TÜRKİ YE BÜYÜK M İ LLET M ECLİ Sİ
M İ LLÎ SAVUNM A KOM İ SYONU
T U T A N A K D E R G İ Sİ
5’inci Toplantı
6 Ocak 2016 Çarşamba
(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’ nde okunmuş
bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler
aslına uygun olarak yazılmıştır.)
İ Çİ NDEKİ LER

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
II.- KARARLAR
B) Çalışma Esaslarına İlişkin
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
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) Kanun Tasarı ve Teklifleri
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma
Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/331)
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma
Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/368)
3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi
İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/350)
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/357)
5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/453)
6.- Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/462)
IV.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
A) Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin
1.- Komisyonun çalışma esas ve usullerine ilişkin görüşme yapıldı.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından 11.25’ te toplantıya son
verildi.
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6 Ocak 2016 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 10.36
BAŞKAN: Faruk ÖZLÜ (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Hüseyin ŞAHİN (Bursa)
SÖZCÜ: Murat BAYBATUR ( Manisa)
KÂTİP: Met in AKGÜN (Tekirdağ)
----- 0 ----BAŞKAN – Millî Savunma Kom isyonunun değerli üyeler i, ilgili k urumlar ım ızdan
gelen değerli kat ılımcılar, basınım ızın kıymet li mensuplar ı; toplant ı yeter sayım ız
var dır. Komisyon un 26’ncı Dönem Birinci Yasama Y ıl ı 5’inci T oplant ısını açıyorum .
II.- KARARLAR
B) Çalışma Esaslarına İlişkin
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
BAŞKAN – Bugün gündemim izde 6 adet uluslarar ası anlaşma yer almaktadır.
Öncelikle, gündem imizde olan anlaşm alar la ilgili olarak bir hususu if ade et mek
ister im: Bilindiği üzer e , bu konular ın tümünde K omisyonumuz tali komisyon
konumundadır. İç Tüzük’ün 23’üncü maddesi çerçevesinde bu anlaşmalar ın
görüşmeler inin maddeler ini görüşm eksizin tümü üzer inde yapılarak Komisyonumuzun
görüşler inin bu çerçevede esas komisyona bildirilmesi hususunu oylar ınıza sunm ak
istiyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) Kanun Tasarı ve Teklifleri
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/331)
BAŞKAN – Şimdi gündemim izin ilk sırasında , (1/331) esas numaralı Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Endonezya Cumhur iyet i H ükümeti Ar asında Savunma
Sanayi İşbir liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasar ısı yer almaktadır.
Tasar ının tümünü görüşler inize açıyorum.
Tasar ı hakkında bilgi vermek üzer e Millî Savunm a Bakanlığ ı t emsilcisi Albay
Murat Yaman’a söz veriyor um.
Buyurun Sayın Yaman.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRE Sİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum.
Tüm Komisyon üyelerini ve k ıymetli hazır unu sayg ıyla s elamlıyor um.
Görüşülmekte olan Endonezya Cumhur iyeti Hükûmeti ile Türkiye Cumhur iyet i
Hük ümeti Ar asında Savunma Sanayi İşbir liği Anlaşmasının Uygun Bulunması
Hakkındaki Kanun Tasar ısı bir önceki toplant ım ızda görüştüğümüz savunma sanayi
alanındaki iş birli ğinin geliştir ilmesine yönelik anlaşmalardan bir i, bir çerçeve
anlaşma.
Anlaşma 29 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da im zalanm ışt ır . Bu anlaşmayla
iki ülke ar asında kar şılıklı sayg ı ve mütek abiliyet esaslar ı temel alınarak savunma
sanayi alanında mal ve hiz met lerin gelişt irilmesi, üretim i ve tedariki, teknik ve loj istik
destek alanlar ında daha etkili bir iş birliğiyle, asker î teçhizat ve silah alanında
bilimsel ve teknik kabiliyet ler in geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tabii, anlaşma
im zalandıktan sonra , heyet ler ar ası görüşmeler her ne kadar anlaşma onaylanar ak
yür ürlüğe girmese de gayr i resm î de olsa devam ediyor Endonezya’yla olan
ilişkiler imiz. Bu çerçevede iş bir liği yapabileceğimiz alanlar ı şu şekilde belir ledik: T122/300 çok namlulu roketatar silah sist emi sat ışı, paletli zırhlı muhar ebe ar açlar ının
gelişt irilmesi ve üretimi, hava savunma, haber leşm e sistemleri ve stabilize silah
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sistem leri konular ında iş bir liği, ATAK helikopter lerin temini, ANKA insansız hava
aracının temini, En donezya deniz platf ormla r ının modernizasyonu, tersane yönet imi
ve alt yapısının ge lişt irilmesi, yeni tip devr iye b otu projesi gibi proj eler i
Endonezya’yla bu aşamada, bu anlaşm asının onaylanmasını müteakip hızl ı bir
şekilde yürütebileceğimizi düşünüyor uz.
Katk ılar ınız için teşek kür ediyorum ve ar z ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Bununla ilgili söz almak isteyen üyelerimiz var m ı, sorular ım ız var mı, katkı
sağlamak isteyen ar kadaşım ız var m ı?
Yok, herhâlde.
Tasar ının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Yapılan görüşme ler çerçevesinde esas komisyona olumlu görüş bildir ilmesini
oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/368)
BAŞKAN – Şimdi, gündemimizin 2’nci sırasında , (1/368) esas numaralı
Türkiye Cumhuriyeti H ükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hük ümeti Arasında Savunma
Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasar ısı yer almaktadır.
Tasar ının tümünü görüşler inize açıyorum.
Tasar ı hakkında bilgi vermek üzer e Millî Savunma Bakanlığ ı t emsilcisi Albay
Murat Yaman, buyur un.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRE Sİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Cibuti Federal Cumhuriyet i’yle im zalanan anlaşma da bir önceki anlaşmanın
aynısı. Bu anlaşma da her iki ülke Savunma Bakanlar ı ar asında 12 Hazir an 2014
tarihinde Cibuti’de im zalanm ışt ır. İki ülke arasında savu nma sanayi iş bir liğ i
f aaliyet ler inin hukuki bir teme lde yürütülm esi, savunma sanayi alanındaki iht iyaçlar ın
ortak geliştir ilmesi, üretimi, müşterek üretilecek savunma sanayi ürünlerinin üçüncü
ülkelere sat ışı, Türk savunma sanayi taraf ından üretilen savun ma sanayi ürünler ine
pazar imkânı sağlanması ve Türkiye'nin Af rika’ya açılım politikasının savunma sanayi
yönünden gelişt irilm esi amacıyla akdedilm iş bir anlaşmadır. Türkiye ile Cibuti
Arasında İmzalanan Savunma S anayi İşbir liği Anlaşmasıyla silahlı kuvvet ler in
modernizasyonu ve silah alım ı konular ında dışa bağ ımlılığ ı olan Cibut i’nin
iht iyaçlar ının Türk savunma sanayi taraf ından karşılanması ve iş birliğinin her iki ülke
yar ar ına geliştir ilmesi hedef lenmektedir.
Ar z eder im Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yaman.
Bu tasar ı üzer inde görüş bildirmek isteyen üyemiz var m ı?
Buyurun Sayın Çiçek.
DURSUN Çİ ÇEK (İstanbul) – Öncelikle, günaydın diyerek sözlerime başlamak
istiyorum, iyi çalışm alar diliyorum.
Tabii, bu, özellikle Af rika ülkeleri ve bazı İs lam ülkeler inde bazı ter ör
örgütlerinin silah temin etmek, patlayıcı madde temin etm ek için bu ülkelerin
imkânlar ını kullandıklar ını biliyoruz. Bu açıdan özellikle patlayıcı madde ve silah
sat ışlar ında bir rezer v konulması ülkedeki terör örgütlerine ver ile n destek konumunun
ayr ıca incelenmesi önem taşımaktadır. Bunu vurgulamak istedim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Millî Savunma Bakanlığ ının bu konuda bir yorumu olacak m ı?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRE Sİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Başkanım, bir önceki toplant ıda da if ade
ettiğimiz gibi savunma sanayi iş bir liği anlaşmalar ı bir çerçeve anlaşma. Bu
anlaşmalar, sizlerin onayıyla ve Genel Kurulun onayıyla birlikte yürürlüğe girdikten
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sonra ülkeler arasında Dışişler i Bakanlığ ı yetkil ileri, Millî Savunma Bakanlığı
yetkilileri ve savunma sanayi f irmalar ım ız da dâhil olmak üzere geniş kapsamlı
komisyonlar kurular ak hangi alanlarda, ne çalışmalar yapılabileceği ülke politikam ız
açısından değer lendir iliyor. Dolayısıyla -Sayın Vekil haklılar endişeler inde - bu
endişeler oluştuğu anda Dışişleri Bakanlığ ım ız devreye giriyor ve bu alanlarla iş
bir liği ilgili ülkeyle kesiliyor. Dolayısıyla , bizim açım ızdan bu bir çerçeve anlaşm a.
Dediğim gibi, çerçeve anlaşmanın onayın ı müteakip yapılacak gö rüşmelerde bunlar
şekilleniyor. Endişelerine katılıyoruz f akat bu endişeler yapılacak ortak komite
toplant ılar ında gider ilecektir.
BAŞKAN – Sayın Çiçek, ben bu kon uda birkaç şey söylemek isterim: Şimdi,
bu talep ilgili f irma taraf ından Savunma Bakanlığ ına yapıl ır. Mesela, diyelim, Aselsan
f irması Cibut i’ye telsiz satmak ist iyor, öyle bir pazar bulm uş diyelim, müracaat ı
Savunma Bakanlığ ına yapıyor. Savunma Bakanlığ ı Dışişler i Bakanlığ ı ve
Genelkurmay Başkanlığ ıyla koordine eder , bu ülkeye polit ik ilişkiler imiz ba k ım ından
Dışişler i Bakanlığ ıyla, askerî bak ımdan Genelkurmayla koordine eder, evet veya
hayır der, ciddi bir elekten geçiyor ve bu kalem kalem yapılıyor. Mesela, şim di,
Cibuti’yle biz çerçeve anlaşması im z alıyor uz ama her bir kalem için, diyelim ki
makineli tüf ek sat ılacak, diyelim ki zırhlı araç, her bir kalem için bu “e xport licens e”
dediğimiz ihracat izinler i tek tek veriliyor. Ben daha önce görev yapt ığ ım dönemlerde
bunun sık ı kontrol edildiğine şahit oldum , bunu sizinle paylaşmak istedim.
DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Başka ef endim, bu konuda Cibut i’yle ilgili söz almak isteyen
arkadaşım ız var m ı?
Tasar ının tümü üzerindeki görüşmeler t amamlanm ışt ır. Yapılan görüşmeler
çerçevesinde esas komisyona olum lu görüş bildir ilmesini oylar ın ıza sunuyorum:
Kabul edenler… Kabul edenler… Kabul et meyenler… Kabul edilm iştir.
3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği
Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/350)
BAŞKAN – Gündem imizin 3’üncü sırasında, (1/350) esas numaralı Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbir liği
Mutabakat Muht ırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı
var dır.
Tasar ının tümün ü görüşler inize açıyorum.
Tasar ı hakk ında bilgi vermek üzer e Hükûmet temsilcisi olarak Albay Mur at
Yaman söz alacakt ır.
Buyurun Sayın Yaman.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Başkanım, Türkiye Cumh ur iyet i ile Kuveyt
Devlet i Hükûmeti Arasında Savunma Sanayi İşbir liği Mutabakat Muht ır ası 29 Haziran
2013 tar ihinde Millî Savunma Bakanım ız Sayın İsmet Yılm az’la Kuveyt Başbak an
Yardım cısı ve Dışişleri Bakanı arasında Ankara’da im zalanm ışt ır. Bu muht ırayla iki
ülke arasında savunma sanayisi iş bir liği f aaliyetlerinin hukuki bir temelde
yür ütülm esi, iki ülke arasında karma komisyon teşkil edilerek savunma sanayisi iş
bir liği toplant ılar ının icra edilmesi, savunma sanayisi alanın daki iht iyaçlar ın ortak
üretimi, teknoloji transf eri, ihtiyaç duyulan savunma sanayisi ürünler inin karşılık lı
tedariki, müşterek üretilecek savunma sanayisi ürünler inin üçüncü ülkelere sat ışı,
Türk savunma sanayisi taraf ından üret ilen savunma sanayisi ürünlerinin pazar
imkânının sağlan ması amaçlanmaktadır.
Türkiye ile Kuveyt arasında im zalanan mutabakat muht ırasıyla, dünya
savunma sanayisi pazar ında önemli bir alıcı ülke konumunda olan Kuveyt Silahlı
Kuvvet ler inin ihtiyacının Türk savunm a sanayisi taraf ından karşılanması ve iş
bir liğini n her iki ülke yarar ına geliştir ilmesi hedef lenmektedir.
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Bu anlaşma, geçen yasama döneminde Dışişler i Kom isyonunda kabul edilm iş,
Meclis Genel Kurulunda zaman darlığ ı nedeniyle görüşülemeyer ek kadük olmuştur.
Dolayısıyla, daha önce, geçen yasama döneminde de Dışişleri Komisyonunda kabul
edilen bir anlaşmadır.
Ar z eder im Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz.
Tasar ının tümü üzer inde söz almak isteyen Kom isyon üyemiz var m ı? Yok
herhâlde.
Tasar ının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Yapılan görüşmeler çerçevesinde esas komisyona olumlu görüş bildir ilmesini
oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/357)
BAŞKAN – Gündem imizin 4’üncü sırasında, (1/357) esas numaralı Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Tanzanya Bir leşik Cumhur iyet i Hükûmeti Arasında Askeri
Alanda Eğ itim, Teknik ve Bilimsel İş Bir liği Mutabakat Muht ır asının Onaylanm asının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı yer almaktadır.
Tasar ının tümünü görüşler inize açıyorum.
Tasar ı hakk ında bilgi vermek üzer e Hükûmet temsilcisi olarak Albay Mur at
Yaman.
Buyurun Sayın Yaman.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Tanzanya Bir leşik Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askeri Alanda Eğit im, Teknik ve
Bilimsel İş Birliği Mutaba kat Muht ır asının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasar ısı’yla ilgili olan anlaşma, 7 Mayıs 2013 tar ihinde İstanbul’da imzalanan
bir anlaşmadır. Bu da savunma sanayisi iş birliği anlaşmalar ı gibi bir çerçeve
anlaşması niteliğindedir.
Tanzanya Bir leşik Cumhuriyeti’yle, Doğu Af rika bölgesinde bar ış ve ist ikrar ı
simgeleyen bir ülke olması hasebiyle diplomat ik ilişkiler imiz 1963 yıl ından beri
sürdürülmektedir. Uzun süredir sağlanan, bu temelde gelişen dostane ilişkilerde 2009
yılında yeni bir dönem b aşlam ış ve Sayın Cumhurbaşkanım ız bu tarihte Tanzanya’ya
ilk resm î ziyaretini gerçekleştirer ek büyük elçiliğim izin de f aaliyetler i bu tarih it ibar ıyla
başlat ılm ışt ır. Tanzanya Bir leşik Cum huriyeti Cumhurbaşkanı da 2010 yılın da
ülkemize resm î bir ziyar ette b ulunmuş, ayr ıca Dışişler i ve Uluslarar ası İşbir liği
Bakanının aynı yıl içerisinde İstanbul Somali Konf eransı’na kat ılmak üzere Türkiye’ye
gelmesiyle ilişkilerim iz yükselen bir ivme kazanm ışt ır. Deniz haydut luğuyla mücadele
kapsam ında TCG Gaziant ep Fırkatey ni’miz 1-4 Kasım 2010 tarihleri arasında
Tanzanya’nın Darüsselam Limanı’nı ziyaret etmiş ve asker î yönden önemli ilk temas
bu suret le gerçekleşt irilmiştir.
Dışişler i Bakanlığ ının 29 Şubat 2012 tar ihinde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti
Savunma Bakanıyla yapt ığ ı görüşmeler de Tanzanya Bir leşik Cumhuriyeti Silahlı
Kuvvet ler inin modernizasyonu ve iki ülke arasında iş birliği olanaklar ı
değerlendir ilmiş ve Tanzanya Bir leşik Cumhur iyet i Savunma Bakanı Türkiye ile
çerçeve mutabakat muht ırasının -şu an görüşmekte old uğumuz anlaşmanın - bir an
önce sonuçlandır ılm ası niyet ler ini beyan etmişler dir. Millî Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz’ın Tanzanya ile savunma alanında iş bir liğini gelişt ir mek maksadıyla 2013
Mart ayında Tanzanya Birleşik Cumhuriyet i Savunma ve Askerî Hizm et B akanını
ülkemize davetini müteakip bu alanda mut abakat sağlanm ış ve huzur lar ınıza getir ilen
anlaşma akdedilm iştir. Anlaşmayla Tanzanya’yla asker î ilişkiler in tesis edilmesinin
hukuki zemini oluşturulmakta, ayr ıca bilimsel, teknik alanlarda Tanzanya Silahlı
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Kuvvet ler iyle iş bir liği alanlar ının gelişm esi ve bu iş bir liği alanlar ına dayanak teşkil
edecek çerçeve hususlar ın belir lenmesi amaçlanmaktadır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yaman.
Tasar ının tümü üzerinde söz almak isteyen Komisyon üyemiz v ar m ı?
Yok herhâlde.
Tasar ının tümü üzerindeki görüşmeler t amamlanm ışt ır. Yapılan görüşmeler
çerçevesinde esas komisyona olum lu görüş bildir ilmesini oylar ınıza sunuyorum:
Kabul edenler… Etm eyenler… Kabul edilmiştir.
5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/453)
BAŞKAN – Gündem imizin 5’inci sırasında, (1/453) esas numaralı, Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Mali Cumhur iyet i Hükümeti Ar asında G üvenlik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı yer
almaktadır.
Tasar ının tümünü görüşler inize açıyorum.
Tasar ı hakk ında bilgi vermek üzer e Hükûmet temsilcisi olarak Albay Mur at
Yaman…
Buyurun Sayın Yaman.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Başkanım, görüşülmekte olan kanun tasar ıs ı
ve anlaşma, doğrudan doğruya Millî Savunma Bakanlığ ım ızı ilgilendirmemekle
bir likte her ne kadar anlaşma metninde Sayın Bakanım ızın im zası bulunmakta ise de
anlaşma aslında İçişler i Bakanlığ ının görev alanına giren bir anlaşma.
Ben k ısaca anlaşma hakkında size bilgi vermek ist iyor um. Malumlar ınız,
günümüzde ter örizm, örgütlü suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığ ı arasında yak ın bir bağ
bulunmakta olup ülkeler in bu sorunlar la tek başına mücadelede başar ı sağlamalar ı
mümkün değildir. Bu nedenle, ikili ve çok taraf lı iş bir liğinde bulunulması büyük önem
arz etmektedir. Bu meyanda, organize suçlarla mücadeleye yalnızca ulusal değil,
uluslararası b oyutta büyük önem verilmektedir. Terör, terörizmin f inansm anı ve
organize suçlar la mücadele başta olmak üzer e Türkiye Cumhur iyet i Hükûmeti ile Mali
Cumhur iyet i Hükûmeti arasında imzalanan bu anlaşmayla, kara para aklama, siber
suçlar, kültür ve tabiat var l ık lar ı kaçakçılığ ı dâhil olmak üzere sınır aşan örgütlü
suçlar; uyuşturucular ın, psikotrop maddeler ve bunlar ın im alinde kullanılan ara
kimyasallar ın yasa dışı üret imi ve kaçakçılığ ı; insan t icaret i, göçmen kaçakçılığı;
silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyoloj ik, kimyasal, radyoaktif ve toksik
maddeler in yasa dışı ticareti; para, pasaport, vize ve diğer her türlü resm î evr akta
sahtecilik, maf ya t ipi organize suç örgütü yapılanmalar ı, tütün mamuller i ile alkollü
içki kaçakçılığ ı ve gümrük kaçakçılığ ı kon ular ında yürütülmekte olan güvenlik iş
bir liği f aaliyet ler inin pekiştir ilmesi amaçlanmaktadır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bu tasar ının tümü üzerinde söz almak ist eyen Komisyon üyemiz var m ı?
Yok herhâlde.
Tasar ının tümü üzerindeki görüşmeler tam amlanm ışt ır.
Yapılan görüşmeler çerçevesinde esas komisyona olumlu görüş bildir ilmesini
oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
6.- Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/462)
BAŞKAN – Millî Savunma Komisyonum uzun değerli üyeleri, gündemimizin
6’ncı sırasında, (1/462) esas numar alı Uluslarar ası Hidrograf i Örgütü Hakkında
Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Kat ılmam ızın Uygun Bulunduğuna Da ir Kanun
Tasar ısı yer almaktadır.
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Tasar ının tümünü görüşler inize açıyorum.
Tasar ı hakk ında bilgi vermek üzer e Hükûmet temsilcisi olarak Albay Mur at
Yaman.
Buyurunuz Sayın Yaman.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Uluslararası
Hidrograf i
Örgütü
Hakkında
Sözleşmeye
Değişiklikler
Protokolüne Kat ılm am ızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı , geçen yasama
dönem inde de hem t ali komisyon olarak Millî Savunma Kom isyonunda hem de esas
komisyon olarak Dışişleri Komisyonunda kabul edilip Meclis Genel Kuruluna inm iş,
zam an darlığ ı nedeniyle görüşülemeyerek kadük olmuştur. 3 Mayıs 1967 tar ihinde
Monaco’da im zalanan, 13 Mayıs 1969 t arihli ve 1181 sayılı Kanun’la onaylanması
uygun bulun an ve 11-15 Nisan 2005 tar ihler inde Monaco’da gerçekleştirilen 3’üncü
Olağanüstü Uluslararası Hidrograf i Örgütü (IHO) Konf eransı’nda günün iht iyaçlar ına
uygun şekilde değişiklikler yapılması bir prot okolle kabul edilmiş ve yeni IHO
Sözleşmesi 2005 yılından it ibaren üye ülkeler in onayına sunulmuştur. Hâlihazır da,
IHO üyesi 38 ülke tar af ından bahse konu sözleşmeye değişiklik protokolü onaylanm ış
olup yürür lüğe girmesi için 10 ülkenin daha onayına iht iyaç duyulmaktadır. Bu
ülkelerden bir isi de Türkiye’dir. Gen el olarak IHO’nun idar i yönetim yapısını ve alt
bir imler in teşkilat ının değiştir ilmesini içer en ve üye ülkeler arasında oluşturulacak bir
konsey vasıt asıyla daha etkin ve ver imli çalışma yapılmasını hedef leyen ve ülkemize
yeni ve bir ilave yük getirmeyen, bilakis, önem li bir denizci olarak IHO konseyinde
yer almak suretiyle bu alanda daha aktif olma imkânı sağlayacak olan söz konusu
değişiklik protokolünün ülkemiz taraf ından onaylanması büyük önem ar z etmektedir.
Hâlihazırda söz konusu sözleşmeyi onaylamam ı ş ülke statüsünde olan ülkemiz
konuyla ilgili uluslar arası toplant ı, görüşme ve müzakerelerin yapıldığ ı her ortamda
bunun sık ınt ısını yaşamaktadır. Şu anda IHO’nun direktörü emekli bir amiralim iz.
Sabah da kendileri beni telef onla aradılar . Geçen yasama dö neminde de ben bur ada
olduğum için bunun saf ahatini çok iyi biliyor um. Kendisi seçime gireceği için bunun
bir an önce çıkması Türkiye açısından çok büyük önem arz ediyor du. Dışişleri
Bakanlığ ım ız da bunun üzer ine çok büyük önem atf etti. Ancak, Meclis günde m inin
yoğunluğu nedeniyle çıkamadı. Fakat, Dışişler i Bakanlığ ım ızın ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığ ım ızın yapm ış olduğu büyük kulis f aaliyetleri sonucunda kendisi dir ektör
olar ak seçildi, şu anda da görevini yapıyor. 2017 yılında yeniden bir seçim var. Bir
Türk olarak, IHO’nun başında, dir ektör olarak görev yapması hepimizi tabii ki
gururlandır ıyor. 2017’deki seçim açısından bu anlaşmanın bir an önce yasalaşması,
gerçekten hem Bakanlığ ım ız hem de Dışişleri Bakanlığ ım ız açısından büyük önem
arz ediyor.
Bu vesileyle… Her gr uptan parti temsilcilerimiz burada. Biz de Bakanlık olarak
aşağ ıda Genel Kuruldan bir an önce geçirilmesi için destek vermeler i hususunda
kendilerinin desteklerini rica ediyoruz.
Takdirlerinize ar z ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ya man.
Tasar ının tümü üzerinde söz almak isteyen Komisyon üyemiz var m ı?
Buyurun Sayın Çiçek.
DURSUN Çİ ÇEK (İstanbul) – Sayın Bakanlık temsilcisinin de vurguladığ ı gibi,
direktörü emekli bir Türk amiral olan bu kuruluşun Türkiye taraf ından onaylanması,
katılım ının onaylanm ası önem taşımaktadır. Bu konuda… Tabii, Mustaf a İpteş Amirali
şahsen de tanıyorum, çalışkan ve Türkiye’yi layık ıyla temsil eden bir arkadaşım ız
olduğuna inanıyorum . O nedenle, destek vermem izin f aydalı olacağ ını düşünüyorum.
Teşekkür ederim .
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çiçek.
Başka, ef endim, söz almak isteyen arkadaşım ız var m ı?
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Tasar ının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Yapılan görüşmeler çerçevesinde esas komisyona olumlu görüş bildir ilmesini
oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenle r… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
İnşallah, amiralim iz tekrar seçilir. Kendisini dest ekliyoruz, başar ılar diliyor uz.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Zaten seçilmiş herhâlde.
BAŞKAN – Yok, bir daha seçim varm ış diye söylemişti Albayım ız.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – 317 vekille 2017’ye kadar herhâlde
geçirirsiniz Meclisten diye düşünüyorum.
BAŞKAN – İnşallah, tabii, beraberce geçiririz.
Komisyonum uzun değerli üyeler i, bugünkü gündemimizde yer alan, 6 ülkeyle
ilgili konular ı görüşt ük.
Buyurun Albayım.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Geçen komisyonda üyelerim izin bazı bilgi notlar ı, talepler i olmuştu, ilaç
f abrikasında üret ilen ilaçlar ım ız, maddelerin ne olduğu, dış piyasadaki muadiller inin
ne olduğu, aynı şekilde, NATO ülkeler i arasında personel gider ler i konusunda bir
karşılaşt ırma yapılm asına dair.
Bir de Sayın Bakanım ız da bunu Genel Kurulda if ade ettiler. Başika’da konuşlu
Türk birliğine dair 1 sayf alık bilgi not lar ım ız var. Uygun görürseniz ben size t akdim
edeyim. Komisyon üyelerimize dağ ıt ırsanız…
BAŞKAN – Evet, dağıtalım.
Teşekkür ederiz.
Buyurun ef endim.
IV.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
A) Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin
1.- Komisyonun çalışma esas ve usullerine ilişkin görüşme yapıldı.
MURAT BAKAN (İzm ir) – Sayın Başkan, bu, gündemdeki konular bittiğine göre
benim de paylaşmak istediğim bir husus var.
Millî Savunma Kom isyonu olar ak bizim görüşmemiz gereken kimi konular biz
baypas ediler ek doğrudan Plan ve Bü tçe Komisyonuna gidiyor . Geçen toplant ıda, ilk
yapt ığ ım ız, o brif ingi aldığ ım ız t oplant ıda ben Millî Savunma Bakanlığ ı bürokrat ı
arkadaşlar a da söylemiştim astsubaylar ın int ibak haklar ıyla ilgili konular ı. Bizim
Komisyonum uza gelmedi, f akat o tarihte aynı konu doğrudan Plan ve Bütçe
Komisyonuna geldi, orada görüşüldü. Dün albaylar ın özlük haklar ıyla ilgili konu geldi.
Yine bizim Kom isyonumuza gelmedi bu konu. Türk Silahlı Kuvvet ler i per sonelini
doğrudan ilgilendiren ve doğrudan Millî Savunma Komisyonunun da bu konuda görüş
bildirmesi gereken konular bizim komisyonumuza hiç gelmeden doğrudan Plan ve
Bütçe Komisyonuna gitmekte, t ali komisyon olarak bile bize gelmemekte. Biz Plan ve
Bütçe Komisyonu toplant ısına kat ılarak vâk ıf olmaktayız konular a. Bu konuyla ilgili
bizim komisyonumuz toplant ı yapabilir, İç Tüzük gereği biz toplanabilir iz,
komisyonumuzun yet kisine girdiğini söyleyeb iliriz, Meclis Başkanlığ ı bu konuda kar ar
ver ebilir ya da tali komisyon olarak bize gelmesini sağlayabiliriz. Kom isyon Başkanı
olar ak bu konuda sizin duyar lı davranmanızı rica ediyoruz.
Astsubaylarla ilgili konu, benim şahsım için önemli bir konu, hepimiz için
yak ıcı bir konudur, çünkü, astsubaylar ın görev zorluğu itibar ıyla. Görüyorsunuz her
gün bir astsubay, uzman çavuş askerimiz şehit olar ak geliyor, albaylar ım ız şehit
olar ak geliyor. Millî Savunma Kom isyonu üyesi bu konuyu görüşmeyecek hangi
konuyu görüşecek? Albaylar ın özlük haklar ı yine aynı şekilde. Ben Kanunlar Kararlar
Daire Başkanına bu konuyla ilgili düşüncemi söylediğimde kendisi bana iletebilir di
geçen toplant ıda, brif ingin olduğu toplant ıda. Hâlbuki Plan ve Bütçe Komisyonunda
olduğunu biz sonra Meclise geldiğinde öğrendik.
Bunu bildirmek istedim Sayın Başkan.
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BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Şimdi şöyle, aslında bu tali komisyon olar ak bize geldi f akat çok zaman darlığ ı
var dı. Bir gün önce ya da iki gün önce geldi. Toplanma sık ınt ısı vardı, o yüzd en biz
toplanamadık, Plan ve Bütçe Kom isyonuna gitti. Bir zaman konusu oldu ama bundan
sonra dikkat edelim, bundan sonr a her konuyu, bizi ilgilendiren her konuyu görüşelim.
Ben de aynı kanaatt eyim, görüşelim.
MURAT BAKAN (İ zmir) – Şu an albaylar ın özlük ha klar ı Plan ve Bütçe
Komisyonunda dün itibar ıyla görüşülüyor . Bu konu da bize gelmedi, bu konunun da
burada konuşulması gerekir Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Evet, bundan sonra dikkat edelim.
Albayım, sizin açık lamanız var m ı?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR V E KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Vekilime kat ılıyorum, bize iletti kendisi. Fakat
Sayın Vekilim, şöyle bir gelişme oldu: Sizle görüştükten bir gün sonra Plan ve Bütçe
Komisyonundaki gör üşme sır asında öner geyle geldi astsubaylar ın int ibak ına ilişkin
husus yani herhangi bir Hükûmet tasar ısı veya kanun teklif i olar ak değil önergeyle
geldi. Biz de Plan ve Bütçe Komisyonu sırasında, daha önce çalışmalar ını yapt ık,
f akat o gün, o esnada öğrendik. Size bilgi veremedik, kusura bakmayın, bi r anda
gelişt i, önerge ver ildi çünkü.
BAŞKAN – Ama bir sık ınt ı varsa bunu biz yine takip ederiz hani bu def a geçti,
oldu bitti değil de gerçekten astsubaylar ım ızla ilgili ya da albaylar ım ızla ilgili konular ı
takip eder iz, yine şey yapar ız yani, dönebilir iz .
MURAT BAKAN (İzmir) – Sayın Başkan, büyük eksikliklerle geçti bu konu.
Astsubay camiası, muvazzaf emekli olar ak bu geçen yasadan, değişiklikten memnun
ve mutlu değil, çok kişi mağdur oldu. Komisyonlar ında olgunlaşıyor biliyorsunuz bu
yasa tasar ılar ı. Bi z bunu etraf lıca görüşebilir dik ve katkı sunabilir dik. Tüm
astsubaylar ın adalet taleplerini gerçekleştirecek şekilde bir çözüm ür etebilirdik,
maliyeye çok da büyük yük olmayacak şekilde ama şu hâliyle tatmin edici olmayan
bir hâliyle geçti.
Şimdi, albayla r ın özlük haklar ıyla ilgili de söylenecek çok şey var ama biz
komisyonumuza gelmediği için bu konuda bir şey söyleyemiyoruz. Görüşlerim izi biz
Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlar ım ıza bildir iyor uz. Ancak onlar ın
aracılığ ıyla görüşülebiliyor, durum budu r.
BAŞKAN – Anladım.
DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) – Sayın Başkanım, daha ötesi, tabii Millî Savunma
Komisyonunda görev aldığ ım ızı bilen bazı medya mensuplar ı bu konular ı bize
sordular, biz de dedik “Hayır, Millî Savunma Komisyonuna böyle bir konu gelmedi.”
Yani 6.500 albaydan 1.075’ini ilgilendiren, 125.000 Mehm etçiği bedelliyle ilgili
ilgilendiren bir kanun tasar ısı Millî Savunma Komisyonundan geçmeden…
BAŞKAN – Albaylarda ne var Dursun Bey? Albaylar la ilgili ne var ?
DURSUN Çİ ÇEK (İstanbul) – Albaylar da, otuz b ir yılını dolduranlar ın YAŞ
kararıyla emekli edilmesini otuz, yirmi sekize kadar indir en, t eşvikle indiren bir yasa
tasar ısı var yani yaklaşık 1.075 albayı ilgilendir en bir tasar ı.
Bedelliyle ilgili de 6.000 avroyu 1.000 avroya düşüren bir tasar ı. Biz de
“ Mecliste böyle bir çalışma yok.” dedik, çünkü biliyoruz ki bu konu öncelikle bizim
komisyona gelmesi lazım. Sonr a öğrendik ki Mecliste böyle bir çalışma var ve Millî
Savunma Kom isyonunun bilgisi yok. Yani çok zor durumda kalıyor uz.
Başkanlık Divanının ta kdirine sunuyorum.
BAŞKAN – Aslında aram ızda Plan ve Büt çe Komisyonu üyesi bir…
HÜSEYİN ŞAHİN ( Bursa) – Geçen dönem ben orada çalışm ışt ım evet.
BAŞKAN – Geçen dönem mi? Evet.
HÜSEYİN ŞAHİ N (Bursa) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; komisyonun
bir üyesi olarak, burada aktif olarak çalışabiliriz ama diğer komisyonlar la da
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görüşler imizi o komisyonun çalışmalar ına kat ılarak, belir li sürelerde söz alar ak
belirtebilir iz.
Ben dün akşam Plan ve Bütçe Kom isyonunun çalışmasına kat ıldım örneğin,
gittim. Albaylarla ilgili konuyu tart ışıyor lardı or ada. Söz almadım gerçi ama konuya
da muttali oldum orada. Uluslararası kuruluşlarda, işte asker î teşkilat lar da
yapılanmanın ne olduğu ve ne kadar sayıda asker bulunduğu, albay r ütbesinde
bulunan 6.000’e yak ın personelim izin olduğu, bunun da toplam subay sayısının yüzde
16’sına tekabül ett iği, dünya ortalamasında da bunun yüzde 8 civar ında olması
gerektiği konusunda f ikir serdedildi orada. Ben de orada muttali oldum, konudan
zat en bilgi sahibi değilim ama bizler de Plan ve Bü tçe Komisyonunda veya diğer
komisyonlara aktif olarak katılıp görüşlerimizi beyan edip - önerge veremeyiz sadece,
im za sahibi olamayız- bu konuda hem bilgi sahibi olabiliriz. Örneğin ben buradan
çıkt ıktan sonra saat 11.00’de onlar tekrar toplanıyor, yine or aya gideceğim,
çalışmadan haber im olsun diye.
Çünkü, diğer komisyonlara da, geçen dönem biz Plan ve Bütçeden çık ıp Adalet
Komisyonuna da gidiyor duk. Bir millet vekilinin yapılan bütün çalışmalardan haber inin
olması gerekiyor. Bunlar da rapor olar ak gelmez ya sıra sayısından takip edersiniz
veya komisyon çalışmasıyla. Ama Plan ve Bütçe Kom isyonuna gitmesi… Biliyorsunuz
mevzuatta, içinde personel ve mali durum arz eden bir konu varsa kanun tasar ı veya
teklif i direkt Plan ve Bütçeye gider. Diğer konuda da tali olarak bizden gör üş
istenebilir ki Başkanım sürenin yetmemesinden dolayı bize sevk edilmediğini
belirttiler. Bundan sonraki şeyler de zamanlamayı iyi ayarlayıp görüşülebilir tabii ama
biz de diğer konularda ne önerge ver ebilir iz ne görüş belirtebiliriz. Çü nkü bir maaşın
art ır ılmasıyla ya da düşürülmesiyle ilgili burada hiçbir şey yapamayız. Onu Plan ve
Bütçe Komisyonu indirebilir, kaldırabilir, çoğaltabilir, eksilt ebilir, yetki onlardadır. O
yüzden, disiplinler arası f arklılıklar var. Plan ve Bütçe Kom isyon unda görüşülmesi
gerekiyor zaten bu konu. Ne kadar askerler i de ilgilendirse yani asker î mevzuat ı da
ilgilendirse. Bunu da belirtmek istedim. Ama ben zaman zaman gidip katılıyor um.
Örneğin, geçen sef erki tasar ıda da gidip katılm ışt ım. Görüş serdetmedim ama bilgi
sahibi olmak için or ada yaklaşık iki üç saat katılarak dinlemişt im.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Şimdi, aslında hani Millî Savunmayla ilgili her konunun bur ada
görüşülmesinden yanayım ben de yani Millî Savunmayla ilgili ne varsa –esas, t aliburada gör üşmem iz lazım diye düşünüyor um.
Şimdi, bu tasar ı tabii 21 madde, sadece 3 maddesi askerlerle ilgili ve bir de
gerçekten maaş, bütçeyle ilgili. Biz t abii, böyle bir dur umda esas komisyon
olam ıyor uz. Plan ve Bütçe Komisyonu esas komisyon oluyor, tali komisyo n olma
durumunda oluyor uz. Tali komisyonda da zam an konusu var dı, geçen astsubaylar için
söylüyorum, albayları bugün ben de şimdi sizden duyuyor um ama astsubaylar için bir
önceki şeyde zaman darlığ ı var dı, zaman sık ınt ısı vardı.
Albayım, sizin bir açık lama nız olacak mı bu konuda?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Başkanım, şimdi, on bir inci yıl ım Meclist e,
on bir yıldır burada görev yapıyorum. Nor mal şart larda sayın vekillerim haklılar, bizim
tasar ılar ım ız yani Silahlı Kuvvetler i ilgilendiren tasar ılar bütçeye çok büyük yük
getirmediği sürece genelde bizim Millî Savunma Kom isyonuna gelir. Fakat bu sefer
şöyle bir dur um söz konusu oldu: Malumunuz Hükûmet programı açıklandı, Hükûmetin
üç aylık eylem pl anı açıklandı ve eylem planı içer isinde mali konular içeren, Silahlı
Kuvvet ler i ilgilendiren boyutu da var, diğer kamu kurumlar ını ilgilendir en boyutlar ı da
var. Hükûmet tasar ılar ı, eylem planı çerçevesinde bütün kurumlar ı ilgilendiren
maddeler bir leşt iril er ek gönderildi. İki tanesi geldi, üçüncüsü de yolda, gelmek üzere.
Onun içer isinde de uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar ın ek göstergelerinin
3.000’e çıkar ılm ası var, bilgi olarak şimdiden verm iş olayım.
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Dolayısıyla, biz de dün gece saat 10.00’a kadar P lan ve Bütçe
Komisyonundaydık, hatta ben buradan ayr ılm ak durumundaydım Plan ve Bütçe için,
çünkü bizim dövizli askerlik maddesiyle başlayacak bugün. Fakat bir az önce
arkadaşlar telef onla bilgi aldılar, 12.00’ye ertelenmiş, 12. 00’de başlayacak Plan ve
Bütçe Kom isyonu, o yüzden ben burada kalabildim. Yani bu yıla özgü böyle değişik
bir şeyle karşı karşıya kaldık. Yoksa, bizim normal, Silahlı Kuvvet ler i ilgilendir en
maddeler i genellikle biz bir leşt irip sizin huzurlar ınıza getiririz. Fakat bu Hükûmet
program ı ve üç aylık eylem planından dolayı ve hepsi mali konu içerdiği için Plan ve
Bütçe Komisyonuna İç Tüzük gereği sevk edilmek durumunda kaldı, ondan
kaynaklandı. Eğer içerikler iyle ilgili bilgi t alebi varsa ben k ısaca bilgi ver ebilirim.
BAŞKAN – Ben bir genel prensibi söyleyeyim. Bizim komisyonumuz, millî
savunmayla ilgili her bir konuyu, esas komisyon da olsa tali de olsa burada görüşmeyi
arzu eder, ben de arzu ediyorum, arkadaşlar ım ın da görüşü o yönde. Dolayısıyl a,
Albayım bu konudaki gelişmelerdeki süreci bize daha önceden bildirebilirseniz bizim
de tedbir alma imkânım ız olur.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Tabii Sayın Başkanım.
Biz de şu anda sizin gibi aynı durumdayız, bir anda f aksla bize gündem
geliyor.
BAŞKAN – İşte siz de bize f aksla gönderin, hızlı haberleşelim.
Buyurun…
MURAT BAKAN (İ zmir) – Sayın Başkanım, yani komisyon ehemm iyet i
görüştüğü konular la ilgili. Konuyu görüşürseniz komisyon olarak bir ehemmiyetiniz
var, hepimizin burada bulunma se bebi bu. Elbette ben Plan ve Bütçe Komisyonundaki
toplant ılar a katılabilirim -zaten kat ıldım da işin başlang ıcında - ama orada söz alıp,
komisyon üyeler i bulunurken, bu konuyla ilgili detaylı görüş bildirmek ve
müzakerelere kat ılmak, takdir edersiniz ki çok gerçekçi ve doğru olmuyor. Asıl
görüşülmesi gereken yer burası. Kaldı ki Maliye Bakanlığ ı bütçesi içinde komik
denilecek rakamlardır bu konuştuğumuz konular. Ama asker şahıslar için, albaylar
için yakıcıdır, astsubaylar için yak ıcıdır, uzm an er, er başlar için yak ıcıdır, bizler için
önemlidir, Millî Savunma Kom isyonu için. Ve biz bunlar ı olgunlaşt ırarak geliyoruz
buraya. Biz TEMAD’lar la görüşüyor uz, sivil toplum örgütler iyle, önder ler iyle
görüşüyoruz, uzman erbaş dernekleriyle, uzman çavuş dernekleriyle gör üşüyoruz.
Dolayısıyla, bu konuda hepimizin bir alt yapısı var. Bu komisyona seçilen
arkadaşlar ım ızın içinde Silahlı Kuvvetler e hizmet etmiş arkadaşlar ım ız var bu konuya
vâk ıf . Dolayısıyla, ben size kat ılıyorum, böyle olması gerekir, bundan sonra bu
konuda daha dikkatli davranmak gerekir. Albayım ın açık laması tatmin edici, kendileri
de aynı hassasiyet i gösterir lerse bundan sonra bu konular ı bur alar da konuşmayı ar zu
ediyoruz.
BAŞKAN – O zaman şöyle özet leyebilir miyiz: “Bakanlığ ım ızla sık ı bir iş birliği
içer isinde Meclise gönder ilecek olan tasar ılar ı, Millî Savunmayla ilgili bütün konular ı
biz burada görüşmek istiyoruz.” diye mut abık ız.
Buyurun…
DURSUN Çİ ÇEK (İstanbul) – Kısaca şunu vurgulamak istiyorum, tabii aynı f ikir
yapısında olduğumuz için sık ınt ı yok. Tabii, insan odaklı yönetim anlayışından taviz
vermemeliyiz. Bur ada para odaklı, işte t eşvik vereceğiz, em ekliliğe sevk edeceğiz
gibi Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesi her şeye para gözüyle bakt ığ ım ızı ortaya
koyuyor. Ancak çağdaş yönet imde insan odaklı y önetim anlayışı esast ır. Hep beraber
bu yönetim anlayışını savunduğumuza göre bundan sonraki dönemde bu konulara
dikkat edilmesi önem taşımaktadır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sağ olun.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Millî Savunma Komisyonu
Tarih : 06/01/2016

Saat :

Kayıt:

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 12

Dursun Bey, tabii mali konularda daha sıkı bir takip oluyor yani bütçe, maliye,
personel haklar ı, genelde sadece bizim Savunma Bakanlığ ı veya askerler le ilgili değ il
bütün bakanlık lar ın özlük haklar ı konusunda bir şey olduğu zaman dir ekt Plan ve
Bütçe Komisyonuna gidiyor. Öğretmenlerin de hakkı olsa o da oraya gidiyor.
Bundan sonra daha yak ın çalışıyoruz Albayım, daha sık ı çalışıyoruz, daha iyi
koordinasyon yapıyoruz.
Ef endim başka söz almak isteyen?
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun ef endim.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın Başkanım, dün muh temelen
belki diğer partilerden arkadaşlar ım ızı da ziyar et etmişlerdir, Millî Savunma Bakanlığı
bünyesinde, Genelkurmayda, kara, hava, deniz, jandarm a ve Sahil Güvenlik
Komutanlığ ında görev yapmakta olan sivil memur lara ait sendika üyeleri ziyar et
ettiler. Onlar ın da ciddi sor unlar ı var. Her şeyden önce iş kolu tanımlaması
yapılmadığ ı için, Millî Savunma Bakanlığ ı bünyesinde çalışan sivil memur
sendikalar ı, banka büro işler ine dâhil edilmiş. Öyle bir talepleri var, özlük haklar ıyla
ilgili talepler i var.
Konuyu şeye bağlayacağ ım yani Sayın Bakanın ve Sayın Dursun Çiçek
Albayım ın söylediği noktaya, gerçi Murat Bey de kat ıldıl ar, siz de kat ıldınız,
gerçekten de yani bir komisyon taassubu içinde değil ama her ne kadar bütçeyi
ilgilendiren, mali konular ı ilgilen diren konular, Plan ve Bütçede görüşülüyorsa da
özellikle bu, Millî Savunma Bakanlığ ı bünyesinde çalışmakta olan albaylar olabilir,
astsubaylar olabilir, sivil memur lar olabilir.
Ben hasbelkader binbaşılıktan da ayr ıl sam eski askerim. Askerken de çok
gayriinsani bulurdum yani işt e bir orduevine gidersiniz, siz yüzbaşısınız, 10 tane boş
masa vardır, “Orası üst subay masası.” der adam buraya ser vis yapmaz. Yanınızda
eşinizle, çocuğunuzla kalk ıp gitmek zorunda kalırsınız mesela. Tabii ki askeriyenin
kendi içi ndeki hiyer arşik yapısı içinde bunlar ı yor umlamak mümkündür. Aynı şekilde
astsubaylar için yani inanılm az şeyler yaşadık gördük. Bir ser vis otobüsünde,
lojmanlarda oturan çocuklar orduevi sinemasına giderken albay çocuklar ı öne,
yüzbaşı çocuklar ı ar kaya, a stsubay çocuklar ı en arkaya otur tulur. Âdeta, Amer ika
Bir leşik Devletleri’ndeki o Apartheid döneminin şeyi gibi. Yani, bütün bunlar -belki
bugün yoktur, bilm iyorum, ben yirmi sene, otuz sene oldu ayr ılalı ama - yani Millî
Savunma Bakanlığ ı bünyesinde çalışa n bütün personelle ilgili yasalar ın, teklif lerin
herhâlde önce Millî Savunma Komisyonunda görüşülmesi… Bu anlamda ben bu sivil
memur arkadaşlar ın sorunlar ını da gündeme taşım ış olayım, özellikle iktidar partisi
mensubu arkadaşlar ım ız, dostlar ım ız da muttal i olsunlar. Hakikaten ciddi sorunlar ı
var. 32 bin memur var. Bu 32 bin memurun 24 bini, aşağı yukar ı, sendikalarda
örgütlenmiş ama sendika iş kolu tanım ı yapılmadığ ı için büro ve banka memurlar ı
sendika kolu alt ında örgütlendikler inden hiçbir hak talepleri ni veya şeyini dile
getiremiyor lar. Bununla da ilgilenebilir iz.
Bir de ben sayın bakanlık temsilcisi arkadaşım ızdan -eğer izniniz olursa geçen toplant ıda bu Ruanda ve Gabon gibi, bizim savunma iş bir liği anlaşması
yapt ığ ım ız ülkelerin, bugün de keza günde mim izde tart ışt ığ ım ız işte, Endonezya,
Cibuti, Kuveyt, Tanzanya –Mali’yle gerçi güvenlik kapsam ında - acaba bu ülkeler in
diğer Bat ı ülkeler iyle bu tür anlaşmalar ı var m ı? Yani, Almanya’yla var m ı ör neğin?
İngiltere’yle var m ı örneğin? Ne bileyim, işte, diğe r NATO ülkesi üyeler le var m ı
örneğin? Bizim bu daha önce de konu oldu Sayın Başkanım, bakanlık temsilcisi de
açıkladı, bugün de Dursun Çiçek Albayım konu etti, ör neğin Somali’yle veya
Ruanda’yla bu tür anlaşmalar, oradaki t erör örgütler inin eline geçebile cek silah,
mühimmat gerçi onun açık lamasını yapt ılar. Ben özellikle bu bizim savunma sanayisi
iş birliği anlaşması yapt ığ ım ız Af rika ülkelerinin diğer NATO üyesi ya da olmayan Bat ı
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ülkeleriyle bu tür anlaşmalar yapıp yapmadıklar ı konusunda bir bilgi rica e tmişt im.
Acaba o konuda aydınlanabilir miyiz?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, bu konuda aslında Millî Savunma Bakanlığ ı m ı, yoksa
Dışişler i Bakanlığ ı m ı cevap ver ir?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Başkanım, bilgi var elimizde. Arkadaşım ız
burada bizim Savunma Sanayi Dış İ lişkiler Dairede görev yapan. Almanya, Fransa,
Amerika, İngilt ere ve Çin özellikle bu ülkeler le bu t ip anlaşmalar ı yapm ış durumda şu
anda.
HÜSEYİN KOCABIYI K (İzmir) – Çin mesela Cibuti’de çok büyük üst kuruluş
mesela.
BAŞKAN – Evet, bugünkü gündemle ilgili başka bir şey yok herhâlde. Şimdi,
birkaç bilgi…
ABDULLAH BAŞCI (İ stanbul) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun ef endim.
ABDULLAH BAŞCI ( İstanbul) – Son günlerde özellikle mes ajlar alıyoruz. Bu
bedelliyle ilgili bir bilgi edinmem iz söz konusu mu acaba?
BAŞKAN – Bin euro konusu mu?
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Dövizliyle ilgili.
ABDULLAH BAŞCI (İ stanbul) – Yurt dışı ve yurt içinden de talepler alıyor uz.
BAŞKAN – Yurt içi… Ben de mesajlar aldım, yurt içinden de bu talepler var.
Albayım bu konuda bir çalışmanız var m ı?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Başkanım, şimdi bir kavram kargaşası var,
önce onu düzelt erek başlaya yım çünkü dün Plan Bütçe Komisyonunda da aynı
cümleler i bazı sayın millet vekillerim iz if ade ettiler. Plan Bütçe Komisyonunun
gündeminde olan ve Hükûmet taraf ından Meclise sevk edilen t asar ıda bedelliye ilişkin
bir şey yok. Bedelli şu: Türkiye Cumhur iyet i s ınır lar ı içer isinde bulunan
vat andaşlar ım ızın bedel karşılığ ı asker lik yapmasıdır. Dövizli ise, yurt dışında
bulunan, işçi veya işver en sıf at ıyla bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlar ının kanunda
belirtilen belli bir döviz miktar ını ödemek suretiyle askerlik hizmetinin yer ine
getirilmesi usulüdür. Tabii, kamuoyunda bedelli ve dövizli tabir ler i yanlış kullanıldığ ı
için ne yazık ki sank i bir bedelli tasar ısı Mecliste varm ış gibi bir yanlış alg ı oluştu.
Mecliste bu görüşülm ekte olan tasar ı yurt dışında yaşayan gu rbetçi vatandaşlar ım ızın
ödemiş olduklar ı döviz bedelinin düşürülmesine yönelik bir tasar ı. Yurt dışındaki
vat andaşlar ım ızın 6 bin euroluk -normalde kanunda 10 bir eur o f akat Bakanlar Kur ulu
kararıyla iki yıl önce bu 6 bin euroya indirildi - döviz bedelini ödeyememekten kaynaklı
sık ınt ılar ını gidermek amacıyla bunun bin euroya düşürülmesine yönelik bir tasar ı.
Buraya gelen metin bu. Dolayısıyla, bedelli çalışması veya bedelliye ilişkin herhangi
bir düzenleme yok. Onu if ade edeyim. Tamamen dövizliye yönelik, dövizli askerlik
bedelinin Hükûmet programı çerçevesinde 6 bin eur odan bin euroya düşürülmesine
yönelik bir düzenleme.
ABDULLAH BAŞCI ( İstanbul) – Bu geçici mi, yoksa devamlı bu şekilde mi
olacak, bin eur o?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİ RESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Eğer ikinci bir kanun değişikliği olmadığ ı sür ece bin
euro olarak devam edecek Sayın Vekilim.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Kanun da değil herhâlde.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Kanun.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Yok, kanunda10 bin euro.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Şöyle Sayın Vekilim: 10 bin Euro kanunda. Kanunda
bir f ıkrayla Bakanlar Kuruluna bu miktarı 2 katı oranında art ır ma veya yar ı oranında
düşürme imkânı ver ilmiş. Daha önce Bakanlar Kurulumuz bunu 10 bin eurodan 6 bin
euroya indirdi. Şimdi biz kanundaki 10 bin eur oluk bedeli bin euroya indir iyoruz.
Aslında f iilen 6 bin euro, uygulamada ödene n miktar, onu bin euroya indir iyoruz.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – O zaman kanun değişikliğiyle
yapıyorsunuz?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
HÂKİ M ALBAY MURAT YAMAN – Kanun değişikliği tabii. Plan Bütçe Komisyonunda
görüşülmekte olan, saat 12.00’de ilk başlayacak madde dövizli askerlik hizmetine
yönelik madde.
BAŞKAN – Şimdi, değerli arkadaşlar ım, biliyorsunuz yar ın da bir toplant ım ız
var saat on buçukta. Yar ın bize Savunma Sanayii Müst eşarlığ ı burada bir brif ing
ver ecek. Özellikle, bu son zamanlarda merak edilen savunma sanayisinde neredeyiz,
nereye gidiyoruz -bakın, bugün 6 ülkeyle ilgili anlaşmalar a onay verdik - mesela
savunma sanayisi ihracat ım ız, yani, teknolojik gelişmeler, yar ın aslında bunlar ı
dinleyebileceğim iz bir b rif ing alacağ ız. Hani, bir başka işimiz yoksa bu toplant ıya
katılmanızı çok önemsiyorum. Yani, bir başka program ınız yoksa bu toplant ıya
katılalım, sorular ım ızı soralım çünkü ger çekten Millî Savunm a Kom isyonu olarak biz
millî savunmayla ilgili her konuda b ilgi alacağ ız, her konuyu görüşeceğiz. Dolayısıyl a,
bunun bir parçası da savunma teknolojileridir, savunma sanayisidir.
Ondan sonraki haf ta da TÜBİTAK Başkanını davet ediyor uz. Biliyorsunuz,
TÜBİTAK’ın da savunma konusunda çalışmalar ı var, TÜBİTAK Başkanı da bize
çalışmalar ı hakkında bilgi verecek.
Bir sonraki haf ta da SaSaD dediğim iz Savunma ve Havacılık Sanayii
İmalatçılar Derneği vardır, biliyorsunuz. Türkiye’de ASELSAN dâhil, özel sektör dâhil
yaklaşık 70’e yak ın şirketin birleştiği bir dernektir SaSa D ( Savunma ve Havacılık
Sanayii İmalatçılar Derneği), onlar ı da burada dinlemeyi ar zu ediyoruz.
Dolayısıyla, yar ın Savunma Sanayii Müsteşarlığ ı, öbür haf ta TÜBİTAK
Başkanlığ ı, ondan sonra da Savunma Sanayiciler i Der neği başkanlar ının burada
sunum lar ını planlıyoruz. Bunlara katılırsak, bunlara kat ılabilirseniz, zaman
ayırabilirseniz gerçekten, hani, Millî Savunma Komisyonu olarak temsil ett iğimiz
kesimler i daha yak ından tanım ış olacağız. Sorular ım ızı sorar ız, daha çok bilgi
edinir iz, taze bilgiler bize ilet ilir. Ben bu toplant ıya kat ılmanızı çok ar zu ediyor um,
bunu if ade etmek istedim.
İkincisi: Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millet vekili Hizmet ler i
Bir imler i var, bir de Araşt ırma Hizm etleri Direktörlüğü var. Şimdi, onlardan da bizim
için bazı araşt ırmalar yapmalar ını r ica ediyor uz. Mesela, ilki geldi. Özellikle bu
Rusya’nın savunma teknolojilerinde, savunma sanayisinde silahlanma noktasında
özellikle 2008’den sonra gerçekleştirdiği düzenlemeler var, reformlar var. Arkadaşlar
onlara çalışt ılar , güzel bir rapor hazır ladılar. Mahmut Bey, onlar ı da Komisyon
üyelerine dağ ıtalım. Bir isi bende, ilk bugün geldi. Şöyle bir rapor: “Rusya Ordusu,
Ref ormlar, Asker î Kabiliyet ler ve Yeni Askerî Doktrin” şeklinde bir rapor var. Bunu
diğer ülkeler için de biz ler arzu ettiğim izde onlar hazır layabiliyor lar, bilginiz olsun.
Şimdi, çalışma devam ediyor. Bugün Rusya, sonra İngiltere, Fransa, gelişmiş ülkeleri
şey yapacağ ız, bunlar ı sizlerle paylaşacağ ız. Bize bu konuda, Kom isyonumuza
hizmet sunacaklar, bunu da sizl er le paylaşmak istedim.
Ben tekrar tekrar çok teşekkür etmek istiyor um hem Millî Savunma Bakanlığ ı
temsilciler ine, Dışişleri Bakanlığ ı temsilcilerine.
Evet, Komisyonumuzun değerli üyeleri, toplant ım ız bitm iştir. Çok çok teşekkür
ediyorum. Yar ın görüşmek ü zere. Af iyet olsun.
Kapanma Saati: 11. 25
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