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17 Şubat 2016 Çarşamba
Bİ Rİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 10.36
BAŞKAN: Faruk ÖZLÜ (Düzce)
BAŞKAN VEKİ Lİ : Hüseyin ŞAHİ N (Bursa)
SÖZCÜ: M urat BAYBATUR (M anisa)
KÂTİ P: M etin AKGÜN (Tekirdağ)

BAġKAN – Millî Savunma Komisyonunun değerli üyeleri, ilgili kurumlarımızdan gelen değerli katılımcılar, basınımızın
kıymetli mensupları; toplantı yeter sayımız vardır.
Komisyonun 26‟ ncı Dönem Birinci Yasama Yılı 8‟ inci toplantısını açıyorum.
Bugünkü gündemimizde 7 uluslararası anlaĢma yer almaktadır.
Öncelikle, gündemimizde olan anlaĢmalarla ilgili olarak bir hususu ifade etmek istiyorum.
I I .- KARARLAR
A) ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- Komisyon gündeminde yer alan uluslararası anlaşmalar tali Komisyon olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük’ün 23’üncü
maddesi uyarınca görüşmelerin tasarıların maddelerine geçmeden tümü üzerinde yapılmasına ilişkin karar
BAġKAN – Bilindiği üzere, bu kanunların tümünde komisyonumuz tali komisyon konumundadır.
Ġç Tüzük‟ ün 23‟ üncü maddesi çerçevesinde, bu anlaĢmaların görüĢmelerinin maddelerini görüĢmeksizin tümü üzerinde
yapılarak Komisyonumuzun görüĢlerinin bu çerçevede esas komisyona bildirilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında
Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/487)
BAġKAN – ġimdi, gündemimizin ilk sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay BaĢkanlığı ve Amerika BirleĢik Devletleri
Avrupa Özel Harekât Komutanlığı Arasında BirleĢik Özel Harekât Kuvvetleri Tatbikatlarının Ġcrasına ĠliĢkin Mutabakat Muhtırasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı vardır.
Tasarı‟ nın tümünü görüĢlerinize açıyorum.
Tasarı hakkında bilgi vermek üzere Hükûmet temsilcisi olarak Albay Murat Yaman.
Sayın Yaman, buyurun.
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANI HÂKĠM ALBAY MURAT YAMAN
– TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Bu vesileyle, Komisyon üyelerimizi saygıyla selamlıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay BaĢkanlığı ve Amerika BirleĢik Devletleri Avrupa Özel Harekât Komutanlığı Arasında
BirleĢik Özel Harekât Kuvvetleri Tatbikatlarının Ġcrasına ĠliĢkin Mutabakat Muhtırası Temmuz 2012‟ de imzalanmıĢtır. Bu muhtıranın
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarıyla, iki ülke özel kuvvetleri arasında dostluk, iĢ birliği ve birlikte çalıĢabilirliği
geliĢtirmek, yeni konsept ve doktrinlere yönelik kazanımlar sağlamak, bilgi ve tecrübe paylaĢımında bulunmak amaçlanmaktadır.
Muhtıra da, ev sahibi ülke desteği kapsamında taraflara ev sahibi ülke tarafından sağlanacak hizmetlerin gerçekleĢtirilmesini
ilgilendiren politika, sorumluluklar ile, genel prosedürler ve tatbikat sırasında ev sahibi ülkenin gönderen ülkeye sağlayacağı desteğin
türü, seviyesi, standart ve metotları yer almaktadır. Yıllık iki taraflı uygulama planlarında ana hatlarıyla belirtilecek olan tatbikatlar
Amerika BirleĢik Devletleri‟ nde ve ülkemizde icra edilecektir. Bu tasarı, geçen yasama döneminde, DıĢiĢleri Komisyonunda kabul
edilmiĢ, Meclis Genel Kurulunda zaman yetersizliği nedeniyle görüĢülemediğinden kadük olmuĢtur.
Takdirlerinize arz ediyorum.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum Sayın Yaman.
Sorusu olan var mı?
Buyurun Sayın Çiçek.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Herkese günaydın.
Burada dikkatimizi çeken bir konu var, onu soru olarak yöneltmek istiyorum. ġimdi, anlaĢmanın tarafları arasında Amerika
BirleĢik Devletleri Avrupa Özel Harekât Komutanlığı var, bir tarafta da Genelkurmay BaĢkanlığı var; yani muhataplar denk değil. Niye
bizim Özel Kuvvetler Komutanlığı değil taraf? Bunu merak ediyorum.
Diğer bir konu da, Ģu anda Suriye‟ de politikalarımız, askerlik politikalarımız çatıĢıyor. Bu aĢamada bunun Meclise gelmesi iç
kamuoyunda tepki yaratmaz mı? Bunu sormak istiyorum.
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BAġKAN – ġimdi, 1‟ inci konuyla ilgili, Sayın Albayım, siz…
MURAT BAKAN (Ġzmir) – Sayın BaĢkanım, ben de bir ekleme yapabilir miyim?
BAġKAN – Evet, buyurun.
MURAT BAKAN (Ġzmir) – ġimdi, bu, Amerika BirleĢik Devletleri DıĢiĢleri Sözcüsünün açıklaması oldu PYD‟ yle ilgili. “ Biz
PYD‟ ye destek veriyoruz ve destek vermeye devam edeceğiz. PYD, iĢte, Suriye‟ de IġĠD‟ e karĢı savaĢan en önemli güçlerden birisi”
diye açıklama yaptı. ġimdi, PYD ile PKK arasındaki organik bağı hepimiz biliyoruz, ülkemizin güneydoğusundaki terörist faaliyetlerin
Ģu an geldiği boyutu biliyoruz. Türkiye ile müttefiki olan Amerika BirleĢik Devletleri arasında bizim için en yakıcı sorun noktasında bir
uzlaĢmamız söz konusu değil. PYD‟ ye verilen destek sadece bir ekonomik destek midir, manevi destek midir, silah desteği midir? Eğer
PYD‟ ye Amerika BirleĢik Devletleri bu anlamda bir destek veriyorsa, bizim ülkemizin güneydoğusundaki terörist faaliyetleri dolaylı
olarak destekliyor demektir. Bu aĢamada, Türkiye‟ nin stratejik açıdan müttefikimiz dahi olsa böyle bir anlaĢmayı Meclisten
geçirmesinin bugünkü konjonktürde uygun olmadığını düĢünüyorum.
BAġKAN – Murat Albayım, 1‟ inci soruyla ilgili, yani muhataplar konusunda bir açıklamanız olacak mı?
Bir tarafta Genelkurmay BaĢkanlığı bir tarafta Amerikan Özel Harekât Komutanlığı. Muhataplar arasında bir Ģey var mı?
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANI HÂKĠM ALBAY MURAT YAMAN
– Öncelikle Ģunu ifade edeyim: 2012 tarihli bir anlaĢma, eski anlaĢma. Daha sonraki bütün anlaĢmalarda Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ve bir baĢka ülke hükûmeti Ģeklinde DıĢiĢleri Bakanlığıyla mutabakat sağlanarak anlaĢma isimleri bu Ģekilde ortaya konmuĢ
durumda. Burada Genelkurmay BaĢkanlığı tüzel kiĢiliğinde ama anlaĢmayı imzalayan bizim Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli
MAK Alay Komutanımız, yani bizimki de Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, Alay Komutanı.
BAġKAN – Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, tamam.
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANI HÂKĠM ALBAY MURAT YAMAN
– Evet. KarĢı taraf da Özel Kuvvetler Komutanı.
BAġKAN – O zaman muhataplar denk, tamam.
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANI HÂKĠM ALBAY MURAT YAMAN
– Muhataplar denk Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – ġimdi, bu PYD konusu Dursun Albayım, yani, evet, Türkiye ile Amerika arasında bir görüĢ ayrılığı var. Bu taraflar
tarafından açıkça ifade ediliyor. Fakat biz NATO üyesi bir ülkeyiz, Türkiye NATO üyesidir. Herhâlde, NATO üyesi, stratejik ortak
dediğimiz, müttefik dediğimiz ve ciddi, savunma konusunda iliĢkili olan bir ülke. Yani, bir konuda ihtilaf var olduğu için tamamını,
yani genelini askıya alacak bir durumumuz herhâlde yok. Yani olmadığını ben Ģahsen düĢünüyorum. O yüzden, hani, bunu, yani PYD
konusundaki ihtilaflı durum, görüĢ farklılıkları… Amerika‟ yla olan bütün iliĢkilerimizi gözden geçirip ya da askıya alacak hâlimiz yok.
Yani, bence, hani, bir görüĢ ayrılığı var ama bu aslında normalde, rutin yapılan anlaĢmalar, görüĢmeler ki bunun da aslında, NATO
üyesiyiz, ortak tatbikatlarımız, ortak iĢlerimiz var. Yani, ben bunun çok, askıya alacak kadar önemli olmadığını düĢünüyorum.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Ben katılıyorum. Uzun vadede ama zamanlama açısından çok önemli. O nedenle,
Komisyonumuzun bu konuya duyarlılığını göstermesi açısından, buraya bir not düĢülmesinin DıĢiĢleri Komisyonuna olumlu bir mesaj
olacağını, destek olacağını düĢünüyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – O zaman, notumuzu aldık, Komisyon notunu almıĢtır.
ġimdi, evet, bununla ilgili baĢka bir değerlendirme var mı efendim Komisyonumuzda? Bir de zaman konusunda Sayın
Bozkurt‟ un ikazı oldu toplantı öncesi.
O zaman, yapılan görüĢmeler çerçevesinde, esas komisyona olumlu görüĢ bildirilmesini oylarınıza sunmak istiyorum: Kabul
edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Buyurun Nihat Bey.
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Çok önemli bir Ģey değil aslında da sadece not düĢülmesi açısından… BaĢkanım, söylediğinde de
haklılar ama kendi genel baĢkan yardımcılarının o Fransa‟ daki açıklamasının da bir not düĢülmesini, özellikle PYD‟ nin aklanması
konusunda yapmıĢ olduğu o açıklamaların da gündeme gelmesinin not olarak bir kenara yazılmasını ben sizlerden talep ediyorum.
BAġKAN – Tamam.
CHP Genel BaĢkan Yardımcısının açıklamasını mı?
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – ġimdi, yine iĢ buna geldiyse, ben bir Ģey söyleyeyim o zaman. AnlaĢılan
arkadaĢların burada bir askerî terim olarak kullanılan Ģehir gerillası…
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Yo, yo, onunla ilgili değil.
BAġKAN – Hüküm sizinle ilgili değil, sizinle ilgili değil efendim.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Bir Ģey söyleyeceğim canım, ben onunla ilgili…
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Onunla ilgili değil…
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Ya müsaade et, ben ne dediğimi biliyorum, bir saniye. Sana laf atmıyorum yani.
“ ġehir gerillası savaĢı hüküm sürüyor.” lafından “ Vay, teröriste „ gerilla‟ dedin.” konusunda gösterdikleri hassasiyeti anlıyorum.
Terörist teröristtir bir daha altını çiziyorum. Teröristle ancak savaĢılır. Elinden silah bırakmamıĢ terör örgütüyle müzakere yapılmaz,
bunun da altını çiziyorum. Ama bizim “ terörist” dediğimiz bir örgüte “ Benim müttefikimdir ve buna ben destek vermeye devam
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edeceğim.” diyen Amerika‟ ya gereken hassasiyetin gösterilmediğini görüyorum. Yani bizim böyle çifte standart içinde olmamamız
lazım. Birbirimizle konuĢurken bu hassasiyetleri gösteriyorsak, bir yabancı ülkenin bizim ısrarla söylememize rağmen, hatta
CumhurbaĢkanının “ Karar verin bizden yana mısınız, sizin müttefikiniz biz miyiz yoksa PYD midir?” diye sormasına rağmen, buna
karĢılık “ Hayır, biz PYD ile orada beraberiz, PYD bizim müttefikimizdir, destek de veriyoruz.” denmesine rağmen ben de aynen
katılıyorum. ġu zamanlamayla böyle bir anlaĢmayı onaylamamız doğru değil. ArkadaĢımızın, bizim Genel BaĢkan Yardımcımızın
böyle bir demeci olmadığı açıklandı. Özellikle, “ PYD terör örgütü değildir.” diye bir açıklama hiçbir CHP‟ li tarafından yapıl mıĢ
değildir.
TeĢekkür ediyorum.
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – BaĢkanım, ben kısaca söylemiĢtim ama, açıklama üzerine o zaman açayım ben.
BAġKAN – Buyurun efendim.
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Yani, Ģimdi, sayın vekillerimizin söylemiĢ olduğu, özellikle bugünle alakalı, iĢte bu anlaĢmanın,
özellikle PYD‟ ye verdiği destekten dolayı, “ Madem böyle bir destek veriliyor, biz de o zaman bu anlaĢmayı geçirmeyelim.” sözünden
dolayı benim de anlatmak istediğim Ģey Ģu: Oradaki konuĢmayı ben çok net dinledim, yani basın toplantısını uzun vadede dinledim ve
orada PYD‟ nin ne kadar doğru bir örgüt olduğu, Türkiye'ye iĢte PYD, neyse… “ Doğru” derken aklanmaya yönelik, Türkiye'ye yönelik
hiçbir tehdit olmadığını kendi gözlerimle, kulaklarımla duydum ve PYD‟ nin aslında Türkiye'ye hiçbir Ģekilde bu zamana kadar hiçbir
zaman tehdit etmediğini, PKK‟ yla alakası olmadığını söyleyen Genel BaĢkan Yardımcılarının -Ģu an Genel BaĢkan Yardımcısı mı
bilmiyorum- sözleri benim kulaklarımda. Yani, Ģimdi, öyle söyledi diye onlar, yarın öbürsü gün getirdiği herhangi bir öneriye veyahut
da kendi içlerindeki herhangi bir Ģeye ret mi… Yani bu olayın ondan bağımsız olduğunu söylemeye çalıĢtım. Orada, ben, çok net bir
Ģekilde, CHP‟ li, Ģu anki milletvekili, eski Genel BaĢkan Yardımcısı, Ģu an genel baĢkan Yardımcısı mı onu bilmiyorum, Sezgin Bey Ģu
an değil, değil mi?
MURAT BAKAN (Ġzmir) – Değil.
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Ama sonuç itibarıyla eski 2 Genel BaĢkan Yardımcısının çok net bir Ģekilde yurt dıĢında…
ERKAN HABERAL (Ankara) – Ġsmi nedir efendim o Genel BaĢkan Yardımcısının?
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Sezgin Tanrıkulu ve yanında da Gürsel Tekin Beyefendi vardı.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Kayıtlara geçsin.
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Tabii.
Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin Beyefendi çok net bir Ģekilde PYD‟ yi aklamaya yönelik ve… Evet, ben de size katılıyorum;
Ģu an ülkemizin çok hassas günlerden geçtiği bugünlerde, herkesin üzerinde konuĢurken, özellikle Türkiye meselesi üzerinde
konuĢurken çok dikkat etmesi gereken bir günde, bu Ģekilde yurt dıĢından… Daha önce de yapıldı bu. Biz alıĢtık gerçi yurt dıĢına çıkıp
Türkiye'ye yönelik birtakım bu tür ithamlara alıĢtık. Bu kayıtlara geçsin diye söyledim, benim söylediğim bu, yoksa…
BAġKAN – Evet, kayıtlara geçmiĢtir.
Tabii, Sezgin Bey‟ in Ģu anda partide bir görevi yok bildiğim kadarıyla, Genel BaĢkan Yardımcısı değil. ġahsi görüĢü olabilir.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Ben, bunun için, “ Genel BaĢkanı Yardımcımızın böyle bir demeci yoktur.” dedim.
Yani yurt dıĢında ve havada konuĢmalara bakarsak bu vatanın belli bir bölümünün vatan olmaktan çıktığını söyleyen
CumhurbaĢkanımızı ve BaĢbakanımızı da konuĢalım o zaman. Ne zaman ne yaptınız da bu ülkenin bir kısmı vatan olmaktan çıktı.
Çünkü deniyor ki Sayın CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan tarafından: “O Ģehitler orada tekrar vatan olsun diye veriliyor.”
ġimdi bu tür polemiklere girmeyelim isterseniz.
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Polemik için söylemedim.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Yani, Sezgin Tanrıkulu Ģu anda bizim partimiz adına bağlayıcı konuĢma yapacak
konumda bir arkadaĢımız değildir.
Kaldı ki bu tür görüĢler de olabilir. Bakın, burası, Komisyon, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biz elbette her görüĢü
tartıĢabilmeliyiz. Ben sadece Ģunu söylemek istedim: Geçen toplantıda benim orada bir “ ġehir gerillası savaĢı hüküm sürüyor.” lafıma
hem siz hem de Milliyetçi Hareket Partisinden arkadaĢlarımız, “ Vay, teröriste nasıl gerilla…” Hâlbuki, ben, defaatle, üzerine basa basa,
Sayın BaĢkanımdan izin ala ala “ Ben teröriste „ terörist‟ diyorum, teröristle ancak savaĢılır. Ben sadece bir askerî terim olarak
kullandım.” dememe rağmen siz hassasiyet gösterdiniz. Ben sadece ona iĢaret ettim. Yani “ Amerika BirleĢik Devletleri bizim devl et
olarak, „ terörist‟ olarak gördüğümüz bir örgütü müttefik olarak görüyor ve „ terörist‟ demiyor.” diye söyledim. Yoksa, burada sizinle
ayrıĢtığımız bir nokta yok yani.
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – GeçmiĢte bu açıklamayla alakalı söyledim ben.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Uzatmayalım artık, tamam.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Kifayeti müzakere.
BAġKAN – Evet, görüĢ birliği var.
KAMĠL AYDIN (Erzurum) – BaĢkanım…
BAġKAN – Kamil Bey, siz de…
KAMĠL AYDIN (Erzurum) – Efendim, bakın, bazen kastını aĢan kelimeler ağzımızdan çıkıyor, onun için boğazın dokuz boğum
olduğunu söylerler.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – ġimdi, bunu söyleme, kastını aĢma.
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KAMĠL AYDIN (Erzurum) – Efendim, ben size varmayacağım, ben Washington‟ a doğru yelken açıyorum, lütfen, müsaade
edin ya. Ben dilciyim, biraz… Bakın, askerî terminolojiye hâkimsiniz, eyvallah, saygımız sonsuz.
BAġKAN – Galiba Kamil Bey denizaĢırı yelken açacak.
KAMĠL AYDIN (Erzurum) – Yani ilginç bir Ģey.
BAġKAN – “ Overseas” denizaĢırı…
KAMĠL AYDIN (Erzurum) – ġimdi, bazen, bakın, dilde -hakikaten çok incedir- sevdiğimiz bir insana “ öldü” demeyiz,
“ kaybettik” deriz, ya da “ Âlemi berzaha göç etti.” deriz, “ Rahmeti Rahman‟ a erdi.” deriz. Yani dilin bazı hassasiyetleri var ama
sevmediğimiz bir insana da ya da bin kiĢinin, 10 bin kiĢinin, 40 bin kiĢinin katiline de efendim “ beyefendi” , “ sayın” , “ Ģöyle, böyle”
demeyiz. Bu, dildeki hassasiyetlerdir. Biz de dedik ki o gün… Ben biliyorum, tabii ki Hüsnü Bey‟ in ne kadar hassas olduğunu o
konuda. ġu Komisyonda hassas olmayan kimse yok. Bunu test etmiyoruz. Hassas olmayanlar iĢte bu Komisyonu terk edenler
gördüğümüz kadarıyla, çünkü buranın adı Millî Savunma Komisyonu. Biz de, hatırlarsanız Sevgili BaĢkanım, baĢlarken dedik ki:
“ ĠnĢallah, adına, ismine, sıfatına uygun bir komisyon çalıĢması yaparız. Millî bir duruĢ sergilenir.” Allah‟ a Ģükür, bugüne kadar da bu
konuda hiçbir gruptan bir sıkıntı yok, katılanları kastediyorum. Fakat, not olsun, kayıtlara geçsin diye, burada… Tabii mademki PYD
söz konusu, burada Dursun Bey‟ in öyle bir çekincesi var, haklıdır, bu bir askerî anlaĢma, bir tatbikat anlaĢması. Ama eğer PYD‟ yi
aklama gibi bir pozisyonu da varsa Amerika BirleĢik Devletleri‟ nin ki var, bunun içeride ve dıĢarıda dünden bugüne kadar, PYD
Türkiye gündemine geldiği günden beri kim lehte ve aleyhte, kim onu aklar vaziyette ya da suçlar vaziyette ne demiĢse, hepsi Türkiye
kamuoyunun dikkatine sunulmalı. Kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum. Kim PYD‟ yi aklamıĢsa herkes kayıtlara geçsin.
BAġKAN – Kamil Bey, teĢekkür ediyorum.
Galiba birinci konuyu geçtik, ikinci konuya baĢlıyoruz.
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas
Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/508)
BAġKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti ve Gürcistan Hükûmeti Arasında Ġcra Edilecek
Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı Ġçin Ev Sahibi Ülke Desteği KoĢullarına iliĢkin Mutabakat Muhtırasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı vardır.
Tasarının tümünü görüĢlerinize açıyorum. Soru yoksa…
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – BaĢkanım…
BAġKAN – Efendim?
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Diğer konularda bizim grup olarak bir itirazımız yok, kabul ediyoruz. Ancak birinci konuyla
ilgili notumuzu size ileteceğiz, Ģerhimizi ileteceğiz.
BAġKAN – Tamam.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Amerika BirleĢik Devletleri‟ yle ilgili olan…
BAġKAN – Tamam.
MURAT BAKAN (Ġzmir) – Zamanlamasıyla ilgili…
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – BaĢkanım, oylamaları hızlı hızlı yapıp, geçelim.
BAġKAN – O zaman diğer konuları oylayalım mı?
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) - Oylayalım BaĢkanım.
BAġKAN – Evet, bilgi almadan oylamaya geçiyoruz.
Esas komisyona olumlu görüĢ bildirilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
3.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı İle Mali Cumhuriyeti Savunma ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askeri
Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/555)
BAġKAN - Gündemin 3‟ üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay BaĢkanlığı Ġle Mali Cumhuriyeti Savunma
ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askerî Eğitim ĠĢ Birliği AnlaĢmasına Dair 1 Numaralı DeğiĢiklik Protokolünün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı vardır.
Bilgiye ihtiyaç yok gördüğüm kadarıyla.
Esas komisyona olumlu görüĢ bildirilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş
Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/577)
BAġKAN – Gündemin 4‟ üncü sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askeri
Alanda Eğitim, Teknik Ve Bilimsel ĠĢ Birliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı vardır.
Tasarının tümünü görüĢlerinize açıyorum. Bilgi ihtiyacı yok gördüğüm kadarıyla. Bu konuda esas komisyona olumlu görüĢ
bildirilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
5.- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında
Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/582)
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BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, gündemimizin 5‟ inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ile
BirleĢik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargâhı Arasında Savunma Sanayi ĠĢ Birliği Mutabakat Muhtırasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı vardır.
Tasarının tümünü görüĢlerinize açıyorum. Hükûmet tarafından bir bilgi ihtiyacı yok, komisyon ihtiyaç duymuyor.
Değerli arkadaĢlarım, esas komisyona olumlu görüĢ bildirilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiĢtir.
6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/583)
BAġKAN – Gündemimizin 6‟ ncı sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Benin Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında
Savunma Sanayi ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı vardır.
Tasarının tümünü görüĢlerinize açıyorum. Bunda da sanıyorum Komisyonun bilgiye ihtiyacı yok.
Bu konuda esas komisyona olumlu görüĢ bildirilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/584)
BAġKAN – Gündemimizin 7‟ nci sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Çad Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Savunma
Sanayi ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı vardır.
Tasarının tümünü görüĢlerinize açıyorum. Bunda da sanıyorum bilgiye ihtiyaç yok.
AnlaĢmayla ilgili esas komisyona olumlu görüĢ bildirilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiĢtir.
ġimdi, 7 tasarı vardı, tamamladık.
Değerli arkadaĢlarım, CHP‟ li üyelerimizin bir özel toplantıları var, onlar saat 11‟ de ayrılmak durumundalar.
BaĢka bir konu var mı? Söz almak isteyen arkadaĢımız var mı?
MURAT BAKAN (Ġzmir) – BaĢkanım…
BAġKAN – Buyurun.
I V.- USUL HAKKI NDA GÖRÜŞM ELER
1.- Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
MURAT BAKAN (Ġzmir) – ġimdi, çok yerinde olarak birtakım brifingler alıyoruz Komisyonda. Komisyonunun ilk
toplantısından itibaren de biz bununla ilgili olumlu düĢüncelerimizi size ifade ettik, ben Ģahsınıza da mükerrer defalar söyledim.
BAġKAN – Sağ olun.
MURAT BAKAN (Ġzmir) – Fakat Komisyonun öncelikli olarak ilgilenmesi gereken konularla ilgili de bir çalıĢma yapmamız
gerektiğini düĢünüyorum. Bu komisyonun gündemine gelmeyen Jandarma Genel Komutanlığındaki uzman jandarmaların sorunları var.
Ben bunu Meclis kürsüsünden dile getirdim ama Komisyonda konuĢamadık. Uzman er ve erbaĢların konuları var, bunları konuĢamadık.
Astsubayların konularının bir kısmı çözüldü, çözülemeyen ciddi problemler var, bunları konuĢamadık. Böyle bir gündem oluĢturup
bizim bu Komisyonda bunları konuĢmamız gerekir. Güneydoğuda her gün polisimiz, askerimiz, uzmanımız, subayımız, astsubayımız
Ģehit olarak geliyor. Ama biz bunların özlük haklarıyla ilgili, bunların problemleriyle ilgili konuları Komisyonda görüĢmüyoruz.
Lütfen, burada gösterdiğiniz hassasiyeti, millî savunma, sanayiyle ilgili gösterdiğimiz hassasiyeti bu Türk Silahlı Kuvvetleri
personeliyle ilgili de gösterelim. Burada bir toplantı yapalım beraber bunları konuĢalım, bunların sorunları nelerdir, birlikte bunları
burada değerlendirelim, olgunlaĢtıralım ve bunu bütün grupların da ittifakıyla Meclise getirelim, çözelim varsa sıkıntıları.
BAġKAN – Sizin öneriniz kendi aramızda konuĢalım mı yoksa Savunma Bakanlığından bu konuda bilgi mi alalım, hangisi.
MURAT BAKAN (Ġzmir) – Savunma Bakanlığından arkadaĢlarımız da gelsin, katılsın, onlar da bilgi versin yasa çalıĢmalarıyla
ilgili. Daha önce biz zaten bu çalıĢmalarla ilgili bilgi istedik, alamamıĢtık. Mecliste haberdar olmuĢtuk. Ben bunu burada di le
getirmiĢtim. Kanunlar Kararlar Daire BaĢkanımız da izah etmiĢti konuyu “ Biz de haberdar olamadık, direkt Plan ve Bütçeye gitti.”
diye. ġimdi bunun için uygun zamanımız var. TÜBĠTAK‟ tan bilgi alıyoruz, diğer Ģeylerden bilgi alıyoruz. Bu konuyla ilgili de bir
çalıĢma yapalım.
BAġKAN – Askerlik sistemiyle ilgili konu var; önümüzdeki hafta perĢembe günü Türkiye‟ de askerlik sisteminin, dünü, bugünü,
geleceği, onu konuĢacağız. Bakanlığımız hazırlık yaptı. Bir de ilaveten geçen hafta gündeme gelen intiharlar, askerde intihar edenler
konusu vardı. Bu konuda zaten bizden önceki dönemde bir çalıĢma yapılmıĢ aldığım bilgilere göre onu da askerlik sisteminin peĢine
ilave edip onu da gelecek hafta inĢallah konuĢacağız.
MURAT BAKAN (Ġzmir) – BaĢkanım, öncelikli mevzu Ģu an bu.
BAġKAN – Ama Ģöyle: Askerlik sistemini bir konuĢalım da çünkü o uzun Ģeydir, hatta Dursun Bey‟ in de talebi vardı.
MURAT BAKAN (Ġzmir) – Bunu konuĢalım ama uzman jandarmalarla ilgili bir konuĢma yaptım, beĢ dakikalık konuĢma, 40
bin uzman jandarma yani ailesiyle beraber sosyal medyada konuĢmayı seyretti, binlerce mesaj, telefon, ben inanamadım. Bu insanların
yaĢadığı sıkıntıları biz ancak uzaktan seyrediyoruz. Konularına değindiğimiz zaman aldığımız tepkiden onların ne durumda olduğunu
görüyoruz. Dolayısıyla, çok yakıcı. Bu insanlar dağda, bayırda, köyde, komda, arazide elinde silahıyla teröristle mücadele ediyor.
Öncelikle bunların sorunlarının görüĢülmesi gerekir diye düĢünüyorum. Ġntiharlarla birlikte bunu da ekleyelim gündeme. Önceli kli
olarak bu konuyu konuĢalım.
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BAġKAN – ġimdi, diğerini ama planladık, diğeri planlı; hazırlık da yapıldı.
MURAT BAKAN (Ġzmir) – Önümüzdeki hafta yapalım BaĢkanım.
BAġKAN – Yok, zamanımız var, her hafta bir Ģey yapacağız.
NĠHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Önümüzdeki hafta da bütçe var Sayın BaĢkanım.
MURAT BAKAN (Ġzmir) – Hayır, biz burada olgunlaĢtırabiliriz, Ġhtisas Komisyonu burası, hiçbir sıkıntı yok, yaparız.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – BaĢkanım, eğer izin verirseniz biz ayrılacağız.
BAġKAN – Peki.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sadece, geçen haftadan devam, Komisyon üyelerimize bilgi olsun diye bir bilgi
notu aldım, onu aktarayım.
ġu anda Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Amasya polis okullarında iki üç yıllık polis memurları, 3.800‟den fazla bunlar, eğitim
görüyorlar. Eğitim süreleri yirmi gün. Yirmi günlük eğitim sonunda genellikle doğu illerine atanacaklar. ġubat ayının 20‟ sinde de kurs
bitiyor. Yani, geçen hafta tam da buna iĢaret etmek istemiĢtim: Gerek asker gerek polis, orada teröristle mücadele eden güvenlik güçleri
hem bölgeyi tanıma noktasında zaaf içindeler hem de yetersiz eğitimle gönderiliyorlar. Ġki üç yıllık polis memuru, yirmi günlük kurs.
Bu, tabii, zatıaliniz iĢaret etmeden söyleyeyim: Tabii ki Millî Savunma Komisyonundan ziyade ĠçiĢleri Komisyonun iĢi olabilir,
polislerle ilgili ama aynı konu askerler için de geçerli. Bugün de Ģimdi yine 1 Ģehidimiz, 2 yaralımız var Sur‟ da. O bakımdan,
lütfederseniz eğer, bu, Millî Savunma Bakanlığından alacağımız brifinge bu bölgeye gönderilen askerî personelin eğitimleri konusunu
da koyalım, bu son derece önemli yani sadece bunu bilgi notu olarak aktarmak istedim. Geçen hafta “ 4 bin polis atandı.” derken ham
bilgiydi, onu geliĢtirdim.
Çok teĢekkür ediyorum, saygı sunuyorum efendim.
Ġyi günler diliyorum.
BAġKAN – Evet, kolay gelsin size.
BaĢka söz almak isteyen var mı?
Bu muhalefet Ģerhi için bir zaman da gerekiyor koymamız...
Normalde ne kadar süre veriyoruz, bir gün mü, üç gün mü?
Efendim, baĢka söz almak isteyen var mı?
YASAMA UZMANI – Yarın saat 17‟ ye kadar.
BAġKAN – Tamam, onu iletiriz.
KAMĠL AYDIN (Erzurum) – Sayın BaĢkan, yani gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerini bir bütün olarak düĢünüp bütün birimleri
yani sadece uzman jandarma ya da belirli bir kesimini değil de ben inanıyorum ki rütbeli, rütbesiz gerçekten bir sürü sıkıntıları olan bir
yapıyla karĢı karĢıyayız. Türkiye de olağanüstü Ģeyler yaĢıyor Ģu günlerde. Bunu sizin programlamanız ıĢığında zamana yayarak
sağlıklı bir istiĢare mantığıyla götürürsek gerçekten belki diğer komisyonlara katkı sağlayacak, karar mercisindeki gruplara ya da
bakanlığa katkı sağlayacak birtakım Ģeyler burada olgunlaĢtırılabilir.
Burada mesela benim de dikkatimi çeken, Türk Silahlı Kuvvetlerinde olsun diğer kolluk kuvvetlerimizde olsun bu “ gazilik” ve
“ malullük” kavramı da çok daraltılmıĢ bir Ģey. Yani hakikaten bir sürü mağdur kardeĢimiz var. Parmağını yitirmiĢ, efendim sırtında
Ģarapnel parçaları var, yok yüzde 30, yüzde 10 iĢine engel değil. Hâlbuki bunlar belirli bedel ödemiĢler. Askerlik öncesi bunlar kusur
sayılırken askerlik hizmetine, askerde aldığı bu tür yaralanmalar bunun iĢ hayatına bir katkı, bir olumsuz Ģey olmayacağını düĢünerek
böyle bir haktan mahrum bırakmak gibi, yani çok boyutlu, astsubaylarımızın var, subaylarımızın var, bunu gerçekten hem ilgili
birimlerden brifingler alarak, çünkü sağlıklı bir düĢünce oluĢturabilmek için bilgiyi sağlam edinmek lazım hem de kendimiz burada bir
istiĢare Ģeklinde belki olgunlaĢtırıp katkıda bulunabiliriz diye düĢünüyoruz.
BAġKAN – Peki, gündemin uygunluğuna göre bunu planlayalım, bakalım. Ama Ģöyle ben bir sistemi bütünlük içerisinde ele
almaktan yanayım Ģahsen. ġimdi, sadece uzman çavuĢlar dersek biraz iĢ karıĢır. ġimdi, bunun yani muvazzaf subayı var, generali var,
albayı var. Yani askerlik sisteminin tamamı içinde buna bakmakta fayda var diye düĢünüyorum. Bunu çalıĢırız, Komisyonumuzun
müsait olduğu zamanlarda ki gelecek hafta bütçe var, arkadaĢlar da uyardılar.
KAMĠL AYDIN (Erzurum) – ĠĢ bölümü de yapabiliriz.
BAġKAN – Tabii, tabii. Yani 9 Marta kadar bütçe görüĢmeleri olacak. 9 Marttan sonra bunu planlarız. Bütçeyle bunu araya
sıkıĢtırmayalım, derim.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Sayın BaĢkan, bunda müsaade ederseniz bir Ģey söyleyeyim.
BAġKAN – Buyurun Erkan Bey.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Hemen hemen bütün Komisyon üyelerinin zaten bu konularla ilgili yasa teklifleri var. Hepsini
Komisyona isteyelim. Üç aĢağı beĢ yukarı hepimiz aynı Ģeyleri istiyoruz. Sonuçta bu vatanın evlatları karıĢımızdakiler, biz de bu
vatanın milletvekilleriyiz. Yani jandarma için farklı, uzmanlar için farklı, astsubaylar için farklı, subaylar için farklı kategorize etmeye
gerek yok. Hepsini burada hepimizin istedikleri de üç aĢağı beĢ yukarı aynı olduğuna göre değerlendiririz, ortak bir kararla sisteme
göndeririz. Bu kadar kolay diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Evet, bir de bilgi alarak, gelecek hafta bir bilgi alalım, ondan sonra belki fikirlerimiz daha netleĢir veya belki
değiĢir, bilmiyoruz. Bence gelecek haftaki brifingden sonra bunu planlayalım.
BaĢka söz almak isteyen var mı? Sanıyorum yok.
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Çok çok teĢekkür ediyoruz, Savunma Bakanlığımızın mensuplarına teĢekkür ediyoruz, üyelere teĢekkür ediyoruz.
Ġyi çalıĢmalar.
Kapanma Saati: 11.07
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