkıya karĢılık 4 milyar 530
milyon avro fayda sağlanmıĢtır. ĠnĢaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları
Dairesi BaĢkanlığına bağlı 12 adet ĠnĢaat Emlak Bölge B aĢkanlığı mevcut
olup sorumluluk sahaları yansıda sunulmuĢtur.
Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi BaĢkanlığının görev ve sorumlulukları;
Tedarik Daire BaĢkanlıklarınca tedarik edilecek olan mal ve hizmetler ile
ĠnĢaat, Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dair esi BaĢkanlığınca ihalesi
yapılacak

yapım

bütçelemeye

iĢlerinin

esas

tahminî

yaklaĢık
birim

maliyetini

fiyatları

tespit

hesaplamak,
etmek,

Millî

üç

yıllık

Savunma

Bakanlığı yapı iĢleri analizleri ve birim fiyat listesini hazırlamak, 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu kapsamda hazırlanan yönetmelik gereği
muhbir ve el koyanlara ödenecek ikramiyeye esas fiyatları tespit etmektir.
MüsteĢar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcılığının teĢkilat yapısı
yansıda

sunulduğu

Yardımcılığının

Ģekildedir.

görevleri;

Türk

MüsteĢar
Silahlı

Teknoloji

ve

Koordinasyon

Kuvvetlerinin

ihtiyaçlarının
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karĢılanmasında ulusal savunma sanayisi katkı oranını artırmak, Türkiye'nin
NATO

Ulusal

Silahlanma

Yöneticiliği

ile

AraĢtırma

Ve

Teknoloji

Organizasyonu Millî Delegeliği gör evini yürütmek, ulusal savunma sanayisini
yönlendirmek

ve

modern

üretim

yönetimi

tekniklerinin

uygulanmasını

sağlamaktır.
Bu müsteĢar yardımcılığımızın bünyesinde bulunan Teknik Hizmetler
Dairesi BaĢkanlığının görevleri; savunma sanayisi kuruluĢlarına kur uluĢ, tesis
güvenlik ve üretim izin belgesi düzenlemek, kiĢi güvenlik belgelerini tanzim
etmek, kontrole tabi listeyi ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak ve
listede yer alan malzemenin ihracat, ithalat izinlerini vermek, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumunun Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri
ve diğer bakanlıklarla faaliyetlerini kontrol etmek ve koordine etmek, teknik
Ģartname hazırlamak ve onaylamak, firma ürünlerini Türk Silahlı Kuvvetlerine
tanıtmak için brifing düzenlemek, ikmal maddelerini kodlandırmak, mühimmat,
roket ve füze üretim projelerini yürütmek, Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumundan satın alınan silah ve mühimmatın üretim sürecini onaylamak,
kontrol

etmek,

ülkemizin

üyesi

bulunduğu

uluslararası

ihracat

kontrol

rejimlerinden füze teknolojileri kontrol rejimi ve wassenaar düzenlemeleri
kapsamında

sürdürülen

faaliyetleri

takip

ve

koordine

etmek,

savunma

sanayisi güvenliğiyle ilgili diğer hususlarla ilgili birimlerle koordineli olarak
faaliyetleri takip etmektir.
Savunma sanayisi ikili güvenlik anlaĢmaları imzalanan 17 ülke ve
devam eden 9 ülke olmak üzere yansıda belirtilmiĢtir.
AR-GE ve Teknoloji BaĢkanlığının görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri
savunma

ve

uzay

AR-GE

projelerini,

uluslararası

AR -GE

faaliyetlerini

yürütmek, teknoloji panellerini kurmak ve yönetmektir.
Savunma Sanayi DıĢ ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığının görevleri ise ikili ve
çok taraflı savunma sanayisi iĢ birliğine iliĢkin mutabakat muhtıralarının ve
anlaĢmalarının hazırlanmasını ve imzalanmasını sağlamak, askerî yardım ve
yurt dıĢı satıĢla ilgili olarak tüm faaliyetlerin koordinatörü ve planlayıcısı
olmak, IDEF fuarlarının Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünü yapmaktır.
Ülkeleriyle yürütülen savunma sanayisi iĢ birliği faaliyetlerine hukuki bir
zemin kazandırılması maksadıyla bugüne kadar 21’i Asya, 17’si Afrika, 3’ü
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Amerika ve 24’ü Avrupa Kıtası olmak üzere toplam 65 ülkeyle savunma
sanayisi iĢ birliği anlaĢması imzalanmıĢtır. 49 ülkeyle de imzalanmasına
yönelik çalıĢmalar hâlen devam etmektedir.
2011 yılından itibaren yurt içi ve yurt dıĢında Bakan onayıyla yapılan
hibe miktarı ve söz konusu hibelerin parasal tutarı yansıda görülmektedir. Bu
kapsamda bu süre içerisinde yurt içi ve yurt dıĢına yaklaĢık 315 milyon Türk
liralık hibe yapılmıĢtır.
Kalite Yönetim Dairesi BaĢkanlığının görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri
ihtiyacı için Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde ihalesi yapılan her türlü
malın muayene ve kabul iĢlemlerini yürütmek, ihalesi yapılan tekstil ve deri
ürünlerinin gerekli analizlerin, testl erin yapılmasını sağlamak, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin akaryakıt, madenî ve atık yağ kalite kontrol testlerini yapmak,
ordu malı kayıt silme iĢlemlerinde gerekli kalite kontrol hizmetlerini yürütmek,
Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde kalite güvence makamı olarak görev
yapmak,

endüstriyel

kalite

güvence

belgesi

vermek

ve

Türkiye

Askerî

Havacılık Otoritesi kuruluĢ faaliyetlerini takip, kontrol ve koordine etmektir.
Kalite Yönetim Dairesi BaĢkanlığına bağlı 6 Kalite Yönetim Bölge BaĢkanlığı
mevcut olup sorumlu luk sahaları yansıda belirtildiği Ģekildedir.
Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi Komutanlığının görevleri;
Türk Silahlı Kuvvetleri kurum, kuruluĢ ve savunma sanayisi firmalarının
savunma teknolojileri, mevzuat uygulamaları, kiĢisel geliĢim ve yön etim
alanlarında eğitim ihtiyaçlarını karĢılamaktır. SATEM Komutanlığınca yılda
yaklaĢık 150 farklı konuda ortalama 6 bin kiĢiye eğitim verilmekte olup
kuruluĢundan bugüne kadar 70.031 personele eğitim verilmiĢtir.
MüsteĢar Adli ĠĢler Yardımcılığı, Ġdari ġube ile Hukuk MüĢavirliği ve
Davalar, Kanunlar ve Kararlar Dairesi ve Askerî Adalet ĠĢleri BaĢkanlığından
oluĢmaktadır.
MüsteĢar Adli ĠĢler Yardımcılığı görev ve sorumlulukları; Genelkurmay
BaĢkanlığıyla

koordine

ederek

diğer

bakanlıklar,

kamu

kurum

ve

kuruluĢlarıyla gerektiğinde hukuki konularda görüĢ alıĢveriĢinde bulunmak,
Millî

Savunma

Bakanlığı

adına

hukuki

görüĢ

oluĢturmak

ve

makamıyla müsteĢarlık makamının hukuk danıĢmanlığını yapmaktır.

bakanlık
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gör ev

ve

sorumlulukları; Millî Savunma Bakanlığı aleyhine açılan idari davalarda idari
eylem ve iĢlemleri ile tazminat taleplerine karĢı idareyi savunmak, adli
davaların savunulmasını takip ve yönetmek, Millî Savunma Bakanlığının hak
ve menfaatlerini korumak üzere ilgili mahkemelerde dava açmak, dava
açılmasını

sağlamak,

Millî

Savunma

Bakanlığı

karargâhında

iĢlemlerin yanında Millî Savunma Bakanlığı ile

yürütülen

gerçek ve tüzel kiĢiler

arasında çıkan her türlü ihtilaf ve sorunlar hakkında hukuki görüĢ bildirm ek,
danıĢma ve koordine taleplerini karĢılamaktır.
Kanunlar ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı görev ve sorumlulukları; Türk
Silahlı Kuvvetlerinin görev ve faaliyetlerine iliĢkin kanun, kanun hükmünde
kararname, tüzük ve yönetmelik ile Bakanlar Kurulu kararla rını hazırlayıp
BaĢbakanlık makamına sunmak, kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük
Millet Meclisi ihtisas komisyonları ile Genel Kurulunda görüĢülmesi sırasında
Bakanlığı temsil etmek, milletvekilleri tarafından Millî Savunma Bakanlığına
tevcih

edilen

yazılı

ve

sözlü

soru

önergeleri

hakkında

Genelkurmay

BaĢkanlığının da görüĢlerini alarak cevaplarını Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunmak, kanun, tüzük ve yönetmelikle ilgili gizlilik derecesi olmayan Bakanlar
Kurulu kararlarının Resmî Gazete’de yayımla nmasını izlemek, Türk Silahlı
Kuvvetlerine dağıtımını yapmaktır. 24’üncü Yasama Döneminde 105 kanun,
113 kanun hükmünde kararname, 199 yönetmelik ve 93 Bakanlar Kurulu
kararı

yürürlüğe

konulmuĢ,

1.705

yazılı

soru

önergesi,

77

sözlü

soru

önergesi, 1.070 dil ekçe ile 72 adet dıĢarıdan gelen kanun tasarısına iĢlem
yapılmıĢtır.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - 113 mü, 13 mü?
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ - Düzeltiyorum, 13 kanun hükmünde
kararname.
Askerî Adalet ĠĢleri BaĢkanlığı görevleri; Millî Savunma Bakanının
gözetimine

tabi

olan

askerî

mahkemelerin

idari

faaliyetleri

ile

askerî

savcılıkların bütün iĢlemlerini gözetmek, subay, astsubay, sivil memur ve
uzman erbaĢlar hakkındaki iddianame ve mahkeme kararların ı incelemek,
subay ve astsubayların açığa alma ve açık kaldırma iĢlemlerini yürütmek,

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Millî Savunma
Tarih : 24/12/2015

Kayıt: Sav. Kom.

Saat :

Uzman : ……….

Stenograf :

Sayfa: 13

askerî cezaevi ve tutukevi iĢlemlerini yürütmek, askerî hâkim alımı, eğitimi,
soruĢturulmaları ve kuvvet komutanlıklarından gönderilen atama kararname
taslaklarının

iĢlem lerini

sonuçlandırmak,

askerî

mahkemelerin

kurulup

kaldırılması ve yetki iĢlemlerini yürütmektir.
Sayın BaĢkanım, değerli milletvekilleri; takdimimin bu bölümünden
itibaren müsteĢara doğrudan bağlı daire ve baĢkanlıkların teĢkilat görev ve
sorumlulukların ı arz edeceğim.
Maliye BaĢkanlığı, Ġdari ġube Müdürlüğü, Bütçe ve Muhasebe Dairesi
BaĢkanlığı

ile

Mali

Yönetim

ve

Kontrol

Dairesi

BaĢkanlığı

Ģeklinde

teĢkilatlanmıĢtır. Maliye BaĢkanlığının baĢlıca görev ve sorumlulukları; Millî
Savunma

Bakanlığı

bütçesin i

hazırlamak,

idarenin

faaliyet

raporunu

hazırlamak, bütçe ödeneklerinin tahsisini yapmak, muhasebesini tutmak, Millî
Savunma Bakanlığı bütçesinin kesin hesabını hazırlamak, barıĢı destekleme
ve koruma harekâtları ödeneğinin tahsis iĢlemleri, muhasebesi ve denetleme
faaliyetlerini yürütmek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası kuruluĢlara
katkı

payı

ödemeleri

faaliyetlerini

yürütmek,

ve

özel
iç

gelir

kontrol

iĢlerini

yürütmek,

sisteminin

ön

sistemin

mali

kontrol

kurulması

ve

geliĢtirilmesi konularında ça lıĢmalar yapmak, dıĢ denetim konularında gerekli
koordinasyonu sağlamak, mali konuların geliĢtirilmesi için gerekli teklifleri
yapmak, mali konularla ilgili esasları tespit etmek ve mevzuat değiĢikliklerine
iliĢkin görüĢ bildirmektir.
Bütçe hazırlık sürec i kapsamında

Türkiye

Büyük Millet

Meclisine

bütçenin sunulmasından Bakanlar Kurulu sorumludur. Bu sorumlulukla ilgili
faaliyetleri Maliye Bakanlığı yürütür. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı hariç Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütçe hiz metleri Millî
Savunma

Bakanlığınca

yürütülmektedir.

Millî

Savunma

Bakanlığı

ön

direktifiyle Millî Savunma Bakanlığının bütçeleme safhası baĢlamaktadır.
Bütçe hazırlama direktifi ve Genelkurmay program bütçe direktifi kapsamında
kuvvet komutanlıklarınca haz ırlanan bütçe Genelkurmay BaĢkanlığına ve Millî
Savunma

Bakanlığına

gönderilmektedir.

Millî

Savunma

Bakanlığında

konsolide edilen taslak bütçe teklifi temmuz ayı ortasında Maliye ve Kalkınma
bakanlıklarına gönderilmekte, Yüksek Planlama Kurulunun nihai kar arı olan
orta vadeli mali plana göre ekim ayı içerisinde revize edilen bütçe teklifi en
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geç 17 Ekim tarihine kadar Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmaktadır. Normalde kasım ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Plan ve B ütçe Komisyonunda kabul edilen bütçe teklifi aralık ayı
içerisinde

Türkiye

Büyük

Millet

Meclisi

Genel

Kurulunda

görüĢülerek

kanunlaĢmaktadır. Ancak 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekilleri genel
seçimleri nedeniyle 2016 yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüĢülmesine baĢlanılamamıĢtır. Bu nedenle 1 Ocak -31 Mart 2016 tarihlerini
kapsayacak Ģekilde geçici bütçe uygulanacaktır. Söz konusu geçici bütçe
kanunlaĢarak 23 Aralık 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
2015-2017 dönemi Mill î Savunma Bakanlığı bütçe teklifini de içeren
2015 yılı bütçe tasarısı 14 Ekim 2014 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından
Türkiye

Büyük

Millet

Meclisine

gönderilmiĢtir.

2015

yılı

Millî

Savunma

Bakanlığı bütçesi 2014 yılına göre yüzde 4,4 artıĢla 22 milyar 764 milyon
Türk

lirası

olarak

yansıda

sunulan

ana

harcama

kalemleri

bazında

kanunlaĢmıĢtır. Bakanlık bütçesinin 2000 yılındaki gayrisafi yurt içi hasıla
içerisindeki payı yüzde 2,5 iken bu oran 2016 yılında yüzde 1,2 seviyesine
düĢmüĢtür. Merkezî yönetim b ütçe içerisindeki payı ise aynı dönemde yüzde
8,8’den yüzde 4,8’e düĢmüĢtür. Gayrisafi yurt içi hasıla ve merkezî yönetim
bütçesi on beĢ yıllık süreçte 13 kat artarken Millî Savunma Bakanlığı bütçesi
sadece 6 kat artmıĢtır.
2014 yılında Galler’de icra edi len NATO devlet ve hükûmet baĢkanları
zirvesinde ve Haziran 2015 tarihinde Brüksel’de icra edilen NATO savunma
bakanları toplantısında bütün müttefikler tarafından savunma harcamalarının
gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki oranın on yıl içerisinde NATO standardı
olan yüzde 2 seviyesine çıkarılacağına ve savunma harcamalarının en az
yüzde 20’sinin ana malzeme ve silah alımında kullanılacağına dair tüm
müttefiklerce taahhütte bulunulmuĢtur. Türkiye’nin 2014 yılındaki savunma
harcamalarının gayrisafi yurt i çi hasıla içerisindeki payının yüzde 1,58
olacağı ve bunun da yaklaĢık yüzde 25’inin ana malzeme ve silah sistemleri
tedarikine harcanacağı hesap edilmektedir. NATO üyesi ülkelerin savunma
harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranları yansıda sunulmu Ģtur. 2014
yılı esas alındığında savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya
oranları, verileri ıĢığında NATO ülkeleri arasında bir kıyaslama yapıldığında
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Devletleri,

sonra

7’nci

Ġngiltere,
sırada

yer

almaktadır. Savunma harcamaları miktarları dikkate alındığında ise Türkiye;
Amerika BirleĢik Devletleri, Ġngiltere, Fransa, Almanya, Ġtalya, Kanada’dan
sonra yine 7’nci sırada yer almakla birlikte savunma harcamas ı oranı daha
yüksek olan Polonya, Yunanistan ve Estonya bu listede daha gerilerde yer
almaktadır.
Türkiye,

merkezî

yönetim

bütçesi

içerisindeki

kurumların

bütçe

büyüklüğü sıralaması incelendiğinde ise Millî Savunma Bakanlığı son on yılda
genel olarak 5’inci sırada yer almıĢtır.
5018 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi gereği bakanlıklarda müsteĢar,
diğer

kamu

idarelerinde

belediyelerde

belediye

en

üst

baĢkanı

yönetici,
üst

il

özel

yöneticidir.

idarelerinde

Ancak

Millî

vali

ve

Savunma

Bakanlığında üst yönetici Millî Savunma Bakanıdır. Üst yönetici 5018 sayılı
Kanun’daki

sorumluluklarını

harcama

yetkilileri,

Maliye

BaĢkanlığı,

iç

denetçiler aracılığıyla yerine getirmektedir.
Genel Plan ve Prensipler Dairesi BaĢkanlığı, Ġdari, Genel Plan ve
Koordinasyon, TeĢkila t ve Kadro, Uluslararası ĠliĢkiler ile Strateji GeliĢtirme
ġube Müdürlükleri Ģeklinde teĢkilatlanmıĢtır. Genel Plan ve Prensipler Dairesi
BaĢkanlığının

görev

ve

sorumlulukları;

millî

savunma

politikasının

oluĢturulması için Genelkurmay BaĢkanlığı ve DıĢiĢl eri Bakanlığıyla koordineli
olarak gerekli değerlendirmelerde bulunmak, Millî Savunma Bakanlığının
icraatına iliĢkin olarak Genelkurmay karargâh baĢkanlıklarının görevlerine eĢ
değer karargâh görevlerini yapmak, NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve
ĠĢbirliği TeĢkilatı, BirleĢmiĢ Milletler ve kısaca SEDM olarak ifade ettiğimiz
Güneydoğu

Avrupa

Savunma

Bakanları

toplantıları

ve

yurt

dıĢı

resmî

ziyaretlere iliĢkin bakan adına ülke bilgi dosyası ve konuĢma notlarını
hazırlamak,

Bakanlık

faaliyetlerin

karargâhının

koordine

etmek,

kriz

alarm

u ygulamaları

merkezinin

ile

kriz

çalıĢmasını

yönetim

sağlamak,

Bakanlığın kadro, kuruluĢ ve teĢkilat çalıĢmalarını Genelkurmay BaĢkanlığıyla
koordineli olarak yürütmek, NATO ve millî tatbikatlarla iĢlemleri yapmak ve
tatbikatlarında

Millî

Savunma

Bakanlığını

temsil

etmek,

Millî

Savunma

Bakanlığı karargâh ve bağlılarının planlama, programlama ve bütçeleme
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sistemiyle ilgili faaliyetlerini Millî Savunma Bakanlığı adına takip ve koordine
etmek, Avrupa Birliği müzakere sürecinde Millî Savunma Bakanlığı adına
Avrupa Birliği daimî temas noktası olarak görev yapmaktır.
2017-2036 dönemi Türk Silahlı Kuvvetleri planlama, programlama ve
bütçeleme

sistemi

bağlılarının

faaliyetleri

projelerini

kapsamında

içeren

p lanların

Millî

Savunma

hazırlıkları

Bakanlığı

tamamlanarak

Genelkurmay BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. Harekât ihtiyaçları planı ve stratejik
hedef

planı

tamamlanmıĢ,

on

yıllık

tedarik

programı

hazırlıklarına

ise

baĢlanacaktır. Millî Savunma Bakanlığı 2016, 2017 ve 2018 modernizasyo n
bütçesi

teklifi

Haziran

2015

tarihinde

Genelkurmay

BaĢkanlığımıza

gönderilmiĢtir.
Ġki ayda bir icra edilen Millî Güvenlik Kurulu toplantıları öncesinde ilgili
tüm kurum temsilcilerinin katılımıyla Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
koordinatörlüğünde bir ön koordinasyon toplantısı icra edilmektedir. Söz
konusu toplantılara Genel Plan ve Prensipler Dairesi BaĢkanlığınca iĢtirak
edilmektedir. Avrupa Birliği Bakanı ve BaĢmüzakereci baĢkanlığında ilgili
bakanlık ve kurumların müsteĢarları ve daimî tema s noktalarının katılımıyla
düzenlenen Ġç Koordinasyon ve Uyum Komitesi toplantılarına Millî Savunma
Bakanı MüsteĢarı ile Millî Savunma Bakanlığı Avrupa Birliği Daimî Temas
Noktası

olarak

Genel

Prensipler

Dairesi

BaĢkanlığı

tarafından

katılım

sağlanmaktadır. Müzakere fasılları ve alt komite toplantılarına ise fasıllardan
sorumlu baĢkanlıkların temsilcileriyle birlikte katılım sağlanmaktadır.
Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları süreci önemli bir bölgesel iĢ
birliği mekanizmasıdır. Ġki yılda bir dönüĢümlü olar ak icra edilen sekretarya
baĢkanlığı görevi 20 Ağustos 2015 tarihinde resmî törenle Romanya’dan
devralınmıĢtır. Söz konusu görev, Temmuz 2017 tarihine kadar Türkiye
tarafından yürütülecektir. Sekretarya, Millî Savunma Bakanlığı Genel Plan ve
Prensipler Dai resi bünyesinde teĢkil edilmiĢ, baĢkanlığına DıĢiĢleri Bakanlığı
tarafından bir büyükelçi atanmıĢtır.
NATO platformlarında yılda üç kez Brüksel’de icra edilen savunma
bakanları toplantısına ve iki yılda bir gönüllü bir NATO ülkesinde icra edilen
devlet ve hükûmet baĢkanları zirvesine Sayın Bakanımız tarafından iĢtirak
edilmektedir.

Müteakip

savunma

bakanları

toplantısı
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tarihlerinde

Polonya

VarĢova’da icra edilecektir.
Türkiye millî savunma po litikalarında kolektif savunmaya ayrı bir önem
atfetmektedir. Türkiye, güçlü ordusuyla daha çok ülkenin iĢ birliği yapmak
istediği bir ülke hâline gelmiĢtir. Giderek artan oranda askerî eğitim iĢ birliği,
barıĢ için ortaklık programı ve çok uluslu barıĢ gü cü teĢkili faaliyetleri ile
barıĢı destekleme harekâtlarında aranan bir ülkedir. Bu kapsamda BirleĢmiĢ
Milletler, NATO ve Avrupa Birliği çatısı altında icra edilen harekâtlara önemli
katkılar sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin katkı sağladığı ulusl ararası
harekâtların

harita

üzerinde

dağılımı

yansıda

sunulmuĢtur.

Türk Silahlı

Kuvvetlerinin uluslararası harekâtlara katkı sağlaması ve gerektiğinde sınır
ötesi harekât ve müdahalede bulunması için görevlendirilmesine yönelik
hazırlanan tezkereler ve geç erlilik süreleri yansıda sunulmuĢtur.
Millî Savunma Bakanlığına özgü bir teĢkilat olarak 1325 sayılı Millî
Savunma Bakanlığı Görev ve TeĢkilatı Hakkındaki Kanun kapsamında görev
yapan TeftiĢ Dairesi BaĢkanlığı; Ġdari ġube Müdürlüğü, Plan, Koordinasyon
ġubesi Müdürlüğü, Ġnceleme ġubesi Müdürlüğü, TeftiĢ Heyeti BaĢkanlığı ile
Denetleme ve Değerlendirme Heyeti BaĢkanlığı Ģeklinde teĢkilatlanmıĢtır.
TeftiĢ Dairesi BaĢkanlığının görev ve sorumlulukları; Bakanlık ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinde mevcut saymanlık ve diğer birimlerin bütçe ve bütçe dıĢı
gelirlerine ait iĢlemlerin hesap teftiĢini yapmak, Millî Savunma Bakanlığına
bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda bakan veya müsteĢar adına denetleme ve
değerlendirme

yapmak,

bakan

veya

müsteĢar

emriyle

Bakanlığa

bağlı

birimlerde inceleme ve ön inceleme yapmaktır. ÇeĢitli kanallardan gelen ihbar
ve Ģikâyetlerle ilgili olarak Millî Savunma Bakanlığına bağlı birimlerde bakan
veya müsteĢarın emriyle Genelkurmay BaĢkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının
ilgili birimlerinde ise Genelkurmay BaĢkanlığı ve kuvvet komutanlıklarınca
talep edilmesi hâlinde bakan emriyle inceleme veya adli makamlar ile yetkili
mercilerin talepleri üzerine ön inceleme faaliyetleri icra edilmektedir.
Bilgi Yönetimi, BiliĢim ve ĠletiĢim Teknolojileri BaĢ kanlığı teĢkilatı
yansıda sunulduğu Ģekildedir. BaĢkanlığın görev
Savunma

Bakanlığı

tasarımlarını

biliĢim

oluĢturmak,

ve

iletiĢim

Bakanlığın

ve sorumlulukları Millî

teknolojileri
biliĢim

ve

ana

mimarisini

iletiĢim

ve

teknolojileri
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sistemlerin harekât ihtiy açları planı, stratejik hedef planı ve on yıllık tedarik
programına

iliĢkin

planlama,

programlama

ve

bütçeleme

faaliyetlerini

yürütmek, biliĢim ve iletiĢim teknolojileri yazılım, donanım, alt yapı ve iletiĢim
ihtiyaçlarını

karĢılama

ve

sistemlerin

iĢletim,

bakım

ve

idamesiyle

yapılandırma yönetimini yapmak. Türk Silahlı Kuvvetleri çapında geliĢtirilen
diğer bilgi sistemleriyle bütünleĢme ve uyuĢumu sağlamak, biliĢim ve iletiĢim
teknolojileri güvenliği konusunda gerekli politikaları belirlemek, güvenlik,
eğitim ve kontrollerini icra etmek, bilgi iletiĢim teknolojileri güvenliğini
sağlamak,

Millî

Ģartnamelerini

Savunma

hazırlamak

Bakanlığı
ve

bilgi

onaylamak,

sistem

e -devlet

projelerinin
üzerinden

teknik

sunulması

planlanan hizmetlere yönelik gerekli yazılımla rı gerçekleĢtirmek ve tedarik
etmektir.
Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde üç ayrı
mevzuata göre faaliyet yürüten toplam 56 döner sermaye iĢletmesinin ilgili
mevzuatları gereğince Millî Savunma Bakanlığınca yerine getirilmesi ge reken
karargâh

ve

koordinasyon

faaliyetlerini

yürütmek

ve

döner

sermaye

konularında Bakanlık makamı ve karargâhına müĢavirlik yapmak üzere teĢkil
edilen Döner Sermaye BaĢkanlığı 3225 sayılı Kanun’a göre Millî Savunma
Bakanlığı

MüsteĢarı

BaĢkanlığında,

Gene lkurmay

BaĢkanlığı,

kuvvet

komutanlıkları ve Millî Savunma Bakanlığı karargâhından toplam 9 üyeden
oluĢan

Döner

Sermaye

Yönetim

Kurulunun

se kreterlik

faaliyetlerini

de

yürütmektedir. Söz konusu yönetim kurulu kararları Sayın Bakan tarafından
da onaylanmaktadır. Döner sermaye iĢletmelerinin tabi oldukları mevzuat ile
bu mevzuat kapsamına dâhil iĢletme türleri, sayıları, yönetim Ģekilleri ve 201 4
yılı hasılat tutarları yansıda sunulduğu Ģekildedir.
Harita Genel Komutanlığı kendisine 657 sayılı Kanun’la verilmiĢ olan
görevlerini

yansıda

sunulan

teĢkilat

ile

yürütmektedir.

Harita

Genel

Komutanlığı, savunma ve kalkınma amaçlı olarak Türk Silahlı Ku vvetleri,
bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler ile gerçek ve tüzel
kiĢilerin ihtiyaç duyduğu her türlü harita ve coğrafi bilgiyi basılı veya sayısal
olarak sağlamaktadır. Bünyesinde bulunan Harita Yüksek Teknik Okulunda
mühendis subaylar ve harita teknisyen astsubaylar yetiĢtirilmekte ve Türk
Silahlı Kuvvetleri için haritacılık konularında kurslar düzenlenmekte, ayrıca
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ulusal ve uluslararası haritacılık kuruluĢlarında, Türkiye, baĢkan ve temsil
kurum baĢkanı olarak temsil edilmektedir.
Sorumluluk alanı kapsamında savunma amaçlarına yönelik olarak Türk
Silahlı Kuvvetlerinin müĢterek resim konsepti gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinin
görev fonksiyonlarını desteklemek üzere yurt içi, yurt dıĢı etki ve ilgi alanında
asgari Türkiye'yi çevreleyen ü lkelerin haritaları Harita Genel Komutanlığı
tarafından üretilmekte, kalkınma amaçlarına yönelik olarak enerji, altyapı,
mekânsal

planlama

ile

doğal

afetlere

yönelik

coğrafi

veri

ihtiyaçları

karĢılanmaktadır. Üretim faaliyetleri kapsamında muhtelif ölçekle rde kâğıt,
sayısal, plastik, ortofoto haritalar ile konum ve harita bilgisi üretilmekte ve
muhtelif platformlar üzerinden sunulmaktadır.
Askerî Adalet TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı teĢkilatı yansıda sunulmuĢtur.
Askerî Adalet TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Bakan ta raf ından onaylanan yıllık
teftiĢ programına uygun olarak yedi sekiz dönem hâlinde bir veya birden fazla
müfettiĢ tarafından adli ünitelerde 353 sayılı Askerî Mahkemeler KuruluĢu Ve
Yargılama Usulü Kanunu, adli müĢavirlik, askerî savcılık, askerî mahkeme,
Askerî Ceza ve Tutukevlerinde TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği ve TeftiĢ Esasları
Yönergesi

uyarınca

teftiĢ

faaliyetlerini,

357

sayılı

Askerî

Hâkimler

Kanunu’nun 23’üncü maddesi uyarınca adli ünitelerde görev yapan hâkim
subayların görevlerinden dolayı veya görevl eri sırasında iĢledikleri suçlar,
sıfat ve görevlerinin gereklerine uymayan hâl ve eylemleri, askerî yargıya tabi
Ģahsi suçlarının Ģikâyet veya ihbar edilmesi veya cereyan eden iĢlemlerden
öğrenilmesi

üzerine

Millî

Savunma

Bakanı

tarafından

soruĢturma

izni

verilmesine lüzum olup olmadığının tespiti için bir veya birden fazla müfettiĢ
tarafından soruĢturma faaliyetlerini icra etmektedir.
Arz ederim.
BAġKAN – Evet, Albayım çok teĢekkür ediyoruz, çok sağ olun.
III.- KONU
1.- Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin
BAġKAN - ġimdi, Komisyon üyelerimizden sorusu olan, katkı sağlamak
isteyen -bu kısım biraz soru -cevap Ģeklinde olsun - veya iĢte sunumda yer
almayan ama merak ettiğimiz konular varsa onları konuĢabiliriz.
Buyurun efendim .
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SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Sayın BaĢkanım, çok değerli Bakanlık
yetkilileri ve Komisyon üyesi arkadaĢlarım; hepinizi hürmet ve muhabbetle
selamlıyorum öncelikle.
Sunum için de teĢekkür ediyoruz. Biz biliy oruz ki Bakanlığımıza bağlı
iki müsteĢarlıktan birisi de Savunma Sanayii MüsteĢarlığı. Askerî teçhizat ve
mühimmatımızın

kendi

öz

kaynaklarımız

ve

kendi

millî

yöntemlerimizle

üretilmesi savunma sanayimiz açısından ve bağımsızlığımız açısından çok
önem arz ediyor ve Savunma Sanayii MüsteĢarlığımız da hakikate n son
yıllarda büyük bir atılım içerisinde.
Ben, öncelikle Ģunu sormak istiyorum merak ettiğim için -daha önce
bunu beĢ senelik, on senelik, son yılları baz alarak da mukayese olarak bize
ifade edebilirsiniz - dıĢa bağımlılık oranımız neydi, bugün için dıĢ a bağımlılık
oranımız nedir savunma sanayimizde? Bir de, geleceğe yönelik, savunma
sanayimizde ne gibi öncelikli stratejilerimiz, hedeflerimiz var? Bunları merak
ettiğim için sormak istedim.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sayın MüsteĢarım, buyurun.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – Sayın Vekilim, tabii, sormuĢ olduğunuz
sorularla

ilgili

olarak

en

sağlıklı

cevabı

Savunma

Sanayi

MüsteĢarlığı

verecektir. Savunma Sanayi MüsteĢarlığıyla ilgili bölümü brifingimize d âhil
etmemiĢtik. Bu nedenle, eğer, ayrı bir brifing verilirse, o takdirde, sağlıklı
cevap verme Ģansımız olacaktır. Yanıltıcı bir bilgi vermek istemiyorum.
BAġKAN – Suat Bey, önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta -7
Ocakta- Savunma Sanayii MüsteĢarlığı brifingi olacak burada. Biz tabii bunu
planlarken ilk toplantımızda “Savunma Bakanlığından, Savunma Sanayii
MüsteĢarlığından, TÜBĠTAK’tan” diye burada bir konuĢmamız olmuĢtu. ġimdi,
Millî Savunma Bakanlığı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili bir sunum gerçekl eĢtirdi
bugün.

Biliyorsunuz,

Savunma

Bakanlığına

bağlı

Savunma

Sanayii

MüsteĢarlığı, az önce ifade ettiğiniz projeleri gerçekleĢtiriyor. Bu yerlilik
oranı, gerçekleĢme oranı da oradan daha sağlıklı bilgiler olabileceğini Sayın
MüsteĢarım ifade etti. Onu, u ygun görürseniz, iki hafta sonra 7 Ocaktaki
brifingde burada Savunma Sanayii MüsteĢarımıza enine boyuna soralım.
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Buyurun efendim.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın BaĢkanım, ben de
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli Albay YokarıbaĢ’ın brifingin den iki noktada bilgilenme ihtiyacı
hissettim, izninizle onu sormak isterim.
Gayrisafi yurt içi hasılaya Millî Savunma B akanlığı bütçesinin oranı yanlıĢ not almadıysam - 2000’de yüzde 2,5 iken 2014’te yüzde 1,2 olarak
verildi. YaklaĢık yarı yarıya bir düĢ üĢü ifade ediyor gayrisafi yurt içi hasılaya
oranı olarak ve bunun NATO toplantılarında NATO standardı olan yüzde 2’ye
çıkarılacağı gibi bir not aldım, herhâlde doğru söylüyorum.
ġimdi,

öğrenmek

için

soruyorum:

2000

yılında

gayrisafi

yurt

içi

hasılanın yü zde 2,5 oranı 2014’te yüzde 1,2’ye gerilerken acaba savunma
sanayisinin geliĢimi ve buna bağlı olarak dıĢa bağımlılığın azalması sonucu
mu bu düĢme -tabii, yine, belki Savunma Sanayiinin yanıt vereceği bir Ģey
ama, bütçe anlamında Albayım böyle bir Ģey söy lediği için soruyorum - yoksa
harcamalarda bir gerileme mi? Tabii, gayrisafi yurt içi hasıla kiĢi baĢına
gelirin artmasıyla arttığı için mi oransal olarak böyle? Yani rakamsal bir
büyüklük olmadığı için diyorum. Yüzde 2,5’tan yüzde 1,2 çok anlamlı geldi.
Bir de NATO standardı yüzde 2’dir. Niçin yüzde 1,2 gibi düĢük bir
orandan yüzde 2’ye çıkacağız? Bunu öğrenmek istiyorum.
Bir de eğer izin verirseniz…
BAġKAN – Estağfurullah.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Bu hibe -bunu da tamamen
bilgilenme açısından sor uyorum- uzunca bir süredir 315 milyon liralık bir hibe
yapıldığı söylendi. Bunun acaba içeriği nedir? Yani tamamen bilgi almak için
soruyorum. Nerelere, ne gibi hibe yapılıyor? Bizim aldığımız hibe var mı?
Yani hibe yapıyoruz da 315 milyon liralık, aynı sü rede acaba hibe olarak bir
Ģey aldı mı Türkiye ? Onu da öğrenmek isterim.
TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım. Sağ olun.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ - Tabloyu görmekteyiz. Bu Millî
Savunma Bakanlığı bütçesinin gayrisafi yurt içi hasıla ve merkezî yönetim
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bütçesiyle karĢılaĢtırmalı tablosu. Ġfade ettiğiniz rakamlar yüzde 1,2 millî
savunma bütçesinin yani merkezî bütçe içerisindeki payı. Ancak NATO
platformlarında

esas

alınan

sa vunma

harcamalarının

gayrisafi

yurt

içi

hasılasına oranı. 2015 itibarıyla 1,7; 2016’da da 1,58’e düĢme eğilimi var.
Yani 1,2 değil de NATO’da esas alınan 1,58’dir. Bundaki fark da malumunuz
Millî Savunma Bakanlığı bütçesine ilave kalemler eklenmekte Savunm a
Sanayii Destekleme Fonu, diğer primler, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme
Vakfının katkıları gibi. Dolayısıyla 1,58’dir. Burada tespit edilecek husus
1,70’ten 1,58’e bir düĢüĢ eğilimi göstermektedir. Ancak, bu taahhüt, on yıl
içinde

kademeli

Savunma

bir

Bakanlığı

Ģekild e

2’ye

bütçesine

çıkartılması

ayrılan

payın

Ģeklindedir.
yıllar

içinde

Bunda,
sari

Millî
olarak

azalmasının da etkili olduğunu değerlendiriyorum.
Hibeyle ilgili olarak ise, hibenin içeriği ve bizim aldığımız hibeler var
mı? Bununla ilgil i Ģu anda yanlıĢ, teyit edilmemiĢ bilgi vermemek adına daha
sonra Komisyonunuza bu bilgiler ulaĢtırılacaktır detaylı bir Ģekilde.
Arz ederim.
BAġKAN – Sayın Milletvekilim, ben bir iki katkı yapmak isterim uygun
görürseniz.
ġimdi Türkiye'de “savunma harc amaları” dediğimiz kalem sadece Millî
Savunma Bakanlığı bütçesinden ibaret değildir. Bunlar birkaç kalemden
oluĢur. Bunların birincisi merkezî bütçe MSB bütçesidir, ikincisi Savunma
Sanayii Destekleme Fonu’dur, ki bu fonda yılda yaklaĢık 2 milyar dolara ya kın
bir harcama vardır. Hazine geri ödemeli krediler vardır. Yani geri ödemesini
hazinenin taahhüt ettiği ve hazine kaynaklarıyla tedarik edilen projeler vardır.
Mesela Denizaltı Projemiz gibi, hazine geri ödemeli. ġimdi, yine, vakıftan
tedarik programları için yapılan aktarmalar vardır. Dolayısıyla, “savunma
harcamaları” dediğimiz meblağ, MSB bütçesinin üzerinde bir meblağdır.
NATO’da bu tavsiye edilen, yani yüzde 2 tavsiye edilen, üyelere tavsiye
edilen rakamdır. Özellikle Amerika BirleĢik Devletleri, Avr upa ülkelerini
eleĢtirir NATO’da savunma harcamalarını kısmaları sebebiyle. Almanya gibi
mesela, ekonomik olarak güçlü olan bazı ülkelerin savunma harcamaları çok
düĢük. Dolayısıyla, tavsiye edilen rakam yüzde 2’dir. Bunun dünya ortalaması
da

yaklaĢık

yüzd e

2,5;

yüzde

2,7

civarındadır.

Yani

NATO

dünya
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harcamaları

bakımından. Türkiye de yüzde 2’nin altında. NATO hesaplamalarına göre iĢte
1,7 gibidir. Bir de SIPRI vardır -Stockholm International Peace Rese arch
Institute yani bu, dünyanın en saygın savunma harcamalarını takip eden
kuruluĢudur- orada da 1,9 gibi gözükür, çünkü onlar emekli olmuĢ askerlerin
emekli

ücretlerini

bile

savunma

harcaması

kabul

ederler,

SIPRI

için

söylüyorum. Yani Ģunu söyleyeyim öze tle: Türkiye'nin savunma harcamaları
dünya ortalamasının altındadır, NATO’nun da altındadır. Genel ifadelere göre
Türkiye'nin savunma harcaması çok yüksek değildir diyebiliriz.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – BaĢkanım teĢekkür ediyorum,
onu anladığım için sormuĢtum zaten. Yüzde 2,5 iken 2000’de 1,58 veya 1,2
neyse oraya gerilemesinde ulusal gelirin artmasının mı payı var, yoksa
savunma

harcamalarının

düĢürülmesinin

mi

payı

var?

Onu

öğrenmek

istiyorum.
BAġKAN – Sayın Milletvekilim, millî mutlak değer olara k düĢüĢ yok,
zaten bütçe gözüküyor, düĢüĢ yok. Ancak gayrisafi millî hasıla daha fazla
arttığı için oransal bir düĢüĢ var.
MUSTAFA

HÜSNÜ

BOZKURT

(Konya)

–

Tam

da

onu

öğrenmek

istiyordum.
Çok teĢekkür ediyorum BaĢkanım.
ÖMER ÜNAL (Konya) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Buyurun efendim.
ÖMER

ÜNAL

(Konya)

–

Sizin

söylediklerinizden

hareketle,

peki

buradaki ölçüm kriterlerini standardizasyona tabi tutamaz mıyız? Yani, Ģimdi
emekli olan askerlere de verilen kalem de dâhil ediliyor. Gerek NATO için
gerekse uluslarar ası yani dünya Ģeyiyle. Acaba öyle bir Ģey yapılırsa
dengelenir mi?
BAġKAN – ġöyle efendim: ġimdi, NATO bizim de üyesi olduğumuz bir
organizasyon, teĢkilat, resmî bir kurum “SIPRI” dediğimiz bir araĢtırma
kuruluĢu veya bir think tank diyelim. ġimdi, onları n kabulleri, hesapları daha
serbest, ona biz müdahale edemeyiz yani SIPRI’nin. Herkesi öyle hesaplıyor
yani Amerika’yı da böyle hesaplıyor, Türkiye’yi de böyle hesaplıyor. Ama
SIPRI saygın bir kuruluĢ, dünyada savunma harcamaları konusunu, güvenlikle
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ilgili geliĢmeleri takip eden, saygınlığı olan bir kuruluĢ. O bakımdan, bizim
savunma

konusundaki

araĢtırmacıların

çok

sık

müracaat

ettikleri

bir

kaynaktır. O yüzden örnek verdim ama bizim için resmî Ģey NATO’dur, NATO
standartlarıdır.
ÖMER ÜNAL (Konya) – Hayır, biz harcama kalemlerini onlara…
BAġKAN – Efendim, bildiriyoruz; soruyorlar, bildiriyoruz her yıl, hem
SIPRI’ye hem NATO’ya biz bildiriyoruz ne harcadığımızı. Yani Türkiye olarak
bunları açıklıyoruz çünkü zaten geliĢmiĢ bütün müttefik ülkeler de bunları
bildiriyor, biz de onlarla beraber bildiriyoruz. Bunun gizli saklı bir taraf ı yok.
BaĢka efendim, Komisyon üyelerimizden? Sizin yok mu efendim?
BĠROL ERTEM (Hatay) - Hüsnü Hocam benim sormak istediğim soruları
sordu, ben arkadaĢlara çok teĢekkür ediyorum, b ilgiler çok iyiydi, çok
teĢekkürler. Sadece ek olarak, hibe edilen silah ve mühimmatların hangi
ülkelere hibe edildiyse onların bir listesini alabilirsek. Bir de bu hibeye kim
karar veriyor yani Millî Savunma Bakanı mı Hükûmet yetkilileri mi veya ortak
mı karar veriliyor, onunla ilgili bilgi alabilirsem bir sonraki toplantıda memnun
olurum.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Yani daha açık sorarsak, hibe
kapsamı

içinde

söyledikleriniz

acaba

Orta

Doğu’daki

birtakım

terör

örgütlerinin eline geçmiĢ olabilir mi? Yani asıl merak ettiğim o, o açıklıkla
onun için sorayım. Olabilir mi acaba? Çünkü biliyoruz ki Amerika BirleĢik
Devletleri’nin

Orta

Doğu’daki

birtakım

örgütlere

gönderdiği

silah

ve

mühimmatın daha sonra baĢka örgütlerin eline geçtiği bütün dünya basınına
da yansıyor. Ben, sadece o hibeyi o bakımdan sormuĢtum yani ben en
azından kendi sorumu açmıĢ olayım.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL - Müsaade ederseniz, hibeyle ilgili prosedürün
nasıl iĢlediği hakkında kıs a bir bilgi vereyim.
3212 sayılı Kanun var, bu, silahlı kuvvetlerin ihtiyaç fazlası silah araç
ve

gereçlerinin

değiĢikliğine

yurt

iliĢkin

içinde
bir

veya

kanun.

yurt

dıĢında

Özellikle

yurt

satıĢı,

hibesi,

dıĢına

ikili

transferi

anlaĢmalar

çerçevesinde veya baĢka türlü iliĢkiler çerçevesinde hibe yönünde bir karar
alınması hâlinde bu kanun çerçevesinde öncelikle DıĢiĢleri Bakanlığının
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görüĢü alınıyor, Genelkurmay BaĢkanlığının görüĢü alınıyor, daha sonra Millî
Savunma Bakanının onayıyla ancak hibe edilme imk ânı doğuyor, prosedür bu
Ģekilde iĢliyor yani kanun gereğince.
BAġKAN - Hüseyin Bey sizin bir sorunuz vardı herhâlde.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) - Evet BaĢkanım.
Değerli

arkadaĢlar

ve

Bakanlığımızın

çok

değerli

personeli;

ben

hepinize hayırlı sabahlar diliyoru m.
Burada Ordu Ġlaç Fabrikasından bahsetti Sayın YokarıbaĢ. Bu Ordu Ġlaç
Fabrikasında dün akĢam tesadüf oldu, bir eczacı arkadaĢımızla sohbet
ederken,

eczacılık

fakültesinde

öğrenciyken

ilaçların

kıyaslamasını

yapıyorduk. Çok kullanılan, halk arasında da adı hâkim bir adla anılan bir
ilacın Ordu Ġlaç Fabrikasında üretilenle piyasadakini karĢılaĢtırdığımızda
içindeki etken maddenin Ordu Ġlaç Fabrikasında yüzde yüz kullanıldığı ama o
hâkim markanın içerisindeki etken maddenin eksik olarak kullanıldığından
bahsetmiĢti. Ordu Ġlaç Fabrikamızda üretilen ilaçlar nelerdir? Eğer böyle bir
mukayeseli üstünlüğümüz varsa

bunu

nasıl

kullanmamız gerekiyor?

Bu

konuda belki sizin teknik olarak bilginiz olmayabilir ama bu çok ilgimi
çekmiĢti, hatta dün akĢam bahsedilmiĢti. Bu konuda daha sonra bilgi alabilir
miyiz? Ben Sayın BaĢkanımdan yapacağımız ziyaretler esnasında Ordu Ġlaç
Fabrikamızı da mutlaka gezelim diye talepte bulundum, kendisi de bu konuda
çalıĢma

yapacak.

Eğer

böyle

bir

farklılığımız

varsa

bunu

nasıl

zenginleĢtirebiliriz.
TeĢekkür ederim.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL - Millî Savunma Bakanlığına bağlı olan ilaç
fabrikasında üretilen ilaçlarda mutlaka bir “Or” ifadesi vardır. Tabii onun teker
teker dökümünü daha s onra bilgi olarak arz ederiz.
BAġKAN - Buyurun efendim.
NĠHAT

ÖZTÜRK

(Muğla)

-

Sayın

BaĢkan,

çok

değerli

K omisyon

üyelerimiz, çok değerli bakanlık yetkililerimiz; ben de Millî Savunma Bakanlığı
aleyhine açılan idari davaların ağırlıklı olarak hangi konula rda, hangi yıllarda
açıldığıyla ilgili bir bilgi almak isterim.
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HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) - O zaman Ģeyi de sor: Son tazminatlarla
ilgili, bunu bize, devlete yükümlülük olarak kılanlara geri rücu ettirilecek mi?
Yani biz siyasetçiyiz, halkın hakkını savunmak z orundayız. Devlet parayı
ödeyecek.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - O zaman bir teklif verdik,
desteğinizi bekliyoruz değerli AKP’li dostlarımız. Haksız tutuklama kararı
veren

yargıç

ve

mahkemelerden

doğan

tazminatların

hâkimlere

rücu

ettirilmesi konusunda, o konuda desteğinizi bekliyoruz o zaman efendim.
BAġKAN - Sayın MüsteĢarım buyurun.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL - Öncelikle tabii Millî Savunma Bakanlığı
aleyhine açılmıĢ olan idari davalar çok çeĢitli a lanlarda daha çok askerlik
hizmetini yapan yükümlülerin askerlik hizmetleri sırasında uğramıĢ olduğu
kaza, yaralanma ve bunun gibi olaylarda karĢılaĢtıkları zararların tazminine
yönelik olabiliyor, bazen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görevi esnasınd a
özlük haklarına iliĢkin idarenin yapmıĢ olduğu eylemlerden dolayı zarar
gördüklerini değerlendirdikleri konularda oluyor. Bu, çok geniĢ bir yelpaze
fakat bunların hangisi matematiksel olarak ağırlıklı, o konuda vermiĢ olduğum
bilgi yanıltıcı olabilir.
Diğer son bahsetmiĢ olduğunuz tazminatlara iliĢkin hususlarda da
muhatap Millî Savunma Bakanlığından ziyade Adalet Bakanlığının olması
gerektiğini

değerlendiriyorum

çünkü

mahkeme

karar

veriyor,

sivil

mahkemeler.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN - BaĢka üyelerimizde n sorusu olan, katkı sağlamak isteyen?
Buyurun efendim.
MURAT BAKAN (Ġzmir) - Ben katkı sağlamak anlamında değil de, bu
sunumu arkadaĢlarımız bize elektronik ortamda gönderebilirler mi?
BAġKAN - Sayın MüsteĢarım bu sunumu elektronik ortamda istiyoruz.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL - Sayın BaĢkanım, onu gönderebiliriz.
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BAġKAN - Çünkü çok gizli bir Ģey yok bu sunumda. Bu sunumda açık
kaynaklarda da ulaĢabileceğiniz bilgiler var. O yüzden bu sunumu talep
ediyoruz.
Ben birkaç Ģey sormak istiyorum ama. Bu personel harcamaları oranını
ben göremedim, ben mi kaçırdım. Yani Millî Savunma Bakanlığı bütçesi
içindeki personel harcamaları yüzde kaç, yüzde 40 mı, 50 mi, onu ben
göremedim. Ben mi kaçırdım yoksa sunumda m ı yoktu? 22 milyarın ne
kadarını personele harcıyoruz, yüzde kaç oranı?
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ - Yüzde olarak çıkarmadık Sayın
BaĢkanım, sadece miktar olarak…
BAġKAN - Yani Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin…
Yüzde 40 mı?
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ - Yüzde 58 civarında Sayın BaĢkanım.
BAġKAN - Öyle olması lazım.
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ - Diğer prim ve hizmetleri de… Yüzde
58 civarında.
BAġKAN - Öyle olması lazım, doğru.
Bunda diğer NATO ülkeleriyle bir mukayesemiz var mı? Yani mesela
Amerika BirleĢik Devletleri ne kadarını personele harcıyor, biz ne kadarını
harcıyoruz veya Almanya ne kad arını personele harcıyor, biz ne kadarını
harcıyoruz, böyle bir mukayese tablomuz var mı?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL - Onu Maliye BaĢkanlığında n öğrenmek
suretiyle bir bilgi hâlinde size sunabiliriz.
BAġKAN – Tamam, peki, sağ olun.
Bir de bir baĢka sorum: Bir program, bir proje çalıĢması yürütülüyor
Genelkurmayda,

Kuvvet

2033

Programı.

Bu

programa

Savunma

Bakanlığımızın bir katkısı var mı veya siz bu programın, çalıĢmanın içinde
misiniz Bakanlık olarak?
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MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL - Bakanlıkla koordineli olarak yürütülüyor
ancak detayı konusunda sağlıklı bilgimiz yok Ģu anda.
BAġKAN - Peki.
Bu yurt dıĢına yardım yapıyoruz, bir de biliyoruz ki biz yurt d ıĢında
bizim birliklerimiz var dost ve müttefik ülkelerde, dünyadaki barıĢa, dünyadaki
birtakım karıĢıklık olan ülkelerdeki dost ülkelere katkı sağlamak amacıyla.
Hangi ülkelerde birliklerimiz var, bu konuda yine sunumda bir Ģey yoktu. Bilgi
alabilir miyiz hangi ülkelerde bizim birliklerimiz var?
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ - Tabii Sayın BaĢkanım, onu Ģöyle
özet halinde arz edebilirim. Türkiye’nin hâlihazırdaki katkıda bulunduğu
harekâtlar kapsamında, UN IFIL kapsamında Lübnan’da. Detaylarına…
BAġKAN - Lübnan’da kaç askerimiz var mesela?
MĠLLÎ
MÜDÜRÜ

SAVUNMA

ALBAY

BAKANLIĞI

HĠKMET

ULUSLARARASI

YOKARIBAġ

Lübnan’da

-

ĠLĠġKĠLER
30,

45’er

ġUBE
günlük

periyotlarla bir korvet ya da bir karakol gemisiyle katkı sa ğlanmaktadır.
Hâlihazırda “TCG Heybeliada” isimli korvetimiz bölgedeki deniz varlığımızı
devam

ettirmektedir.

Ayrıca

Nakura

bölgesinde

UNIFIL

karargâhında

2

personelimiz bulunmaktadır.
Yine, BirleĢmiĢ Milletler Afganistan Yardım Misyonu kapsamında… 22
Ocak 2012 tarihinde baĢlamıĢtır. Burada da birer yıllık sürelerle 1 personel
görevlendirilmekteydi

ancak

söz

konusu

personel

ekim

2015

itibarıyla

güvenlik gerekçesiyle Ģimdilik geri çekilmiĢtir.
Yine, BirleĢmiĢ Milletler kapsamında Kosova’yı…
BAġKAN - Pardon Ģu anda Afganistan’da birliğimiz var mı?
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ Tabii ki, bu söylediğim BirleĢmiĢ
Milletler Afganistan Yardım Misyonu kapsamındaydı ama diğer…
BAġKAN - Kaç Türk askeri var Af ganistan ’da mesela?
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ - Kararlı Destek Misyonu kapsamında
icra

edilen

Afganistan’daki

harekâtta

Ģu

anda

744

personelimiz
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kapsamınd a

icra

edilendi.
Yine, BirleĢmiĢ Milletler Kosova Yardım Misyonu kapsamında katkımız
devam etmekte. Özellikle denizlerde korsanlıkla mücadele kapsamında Aden
Körfezi’nde
harekâtta

Okyanus

Kalkanı

katkılarımız

hâlen

Harekâtı
d evam

CTF -151
etmektedir.

ve

CTF-508

Etkin

iki

Çaba

farklı

Harekâtı

kapsamında Akdeniz’de 2001 yılında baĢlayan harekâta katkımız devam
etmektedir. Bu, katkıya olan detayları arz edebilirim ancak daha sonra liste
hâlinde de verebilirim. Özellikle Kosova’da KFOR kapsamında, 1999 yılında
baĢlayan harekât kapsamında Ģu anda 369 personelimiz bulunmaktadır.
Yine,

Bosna-Hersek

EUFOR

ALTHEA

Harekâtı

kapsamında

246

personelimiz hâlen Bosna -Hersek’te bulunmaktadır.
BLACKSEAFOR

kapsamında

Karadeniz’de

icra

edilen

mutat

faaliyetlerimiz var.
Yine, Karadeniz’de Karadeniz Uyum Harekâtı kapsamında verdiğimiz,
karakol sahalarında keĢif karakol görevi Ģeklinde verdiğimiz katkılar var.
2006

yılında

baĢlayan

Akdeniz

Kalkanı

kapsamında

verdiğimiz

destekler var. Bu kapsamda icra edilen görevler ve detaylı katkıların neler
olduğunu daha sonra Komisyonunuza liste hâlinde de sunabiliriz.
BAġKAN - Evet teĢekkür ederim.
Bir Ģey daha, yine sunumda yoktu. Bizim muharip güç oranımız ne
kadar silahlı kuvvetlerin, TSK’nın muharip güç oranı? Yani yüzde 50 mi, 55
mi, 70 mi? Gizliyse kalabilir yani, sonra konuĢabiliriz.
Bir Ģey daha sormak istiyorum. Bu, profesyonel asker sayımız ne
kadar? Yani ücretli…
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ - ġu anda sözleĢmeli erbaĢ, er
sayımız 8.054, uzman erbaĢ sayımız da tabloda görüldüğü Ģekilde 71.029.
Ancak daha detaylı, daha kategorik bilgileri de Genelkurmay BaĢkanlığımızla
koordine ederek verebiliriz. ġu anda elimizdeki tablo bu Ģekilde.
BAġKAN – Bu bütün silahlı kuvvetleri, kara, de niz, havayı tümü yani bu
bilgiler?
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ĠLĠġKĠLER

ġUBE

ĠLĠġKĠLER

ġUBE

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ - Evet, tamamı.
BAġKAN – Jandarma dâhil mi, hariç mi?
MĠLLÎ

SAVUNMA

BAKANLIĞI

ULUSLARARASI

MÜDÜRÜ ALBAY HĠKMET YOKARIBAġ - Dâhil.
MUSTAFA

HÜSNÜ

BOZKURT

(Konya)

–

Allah

kazadan

beladan

korusun.
BAġKAN – Harita Genel Komutanlığının Ģu anki rütbesi nedir?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – Tümgeneral.
BAġKAN – Korgeneraldi tümgeneral mi oldu Ģimdi?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – Yok, tümgeneraldi Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Peki.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın BaĢkanım, bu Ģeyle ilgili
Sayın MüsteĢar bilgi verecek, az önce sayın v ekilin sorduğu, Ordu Ġlaç
Fabrikasıyla ilgili.
Eski bir askerî hekim olarak Ordu Ġlaç Fabrikasının ilaçlarını yıllarca
kullandım. O konuda hakikaten bilgilenirsek çok iyi olur ama az önce sayın
vekilimizin bahsettiği yani bir ilacın piyasadaki hâkim firma tarafından içindeki
ana maddenin daha az olmasını çok mümkün görmediğimi belirtmek istiyorum.
Çünkü,

bütün

ilaçlar

biliyorsunuz

Sağlık

Bakanlığı

eczacılık

iĢlerinde

ruhsatlandırılıyor. Mutlaka uluslararası kodekslere de uymak zorundadır.
Ancak ben, özellikle burada Ordu Ġlaç Fabrikasının benzeri, benim de
baĢhekim olduğum dönemde SSK ilaç fabrikamız da vardı bizim ama maalesef
onlar zaman içinde tasfiye edildiler. Ordu Ġlaç Fabrikasının o tasfiyeden
kurtulmuĢ olmasını memnuniyetle not ediyorum ama gerçekten , bilgilerini
alabilirsek, eğer, acaba hangi kalemlerde ne kadar ilaç üretiyor. Benim tabii
çok oldu, ben 1987’de ayrıldım ordudan ama ayrıldığımız zaman özellikle
analjezik ilaçlar, antibiyotikler, böyle, çok kullanılan ilaçlar, çok sıklıkla
kullandığımız ilaçların tamamı Ordu Ġlaç Fabrikasının ilaçlarıydı o zaman.
Tabii aradan çok uzun zaman geçti, muhtemelen Ģimdi daha farklıdır, otuz
yıla yakın bir zaman geçti. Sosyal Sigortalar Kurumu Ġlaç Fabrikası da Sayın
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baĢhekimken

hastanemizde kullandığımız ilaçların yaklaĢık yüzde 40’ı SSK ilaç fabrikasının
ilaçlarıydı ve o dönemde, bunu sadece bir anekdot olarak arz ediyorum,
Roche firması rekabet edemediği için SSK Ġlaç Fabrikasının fiyatlarıyla,
sadece SSK reçet elerine girmek üzere A grubu antibiyotikler üretmiĢti. Hiç
unutmuyorum,
UNICEF’in

piyasaya

adıyla

Rocephin

aynı Rocephin’in

veriyordu
onda

ama

sigorta

1 fiyatına

hastanelerine

aynı ilacı

girmeye

çalıĢıyordu. O bakımdan, belki böyle çok abartılmamak koĢuluy la piyasayı
denetleme ve piyasaya belli bir fiyat disiplini getirme açısından kamu ilaç
fabrikalarının muhafaza edilmesi yerinde bir düĢünce olabilir diye not etmek
istedim sadece.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sağ olun.
Evet, baĢka sorusu olan arkadaĢımız h erhâlde yok gibi.
Sayın MüsteĢarım, çok çok teĢekkür ediyoruz. Ben sadece bu muharip
güç oranı konusunda Komisyonumuza ayrıca bilgi verirseniz çok memnun
olurum, bunu bekliyorum. TSK’nın

muharip

güç oranı konusunda bilgi,

mukayeseli tabii, daha sonra.
Çok çok teĢekkür ediyorum.
Değerli
MüsteĢarlığı

üyeler,
ve

Ģimdi,

akabinde

önümüzdeki

TÜBĠTAK’tan

haftalarda
brifing

Savunma

talebimiz

oldu.

Sanayii
Onları

planlıyoruz. Savunma Sanayii MüsteĢarlığı heyeti burada olacak, TÜBĠTAK
BaĢkanımız burada olacak önümüz deki haftalarda ve akabinde de silahlı
kuvvetler tesislerini, askerî fabrikaları, askerî tesisleri ziyaret programları icra
edeceğiz.
Birazdan

Savunma

Bakanlığımız

yetkililerinin

bize

programları var. Orta ana binada Üyeler Restoranında

bir

yemek

yemeğimi z var.

Beraberce buradan yemeğe geçebiliriz. Zaten bugün saat 14.00’te Genel
Kurul baĢlayacak. Biraz da yemekte dostça sohbet ederiz.
Tekrar teĢekkür ediyorum.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın BaĢkanım sadece…
BAġKAN – Buyurun efendim.
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MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Değerli Bakanlık yetkilileri
genellikle hukukçu arkadaĢlar, onun için soru olarak yöneltmedik ama acaba,
yine bilgi notu olarak sizler de eğer tensip ederseniz, arkadaĢlarımız, değerli
bürokratlarımız bize BaĢika, Kuzey Irak’taki birlikler imiz ve onların görevleri,
son olarak Yağladağı’nda karĢılaĢılan olaylar konusunda da acaba, örneğin
BaĢika’ya belli bir birlik gönderildi, sonra o geri çekildi. Siz demin söylediniz,
yurt dıĢında nerelerde görev gücümüz var? Acaba bu anlamda, ülkemizi çok
daha yakından ilgilendiren, eğer çok gizli bilgiler değilse tabii yani Komisyon
üyelerine sunulmasında sakınca olmamak kaydıyla, acaba Kuzey Irak’ta,
Kuzey Suriye’de, biliyorsunuz bu Cerablus hattı 92 kilometre, çok fazlalıkla
konuĢulan Ģeyler. Eğer değer li Bakanlık yetkilileri bu konuda da bizleri
bilgilendirirlerse çok mutlu olacağız efendim, onu arz edeyim dedim.
BAġKAN – Sayın Milletvekilim, Ģimdi mi, yoksa daha sonra mı?
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Hiç fark etmez efendim.
BAġKAN – Sayın MüsteĢarım , Ģimdi olabilir ama değilse ayrı bir seans
yapabiliriz bununla ilgili. Gerçekten bu konuda, Millî Savunma Komisyonu
olarak bizim de bilgilendirilmemiz önemli. Bunu talep ediyoruz. Çünkü…
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın BaĢkanım, eğer gizli
bilgiyse basına kapalı da yapabiliriz. Yani sadece ben bilgilenme açısından,
özellikle Kuzey Irak, Kuzey Suriye…
BAġKAN – Yani güneyimizdeki geliĢmelerle ilgili Bakanlıkla bir irtibat
kurun, bir hazırlık yapıp tekrar bize dönerseniz seviniriz.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLI ĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – Sayın BaĢkanım, bir özet bilgi verebilirim
müsaade ederseniz, tabii merak ediliyor.
2014 yılında Irak kuzey yerel yönetiminin bir talebi üzerine bir kuvvet
gönderildi.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Kon ya) – Pardon, kimin talebi üzerine?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – ırak kuzey yerel yönetimi.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Yani Kürdistan, Barzani’den
bahsediyorsunuz.
BAġKAN – Vali mi, Musul Valisi mi?
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MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – Musul Valisi daha sonra.
Bu DEAġ’la mücadele eden birliklerinin eğitimi konusunda destek
sağlanmıĢ, takriben 2.308 personele eğitim verilmiĢ ve bunlar da DEAġ’la
mücadelede görev almıĢlar. Daha sonra, Irak’ta, eğit -donat kapsamında görev
almıĢlar, müteakiben Musul Valisinin kendi güvenlikleri yönünden sıkıntıya
girdikleri gerekçesiyle bir talep var. Bu talep doğrultusunda 2.500 personele
eğitim verilmiĢ, BaĢika’da.
MUSTAFA

BOZKURT

HÜSNÜ

(Konya)

–

Kaç

kiĢiydiler

Sayın

MüsteĢarım yani bizim gönderdiğimiz eğitim gücü ne kadar?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – Eğitim gücü hakkında Ģu anda yanıltıcı bilgi
vermeyeyim.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – O da önemli, orada kaç kiĢinin
eğitim verdiği çok önemli.
Ġkincisi, Ģeyi tam anlayamadım yani Türkiye Cumhuriyeti devleti, Millî
Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay, kim yetkiliyse, bir egemen devletin
herhangi bir valisinin emriyle oraya n asıl bir eğitim gücü gönderiyor? Yani
Hükûmetin…
BAġKAN – Bu, tabii sadece ora değil, Irak Hükûmetiyle koordineli
olarak gidiyor yani sadece…
MUSTAFA
Hükûmetinin

HÜSNÜ

talebi

BOZKURT

olması

gerekir,

(Konya)
Musul

–

O

Valisinin

zaman
değil.

talebin
Yan i

Irak
Ģimdi

Türkiye’de Konya Valisi herhangi bir ülkeden “Benim burada bir zorluğum var,
gelin bana yardım edin.” diye bir talepte bulunabilir mi bu ülkenin hükûmeti
varken? Musul Valisinin talebine Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti nasıl cevap
verebilir? Belki bu konuda belki biraz daha…
BAġKAN – Sayın Milletvekilim, benim bildiğim bu, merkezî yönetimin
bilgisi dâhilinde oradaki valinin talebi üzerine yapılan bir yardım ya da eğitim
faaliyeti.
Sayın

MüsteĢarım,

bu

konuda

siz

detaylı

bir

çalıĢma

yapın,

Komisyonumuza da detaylı bir bilgi sunumu yapalım, biz de bilelim. Çünkü biz
de

basından

okuyoruz

yani

basından

öğrenmeyelim,

Bakanlığımızdan
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öğrenelim. O yüzden, bu konuda hem Kuzey Irak hem Suriye, güneyimizdeki
geliĢmelerle

ilgili

Türk

Silahlı

Kuvvetlerinin

hâlen

yü rütmekte

olduğu

faaliyetler ve görevlerle ilgili.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – Yani Ģunu paylaĢmayı ihtiyaç duyuyorum:
Buraya asker gönderilirken karĢılıklı Irak Hükûmeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
görüĢmeleri var, ayrıca Irak kuzey yerel yönetimiyle de görüĢme var. Yani
karĢılıklı iki ülke arasındaki görüĢmeler çerçevesinde gönderiliyor. Bununla
ilgili olarak bir bilgi notu…
BAġKAN

–

Siz

bir

çalıĢma

yapın,

o

Ģekilde

burada

tekrar

biz

toplanalım, bir bilg i alalım.
Evet. Bir defa Ģöyle bir Ģey var: Irak’taki merkezî yönetim ülkenin
yüzde 30’una hâkim değil yani iĢte, DAEġ’in yönettiği bir toprak söz konusu.
MUSTAFA

HÜSNÜ

BOZKURT

(Konya)

–

Ama

Sayın

BaĢkanım,

zatıaliniz de biliyorsunuz, değerli arkadaĢlarımı z da biliyor, sonradan oraya
700 askerlik güç ve belli sayıda tank gönderdiğimiz zaman aynı o ülkenin
tamamına

hâkim

değil

dediğimiz

Irak

Hükûmeti,

BirleĢmiĢ

Milletlere

baĢvurarak bizim askerlerimizin geri çekilmesini sağladı ve ciddi bir ulusal
onur kaybına uğradığımızı düĢünüyorum, o nedenle sordum, bir.
Bir Ģeyi daha sormama izin verirse sorunuz…
BAġKAN – Estağfurullah.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın MüsteĢar, bütün dünya
“IġĠD” (Irak ġam Ġslam Devleti) diyor. Yabancı basın ajanslarının tamamı “Iraq
Sam Islamic State” diyor. Sizin bu “DAEġ” ya da “DAĠġ” dediğiniz Ģey nedir
Allah aĢkına? Dünyanın kullandığı terminolojiyi kullanmamak niye? Ben
gerçekten anlamakta zorluk çektiğim için soruyorum yani bütün uluslararası
basın, hepsi “ISIS” diyor yani Ġngiliz cesiyle, biz IġĠD diye biliyoruz, bütün
dünya “IġĠD” diyor. Birisi çıkıyor, “DAĠġ” diyor, birisi çıkıyor, “DEAġ” diyor.
Nedir bu? Yani, gerçekten, açılımı ne? Çok merak ettiğim için soruyorum.
Dünyanın kullandığı terminolojiyi bu terör örgütü konusunda kul lanmaktan
niye kaçınıyorsunuz?
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MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM

ALBAY

ĠHSAN

BÜLBÜL

–

Müsaade

ederseniz

o

konuda

bilgi

vermeyeyim, bizden ziyade…
BAġKAN – Sayın MüsteĢarım, Ģimdi, tabii, biraz Ģey daha politik.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKA NLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – Takdimimizin, tabii, maksat ve çerçevesi
dıĢında sorular Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Bu politik bir konu oldu.
Sayın Milletvekilim, Ģöyle bir Ģey: Her ikisi de kullanılıyor. Benim
okuduğum yabanc ı dergilerde ikisi de kullanılıyor. ġimdi “ISIL” diye geçiyor,
“DAEġ” diye geçiyor.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Mesela BBC “ISIS” diyor, New
York Times’ta okudum, “ISIS” diyor. Ben “DAEġ” diyen hiçbir yer duymadım.
BAġKAN – DAEġ diyenler de var.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – O konuda Ģeyim. Mesela
CumhurbaĢkanımız çıkıyor, “DAEġ” diyor, BaĢbakanımız çıkıyor, “DAĠġ”
diyor. Yani gerçekten niye bu kavram kargaĢası var? Yani IġĠD desek ne olur
ki?
BAġKAN

–

Sayın

Milletvekilim,

ben

NATO’nun

bir

toplantısı na

gitmiĢtim, NATO Parlamenterler Assamblesi toplantısına, orada

raporlar

vardı; “Bu örgüt nasıl doğdu?” diye. Orada dipnotunda aslında açıklıyordu
ama okumadım, ben size onu ileteyim yani DAEġ ile ISIL’ın ne farkı olduğunu
orada açıklamıĢtı, ben size onu ileteyim. Ben de yani dipnot olduğu için
okumamıĢtım ama orada açıklaması vardı.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) - Müsaade ederseniz…
BAġKAN – Buyurun Hüseyin Bey.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) - Sayın Milletvekilimizin sorduğu soruya
belki bir katkı olur. Oradaki t emel duyarlılık Ģu sanıyorum Sayın Milletvekilim:
Dünyada çok sistematik bir Ġslamofobi hareketi var, bütün toplumlara bir
mikrop gibi yayılıyor bu Ġslamofobi ve bu Ġslamofobiyi de aĢtı, Ģeye doğru
ilerliyor. Son günlerde çok önemli bazı yabancı makaleleri

de gördüm,

Ġslamofobiyi de aĢıp tamamen bir Ġslam karĢıtlığına dönüĢüyor. Hatta bu o
kadar dönüĢüyor ki iĢte, Amerika’da BaĢkanlığa aday olan adam tuhaf Ģeyler
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söylüyor ve Amerikan toplumu tarafından da bu benimseniyor. Oradaki
duyarlılık, Ģimdi, IġĠD’in adı yani Ġslam Devleti kısacası ve bu terörist bir
örgüt. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. ġimdi, bir terörist örgüt “Ġslam Devleti”
markası altında faaliyet gösteriyor. ġimdi, buradan, o Ġslamofobiyi de aĢan bir
enerji türüyor. O duyarlılıktan dolayı, onun baĢka bir Ģeyi yok.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Sayın Vekilim, tam da bunun
için sordum. Ben, adını böyle koymamızın daha doğru olduğunu düĢünüyorum.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) - Hiç öyle düĢünmüyorum.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Çünkü bunlar, Ġslam adına bu
terörü yapıyorlar. Bütün televizyonlar gösteriyor, adam canlı canlı boğaz
kesiyor,

öldürdüğü

Müslüman

kardeĢinin

göğsünü

açıp,

kalbini

çıkarıp

televizyonların önünde yiyor, bunu da Ġslam adına yapıyor. Tam da bunu bizim
yok saymamız yani onlara , tam tersine, hizmet ettiğimizi düĢünüyorum. Yani
bunun Ġslam olmadığını onun adını doğru söyleyerek de anlatabiliriz gibi
geliyor bana. Yani biz böyle “DAĠġ” diyoruz, “DEAġ” diyoruz, ne olduğunu
bilmiyoruz.

Hâlbuki

bütün

dünya

buna,

iĢte,

“ISIS”,

yani

dü nyadaki

terminolojide -bilmiyorum siz de izliyorsunuzdur - “Irak ġam Ġslam Devleti”
diyor adam yani dediğiniz çok doğru ama Ġslamofobiyi önlemek için adını
değiĢtirmemiz hiçbir anlam ifade etmez gibi geliyor bana.
HÜSEYĠN

KOCABIYIK

(Ġzmir)

-

Ġslam’la

terörü n

herhâlde

birlikte

kullanılması…
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - O hassasiyeti anlıyorum ama…
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) - Doğru bir hassasiyet.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - …o hassasiyetin bu Ģekilde
isim değiĢtirerek yerine getirildiğini bugüne kadar saptadınız mı? Bir iĢe
yaradığını düĢünüyor musunuz? Yani bilmiyorum, ben uluslararası hiçbir yayın
organında bunu görmediğim için söylüyorum yani ben sizin hassasiyetinize
yüzde yüz katılıyorum yani bu adamlar insanlık dıĢı adamlar, bilmem ne ama
sonuçta adını böyle koymuĢ adam ve bunu bir de hakikaten Ġslam adına
yaptığını söylüyor yani bütün o bölgedeki terör örgütleri, El Nusra’sı da Boko
Haram’ı da, hepsi bunu Ġslam adına yaptıklarını söylüyor. Belki bu anlamda
adlarını böyle koymak da Ġslam’ın bu olma dığını anlatmakta daha yararlı
olabilir, belki daha farklı Ģeyler söylenir, sadece ismini değiĢtirmemiz yetmez.
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HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) - Sayın milletvekilim, ben sizden farklı
düĢünüyorum yani Ġslam’la daha fazla sanki özdeĢleĢtirmiĢ oluruz gibi o ismi
kullandığımız zaman.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Bizim deyip demememizin
zaten çok önemi yok yani ben sadece Ģeyi sordum, “DAEġ” midir, “DAĠġ” midir
yoksa baĢka bir Ģey mi, bir karar verin o zaman yani herkes farklı bir Ģey
söylüyor.
HÜSEYĠN

KOCABIYIK

(Ġzmir)

-

Sayın

milletvekilim,

orada

sizin

kurguladığınız mantıktaki zekâyı görüyorum ben, iyi niyeti de görüyorum fakat
Ģöyle bir Ģey var: “Ġslam” kavramını -ki bir dindir Ġslam - mümkün mertebe terör
ve terörist unsurlardan tecrit etmek burada önemli bir Ģey.
Bakın, nitekim, bu duyarlılıklar ve çabalar, beraberinde, birkaç hafta
önce “teröre karĢı Ġslam birliği” gibi bir ad altında Ġslam ülkelerini… Buradan
bir Ģey çıkar, çıkmaz ayrı mesele ama…
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Onu da ayrıca konuĢalım ama
bakın, o konuda benim ciddi itirazlarım var. ġimdi yemek saati herhâlde, özür
diliyorum, ben yani aslında bir polemik yaratmak istemedim Sevgili BaĢkanım.
BAġKAN – Estağfurullah, estağfurullah.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Çok samimiyim, çok içten
söylüyorum.
BAġKAN - Sağ olun.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Elbette, Ġslam’ı terörle bir
arada göstermek son derece büyük bir yanlıĢ ama isim üzerinden bunu
sağlamamızın mümkün olmadığını düĢünüyorum. ġimdi, “teröre karĢı Ġslam
birliği” dediğimiz Ģey bence b izzat terörün nedenine hizmet eden bir Ģey. Yani
Suudi Arabistan’ın önderliğinde koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini, Sünni
bile değil, bir Selefi ittifakın içine sokmanın katiyen Ġslami terörü yok etmeye
hizmet edeceğini düĢünmüyorum Sayın Vekilim. Tam tersini düĢünüyorum,
belki biz öncülük etmeliydik daha farklı Ģeylere. Neyse, tartıĢırız daha sonra.
Özür dilerim, uzattım ben, kusura bakmayın.
BAġKAN – Çok çok teĢekkür ediyoruz, çok sağ olun. ġimdi yemek
faslına geçiyoruz, orada sohbet ederiz, konuĢuruz .
Çok çok teĢekkür ediyorum Sayın MüsteĢarım.
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MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEġAR ADLĠ ĠġLER YARDIMCISI
HÂKĠM ALBAY ĠHSAN BÜLBÜL – Biz teĢekkür ediyoruz böyle bir fırsat
verdiğiniz için.
BAġKAN – TeĢekkürler, sağ olun.
Kapanma Saati: 12.20

