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10 Haziran 2016 Cuma
BĠ RĠ NCĠ OTURUM
Açılma Saati: 11.05
BAġKAN: Yusuf Beyazıt (Tokat)
BAġKAN VEKĠ LĠ : Hüseyin ġAHĠ N (Bursa)
SÖZCÜ: M urat BAYBATUR (M anisa)
KÂTĠ P: M etin AKGÜN (Tekirdağ)

BAġKAN – Millî Savunma Komisyonumuzun değerli üyeleri, ilgili kurumlarımızdan gelen değerli katılımcılar, basınımızın
değerli mensupları; toplantı yeter sayımız vardır.
Komisyonumuzun 26‟ncı Dönem Birinci Yasama Yılı 13‟üncü toplantısını açıyorum.
I I .- OTURUM BAġKANLARINI N KONUġM ALARI
1.- Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt’ ın, halkımızın hür ve müstakil olarak yaşaması için canlarını ortaya koyan şehit ve gazileri
şükranla andığına ilişkin açıklaması
BAġKAN – Komisyondaki BaĢkanlık görevime yeni baĢladığım için, müsaade ederseniz, birkaç cümleyle duygularımı
paylaĢmak istiyorum.
Ülkemizin huzuruna ve bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıya karĢı üstün hizmet anlayıĢı içinde canlarını vermekten
çekinmeyerek görev yaparken hayatını kaybeden Ģehitlerin geride bıraktıkları dul ve yetimleri ile malul ve gazilerin korunması devletin
temel görevlerindendir. Anadolu toprakları, Ģehitlerimiz ve gazilerimizin yüzü suyu hürmetine, onların karĢılıksız adanmıĢ ruhlarıyla
“ vatan” diyebileceğimiz bir toprak parçasına dönüĢmüĢtür. ġehitlerimizin ölü olmadığına, onların diri olduğuna tüm kalbimizle
inanıyoruz. Çanakkale'de, SarıkamıĢ'ta, Yemen‟ de omuz omuza savaĢan, matarasındaki suyu paylaĢan, birbirinin yaralarını saran ve bu
topraklarda yatan Ģehitlerimiz vardır. Hepsi de vatan uğruna, bayrak uğruna Ģehit olmuĢlardır.
Türkiye Cumhuriyeti gazilerin ve Ģehitlerin omuzlarında kuruldu ve onların omuzlarında yaĢamakta olup, sonsuza kadar da
yaĢayacaktır. Yeri geldiğinde her ferdimiz gazi olmaya, yeri geldiğinde Ģehit olmaya hazırdır. Türk milletinin ülke sevdası her Ģeyin
üzerindedir. Bunu her zaman göstermektedir.
Son olarak, halkımızın hür ve müstakil olarak yaĢaması için canlarını ortaya koyan Ģehit ve gazilerimizi Ģükranla anıyorum.
Evet, değerli üyeler, bugünkü gündemimizde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yer almaktadır.
Ġlgili tasarı hakkında bilgi vermek üzere ilk sözü Millî Savunma Bakanımız Sayın Fikri IĢık‟ a veriyorum.
Buyurun Sayın Bakanım.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Ondan önce bir bilgilendirme talep etmek istiyorum.
BAġKAN – Usulle ilgili mi?
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Evet.
BAġKAN – Buyurun.
I I I .- USUL HAKKI NDA GÖRÜġM ELER
1.- Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Öncelikle hem basın mensuplarını hem de burada bulunan bütün milletvekillerini saygıyla
selamlıyorum.
Millî Savunma Komisyonunun çalıĢma ilkelerinde normalde yapılan toplantılar daha öncesinden yazılı ya da herhangi bir
Ģekilde iletiliyordu ama bizim danıĢmanlarımızın da kayıtlı olmuĢ olduğu bir WhatsApp grubunda gelen mesajlarla da anlaĢıldığı gibi,
yine değiĢik yani CHP ve diğer kesimlerden milletvekillerinin danıĢmanları üzerinden de öğrendiğimiz kadarıyla, dün HDP
milletvekillerinin çağrılmadığı fakat CHP, AKP ve MHP milletvekillerinin yani bu Komisyon üyelerinin katıldığı, bir askerî yetkili
tarafından bilgilendirme yani bu kanun çerçevesinde bilgilendirme yapılma temelinde bir brifing verildiği yönünde bir bilgi en azından
elimize ulaĢtı. Bizzat benim danıĢmanımın da kayıtlı olmuĢ olduğu WhatsApp sitesinde MHP‟ den bir arkadaĢın bu bilgilendirme
toplantısına katılamayacağı yönünde bir açıklaması, mesajı da söz konusu. Böyle bir toplantı yapıldı mı, yapıldıysa HDP vekilleri
neden çağrılmadı yani -3 vekiliz biz burada- bunlar neden çağrılmadı? Eğer böyle bir Ģey varsa bu hem Ġç Tüzük‟ e hem de yasaya
aykırı değil miydi? Bu noktada bir açıklama yapılmasını istiyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Dün resmî bir toplantı yapılmadı. Burada sadece kanunla ilgili bilgi almak isteyen değerli üyeler buraya gelmek
suretiyle, ben de dâhil olmak üzere çünkü benim de biliyorsunuz yeni baĢlamam hasebiyle bilgim söz konusu değildi, öyle bir görüĢme
oldu ama resmî bir toplantı değildi, o nedenle belki çağrılmamıĢsınızdır. Dolayısıyla, buradaki bilgilendirme Ģeklinde olan bir
değerlendirmedir, resmî bir toplantı değildi, resmî toplantı bugünkü toplantı, zaten bugünkü toplantıya da davet ettik.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Ben de söz almak istiyorum.
BAġKAN – Buyurun.
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FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Komisyon üyesi değilim fakat birçok baĢka komisyon faaliyetine katılıyorum,
hayatımda böyle bir Ģey duymadım. Gerçekten buraya gelerek hani “ bilgilenmek” ve “ kendileri istediği için” gibi bir açıklamayı da
kabul edilir bulmadığımızı ifade etmek istiyorum.
Zaten yasa tasarısı sorunlu ve tartıĢılması gereken bir Ģey, o ayrı ama yani usulde en baĢtan yapılan bu tutum, yani edindiğimiz
bilgiye göre bir yarbayın gelip burada açıklama yapması, bilgi vermesi, bilgilendirme vermesi ve arkasından hatta bizim olmamamızın
iyi olduğunun ifade edilmesi gibi Ģeyler söz konusu. Yani iĢin gerçekten Ģakası yok, hiç gülünecek bir tarafı da yok ve açıkça burada bir
toplantı olduğunu söylüyorsunuz. Yani böyle bir toplantı nedir, hani geçmiĢ günlere o zaman dönelim, 12 Eylül günlerine dönelim, iĢte
28 ġubat günlerine dönelim. Yani zaten buyurun çıkartın yasanızı, böyle mi olacak, Parlamento düzeni bu mudur yani? Sizin her zaman
karĢı çıktığınız, ilk baĢta iktidara gelirken ifade ettiğiniz Ģeyler bu mudur? Hani yıllardır demokrasi mücadelesi veren bir insan olarak
gerçekten esef duyduğumu belirtmek isterim, bütün partiler için de aynı Ģeyi ifade ediyorum.
BAġKAN – Sayın Kerestecioğlu, Filiz Hanım, galiba tam meramımı anlatamadım. Ben BaĢkan olarak yeni seçilmem hasebiyle
üye arkadaĢların bizi ziyaretleri söz konusu oldu, bizim tertiplediğimiz bir toplantı gerçekten söz konusu olmadı. Millî Savunma
Bakanlığı temsilcisi olan arkadaĢımızın burada yine bizi tebrik etmek ve usulleri görüĢmek üzere gelmesi üzerine onun da katıldığı bir
bilgilendirme yapılmıĢ oldu ama bir resmî toplantı…
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Efendim, herkes tesadüfen buraya sizi tebrik etmeye mi geldi? Peki.
BAġKAN – ġimdi, dolayısıyla, usulle ilgili olarak zaten bugün biz resmî olarak davetimizi yaptık, bugün de görüĢülüyor, zaten
kanun üzerinde her türlü görüĢlerinizi rahatça değerlendireceğiz.
Buyurun.
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, Kıymetli Bakanım, kıymetli arkadaĢlar; dünkü o toplantı değil de, az önce
sizin bahsettiğiniz gibi sayın milletvekili, benim danıĢmanım beni uyardı: “ Böyle bir Ģey var WhatsApp‟ ta.” dedi. Ben de hem hayırlı
olsun amacıyla Sayın BaĢkanımızın odasına geldim, olayı orada öğrendim, bizim de haberimiz yoktu, bize özel bir davetiye gelmedi,
özellikle bunu da vurgulamak istiyorum.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – BaĢkanım, ben yapılan açıklama üzerine en azından Komisyon üyesi olarak fikrimi ifade etmek
için…
BAġKAN – Tutanaklara geçmesi açısından müsaade ederseniz söz vereyim.
Buyurun.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – ġimdi, ben tabii ki yeni seçilen BaĢkanın tebrik edilmesi üzerine gerek Komisyondaki arkadaĢların
gerekse de bunun dıĢında bulunan bürokratik kesimden insanların gelip böyle bir görüĢme yapmasına karĢı değilim ama ben bu yapılan
toplantının kesinlikle bir tebrik ziyareti olduğunu düĢünmüyorum. Bu tamamen yasayla ilgili yapılmak istenen düzenlemenin özellikle
HDP vekilleri ve HDP‟ nin dıĢarıda bırakılarak yapıldığı kanaatindeyim, düĢüncesindeyim. Bu çerçevede, hem hukuki anlamda, Meclis
Ġç Tüzük‟ ü, Anayasa ve benzeri noktadaki hukuki alandaki haklarımızı arayacağız. Bu noktada, en azından BaĢkanın da yapmıĢ olduğu
bu yönelimi, bu biçimdeki toplantıları yanlıĢ bulduğumuzu ifade ediyorum hem de basına ve kamuoyuna en azından kendi fikirlerimiz
doğrultusunda, yani Meclisin içerisinde dahi hukuk çiğnenerek yapılan bu toplantı konusunu en azından açıklayarak teĢhir edeceğimizi
ifade etmek istiyorum. Hangi gerekçeyle olursa olsun bütün vekillerin çağrıldığı, sadece biz 3 vekilin çağrılmadığı, yani HDP
vekillerinin çağrılmadığı bu toplantının kesinlikle bir nezaket ziyareti çerçevesinde ele alınamayacağını burada da ifade etmek
istiyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Evet, buyurun.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Efendim, heyetinizin huzurunda arkadaĢlara sormak istiyorum: Partinizin bu Komisyonda 3
tane üyesi var, 1 Kasımdan beri milletvekilisiniz, kaç kez bu Komisyonun çalıĢmalarına katıldınız, söyleyebilir misiniz lütfen?
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Bunu sorgulama sırası mı Ģimdi?
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Hanımefendi susar mısınız?
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Efendim!
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Söz bende, bir dakika! Söz isteyeceksiniz hanımefendi, söz isteyeceksiniz!
BAġKAN – Söz verdim ya.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Size söyleyebilirdi, “ Susar mısınız!” diye bir…
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Söz isteyeceksiniz!
BAġKAN – Ama bir sözünü kesmeyelim lütfen, dinleyelim.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Size de bir çift lafım var: Demokrasi mücadelesi verdiğinizi söylüyorsunuz, ben de ömrümü
demokrasi mücadelesi vererek geçirdim, sizi hiç görmedim o mahallede.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Siz kimsiniz acaba!
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Buyurun, sizi dinliyoruz: Kaç kere geldiniz bu Komisyona?
BAġKAN – Evet, karĢılıklı konuĢmayalım, tabii biz Ģimdi…
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Yani, bu Komisyonun çalıĢmalarına katılmayıp, bu Komisyonu ciddiye almayıp, buraya
gelip muaheze edemezsiniz.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Bir açıklama yapacağım Sayın BaĢkan.

T BM M
Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı
Komisyon : Millî Savunma
Tarih :10/6/2016

Saat :

Kayıt:Millî Savunma Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 3

BAġKAN – Evet, buyurun.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Birincisi: Bu komisyonlar kurulduğunda biz de HDP olarak mevcut bu çalıĢmaları sürdürme
noktasında gerekli hassasiyeti gösteriyoruz, bunlar Komisyonda yapılan çalıĢmalarda da gözüküyor.
Millî Savunma Komisyonunun yapmıĢ olduğu toplantılara iliĢkin de bunlardan iki üç tanesine katıldım, bir iki tanesi ertelendi,
bazılarına da bölgedeki çalıĢmalarımızdan, yereldeki çalıĢmalarımızdan kaynaklı katılamadık; diğer arkadaĢlar açısından da durum
aynıdır. Bunlar basında, diğer konularda da epeyce ifade edildi ama sonuç itibarıyla bizim kendi haklarımız noktasında bu meseleyi
kullanamamamız, yani yerel çalıĢmalarımızla bu meselenin çakıĢması hiçbir Ģekilde Ġç Tüzük‟ ün çiğnenerek bizim bu meselenin dıĢına
itilmemizi beraberinde getirmez.
Bu noktada, toplantılara katılmama noktasında baĢkanlar da bize gerekli uyarıları yapmıĢ, bizler de o noktada gerekli
açıklamalarımızı ve gerekçelerimizle birlikte bütün toplantıların hepsinde burada olmayıĢımızın nedenleri gerekçeleriyle birlikte,
dilekçelerle birlikte öncelikle toplantılara da sunulmuĢ, bundan sonra da aynı Ģekilde devam edecek. Ama, hiçbir Ģekilde hiç kimse
bizim hakkımızı “ Sen bundan önceki toplantılara katılmadın, bundan sonrakilere de haber vermeyeceğim.” biçiminde bir gerekçeyle
meĢrulaĢtıramaz.
TeĢekkür ederim.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – ġu anda yaptığınız Ģey Ģu: Komisyonu milletvekillerinden habersiz iĢ yapmakla
suçluyorsunuz, bu çok uygun olmayan bir davranıĢ.
BAġKAN – Sayın Kocabıyık, lütfen!
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Mesele anlaĢılmıĢtır.
BAġKAN - Tekrar konuya bir izah getirme açısından açıklama yapmak istiyorum. Benim tarafımdan herhangi bir davet
götürülmemiĢtir, Komisyonda herhangi bir Ģekilde görüĢmek üzere davet edilmemiĢtir ama sizin de bildiğiniz gibi Komisyon
BaĢkanlığına yeni seçilmem dolayısıyla olan bir çalıĢmadan ibarettir. Ben bir nezaket ziyareti ve o konuda bugünkü görüĢülecek bir
yasayla ilgili de görüĢ alıĢveriĢinde bulunmanın… Ben sabah da görüĢ alıĢveriĢinde bulundum, dün akĢam da çalıĢtım, bundan daha
doğal bir Ģey olamaz.
Ben teĢekkür ediyorum.
Evet, Sayın Bakanım, bugünkü gündemimizle ilgili olarak, ilgili tasarı hakkında bilgi vermek üzere ilk sözü…
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, “ Susar mısınız!” denilen bir kiĢiye eğer cevap hakkı
vermeyeceksiniz, hakikaten, burada milletvekili olarak oturmamızın bir anlamı yok. Yüzüme baka baka, gördünüz, nasıl bir ifade
kullanıldı.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Hanımefendi, ben konuĢurken sözümü kestiniz.
BAġKAN – Filiz Hanım, rica ediyorum.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Sadece kibarca cevap vermek istiyorum.
BAġKAN – Tamam, kayıtlara geçti.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Arkasından söylediği baĢka Ģeyler de var, arkasından ifade ettiği baĢka Ģeyler
de var, o nedenle, sadece kısaca tutanağa geçmesi için…
BAġKAN – Buyurun, peki.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Bu hitap Ģeklini kınadığımı öncelikle söylemek istiyorum.
Ben söze girerek yanlıĢ yapmıĢ olabilirim ama karĢınızdaki kimseye “ Susar mısın!” diyerek konuĢamazsınız.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – “ Susar mısınız!” dedim.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Onun dıĢında, demokrasi mücadelesinde hangi alanlarda olduğunuzu
bilmiyorum ama gerçekten beni bilen bilir.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Hanımefendi, pozisyonunuz belli. ġu anda bulunduğunuz pozisyon demokrasiyle uzlaĢan bir
pozisyon değil.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – ġimdi, bir dakika, biz burada…
BAġKAN – Sayın Kocabıyık, aynı Ģeyi siz de yapıyorsunuz, lütfen siz de kesmeyin hatibin sözünü.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Gerçekten bu laflara o zaman devam etmemiz lazım.
BAġKAN – Buyurun Sayın Kerestecioğlu.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Yani, bir komisyonda bulunup bulunmamak aynı zamanda ülkenin koĢullarına
da bağlı olan bir Ģeydir. Zaten hayata aynı yönden bakıyor olsaydık hep beraber aynı partinin içerisinde olurduk ama farklı yönlerden
bakıyoruz. Biz otuz kırk yıldır sürdürülen bir savaĢın bu Ģekilde bitirilemeyeceğini düĢünenleriz ve bizim demokrasi mücadelemiz bu
yöndedir. Sizin baĢka yönde olabilir. Ama kimseyi “ Biz bu alanda mücadele ediyoruz, siz etmiyorsunuz; Ģudur, budur.” diyerek itham
edemezsiniz. Bu en azından hakikaten demokratik usule yakıĢmaz.
Size de baĢarılar dilerim.
BAġKAN – Çok teĢekkür ederim Filiz Hanım.
I V.- KANUN TASARI VE TEKLĠ FLERĠ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/725)

T BM M
Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı
Komisyon : Millî Savunma
Tarih :10/6/2016

Saat :

Kayıt:Millî Savunma Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 4

BAġKAN – Sayın Bakanım, buyurun.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, Millî Savunma Komisyonumuzun çok değerli üyeleri;
ben de öncelikle Komisyon BaĢkanlığına seçilen Sayın Beyazıt‟ a baĢarılar diliyorum, kendisini tebrik ediyorum. ĠnĢallah güzel, verimli
çalıĢmalara birlikte imza atmamız ümit ve temennisiyle kendisini tebrik ediyorum.
Ayrıca, Millî Savunma Bakanı olarak Millî Savunma Komisyonuna ilk defa katılmam münasebetiyle Millî Savunma
Komisyonumuzun tüm değerli üyelerine baĢarılar diliyorum. ĠnĢallah önümüzdeki süreçte ülkemiz için, milletimiz için, ülkemizi n
savunması ve güvenliği için, geleceği için birlikte güzel çalıĢmalara imza atmayı ümit ve temenni ettiğimi özellikle ifade etmek
istiyorum. Bu yasama döneminin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı‟ nı Hükûmet adına
size takdim etmeden önce, biraz önceki tartıĢmayla ilgili kısa bir bilgi vermeyi arzu ederim.
Değerli arkadaĢlar, Millî Savunma Komisyonunun geleneğinde, bu Komisyon ülkenin daha çok savunma ve güvenlik
ihtiyaçlarıyla ilgili olduğu için daha önceden grupların arzusu üzerine bilgilendirme toplantıları yapılır ve bu gayriresmîdir, bunun
hiçbir hukuki bağlayıcılığı yoktur, hiçbir Ģekilde Komisyon görüĢmelerini etkileyecek bir durumu da yoktur. Bugüne kadar gruplar,
parti grupları, daha önceden de olduğu gibi “ Ya, bu konu nedir, bize arkadaĢlar önce bir anlatsın.” derler, bu geleneğinde vardır
Komisyonun, sadece bu defaya mahsus bir uygulama değildir, Komisyonun geleneğinde “ Ya, bu kanun ne getiriyor, bunu bize bir
anlatın.” der gruplar, bizim arkadaĢlarımız da, Bakanlığımızın bu konuda yetkili kılınan arkadaĢları da gelir, Komisyonda görüĢülecek
kanunla ilgili bilgi verir. Bir, bu toplantı bağlayıcılığı olan bir toplantı değildir. Bu toplantı, Komisyon toplantısı yerine ikame
edilebilecek bir toplantı değildir. Ġki, bu geleneksel bir toplantıdır.
Eğer HDP bundan sonraki kanunlarla ilgili “ Evet, bize de önceden bilgi verin.” derse, biz HDP‟ yi de bilgilendiririz. Bu aslında
çok rutin ve geleneğe dayanan bir uygulamadır. Bunun baĢka bir alana çekilmesini, bu ifadeyi doğrusu Ģık bulmam. “ Hukukun
çiğnenmesi” ifadesini hele hele hiç Ģık bulmam çünkü Türkiye Cumhuriyeti‟ nin Anayasası‟ nda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ġçtüzüğü‟ nde komisyon toplantılarının nasıl yapılacağı açıkça yazılmıĢtır. ġu anda da Anayasa ve Ġç Tüzük hükümlerine uygun olarak
bir komisyon toplantısını icra ediyoruz. ĠnĢallah bütün milletvekili arkadaĢlarımız katkılarını sunarlar…
BAġKAN – Sayın Bakanım, ses kayıt sisteminde bir sıkıntı olduğundan toplantıya beĢ dakika ara vermemiz gerekiyor.
Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Kapanma Saati: 11.25
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Ġ KĠ NCĠ OTURUM
Açılma Saati: 11.26
BAġKAN: Yusuf Beyazıt (Tokat)
BAġKAN VEKĠ LĠ : Hüseyin ġAHĠ N (Bursa)
SÖZCÜ: M urat BAYBATUR (M anisa)
KÂTĠ P: M etin AKGÜN (Tekirdağ)

BAġKAN – Sayın Bakanım, buyurun lütfen.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkanım, müsaade ederseniz tekrar alıyorum.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı hakkında Hükûmetimiz adına söz almıĢ bulunuyorum. Bu vesileyle her birinizi tekrar sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum.
Yürütme ve yürürlük dâhil toplam 17 maddeden oluĢan tasarı, terörle mücadelede yerel planlamanın yetersiz kaldığı ve
Genelkurmay BaĢkanlığının merkezî planlamasına ihtiyaç duyulduğu hâllerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlendirilmesinin hukuki
altyapısını oluĢturmak, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve yaptıkları iĢlerde güven içerisinde hareket edebilmeleri ve bu iĢlerden dolayı
ileride haksız ve mesnetsiz ithamlara maruz kalmamaları maksadıyla, terörle mücadele görevini yürüten kamu görevlilerine hukuki
koruma getirmek amacıyla hazırlanmıĢtır. Ġki temel amacımız var: Merkezî koordinasyondaki hukuki belirsizliği ortadan kaldırmak ve
teröristle kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin ileride mesnetsiz ve haksız ithamlarla karĢı karĢıya kalmasını önlemek.
Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; terörle mücadele, hâlen hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, demokratik
toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine bağlı olarak yürütülmektedir. VatandaĢların temel hak ve hürriyetlerini özgür
biçimde kullanmasını, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden ve özellikle karmaĢık bir yapı içinde hareket edip
her türlü silah ve yöntemi kullanabilen, insani olmayan taktikleri uygulamaktan çekinmeyen hain terör örgütlerine karĢı mücadelede
Türk Silahlı Kuvvetleri hâlen genel kolluk kuvvetlerine destek olarak kullanılmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelede kullanılmasının yasal dayanakları 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟ nun 11/D
maddesi ve 3201 sayılı Emniyet TeĢkilat Kanunu‟ nun 1‟ inci maddesidir. 3201 sayılı Kanun‟ un 1‟ inci maddesinde ülkenin genel
emniyet ve asayiĢinden ĠçiĢleri Bakanının sorumlu olduğu belirtildikten sonra, ĠçiĢleri Bakanının bu iĢleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasıyla yerine getireceği hüküm altına alınmıĢ, akabinde, lüzumu hâlinde Bakanlar Kurulu kararıyla
ordu kuvvetlerinden de istifade edilebileceği düzenlenmiĢtir.
5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟ nun 11‟ inci maddesinin (D) fıkrası uyarınca, valiler ilde çıkabilecek veya çıkan olayların
emrindeki kuvvetlerle önlenmesinin mümkün olmadığı veya mümkün görmedikleri veya bu tür olayları önleyemedikleri, aldıkları
tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri veya bu tedbirleri uygulayamadıkları takdirde, mümkün olan en hızlı
vasıtalarla müracaat ederek sınır birlikleri dâhil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından yardım
isteyebilmektedirler.
Uluslararası destek bulabilen terör örgütlerinin tehdit ve saldırılarına karĢı, kamu düzenini koruma ve masum insanların
güvenliğini sağlamaya yönelik etkin ve caydırıcı tedbirler tüm devletler tarafından alınmaktadır. Son dönemde, Avrupa‟ nın, yaĢadığı
terör tehdidinden dolayı aldıkları tedbirleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda zaman zaman, ulusal ve uluslararası bağlantılarını
kullanarak organize Ģekilde hareket edebilen bir terör örgütüyle, bir ilin sınırlarıyla bağlı kalmaksızın merkezî planlama ile mücadele
edilmesi gerekebilmektedir.
Tasarı ile, genel kolluk kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini aĢan durumlarda, terörle mücadele için gerekli olması veya terör
eylemlerinin kamu düzenini ciddi Ģekilde bozması hâllerinde, Bakanlar Kurulu tarafından, terörle mücadele faaliyetlerinde genel kolluk
kuvvetlerine destek sağlanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlendirilmesine imkân tanınmaktadır. Bu kanunun kapsamı
tamamen terörle mücadeledir. Bu kanunla ilgili baĢka yerlere kanunu çekmeye çalıĢmak haksız ve mesnetsiz bir yaklaĢım olacaktır.
Görevin kapsam ve süresi, görev alanı, istihbarat yetkisinin kapsamı, topçu atıĢı veya hava kuvvetleri unsurları gibi destek
silahlarının kullanımına yönelik tahditler, görevlendirilen birliklerin mülki amirler ve genel kolluk kuvvetleri ile iliĢkileri, ilgili kamu
kurum ve kuruluĢları tarafından alınması gereken tedbirler, icra edilecek görevlerin planlanması ve izlenmesi ile gerek görülen diğer
hususlar Bakanlar Kurulu kararına bırakılmıĢtır, tüm yetki Bakanlar Kurulunundur. Görevlendirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri
birliklerinin çapı, teĢkilatı, konuĢlandırılacağı yerler, emir komuta iliĢkileri kuvvet kaydırılması ve bu kapsamda gerekli görülen diğer
hususların belirlenmesi, Genelkurmay BaĢkanlığınca belirlenecek; illerde icra edilecek görevler kapsamında, askerî birlikler ile genel
kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluĢları arasındaki iĢ birliği, koordinasyon ve gözetim valiler tarafından yerine
getirilecektir. Bakınız, terörle mücadelenin Türk Silahlı Kuvvetlerine ihtiyaç duyulduğu alandaki tüm siyasi ve sosyal tedbirlerin
belirlenmesi Bakanlar Kurulunun yetkisindedir; askerî icra sadece askerin yetkisinde olacaktır. Bu icra noktasında da oluĢabilecek
hatalar, eksiklikler olursa bunun gözetimi ve izlenmesi de valilerin sorumluluğunda olacaktır.
Görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ve personeli, kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve
talimatlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Kanunu‟ nda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada
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sahip olduğu yetkileri kullanarak görev yapacak; askeri birliklerin belirli görevleri genel kolluk kuvvetleriyle birlikte yapması hâlinde
komuta, sevk ve idare askerî birliklerin en kıdemli komutanı tarafından üstlenilecektir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; tasarı ile ayrıca, terörist takibi sırasında kapalı alanlara girilmesinin Ģartları ve sınırları,
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu‟ nun 20‟nci maddesi doğrultusunda açık bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu çerçevede, terör
örgütlerine karĢı icra edilen operasyonlarda, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, elinden kaçmakta olan kiĢileri izlerken can veya
mal güvenliğinin sağlanması ya da kiĢinin yakalanması amacıyla sınırlı olmak üzere, yetkili birlik komutanının yazılı emriyle konuta, iĢ
yerine veya kamuya açık olmayan kapalı alanlar ile bunların eklentilerine girme imkânı tanınmıĢtır. Bu emrin yirmi dört saat içerisinde
hâkim onayına sunulması zorunludur. ġu anda Ģehir içinde yapılan mücadelede bu konuda çok sorun yaĢamıyoruz ama kırsalda bir
terörist takibi yapıyorsunuz, bir kapalı mekâna girdi. O arada ben gideceğim hâkimden izin alacağım, geleceğim “ Burada arama
yapacağım.” demeniz pratikte hiç mümkün değil. Bu, özellikle kırsaldaki terörist takibiyle ilgili istenilen bir yetkidir, takdir yüce
Meclisimizindir.
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bu madde kapsamındaki faaliyetleri 5442 sayılı Kanun‟ un 11/D maddesinde düzenlendiği
gibi askerlik hizmet ve görevlerinden; iĢledikleri suçlar ise askerî suç sayılmıĢtır. Çünkü görev askerî bir görevdir. Öte yandan, terörle
mücadelede görevlendirilen diğer kamu görevlileri hakkında bu faaliyetler sebebiyle iĢledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak 4483
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması benimsenmiĢtir.
Ayrıca, terörle mücadele sırasında iĢlenen suçlardan dolayı adli yargı mercilerince soruĢturma yapılması ise;
a) Genelkurmay BaĢkanı ve kuvvet komutanı için BaĢbakanının; diğer asker kiĢiler için ilgisine göre Millî Savunma veya
ĠçiĢleri Bakanlarının; eğer Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri unsurları kullanılıyorsa Millî Savunma Bakanı; Jandarma Genel
Komutanlığı unsurları kullanılıyorsa ĠçiĢleri Bakanlarının,
b) ĠçiĢleri Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarının merkez teĢkilatlarında görevli olanlar ile valiler için ĠçiĢleri Bakanının; böl ge veya
ilde görevli olanlar ile kaymakamlar için valilerin; ilçede görevli olanlar için kaymakamın iznine tabi kılınmıĢtır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere terörle mücadelede görev alanlar, büyük cesaret ve fedakârlık göstererek
görevlerini yerine getirmekte, ayrıca vatanın bütünlüğünü ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla çekinmeden hayatlarını ortaya
koymaktadırlar. Üstün bir anlayıĢla terörle mücadele görevini yürüten kamu görevlilerinin, tereddüt içinde kalmaksızın etkin bir Ģekilde
bu görevlerini yerine getirebilmelerinin sağlanması maksadıyla, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde bazı düzenlemeler yapılması yoluna
gidilmiĢtir.
Bu kapsamda;
a) Terörle mücadele sırasında iĢlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle soruĢturma izni verilinceye kadar personel hakkında
yakalama, gözaltı veya tutuklama tedbirlerine baĢvurulamayacağı hüküm altına alınmıĢ.
b) Bu kapsamdaki görevler yerine getirilirken, görevin niteliği gereği veya ifası sebebiyle verilen zararların devlet tarafından
tazmin edileceği; personelin kararları, iĢlemleri ve faaliyetleri sebebiyle tazminat davalarının ancak devlet aleyhine açılabileceği;
devletin, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan personele, ilgili
bakanın uygun bulması Ģartıyla rücu edebileceği hükme bağlanmıĢtır. Gereğini yerine getirirken bir zarar oluĢuyorsa bunu devlet
ödeyecek ama görevinin kötüye kullanılması gibi bir durum olursa da bu kendisine rücu edilecek.
c) Terörle mücadele görevlerinin ifasından dolayı açılan davalarda mağdur, Ģikâyetçi, katılan, davalı veya davacı konumunda
olan kamu görevlilerine, seçecekleri bir avukatın ücretinin Millî Savunma veya ĠçiĢleri Bakanlıkları bütçelerinden ödenmesi i mkânı
getirilmiĢtir.
Burada bizim önerimiz, kanun tasarısında, dava açma noktasında ilgili bakanın iznini Ģart koĢuyoruz. Kendisine karĢı açılan bir
dava veya müdahillik durumunda otomatikman ödeme hükmünü öneriyoruz ama dava açma noktasında da ilgili bakanın iznini gerekli
kılıyoruz.
Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; tasarıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı güncel ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik
düzenlemelere de yer verilmektedir. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu‟ nda yapılan değiĢikliklerle;
a) Yurt dıĢı görev yerlerine atanan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, ihtiyaç duyulan durumlarda daha etkin bir rütbe ile
temsil imkânı sağlanması maksadıyla NATO üyesi bir çok ülkenin uyguladığı gibi "itibari rütbe" ile görev yapabilme imkânı getirilmiĢ,
b) Üst rütbelerdeki yığılmaların önlenmesi amacıyla üsteğmen ve astsubay, üstçavuĢ rütbelerinde üstün baĢarı kıdemi verilmesi
uygulamasına son verilmiĢ yani üstün baĢarı uygulaması yüzbaĢılıkla baĢlayacak. Ve astsubay, üstçavuĢluktan bir sonraki kıdemli
üstçavuĢ rütbesinde baĢlayacak.
Bir diğer düzenleme, Yüksek Askerî ġûra tarafından karar alınmak suretiyle hizmet süresinin sonuna gelmiĢ ancak nitelikleri
itibarıyla hizmetlerine ihtiyaç duyulan albayların yaĢ haddi olan 60 yaĢına kadar görevine devam edebilmelerine iliĢkin usul ve esaslar
belirlenmiĢ.
Bir baĢka düzenleme de, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Kanunu‟nun 87‟nci maddesi uyarınca, silah kullanma
yetkisi çerçevesinde veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu‟nun 15‟inci maddesi kapsamında açılan davalar nedeniyle avukatl ık
ücreti ödenen personele ayrıca 926 sayılı Kanun‟ un ek 32‟nci maddesinden avukatlık ücreti ödenmemesi benimsenmiĢtir. 1632 sayılı
Askerî Ceza Kanunu‟ yla, 353 sayılı Askerî Mahkemeler KuruluĢu ve Yargılama Hakkındaki Kanun‟ da öngörülen değiĢiklikler ile
Anayasa Mahkemesinin 17 Ocak 2013 tarihli ve esas 2012/80 Karar, 2013/16 sayılı Kararı doğrultusunda ceza kanunlarındaki cezaların
ertelenmesi, seçenek yatırımlara çevrilme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması müesseselerinin askerî yargıda uygulanma Ģartları
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askerî disiplin tesisi amacıyla yeniden düzenlenmiĢtir. Ayrıca kıĢla ve karargâhlardaki disiplini önemli ölçüde zafiyete uğratan ve hâlen
adli yargının görev alanına giren uyuĢturucu madde kullanmak, kullanılmasını kolaylaĢtırmak, satın almak, kabul etmek veya
bulundurmak suçları askerî suç hâline getirilerek bu suçları iĢleyen asker kiĢilerin ivedilikle askerî mahkemelerde yargılanması
amaçlanmıĢtır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıyı görüĢlerinize ve onayınıza sunuyoruz. Ben tekrar Millî Savunma
Komisyonumuza çalıĢmalarında baĢarılar diliyorum. Sayın BaĢkana tekrar yeni görevinde baĢarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla,
sevgiyle selamlıyorum.
BAġKAN – Sayın Bakanım, çok teĢekkür ediyorum.
Evet, görsel basınımızın değerli temsilcileri yeteri kadar kayıt aldılar, lütfen kendilerini dıĢarıya alalım, yazılı basın kalabilir.
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü görüĢlerinize açıyorum.
Tümü üzerinde söz almak isteyen Komisyon üyelerimize sırasıyla söz vereceğim.
Buyurun Sayın Çiçek.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, değerli Komisyon üyesi arkadaĢlarımız, değerli izleyiciler; tabii,
Türkiye'de terörle mücadele özellikle son dönemde ve 7 Haziran seçimlerinden sonra da Türkiye'nin bir numaralı sorunu hâline
gelmiĢtir. Tabii, güvenlik sorununun olduğu bir ülkede ekonomik sorunlardan, sosyal sorunlardan bahsetmek neredeyse zor hâle
gelmiĢtir.
ġimdi, 2002 yılına baktığımızda, bir yıl içerisinde verdiğimiz Ģehit sayısını, hatta onun 2 katını günümüzde bir günde Ģehit
olarak vermek durumuyla karĢı karĢıya kaldık. 2002‟den günümüze kadar on dört yılda neden bu hâle geldik ve bu tasarıya neden
ihtiyaç duyuldu? Bunun kısa bir değerlendirmesini yaparak tasarı hakkındaki görüĢlerimi sizlerle paylaĢmak istiyorum.
Bu süreçte özellikle “ Ergenekon” , “ Balyoz” , “ Askerî Casusluk” adıyla ifade edilen kumpas davalarında binlerce askerin
hapsedildiği, çoğunun da terörle mücadelede madalyalarının olduğu bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri sindirilmiĢ, korkutulmuĢ,
askerî kıĢlalara hapsedilmiĢtir. Bunun somut örnekleri vardır, operasyon taleplerini valiler imzalamamıĢtır, bu, kamuoyunun
malumudur. Aynı Ģekilde, polis de karakollara hapsedilerek terörist faaliyetlerin göz göre göre yoğunlaĢması, özellikle vatanımızın bir
bölgesinde neredeyse özerklik ilan edecek seviyede güçlenmesine, sokakların kazılmasına, bazı mahallelere devletin giremeyecek
Ģekilde yapılanmasına göz yumulmuĢtur.
Tabii, bu süreçte EMASYA kaldırılmıĢ, askerlerin yargılanma usulü… Ki daha önce de aynıydı, askerî mahkemedeydi çünkü
görev suçuydu, askerlerin görev esnasında iĢledikleri suçlar görev suçudur. Benim hakkımdaki, eski Genelkurmay BaĢkanımız Ġlker
BaĢbuğ hakkındaki bütün suçlamalar, bütün iftiralar görevimizle ilgili, rütbemizle ilgilidir. Ancak bu iktidar, 9 Temmuz 2009‟da bir
gecede Ceza Muhakemesi Kanunu‟ nu değiĢtirerek bu askerleri cemaatin, FETÖ‟ nün hâkim, savcı cüppeli militanlarına teslim etmiĢtir.
Silahlı Kuvvetlerin en önemli istihbarat kaynağı olan GES Komutanlığı, Bayrak Garnizonu MĠT MüsteĢarlığına personeliyle birlikte
teslim edilmiĢtir, yani ülkede güvenliği sağlayan Silahlı Kuvvetlerin eli kolu bağlanmıĢtır. Bu arada, teröristler ise muteber olmuĢtur.
Genelkurmay BaĢkanının terör örgütü kurmakla, yönetmekle yargılandığı bir davada bir terörist tanık olarak iki gün Türkiye‟ nin gözleri
önünde mahkemelerde dinlenmiĢtir. Tabii, bunun hukuki, vicdani ve siyasi hesabını bu suçların iĢlenmesine göz yumanlar mutlaka tarih
önünde ve hukuk önünde verecektir. MĠT için veya hizmetli için soruĢturma izninin amirlerinin inisiyatifine bırakan bir Türkiye‟ de her
gün Ģehit ve gazi olma pahasına terörle mücadeleden askerden sakınılmasını hiçbir vicdan kabul edemez. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk
Partisi olarak bu kanunun arkasındayız, terörle mücadele için ne istiyorsa onu vermeye de hazırız, onu desteklemeye hazırız. Ancak
yapılan hataların, Türkiye‟ de ödenen bedellerin mutlaka siyasi ve hukuki bir hesabı olmalıdır, olacaktır. Tabii, sosyal demokrat bir parti
olarak kiĢi hak ve özgürlüklerine büyük değer veriyoruz.
Tabii, otuz beĢ yıl görev yaptığım bir kurumun insan hakları, özgürlükleri kapsamında, evrensel hukuk kapsamında, eğitim ve
öğretim sistemini de bildiğim için çok hassas olduğunu düĢünüyorum, hatta somut uygulamalarda, geçmiĢte de olmuĢtur, polis yerine
askerin operasyon yapmasını isteyen çok sayıda vatandaĢımız olmuĢtur. Yani bütün bu kumpaslara rağmen Silahlı Kuvvetler yine
ülkemizde en çok güvenilen kurum olma baĢarısını sürdürmüĢtür. Bu nedenle, Sayın Bakanımı da kutluyorum Türkiye‟ nin en güvenli
kurumunun siyasi sorumluluğunu yapan bir Bakanlık makamına gelmiĢtir, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – TeĢekkür ediyorum.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Bu süreçte, bu kumpas davalarıyla mağdur edilen askerlerin, Genelkurmay baĢkanlarının, kuvvet
komutanlarının bu mağduriyetlerini giderecek bir yasa tasarısı çalıĢması vardı ve Millî Savunma Bakanlığı bu tasarıyı bakanlıkların
görüĢüne sunmuĢtu, son aĢamaya gelmiĢti, bunun Ģu anki görüĢeceğimiz tasarıda yer almaması büyük bir eksikliktir. Biz parti olarak bu
tasarının içerisine o tasarının da dâhil edilmesini ilerleyen süreçte Komisyonda talep edeceğiz, ek raporla bunun tasarıya eklenmesini
isteyeceğiz.
Diğer bir konu, subay, astsubay, polis, uzman erbaĢ, sivil memur, Ģehit aileleri, gazilerimizin çok önemli ve haklı talepleri
vardır. Onlara, bu ülke için, vatanı için yaptıkları fedakârlıkların karĢılığında çağdaĢ bir yaĢam seviyesi sunamıyoruz. 20 binden fazla
uzman terörle mücadele etmiĢtir, kendi haklarının bir gereği olarak istifa ederek kamuda görev almak için belediyelerin, kamunun
kapılarında sefil bir hayat sürmektedir, bunlara duyarsız kalamayız. Dolayısıyla, yine bu tasarıda bu hedef kitlelerin yani terörle
mücadelede canı ve kanı pahasına mücadele edenlerin en azından özlük haklarının ve psikolojik durumlarının dikkate alınması ve
iyileĢtirilmesine yönelik maddeleri görmek isterdik, bunları da bu tasarıda göremedik.
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Yine, tasarıda özellikle 9 ve 11‟ inci maddede erteleme ve infazın geriye bırakılmasıyla ilgili hükümler var. Bu hükümlerin Ceza
Kanunu genel hükümlerine uygun olarak yapılması yerine birtakım istisnalar getirilmiĢtir. Evrensel hukukta ve Anayasa‟ nın 10‟ uncu
maddesinde bu eĢitlik ilkesine aykırıdır. Tabii, bunun mutlaka idari gerekçeleri olabilir ancak bir hukuk öğrencisi olarak, i kinci sınıf
hukuk öğrencisi olarak, bu ayrımcılığın, bu istisnaların evrensel hukuka aykırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte hapiste
kaldığımız beĢ yıl içerisinde, Mamak‟ ta, Hasdal‟ da GATA mezunu genç doktorların askerî tabip olarak çalıĢmak istemedikleri için firar
ettiklerini, altı ay hapiste bu emeklerinin israf edildiğini, bu gençlerin devlete ve Silahlı Kuvvetlere olumsuz bakar bir vatandaĢ hâline
getirildiklerini onlarla beraber yirmi dört saati paylaĢarak gördüm. Dolayısıyla bu istisnalar kaldırılırsa bu gençler de eğer
istemiyorlarsa, askerî doktor olmayı veya Silahlı Kuvvetlerde görev yapmak istemiyorlarsa devlet masraflarını alır, hiçbir hapse filan,
insanlık dıĢı bir muameleye tabi tutmadan bunların hürriyetlerini verir, bunlar da istedikleri yerde çalıĢırlar, bu konuyu da Komisyonun
takdirine sunmak istiyorum.
Tabii, maddelerle ilgili görüĢlerimizi müteakip sıralarda açıklayacağız
Söz hakkı verdiğiniz için çok teĢekkür ederim.
BAġKAN – Ben teĢekkür ediyorum, sağ olasınız Sayın Çiçek.
Evet, buyurun Erdal Bey.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Ben de öncelikle kurumu, kurulu ve katılımcıların hepsini saygıyla selamlıyorum.
Getirilen tasarıya HDP olarak, bütünlüklü olarak karĢı olduğumuzu baĢtan belirtmek istiyorum çünkü bu yasa tasarısı açıkça
siyaseti öteleyen, askerî vesayeti tekrar bu ülkede hâkim hâle getiren yasalardan bir tanesi. Kendi içerisinde bu ülkenin güvenliğine
yönelik alınacak önlemler üzerine çalıĢmalar yürütülmesine karĢı değiliz. Bu nokta siyasetin denetiminde elbette gerçekleĢtirilebilinir
ama doğru temeller üzerine yürütülmeyen güvenlik siyaseti ister istemez mutlaka bizi bir yerlere götürerek siyaseti öteleyen, askerî
vesayeti ön plana çıkaran ya da ülkedeki demokratikleĢmeyi ortadan kaldıran, demokratik yönelimi ortadan kaldıran diktatörlüğü ve
baskıcı rejimi beraberinde getiren sonuçlara neden olmaktadır. Bu yasanın da genel yönelimi esas olarak bu çerçevede geliĢmektedir.
GeçmiĢte bu ülke yaklaĢık yüz yıldır darbelerle önemli oranda, büyük bir bölümü tek parti iktidarları ve darbelerle yönetildi,
bunun da önemli oranda bedellerini ödedi. Belki de dünyanın hem ekonomik olarak hem de bulunduğu coğrafi konum olarak en iyi
ülkelerinden biri olabilecek olan bu ülke maalesef yanlıĢ zihniyetler üzerinden sürdürülen bu politikalarla gelinen aĢamada yani bu yüz
yıllık süreç, doksan küsur yıllık süreç içerisinde askerî vesayetler ve tek parti iktidarlarıyla bugüne kadar getirildi. Mevcut Hükûmet, bir
dönem bu politikalara kendi cephesinden küçük itirazlarda bulunsa da gelinen aĢamada görülüyor ki aynı zihniyetle mevcut anlayıĢı
devam ettirmeye çalıĢıyor ve askerî vesayete kendi elindeki iktidarı teslim ediyor.
Bizler, özellikle haziran sürecinden bu yana yaptığımız itirazlar açık olarak ortada. Biz, sivil bir darbeyle mevcut Anayasa‟ nın,
yürürlükte olan kanunların önemli oranda Hükûmet tarafından ve bütün yetkililer tarafından çiğnendiğini açık olarak ifade ettik. Bugün
gelinen aĢamada bunlar yetmiyormuĢ gibi askerîyeye 2010 yılında kendilerinin de itiraz ettiği, kaldırılması üzerine çalıĢmalar yürüttüğü
ve kaldırdıkları EMASYA Protokolü‟ nün biraz daha ağırlaĢtırılmıĢ hâliyle geri getirildiğini açıkça görüyoruz. Türkiye‟ deki mevcut
sorunların çözümü üzerine bir çalıĢma yürütmek, onları ortadan kaldırmak, bu coğrafyada demokrasiyi getirmek üzerine bir çalıĢma
yürütmek yerine maalesef mevcut sorunları derinleĢtiren, askerîyenin de askerîyeyle, değiĢik kanunlarla veya yaptırımlarla bu meseleyi
çözme, askerî yöntemlerle sorunları çözme yöntemi tekrar ön plana çıkmıĢ durumda, bu gerçekten endiĢe verici ve üzücü bir durumdur.
Getirilen yasa çok açık olarak ordunun sıkıyönetim dönemlerinde, OHAL dönemlerinde mevcut var olan yetkilerinin tümünü
EMASYA Protokolü‟ nde de olmayan, Ģimdi dokunulmazlıklarla birlikte güçlendirilen biçimde ifade etmiĢtir. Bizler bunun üzerine,
Sayın Bakanın da ifade ederken söylediği yani “ Eğer HDP istiyorsa bu noktada da biz sizlere de açıklamaya yapabiliriz.” biçiminde
ifade etti. Biz, bu Komisyon toplantılarında yaptığımız çalıĢmalarda, ben hani iki tane komisyonda çalıĢma yürütüyorum,
komisyonların genel çalıĢmalarında Ģu vardır: Kim hangi noktada ne bilgi istiyorsa o noktada uzman insanların gelip brifing verdikleri,
açıklama yaptıkları önerileri falan sürekli ifade ettik yani burada da birçok arkadaĢ bu meseleyi ifade etti hatta son toplantıda, baĢkanın
seçildiği bir toplantıda da, tek gündemli yaptığımız o toplantıda da yine burada bazı vekil arkadaĢlar, Komisyon üyesi olan arkadaĢlar
yani bu millî savunmaya hangi kurumlar bağlıdır, bu meseleyi nasıl yürütebiliriz, gelen kanunlarla ilgili çalıĢmalar nasıl ele alınabilir,
bu noktada daha verimli bir çalıĢma yürütebilmemiz için en azından böyle brifinglerin ve çalıĢmaların yürütülmesi üzerine önerilerde
de bulunuldu ve bunlar not alındı, BaĢkan tarafından ve not edildi, bunlar tutanaklarda mevcuttur. Bu yüzden de yani HDP‟nin bilgi
istemediği, bananeci davrandığı, diğer arkadaĢların bilgi istediği yönündeki açıklamayı doğru bulmuyorum zaten Komisyonun iĢleyiĢi
açısından da böyledir yani herhangi bir parti bilgi istemese dahi normalde BaĢkanın Ģöyle demesi lazım yani böyle bir olanak var, gel
bu bilgiyi al var, varsa fikrini önceden söyle ki toplantıda daha uygun bu meseleleri sürdüresin. Bunlar kesinlik yapılan bu
bilgilendirme toplantılarının hiçbir tanesi gayriresmî değildi, bunların hepsi Komisyon üyeleri tarafından, Komisyon tarafından
yürütülüyordu. Yani bu Çevre Komisyonunda böyledir, Anayasa Komisyonunda böyledir, diğer bütün komisyonlarda yani 17-18
komisyonun tümünde mevcut çalıĢma, brifingler, konferanslar, diğer meseleler hatta yerlerin ziyareti, bazı yerlere gitme, oralarda daha
geniĢ ayrıntılı bilgiler edinme gibi biçimdeki çalıĢmalara devam ediyoruz. Bu noktada da yani hem AKP‟ nin mevcut sivil vesayeti
askerî vesayete devretme noktasında, kendi çıkarları doğrultusunda sürdürmüĢ olduğu bu politikada hem bu meseleyi askere
devretmektedir, bunun yöntemlerini dahi o çerçevede ele almaktadır, bu gözüküyor.
Yapılacak olan bu mevcut değiĢiklikte neler olacak? Birincisi askerî operasyonların büyük bir bölümü tamamen, o bütün mülki
amirlerin tümünün yetkilerini alan bir role bürünmüĢ olacak yani onların kapsamı, ne kadar asker kullanılacağı, süresinin ne kadar
sürdürüleceği ve benzeri noktalardaki çalıĢmaların bir bütünü komutanların denetimine geçmiĢ olacak ve bu OHAL‟ lerin yani
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olağanüstü hâllerin ve diğer meselelerin otomatik olarak orada o alanda icra edilmesini beraberinde getirmiĢ olacak. Herhangi bilgi
edinme noktasında yapılan çalıĢmalarda, kırsal alanda sürdürülen mücadele ya da diğer alanlarda sürdürülen mücadelelerde verilen
yetkinin yani herhangi bir konuta girme anında oraya müdahale ve benzeri noktasındaki meselelerin yani biz bu ülkede yaĢadığımız
sürece sürekli gerçekleĢtiğini biliyoruz. Yani, öyle “ Gitti, bir eve girdi, ondan sonra benim de bu meseleyle gidip hâki mden, ve
benzeriden izin almam gerekir.” biçiminde bir duraksamanın, bir engellemenin ya da bir zafiyetin olduğunu düĢünmüyoruz. Bu, tam
tersi bir durumdur yani hiçbir tane hâkimden izin almadan, tamamen kendi yetkisiyle istediği eve girme, istediği insanı tutuklama,
istediği evde arama yapma, o evlerde olası meydana gelebilecek itirazlar üzerine herhangi bir Ģekilde can kaybına mal olma, sivil
insanların yaĢamını yitirmesi gibi meselelerinin tümünün hepsi toplanarak, askerî Ģeylerde yargılanma, dokunulmazlıklarla bu
meselelerinin ertelenmesi ya da mevcut hükmün geriye bırakılması gibi birçok meseleyle tamamen askeriyenin elini güçlendiren, sivil
yönelimin tümünü zayıflatan bir durumu ortaya çıkarmıĢ durumda.
Dokunulmazlıklara iliĢkin durum da böyledir. Yani, bu ülkede siyasetçinin dokunulmazlığının kaldırıldığı, kendince yasalara
ters düĢtüğü ifade edilen meselelerde dokunulmazlıkların bir biçimde yargıyla da olsa gündeme getirilerek, bu yasalar çerçevesinde
insanların yargılanmasına yönelik yapılan çalıĢmalar ortadayken, bütün bu meselelerde de önemli haksızlıklarla bu mesele ifade
edilirken gelinen aĢamada yani CumhurbaĢkanı, bakanlar ve askeriyeye çok daha kapsamlı dokunulmazlıkları beraberinde getiriyor.
Bizim genel yaklaĢımımız kesinlikle dokunulmazlıkların kaldırılmasına karĢı çıkma değil. Bürokrasiden tutalım da, bütün siyasetçilere,
CumhurbaĢkanından BaĢbakana, bütün milletvekillerine kadar bunların tümünün kürsü dokunulmazlığı dıĢında bütün
dokunulmazlıkların kaldırılması üzerine bizim önergelerimiz de söz konusu. Ama, gelinen aĢamada görülüyor ki mevcut iktidar,
siyasetin elindeki dokunulmazlıkları kaldırarak, onların bir bölümünü yargılama biçiminde bir yönelime girerek mevcut yasal anlamda
bir darbeyle bu mevcut meseleyi iĢletirken, askeriyeye de mevcut dokunulmazlığı getirerek mevcut darbeyi askerî darbe biçimine
dönüĢtürmüĢ durumdadır. Yani, düĢünün ki Anayasa karĢısında eĢit haklara sahip olması gereken bütün insanların hepsi yani vekilden
komutana, iĢte BaĢbakandan CumhurbaĢkanına kadar bunların eĢit olması gerekirken Anayasa‟ da mevcut var olan hükümler, orada
iĢlenmiĢ olan suçların bir bütünü de bakanlara, BaĢbakana ve diğerlerinin denetimiyle… Bir askerin yargılanıp yargılanmayacağı
meselesi de o hükümlere bağlanmıĢ durumda. Sanki Anayasa‟ da hani suçları ifade edilmemiĢ, askerin yapacağı suçlar bu çerçevede
olduğunda bunlar suç olmayacakmıĢ gibi ya da bir biçimde Anayasa‟ da bu zafiyetler varsa bunların giderilmesi gerekirken…
Anayasa‟ da diyelim ki suçlar iyi tarif edilmemiĢse -askerin ya da sivilin fark etmez- yapılan suçlar iyi tarif edilmemiĢse elbette bunlar
tarif edilmelidir. Kim bu suçu iĢliyorsa iĢlesin, bunların tümünün yargı önünde hesap vermesi gerekir. Ama, burada öyle bir Ģey ki
Anayasa‟ da var olan suçlar -ki bunu biz yazmamıĢız yani ne HDP yazmıĢ ne halktan insanlar yazmıĢ ne meslek odaları yazmıĢ ne
hukukçular yazmıĢ- bunlar Anayasa‟ da mevcut olan suçlar biçiminde ifade edilmiĢtir. Bu mevcut suçlar çerçevesinde insanlar suç
iĢlediklerinde, bunun yargılanması normal olarak mahkemelerde yapılması gerekirken, BaĢbakan ya da diğerleri pekâlâ bu suçları
bundan sonra engelleyerek mevcut dokunulmazlığı derinleĢtirip askeriyenin bu ülkede vesayet olarak hâkim olmasını beraberinde
getirmiĢ olacak.
Açık olarak, bu getirilen yasayla önemli oranda zaten darbeci biçimde sürdürülen bu politikanın askerî bir darbeyle yani bugüne
kadar sürdürülen bu darbelerle mevcut meselenin tescillenmesi de sağlanmıĢ olacak. Yani, Anayasa ve diğer hukuk çerçeveleri
açısından da problemli durumlar söz konusudur. Yani, bu ülkede ortaya koyulmuĢ olan yasaları, Anayasa‟ yı, diğerlerini dahi tanımayan
bir iktidar anlayıĢı ortaya çıkmaya baĢladı. Yani, bu pozisyonda bir iktidarın yönetiminde askeriyenin elinde dokunulmazlıklarla birlikte
ne hâle dönüĢebileceğini açık olarak görmemiz gerekiyor. Yani, bu ülkede 1945‟ lere kadar süren tek partili dönem açısından mevcut
Hükûmetin yaptığı eleĢtiriler ortadaydı, daha sonraki süreçlerde 60, 70, 80 darbesine iliĢkin yapılan açıklamalar ortaydı, e-muhtıra,
diğerlerine iliĢkin yapılan açıklamalar ortadaydı, EMASYA‟ ya iliĢkin yapılan açıklamalar ortadaydı. Yani, yasamanın, yürütmenin
ayrıĢtırılması, askeriyenin mevcut siyasetten elini çekmesi, siyasetin bu meselede demokratikleĢme yönünde esas belirleyici unsur
olması yönünde bütün bu belirlemelere rağmen, maalesef yüz yıl sonra AKP bizzat kendi eliyle yapmıĢ olduğu ittifaktan kaynaklı, sırf
yapmıĢ olduğu darbe ittifakından kaynaklı gelinen aĢamada mevcut yetkilerinin hemen hemen hepsini askeriyeye devretmektedir.
Yani, bizim ülkemizde önemli oyunlar oynanmaktadır, bunları görmemiz gerekiyor. Bu yasanın bir biçimiyle bu biçimde
çıkarılmasından çok bu ülkede çözülmesi gereken meseleler olduğunu düĢünüyoruz. Bizim ülkemize yönelik önemli oyunlar var, dıĢ
mihraklar, sermaye çevreleri, egemen güçler, emperyal güçler bunların bir bütünü bu coğrafyaya yönelik önemli planlar
gerçekleĢtiriyor, sadece buraya değil, Orta Doğu‟ da oynanan oyunlar da görülüyor. Yani, dün hiçbir Ģey yokmuĢ gibi iktidarlarını
devam ettiren ülkelerin hepsi paramparça hâle dönüĢtüler ve burada birçok karmaĢa, durum getirilerek o halklar inançları uğruna, dilleri
uğruna, kendi bulundukları ülkedeki o yaĢam tarzlarını birbirlerine dayatarak katliamlarla yüz yüze geldiler, böyle bir gerçeklikle.
Bizzat bu örgütlerin bir bütünü de emperyal güçler ve diğer bütün o güçler tarafından desteklenerek bugünkü hâllerine dönüĢtürüldü.
Bizim coğrafyamızda da mevcut sorunları askerî yönelimlerle yani böyle önlemlerle alma koĢulu yoktur. Bu çerçeveyle mevcut mesele
çözülemez. Elbette, güvenlik meselesinde yapılacak Ģeyler vardır, bunlar yapılmalıdır. Ama, bütün bunların hepsi doğru bir demokratik
yönetimle ancak mümkün olabilir.
Yani, bizim ülkemizdeki sorunlara bakın, diller yasaklı. Yani, dünya üzerinde belki 186 tane ülke BirleĢmiĢ Milletlerin kabul
ettiği, onun dıĢında var olan ülkeler 200‟ ün üzerinde, 240, 250 civarında oluyor. Bu ülkelerin hepsinde, neredeyse hepsinde yani üç, beĢ
tane ülke dıĢında, neredeyse hepsinde mevcut iktidar, mevcut hükûmetler, mevcut devlet kendi halklarının dillerini o ülkenin
zenginlikleri olarak görüp onlara sahip çıkıyor, Anayasa‟ da garanti altına alıyor ve hepsinin ana dilde eğitim hakkından tutalım da diğer
bütün haklarının tümünü, statülerinin tümünü tanıyor. Nereye bakarsak bakalım, bugün özendiğimiz Avrupa ülkelerinin tümü, Amerika,
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Japonya, Rusya, Çin, dünyanın en geliĢmiĢ ülkeleri olarak tırnak içerisinde ifade edilen ülkelerin tümü, bunun dıĢında Avrupa‟ da
bizden geri olan ülkeler de dâhil olmak üzere hani Bulgaristan, Yunanistan, kimi sayarsak sayalım, Afrika‟ da, Asya‟ da, nerede sayarsak
sayalım yani eski Sovyet cumhuriyetleri biçiminde ifade edilen ülkeler de dâhil bunların tümünde böyle bir politika izlenirken bizim
ülkemizde diller yasaklanarak, bunun üzerinden bir politikayla bu ülkede etnik savaĢlar, ulusal sorunlar ve insanların yüz yıllarca kendi
haklarını istedikleri, talep ettikleri devletin de darbelerle bu meseleyi yürüttüğü, askerî vesayetle bunları baskı altına al maya çalıĢtığı bir
yönetim uygulanmıĢ. Bu aynı Ģey diller açısından da böyledir. Gelinen aĢamada da bu tasarıyla mevcut Hükûmet, bu sorunları ele alıp
çözme yönünde küçük adımlar atmıĢken bunları geliĢtirmek, Mecliste bu meseleleri ele almak, bütün partilerle, bütün meslek
örgütleriyle, bütün demokratik güçlerle bu meseleyi ele almak yerine tekrar askerî vesayete geri dönüp silahla bu meseleyi çözeceği
üzerinden bir siyaset ön plana çıkarmaktadır.
Anayasa açısından da böyledir yani bütün bu meselelerin çözümüne iliĢkin yapılacak anayasa açısından da problemli bir durum
vardır. Yani, düĢünün ki bu mevcut 12 Eylül anayasasına karĢı çıkan, onun getirmiĢ olduğu bütün sonuçlara itiraz eden bir iktidar var.
Ama, yaptığı çalıĢmalara bakın yani bir anayasa yapılsa Ģu an, bu vesayet ve benzerleri de onun içerisinde yer alsa bu Anayasa‟ nını, 12
eylül anayasasının, o faĢist anayasanın 10 kat daha gerisinde olacak. Diller, inançlar, kültürler yasaklı, kadın hakları yerlerde, bu
ülkedeki demokratik yönelim açısından sürdürülecek politikaların tümü yasaklı, insanlar gösteri yapamıyor, fikrini dile getirdiği için
tutuklanıyor. Böyle bir koĢulda askeriyeye böyle bir yetki verilmesi ya da bu çerçevede bir düzenleme yapılması açıkça bizim
açımızdan büyük sorunların açığa çıkarılacağını, getirileceğini gösteriyor. Anayasa‟ da ne olacak bizim açımızdan? Bir, demokratik bir
yönetimin olması gerekiyor. Bu var mı? Yok. Daha tekçi hâle getirilmeye çalıĢıyor baĢkanlık sistemiyle yani yasama, yürütme, yargıyı
tek elde alan, yargıyı, diğer bütün meselelerin hepsini denetimine alan, bunların tümünü de dokunulmazlıklarla bir Ģekilde perdeleyen,
güçlendiren bir anlayıĢla bir anayasa icra edilmiĢ olacak. Sadece bu mu? Mevcut Anayasa‟ yı, mevcut yürürlükte olan kanunları dahi
tanımayan bu meselede… Diller, inançlar ve diğer meselelere iliĢkin bir demokratik açılımın, onların tam hak eĢitliği çerçevesinde
garantisi sağlanmıĢ olacak mı? Hayır. Böyle bir Ģey de görülmüyor yani bunun daha gerisinde. Demokratik haklar meselesinde,
insanların iĢçi ve emekçilerin bir Ģekilde hakları gasbedilmiĢ olan insanların kendi hakkını araması üzerine sürdüreceği mücadele nasıl
olacak? Bunlar da yasaklı. Gelinen aĢamada, Anayasa'da, aynı Ģekilde 12 Eylül anayasasının çok daha gerisinde bir biçimde
Ģekillendirilmeye çalıĢılıyor.
Son olarak açıkça Ģunları ifade etmeye çalıĢayım: Neresinden tutarsak tutalım, yürürlüğe girecek olan bu mevcut yasayla,
haziran sürecinden beri yani bundan bir yıl önce baĢlatılmıĢ olan, ondan çok öncesi süreçlerde planlanan darbe süreci askerî vesayetle
bütünleĢtirilerek devam ettirilecektir. Bu, bizim ülkemiz açısından sadece yıllarını kaybeden bir durumu ortaya çıkaracaktır. AKP de
sırf istedikleri yerine gelsin diye mevcut uygulamıĢ olduğu bu politikalar sonucunda elini vermiĢ, Ģimdi de kolunu kaptırmıĢtır. Diğer
partiler açısından da durum böyledir yani CHP, MHP açısından da durum aynıdır. Onlar da mevcut siyaset alanında, bütün yetkilerin
Mecliste ona bağlı olarak yasama, yürütme, yargının ayrıĢımı içerisinde, bütün bu mahkemeler ve diğer yerlerde olması, bunların
ayrıĢtırılması üzerine bir politika yürütmek yerine, mevcut yetkilerin askerî vesayete devredilmesi üzerine bir politika izliyor.
Biz Ģu açıdan üzgünüz: Bu mesele bizim ülkemize bir on yıl daha, belki on yıllar daha kaybettirecek ama biliyoruz ki nasıl
geçmiĢteki darbeler bu meselelerde baĢarıya ulaĢmadıysa, nasıl bu yönlü uygulanan bütün bu politikaların hepsi boĢa çıktıysa, bu
çerçevede de sürdürülecek olan bu vesayet ve bu politikaların tümü halklarımız tarafından reddedilerek mahkûm edilecek ve tarih
önünde bir Ģekilde hesap verecek hâle dönüĢtürülecektir.
Tasarının tümüne yönelik itirazlarımız, Ģerhlerimiz mevcuttur, her maddeye iliĢkin de Ģerhlerimiz mevcuttur. Bunları da
BaĢkana ileterek bu noktadaki fikirlerimizi hem burada ifade edeceğiz hem de Genel Kurulda bu meseleye iliĢkin mevcut
çalıĢmalarımızı yürüteceğiz.
Halklarımızın da bu noktada gerekli bilgilendirmeleri edinmeleri, bu getirilen yasayla aslında Türkiye'deki küçük de, cılız da
olsa bu demokratik yönelime iliĢkin bütün açılımların, demokratik güçlerin tümünün darbeleneceği üzerindeki kaygılarımızı da ifade
ederek bu noktadaki çalıĢmalarımızı devam ettireceğiz.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – Peki, teĢekkür ediyorum.
Sayın Haberal, buyurun.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ediyorum efendim. Sayın Bakanım, size de hayırlı olsun diyorum.
Aslında, bu dönemi, sadece Ģu anki, bugün konuĢtuğumuz bu yasa çerçevesinde sınırlamak doğru olmaz; daha iĢin baĢına
dönmek lazım, 2002 dönemine dönmek lazım, terörün sıfır olduğu zamana dönmek lazım ve 2002‟ den 2016‟ ya kadar siyasilerin ne
yaptığına bakmak lazım, Hükûmetin ne yaptığına bakmak lazım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne yaptığına bakmak lazım, diğer partilerin
ve demokratik kitle örgütlerinin neler yaptığına, neler konuĢtuğuna bakmak lazım.
Sayın milletvekili demin konuĢtu “ Siyaseti öteleyen yasa.” dedi, akabinde devam etti: “ Yapılan açıklamalarda biz vardık,
görüĢmelerde biz vardık, bütün bu problemleri biz çözmek için vardık.” dedi; adına da “ çözüm süreci” dediklerini demedi, onu da ben
ilave edeyim. Çözüm süreci bizce bir ihanet süreci. Demek ki vardı -fazlasını ben söyleyeyim sayın milletvekili- sizin dediğinizden çok
daha öte Ģeyler yapıldı, daha çok Ģeyler söylendi. “ PKK‟ yla görüĢen arkadaĢı ben gönderdim.” denildi, “ Kürtçe yasağını biz kaldırdık.”
denildi, “ Bana „ Serok Ahmet‟ deniliyor.” denildi, “ „ Sayın Öcalan‟ demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık.” denildi,
“ Öcalan‟ ın olayları okuma kabiliyeti ve yeteneği var.” denildi, “Öcalan‟ ın mesajları bizim için önemli.” denildi, “ Öcalan böl genin
durumunu daha sağlıklı yorumluyor.” denildi, “ Abdullah Öcalan dünyanın geleceğini çok iyi okuyor.” denildi, “ Öcalan Türkiye'nin
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önünü açıyor.” denildi, “ Öcalan çok geniĢ bir prestij alanı olan nadir insanlardan birisi.” denildi. Bunları söyleyenlerin hepsi de
Hükûmetten insanlardı ve Hükûmetteki yöneticilerin en uzağı olan danıĢmanıydı yani demek ki -eleĢtiri hakkımızı parantez içinde
tutarak söylüyorum- siyaset elini uzatmıĢ ama ne olmuĢ? Örgüt sözde mahkemeler kurmuĢ, örgüt her yeri mayınlarla taramıĢ, mayınları
doldurmuĢ, sözde Ģehitlikler açmıĢ, Habur diye bir el uzatılmıĢ, Habur‟ a davul zurnayla ne kadar terörist varsa sokulmuĢ, bu millete
küfredilmiĢ. Bunun ötesinde ne yapılmıĢ? Terör örgütü PKK‟ yla savaĢan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetiĢtirmiĢ olduğu ne kadar yiğit
vatan evladı varsa içeri atılmıĢ. PKK bir terörist örgütse, yasalarımız bunu söylüyorsa ve bu örgütün kurucusu hâlen cezaevinde
yatıyorsa ve bu örgütün mensupları bu davalarda tanıklık yapıyorsa siz hâlâ burada gelip askerî vesayetten söz edemezsiniz. Askerî
vesayet yoktur bu ülkede, terör vesayeti vardır bu ülkede, bu ülkede olan terörist vesayettir. Bu ülkede -tekrar altını çizerek
söylüyorum- bütün eleĢtirilerimize rağmen, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün eleĢtiri haklarımızı saklı tutacağımıza rağmen,
devletin ve Hükûmetin, terör örgütüne barıĢ adına el uzattığını görmezlikten gelmiyoruz; eleĢtiri hakkı bizimdir. YanlıĢlar vardır,
yasaklar vardır, baktığınız zaman çok çok hatalı iĢler vardır; tarihin kara kaplı defterinde bunlar yerini alacaktır hem de acı bir hatıra
olarak yerini alacaktır. Geldiğimiz süreçte 550‟ nin üstünde Ģehit vardır, Habur vardır, Dolmabahçe vardır ve bugün gelinen nokta -sözü
uzatmak istemiyorum- daha iki gün evvel ölen, bombalananların suçu nedir, o 2 kadın polisimizin günahı nedir? Günahı, öğretmen olup
atanamadığı için polis olmak mıdır?
Baktığınız zaman her Ģey insani; diller konuĢulmuyor, diller yapılmıyor. Doğru; devlet, devletin kuralları var, insanları
yasaklayan Ģeyler olabilir ama bireylere özgü değildir bu, kiĢilere özgü değildir; bütün milleti etkiler. Bir insan “ Dilini
konuĢamıyorum.” dediğiniz zaman, ben de konuĢamıyorum dilini, sayın vekilim de konuĢamıyor. Bizim dilimiz Türkçe. ĠĢte “ Ben Ģu
haktan mahrumum.” dediğiniz zaman bütün Türkiye'yi, Türkiye'de yaĢayan bütün fertleri ilgilendirir bu. Bir defa, siz bunu
bireyselleĢtirerek zaten kendinizi ötekileĢtiriyorsunuz, temel problem bu.
Gelelim bu yasanın en önemli sorununa: Bizim için bu yasa geç kalmıĢ bir yasa. Bu yasa zaten vardı, 2009‟da maalesef
Hükûmet tarafından kaldırıldı bu yasa. Neden? Abdullah Öcalan‟ ı getiren yargılansın, sorgulayan yargılansın, cezaevinde tutan
yargılansın, operasyon yapan yargılansın diye. Sonuç? Sonuç, Türk milleti haklı çıktı. Sonuçta ne oldu? Gelinen nokta: “ Bütün
vesayetlere karĢıyız.” dedik, dedik, dedik, terör vesayetini ülkeye koyduk, hepimiz birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Bombalar Ankara'da
patlıyor, bombalar Türkiye'nin her Ģehrinde patlıyor, bombalar içimizde patlıyor. Sonuç: Sonuç, hâlâ devlet suçlu, hâlâ Türk milleti
suçlu ve hâlâ önlem almakta, kendimizi korumakta biz izin almak zorundayız ve suçlanılmak zorunda bırakılmaktayız. Neyiz? Çünkü,
Türk Silahlı Kuvvetleri bir baĢka ordunun, bir baĢka ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri! Oradaki askerler, ithal askerler biziml e hiçbir
alakası yok, bu vatanın evlatları değil! Onlara biz bir yetki veriyoruz, yetki gasbı yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mi lletin
bağrından çıkmıĢ vatan evlatlarıdır, biz bunu Türkiye Cumhuriyeti‟ yle değil, Osmanlı‟ yla değil, ta Metehan‟ dan bu yana alıyoruz.
Bizim askerimizdir, bizim ordumuzdur, sonuna kadar da arkalarındayız, yanlarındayız, hep beraberiz. Bu ülkenin bekası, millî birlik ve
bütünlüğü için onlara da her türlü desteği vermeye hazırız. Bu yasaya da tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek vereceğimizi
buradan ilan ediyorum.
TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Buyurun Suat Bey,
SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, çok değerli Komisyon üyesi arkadaĢlarım, değerli bürokratlar;
öncelikle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
Evet, bugün Millî Savunma Komisyonumuzda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı‟ nı görüĢüyoruz. Kanun tasarısının geneli üzerinde görüĢmelerimizi yaparken, öncelikle, kanun
tasarısına baktığımızda, Personel Kanunu‟ ndaki birtakım ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler ve onun ötesinde de Türk Silahlı Kuvvetleri
birliklerinin terörle mücadelede kolluk güçlerine destek olacak Ģekilde kullanılmasının usul ve esasları düzenlenmiĢ oluyor.
“ Terörle mücadele” deyince, teröre maruz kalan birçok ülkede bu tür düzenlemelerin yapıldığını zaten görüyoruz çünkü kamu
düzeni ve kamu güvenliği olmayan hiçbir yerde, hiçbir ülkede insan haklarının da gerçekleĢmeyeceği, dolayısıyla diğer ekonomi k
düzenlemeler, çalıĢmaların da çok fazla bir anlam ifade etmeyeceği gerçektir.
ġimdi, ben, öncelikle bu kanuna muhalefet eden veya olumsuz görüĢ beyan eden arkadaĢlara, basına, hülasa tüm kamuoyuna
Ģunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim: Biz bir yerde hukukun beĢiği olarak nitelendirilen Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin,
Avrupa Parlamentosunun, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin konuĢlandırıldığı Fransa‟ da bizzat kendi gözlemlerimizle
gördüğümüz hususları Ģöyle bir arkadaĢlarla paylaĢacak olursak; Fransa yakın tarihte ne tür bir terör tehdidiyle karĢı karĢıya kaldı?
Fransa 7 Ocak 2015‟ te Charlie Hebdo saldırısı olarak bilinen saldırıda 11 ölü verdi, 11 insan canını yitirdi. 13 Kasım 2015‟ te Paris‟ te
yapılan terör saldırılarında da Paris‟ in 1‟ inci, 10‟uncu ve 11‟ inci bölgeleri ile Fransa Stadı‟ nda silahlı ve bombalı saldırılarda 132 kiĢiyi
kaybetti. Bunu Türkiye'deki terör olaylarıyla mukayese ettiğimizde, sadece Ankara‟ da, Ġstanbul‟da, Suruç‟ ta ve ülkenin diğer
Ģehirlerinde terör saldırılarında hayatını kaybeden, bombalı saldırılarda hayatını kaybeden, Ģehit olan askerlerimiz, polislerimiz ve
bunların yanında sivil vatandaĢlarımızın sayısını dikkate aldığımızda bu sayıların çok daha fazla olduğu, dolayısıyla Türkiye‟ nin çok
daha ciddi bir terör saldırısı tehdidi altında bulunduğunu görüyoruz.
Bakın, Filiz Hanım da HDP milletvekili olarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türk Delegasyonu içerisinde yer alıyor.
Dolayısıyla yılda 4 kez yapılan Genel Kurul toplantılarında ve 4 kez yapılan Komisyon toplantılarında, ayrıca yapılan Komisyon
toplantılarında Fransa‟ ya gidiyor. Ben size daha geçen hafta Fransa‟ da katılmıĢ olduğum Komisyon toplantısında gördüğüm,
gözlemlediğim basit bir hadiseyi göstermek istiyorum; Ģu resim Eyfel Kulesi‟ nin önünde uzun namlulu silahlarla dolaĢan komando
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askerlerini gösteriyor. Yani demin de vurguladığım gibi, hukukun beĢiği sayılan Fransa‟ da bu Ģekilde askerî güçler ülkenin kamu
düzenini ve güvenliğini sağlamak için görev alırken hiçbir kimse tarafından eleĢtirilmiyor. Neden? Yapıl an birtakım terörist saldırılara
karĢı önlem. Biz havaalanına indiğimizde Fransa‟ da havaalanında karĢılaĢıyoruz. Polis demiyorum bakın, uzun namlulu silahlarla
komando askerleri… Kimse de yadırgamıyor bunları. Yasalara uyan, devletine bağlı insanlar devletinin kamu düzenini, kamu
güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan ne askere ne polise zaten yan gözle bakmıyor. Ġnsan hakları ise, insan hakları noktasında
tabii ki, insan haklarının hep beraber savunucusuyuz, yanındayız.
Bakın, Fransa CumhurbaĢkanı François Hollande, bu, özellikle 13 Kasımda Paris‟ teki terör saldırısından sonra orduyu göreve
davet etti, olağanüstü hâl ilan edildiğini beyan etti ve tüm sınırları yıllardan sonra kapattılar, en son Cezayir‟ deki olaylardan sonra
kapanmıĢtı ve sınırları kapattılar. Eyfel Kulesi, ġanzelize ve birçok yerde bu Ģekilde komando askerlerinin gezdiğini hep görüyoruz,
hatta daha ötesini söyleyeyim; Fransa‟ da Ģüpheli durumlarda asker, polis ve jandarmaya Devlet BaĢkanı tarafından vur emri verildi
Ģüpheli kiĢilere.
Biz Türkiye'de tüm hukuki Ģartlarda terörle mücadele yapıyoruz. Bugün sabah haberlere baktığımızda, Van‟ da tespit edilen,
teröristlerin kaldığı bir hücre evine yapılan operasyonda bile silah sıkılmıyor, önce teslim olun çağrısı yapılıyor. Teslim olun çağrısına
içeriden teröristler tarafından silahla, mermiyle karĢılık verildikten sonra müdahale ediliyor. Yani hâlâ günümüzde bile bu kadar karĢıda
kendisine silah çekeceğini, canına kastedeceğini bile bile asker, polis önce teslim ol diyor, hukuku önce savunuyor.
Hâl böyle iken, bu yasal düzenlemede Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin terörle mücadelede kolluk güçlerine destek olacak
Ģekilde kullanılmasının usul ve esaslarını düzenleyen bu kanun tasarısında her Ģey özellikle insan hakları çerçevesinde de dikkate
alınarak yapılıyor. Demin, yine bir konuĢmacı arkadaĢımız Türk Silahlı Kuvvetlerine bir vesayet verildiğinden bahsetti. Oysa Türk
Silahlı Kuvvetlerinin burada terörle mücadelede kolluk güçlerine destek olması hususu da Bakanlar Kuruluna verilen bir yetki.
Dolayısıyla Bakanlar Kurulu demokratik bir cumhuriyetteki, milletin yetkiyle vermiĢ olduğu devleti yöneten kuruluĢtur. Yani kimse
bunu Silahlı Kuvvetlere, askeriyeye doğrudan verilmiĢ bir yetki olarak göremez, görmemelidir de.
Ben bu nedenle bu yasal düzenlemelerin gayet yerinde olduğunu ifade ediyorum. Ayrıca da tabii ki en fazla Ģehit veren illerden
birinin milletvekiliyim, Osmaniye Milletvekiliyim. Dün de bir Ģehidimiz vardı. Allah tüm Ģehitlerimizi rahmet eylesin, gazilerimize ve
yaralılarımıza da Ģifalar ihsan eylesin. Onları bu vesileyle buradan tekrar Ģükran ve minnetle anıyoruz.
Ben burada da bu mücadeleyi yapan bu kahraman Mehmetçiklerimizin, polislerimizin ve diğer güvenlik personelimizin
motivasyonlarının bozulmaması anlamında da terörle mücadeleyle görev yaptıkları süreç içerisinde kendilerini bu verilen görevlerden
dolayı herhangi bir Ģekilde yarın bir gün yargı önünde bulmaları noktasında devletin burada kendilerini bir güvence altına aldığını ve
dolayısıyla tazminat noktasında muhatabın devletin olmasının da doğru bir düzenleme olduğunu ifade etmek istiyorum.
Bu duygularla da hepinize teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Önal.
Evet, Komisyonumuzun asli üyelerinden baĢka söz isteyen var mı?
Sayın Kerestecioğlu, size daha sonrasında…
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Önemli değil, bekledim zaten.
BAġKAN – Sayın BaĢcı, buyurun.
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, kıymetli Bakanım, çok değerli Komisyon üyelerimiz; ben de hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlıyorum.
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında söz almıĢ
bulunmaktayım.
Tabii, az önce konuĢmacılar bahsettiler bazı konulardan. Özellikle “ Ülkemizde, ülkemiz üzerinde, ülkeler üzerinde oynanan bazı
oyunlar var, ülke üzerinde oynanan bazı oyunlar var.” deyince aklıma tabii, ülkemizde yaĢanan terör olayları geliyor. Bu ülkede Kürt
meselesi diyerek ortaya çıkılan ve daha sonra da ne olduğu gerçek olarak belgelenen bir terör meselesi vardır ülkemizde. Özellikle bunu
vurgulamamız gerekiyor. Uluslararası örgütlerin Türkiye üzerinde bir hamlesidir bu. Son dönemlerde Türkiye'nin kalkınma sürecini
hızlı bir Ģekilde yapması ve bu kalkınma sürecinde Türkiye'nin önlenemez yükseliĢinin önüne geçmek için ülkemizde dıĢ güçler
tarafından içeride bazı örgütleri harekete geçirerek yapılan bir çalıĢmadır. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bunu Ģu Ģekilde
taçlandırabiliriz: Bu ülkede “ Kürt halkını koruyacağım.” diye yola çıkan bu örgüt, aynı zamanda lejyoner askerleri de kullanıyor. ĠĢte,
Sur‟ da, Silopi‟de, değiĢik yerlerde güvenlik güçlerimize karĢı yapmıĢ oldukları çukurlar ve verdikleri karĢılıklardan görüyoruz ki
keskin niĢancıların içerisinde yurt dıĢından gelmiĢ birçok lejyoner asker var. Bunun uluslararası zinde güçlerin ülkemiz üzerindeki bir
hareketi olduğunu hep beraber görüyoruz.
Tabii, özellikle -son dönemlerde- birkaç konuyu da dile getirmek istiyorum. 17 ġubat, Ankara patlaması, 28 Ģehit; 13 Mart,
Ankara Kızılay patlaması, 35 Ģehit; 7 Haziran, Vezneciler, 12 Ģehit; 8 Haziran, Midyat, 5 Ģehit. Daha yüzlerce Ģehidimiz bu Ģekilde
katledildi. Bunları kısaca Ģunun için söylüyorum: Bir halkın hakkını koruyacağım diye ortaya çıkan sözde örgütün ülkemizi ne hâle
getirdiğini hep beraber görüyoruz. Madem böyle Kürt halkının hakkını koruyacaksınız… Dürümlü‟ de 15 ton bombayı patlatarak 16
Kürt vatandaĢımızı katlettiniz. Bu Ģehitlerin çoğu da Kürt vatandaĢıdır. Özellikle bunların da bilinmesini istiyorum.
Saldırılar nerelere yapılıyor? Okullara, kamu binalarına, araçlara, Ģantiyelere, güneydoğuda yatırım yapılan alanlara,
vatandaĢların evlerine, özellikle camilere, ibadethanelere ve değiĢik alanlara saldırılar yapılıyor. Amaç, kaos yaratmak, ülkemizi
sıkıntılı duruma düĢürmek. Bunun için de verilen görevi en iyi Ģekilde kendilerine göre yapmaya çalıĢıyorlar.
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Az önce bahsettiler; özgürlüklerden, demokrasiden bahsettiler. Bu ülke, Batı tarafından, zinde güçler tarafından yönlendirilen o
güçlerin, ülkemizde son dönemlerde hep beraber yaĢadığımız özgürlüklerle ilgili… Az önce Fransa‟ yla ilgili örnekler verdiler. Orada
yaĢanan durumun yüzde 1‟ ini bizim ülkemizde biz yaptığımız zaman yer yerinden oynuyor; Batı ayağa kalkıyor, Doğu ayağa kalkıyor.
Aslında birçok miting yapıldı, birçok gösteri yapıldı; o gösterilerde, mitinglerde polisimizi, askerimizi tokatladılar, yumruk attılar,
darbettiler. Bunların özgürlükle ne alakası var? ĠĢte, baktığımız zaman, bu iĢin neresinden bakarsak bakalım, maalesef, ülkemizde terör
eylemleri aldı baĢını gidiyor. Bu Ģekilde çalıĢmalar neticesinde kadın haklarından bahsediyorlar. Duran Kalkan‟ ın bir resmi var, bir sürü
bayanı toplamıĢ etrafında, âlem yapıyor. Bayanlarımızı dağa kaldırıyorlar. Kadın hakları acaba bu mudur? Kadınları zorla dağa
kaldırmak, onlara tecavüz etmek, daha sonra da kadın haklarından dem vurmak… Bence en son konuĢacak Ģahısların bu örgüt
mensupları olması gerekir diye düĢünüyorum.
Yine, özellikle Ermeni yasa tasarısı hakkında Almanya‟ da alınan bir karara Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm partiler ortak
bir deklarasyon yayımlarken yine, PKK‟ nın uzantısı olan, terör eyleminin uzantısı olan Meclisteki partinin bu karara yanaĢmamasının
ve destek vermemesinin gerçekten ülkemizin Ģu anda terörle ilgili vermiĢ olduğu mücadelede ne anlama geldiğini hep beraber
görmeliyiz.
Aslında konuĢulacak çok Ģeyler var. ĠĢte, iki gün önce, üç gün önce Mardin Midyat‟ ta yine bir bomba patlattılar. O bombada 2
bayan vefat etti, birisi 6 aylık hamileydi. Bu örgüt çocuk, bayan, genç, ihtiyar demeden katlediyor. Amaçları, hedefleri talimat aldıkları
yere çok iyi mesajlar vermek, onların görüĢleri doğrultusunda bu ülkede çalıĢmaları yürütmek. Mardin Midyat‟ ta dün ne oldu? Kürt
halkı ayağa kalktı, on binler yürüyüĢ yaptı, “ Artık bizim yakamızdan düĢün, bizi temsil etmiyorsunuz.” diye hep beraber mitinglerde
dile getirdiler. Yine, Silopi‟ de, Sur‟ da, Cizre‟ de vatandaĢlar “ Artık bizim yakamızdan düĢün, siz bizi temsil etmiyorsunuz, siz bizi
mahvettiniz.” diye oralara giden parti mensuplarını, örgüt mensuplarını artık kovmaya baĢladı. Eskiden mitingler yapıyorlardı,
kalabalıkları biliyorduk ama mitinglere insanları toplayamıyorlar, zorla hiçbir iĢ olmaz. O güneydoğunun mazlum ve mağdur halkına
eziyet ediyorlar, iĢkence ediyorlar. Bunun için Silahlı Kuvvetlerimiz üzerine düĢen görevi en iyi Ģekilde yaptı, yerine getirdi, yapılması
gereken de buydu. Oradan bu örgüt mensuplarını imha ederek, yok ederek, halkımıza sahip çıkarak gerçekten dünyaya en iyi dersi
verdi. Bu süreçte biz ne yapacağız? Bizim üzerimize düĢen, o Silahlı Kuvvetlerimize az önceki bahsettiğimiz kanunlar çerçevesinde ne
yapılması gerekiyorsa o desteğimizi vereceğiz. ĠnĢallah, önümüzdeki süreçte Silahlı Kuvvetlerimiz çalıĢmalarını daha iyi ortamda, daha
değiĢik alanlarda yürüterek hedefine ulaĢacak diyorum.
Tabii, aslında böyle bir Komisyonda bulunmak ve bu çalıĢmalar çerçevesinde Silahlı Kuvvetlerimizin… Yapılması gereken
eksikler gedikler nelerse onları temin etmek bu Komisyonun görevidir. Bu çerçevede bizler görevimizi yapacağız, bu yasaya da hep
beraber desteğimizi vereceğiz, inĢallah bunu da kanunlaĢtıracağız diyorum.
Ben teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Ben teĢekkür ediyorum Sayın BaĢçı.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Ben konuĢmalardan kaynaklı söz hakkı talep ediyorum.
BAġKAN - Bir ara vereceğim de ara vermeden önce Filiz Hanım‟ a söz vereceğimi söylemiĢtim.
Siz ne kadar konuĢacaksınız Filiz Hanım, kısa mı?
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Biraz konuĢup sonra da ayrılacağım zaten.
BAġKAN – Elli geçe ara vermeyi düĢünüyoruz da, o zaman siz elli geçene kadar toparlayın, olur mu?
Buyurun Sayın Kerestecioğlu.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Ġnsanların kendisi önde olmadığında, cepheye gitmediğinde, savaĢmadığında baĢkalarının hayatları üzerinden gerçekten hamaset
yapmak herhâlde çok daha kolay oluyor. Katliamlar sıralanıyor arka arkaya. Ben de az önce Ankara Garı‟ nın önünden geliyorum 10
Ekim Ankara katliamı nedeniyle.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Aynı hassasiyeti Türkiye'nin Ģehitleri için de kullanın o zaman.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – ġimdi, konuĢurken hiç kimseye müdahale etmedim. Demin de özür dileyecek
mahiyette konuĢtum, “ Ben yanlıĢ yapmıĢ olabilirim size müdahale ederken.” diye. KarĢılıklı olursa hoĢ bir Ģey olmaz yani aynı Ģeyi ben
de ifade etmek istiyorum.
BAġKAN – Buyurun Sayın Kerestecioğlu, devam edin lütfen.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – ġimdi, 105 kere “ terör” dediğiniz zaman gerçekten daha etkili bir Ģey söylemiĢ
olmuyorsunuz yani onların nedenlerine bakmadığınızda, ne olduğuna bakmadığınız zaman, evet, bugün herkes çok böyle, aynı, dediğim
gibi, hamasetle “ Terörle mücadele ediyoruz.” diyerek, askerlere de bütün yetkiyi vererek, polislere de daha fazla yetkiyi vererek bir Ģey
yaptığını zannedebilir. Sizlerle aynı yaĢta olduğum insanlar var sanıyorum. Benim okul hayatım 1980‟ lerdeydi. Benim babam da deniz
subayıydı ve Deniz GezmiĢ‟ i idam eden hâkim bizim karĢımızda oturuyordu, Ali Erverdi. ġimdi, Deniz GezmiĢ‟ i Meclis baĢkan vekili
kürsüden anıyor ya da iĢte Mahir Çayanları.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Hangisi o?
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) - ġimdi, o zaman da bu insanlar teröristti. Kalkıp da bir halkın diline bile, hâlâ
“ Burada Türkçe konuĢuluyor.” diyorsanız o zaman devlet gerçekten fabrika ayarlarına çok fena bir Ģekilde geri dönmüĢ demektir. Yani,
biz ciddi biçimde 1990‟ lı yıllara geri dönmüĢ durumdayız Ģu anda, onun belki de daha ötesine geçmiĢ durumdayız. Bundan tabii ki çok
memnuniyet duyanlar olduğunu tahmin ediyorum ben. ġu anda Ahmet Ümit‟ in “ Elveda Güzel Vatanım” kitabını okuyorum, tavsiye
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ederim. Ġttihat ve Terakki‟ yi, TeĢkilat-ı Mahsusa‟ yı hakikaten sevenler ve o günlere geri dönmek isteyenler de vardır. Ama, Türkiye Erdal arkadaĢımın, vekilimizin dediği gibi- Ģu anda üzücü olan budur ki, gene aynı Ģekilde yıllarını kaybedecek. Yani hakikaten,
Portekiz, iĢte, Ġspanya, Güney Afrika, baĢka ülkeler; Ġrlanda, Ġngiltere nasıl çözdüyse, bu sorun, eğer bir halkın kendi dilini konuĢma,
bunların anayasal güvence altına alınması Ģeklindeki talepleri varsa siz istediğiniz kadar “ terör” deyin, Ģu anda olanlar, evet Ģiddettir, ve
askerler ölüyor…
ÖMER ÜNAL (Konya) – ġehit oluyor, Ģehit.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – …siviller ölüyor, katliamlar yapılıyor ama istediğiniz kadar siz bunun adına
böyle deyin, çözüm olan Ģey…
MURAT BAYBATUR (Manisa) - Siz de istediğiniz kadar öyle deyin.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Laf atmazsanız, gerçekten…
ÖMER ÜNAL (Konya) - Siz de tahrik ediyorsunuz.
BAġKAN – Hatibi dinleyelim lütfen arkadaĢlar.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Yani, hakikaten enteresan bir Ģey, yani söz alınabiliyor çünkü, söz alınabiliyor.
Hani Meclis kürsüsündeyken de…
ÖMER ÜNAL (Konya) – Siz Ģimdi gideceksiniz sizin arkanızdan konuĢmuĢ olacağız. “ Gideceğim.” diyorsunuz.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Gitmeyeyim tamam, arkamdan konuĢmayın, beklerim.
ÖMER ÜNAL (Konya) – Yani Ģimdi öyle Ģeyler söylüyorsunuz ki, Ģehitlere, iĢte, “ Ölüyor.” , bilmem ne…
BAġKAN – Sayın Ünal…
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Tabii, tabii, beklerim merak etmeyin.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) – Memnun oluruz.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Küçük bir ayrıntı var, vatan için ölenlere “ öldü” denmiyor da ondan bizim hassasiyetimiz.
ÖMER ÜNAL (Konya) – “ ġehit” deniyor.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Nasıl?
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – “ ġehit” deniyor.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Hayır, Ģehit dinî referanslı bir Ģey. Ben mesela, aynı Ģekilde, baĢka ülkelerde de
vardır, örgüt…
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – O sizin görüĢünüzdür, biz “ Ģehit” diyoruz yani.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Ben de zaten kendi görüĢümü ifade ediyorum beyefendi. Yani sizin aklınıza
giremem, siz de benim aklıma giremezsiniz.
BAġKAN – Sayın Vekilimiz kendi görüĢlerini söylüyor, lütfen arkadaĢlar dinleyelim.
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – Onu vurgulamıĢ olalım, onu söyledim.
BAġKAN – Evet, yeterli.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Yani, iĢte, Ģu anda, aslında Ģu masanın etrafında bile bir tahammül ve
demokrasi düzeyini görebiliyoruz. Yani hakikaten, bir an için duramıyorsunuz, böyle bir Ģey var.
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – Bizim ciğerimiz yanıyor, ciğerimiz çok rahatsız.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Sizin ciğeriniz kadar bizim ciğerlerimiz de yanıyor. Bu ülkede ilk idam edilen,
12 Eylülde benim arkadaĢımdı.
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – 190 bin Kürt vatandaĢı telefonla ihbar ediyor “ Bakın, burada terörist var.” diyor.
BAġKAN – Sayın BaĢcı…
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – O yüzden, dediğim gibi, hamasetle konuĢmayın. Orada, Yüksekova‟ da, Lice‟ de,
Cizre‟ de Ģehirler yakıldı, orada da insanlar öldürüldü. Gerçekten iki gündür, ben, ölen o 2 kadın polis için ciddi üzüntü duyuyorum…
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – ĠnĢallah.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – …ama sizin gibi kalkıp da tek taraflı bir üzüntü, öbür tarafa bunu ifade
etmemek gibi bir Ģey yapmıyorum.
ÖMER ÜNAL (Konya) – Öbürü terörist, ona da mı üzülüyorsunuz?
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – Biz de Kürt‟üz.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Biz bugün asker cenazesine de gidebilirdik aslında, ama bunu istemeyenler
bunu yaptırmaz hâle getirdiler. CHP‟nin baĢına da aynı Ģey gelecek, hiç merak etmesin. Bugün kalkıp da… Kılıçdaroğlu‟ na neler
olduğunu da gördük. Verin bu yasalara onayı, bir süre sonra, gerçekten, aslında burada bir oyun oynanıyor ve hepiniz bu oyunun
parçasısınız.
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – Aynen katılıyorum, oyun oynanıyor, Batı toplumu güzel oyun oynuyor.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Kalkıp, Tayyip Erdoğan‟ ın BaĢkanlık oyunu oynanıyor ve bu oyunda adım
adım ilerleniyor. 7 Haziranda demokratik bir seçim yapıldı, bu seçimin sonuçlarına katlanılmadı, tahammül edilmedi ve bunun
arkasından ülke, patlamalarla, patlamalarla, patlamalarla baĢka bir kaosa sürüklendi. Bunu bize tekrar yaĢatıyorsunuz, bunun için
üzgünüm ama dediğim gibi, hamaset yapılabilir. Fransa‟ da da öyle oluyor. Ben de her gittiğimde ĢaĢırıyorum izbandut gibi insanları
gördüğüm zaman “ Nasıl Fransa böyle oluyor?” diye. Ama maalesef Suat Bey, ben sizin gibi, bir ülkeye gittiğim zaman sadece kendi
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ülkemi metheden, onun dıĢında genel, reel siyaset yapmayan bir insan değilim, ben Fransa‟ yı da eleĢtiriyorum. Zaten Fransa halkı
bugün sokaklarda, Aslında sadece ekonomik nedenlerle çıkarılan bir yasa için bile 100 binlerce insan sokaklara çıkıyor ve onlar da gaz
yiyorlar, aynı Ģekilde mücadele ediyorlar. Dünyanın güvenlik sistemi böyle, dünyada bu oyun oynanıyor aslında ve hepimiz gerçekten
bu oyunu görüyor. Bana gerektiğinde…
SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Filiz Hanım, ama o insanlar o askerleri eleĢtirmiyor, o ülke politikasını eleĢtiriyor.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Size öyle geliyor, yani biz kamuoyu araĢtırması mı yaptık Fransa‟ da? Yani
sonuçta insanlar orada da birtakım sistemi eleĢtiriyorlar.
Kusura bakmayın benimki hep karĢılıklılıktan biraz uzadı, toparlıyorum.
BAġKAN – Haklısınız Sayın Kerestecioğlu, buyurun.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Evet, ben Ģunları da ifade etmek istiyorum: Beslenen El Kaide 11 Eylülden
sonra terör örgütü oluyor. BaĢka bir yerde baĢka bir örgüt besleniyor, ondan sonrasında kullanılıyor, sonrasında terör örgütü ilan
ediliyor. Yani dünyanın politikası böyle. Dünyada özgürlük olmadan güvenlik olmaz, benim siyasi anlayıĢım bu ve bu nedenle Ģiddetin
gerçekten her türlüsüne karĢıyım ve bunun için samimiyetle davranılması gerektiğini, terörün önlenmesi için de öncelikle orada
nedenlerinin araĢtırılması ve insanlara zulmetmeden baĢka türlü davranılması gerektiğini düĢünüyorum. Yoksa, yargısız infazlara bu
yasayla, iĢte, her Ģeyi Genelkurmayın iznine bağlayıp, zaten aslında yürütmeye bağlamıĢ olduğunuz yargıyı daha fazla mı ortadan
kaldırmak istiyorsunuz? Yani yargı zaten yürütmenin elinde. ġu anda yargı mı var, Anayasa‟ ya uyan mı var? Yani kalkıp da orada “ Ben
bir eve giriyorum, kusura bakmayın izin istiyorum?” diyen asker mi var, güvenlik görevlisi mi var? Ġstanbul‟ un ortasında Dilek
Doğan‟ ın evine girilip infaz ediliyor, yani kim izin istiyor kimden? Nereye izin istiyorsunuz?
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – Diyarbakır‟ ın ortasında Yasin Börüleri öldürdünüz.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Bir dakika, ben size elimi göstererek “ Öldürdünüz.” demedim. Ben siyasi bir
konuĢma yapıyorum, bu edeple yapacaksak yapalım.
BAġKAN – Sayın BaĢcı, lütfen biraz daha dikkat edelim, yani karĢımızdaki de bir sayın vekildir, ona o Ģekilde itham etmeniz
doğru değildir.
Buyurun Sayın Vekilim, toparlayın çünkü ara vermek zorundayım.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Her türlü Ģeyi hak görüyorlar. Yani Ģu gün ben size kendi fezlekemin neden
olduğunu söyleyeyim, “ Bizde olsa kıyamet kopar.” dediğiniz Ģeyden beyefendi, Kadıköy Altıyol‟ da basın açıklaması yapmak, kadın
örgütleriyle beraber. Fezlekem bu nedenledir.
METĠN AKGÜN (Tekirdağ) – Bir Ģey olmaz ondan zaten.
FĠLĠZ KERESTECĠOĞLU DEMĠR (Ġstanbul) – Öyle mi? Ama terörize etmek, kriminalize etmek böyle oluyor iĢte. Sizi hedef
göstermek böyle oluyor iĢte, çok güzel söylüyorsunuz bir Ģey olmaz diye.
Evet, sonuçta ben Ģunu söylemek istiyorum: Gerçekten ben vicdani reddi bir hak olarak gören antimilitarist bir kadınım ve
aslında bu toplantı gerçekten benim bulunmamam gereken bir toplantı. O nedenle yeterince daralmıĢ durumdayım ben bir Savunma
Komisyonu toplantısında, aynı zamanda bu kadar erkek egemen bir yapı içerisinde bulunmaktan. Ve umarım aynı günlere geri
dönmeyiz diyorum. Hakikaten demokrasi de, güvenlik de ancak özgürlüklerle gelir. Gerçekten kendiniz gidiyorsanız cepheye gidin,
yani bunu baĢkalarına yaptırmayın. Öyle uzaktan konuĢarak, orada onca askerin de ölümüne neden olmak o kadar kolay bir Ģey değil.
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – Konu vatan olunca hepimiz cepheye gideriz.
BAġKAN – Sayın Kerestecioğlu, çok teĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar, Komisyonumuzun çalıĢmalarına saat 13.30‟ a kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 12.47
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 13.33
BAġKAN: Yusuf Beyazıt (Tokat)
BAġKAN VEKĠ LĠ : Hüseyin ġAHĠ N (Bursa)
SÖZCÜ: M urat BAYBATUR (M anisa)
KÂTĠ P: M etin AKGÜN (Tekirdağ)

BAġKAN – Sayın milletvekilleri, Komisyonumuzun 13‟üncü Toplantısının Üçüncü Oturumunu açıyorum.
(1/725) esas numaralı Tasarı‟ nın tümü üzerindeki görüĢmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, söz talebi var mı?
Erdal Bey, siz ikinci kez söz istiyorsunuz, değil mi?
Buyurunuz Erdal Bey.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, hem söz hakları üzerine genel… Benden sonra konuĢan arkadaĢların ifade
ettiklerinin bir bölümü, daha çok benim yapmıĢ olduğum açıklamalara yönelik de ifadeleri içeriyordu. Hem bunlara yönelik fikirlerimi
ifade etmek istiyorum hem de tasarıda kendimce gerekli gördüğüm belli noktaları da vurgulamak istiyorum.
ġimdi, birincisi yani bütün bu meselelerin çözümüne iliĢkin ifade ettiğimiz konuların sadece askerî yöntemle çözülmeyeceği
ifadelerimiz, genelde buradaki arkadaĢlar tarafından farklı biçimlerde ifade ediliyor. Örneğin “ ġununla mücadele ediyoruz, bu Ģeyle
mücadele ediyoruz.” biçiminde ifade ediliyor ama biz biliyoruz ki dünyanın tümünde -buradaki arkadaĢların tümü de bu meseleyi
biliyor- bu meseleler yaĢanmıĢ, yüz yıldır yaĢanıyor ve bunlara yönelik çözümler söz konusu. Yani, bundan önceki Hükûmetin de bu
meselelerde atmıĢ olduğu adımlar vardı ve bunların bir bütünü, dünya üzerinde nispeten bu meselelerin çözümüne iliĢkin yürütülen
yollar üzerinden ulaĢılan sonuçlardı. Yani, bu “ çözüm süreci” ya da “ müzakere” ve benzeri biçimde ifade edilen süreç, öyle, buradaki
Hükûmetin kendi kafasından çıkardığı, uydurduğu bir mesele değildi. Bu, dünyadaki bütün bu sorunların çözümüne yönelik ortaya
çıkmıĢ olan tecrübelerin, bir biçimde bu coğrafyadaki siyaset alanının, bu coğrafyadaki demokratik kurumların çözüm olarak ortaya
koymuĢ oldukları meselelerdi. Tabii ki Türkiye kendi yöntemiyle bir çözüm bulabilir yani o meselede bir sorun yok ama bu sorunun
çözümü üzerine adımlar atılması lazım. Dediğim gibi, 180 ülkeden sadece 3-5 tanesinde kalmıĢ olan bu sorunları yani müzakereyle
çözülebilecek bu sorunları askerî yönelimlerle çözme anlayıĢı yanlıĢ..
Diğer nokta da Ģudur: Yani, bu sorunların çözümüne iliĢkin Sayın Haberal‟ dan tutalım da diğer arkadaĢlara kadar yani askerî
alanda bu meselelere iliĢkin fikir söyleyen arkadaĢlar da dâhil olmak üzere hepsi de biliyor ki bu Irak‟ taki çözüm yani bugün
Barzani‟ yle yapılan iliĢkiler ve diğer meseleler, bunların bir bütünü yani bu müzakereler sonucunda oradaki o Kürt federe devleti
dediğimiz mesele, o müzakereler sonucunda açığa çıktı. Filistin meselesi aynı yaklaĢımla, çözülme süreciyle ilerletildi, Yaser Arafat
sürecinden baĢlayarak bugünlere kadar gelindi. Bir tarafın uymaması, siyaseti, mevcut meseleyi zora soktuğu için bugün Filistin‟de,
aradan yirmi otuz yıl geçmesine rağmen orada katliamlar yaĢanarak bu mesele sürdürülmüĢ oluyor. Ama, çözüm üzerine sürdürülen
anlayıĢın ancak o biçimde gerçekleĢeceği, buradaki Hükûmet tarafından da, diğer bütün kesimler tarafından da, BirleĢmiĢ Milletler de,
diğerlerinde de kabul gören bir olgu durumundadır. Yine, aynı Ģekilde, Ġspanya bu biçimde çözmüĢtür, Ġrlanda bu biçimde çözmüĢtür,
Latin Amerika‟ nın neredeyse ülkelerinin büyük çoğunluğu bu biçimde çözmüĢtür. Ülkemizde yıllarca sürdürülen bu savaĢ politikasıyla
gelinen aĢamada askerler dahi… Yani, bu meselenin, tamam, bir yanını güvenlik, bir yanını askerî operasyonlar, bir yanını silahlı bir
duruĢ biçiminde ifade etseler de diğer bir yanı da siyaseten devreye girilmesi, bu meselenin çözülmesi üzerine ifade ediliyordu. Çünkü,
hangi meseleyi ele alırsak alalım yani ister göçmenlik meselesini ele alalım ister herhangi bir ulusal sorunun çözümünü alalım ister
inanç meselesini ele alalım, bunlar mutlaka o sorunu yaratan nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla ancak çözülebilir. Yani, bu süreç
yapılmadığı müddetçe doğru ele alınamaz. Bu yüzden de “ çözüm süreci” ya da “ müzakere” biçiminde ifade edilen o süreç yani artık bu
yanlıĢ yapılan, ihanet olarak ifade edilen bu süreç, tam tersine, bu meselenin çözümü noktasında atılan asıl çözüm adımlarından bir
tanesidir. Yani, bu ülkedeki mevcut devletin bir Ģekilde kendi aklını kullanarak, dünyadaki çözüm yöntemlerini de izleyerek bu mevcut
sorunun muhataplarıyla, kim varsa; Meclisteki bütün gruplar, bu ülkedeki demokratik bütün kurumlar, bütün meslek örgütleri, bunun
karĢısında var olan bütün muhataplar yani Ġmralı‟ dan tutalım da diğer bütün kesimlere kadar bütün muhataplarla oturup bu meselenin
nasıl ortadan kaldırılabileceği, bu ülkede halkların nasıl demokratik bir Ģekilde yaĢayabileceğini ortaya koyması lazım. Bu sürecin
yaĢandığı birkaç yıllık süreç, hem burada hem Filistin‟ de hem Ġspanya‟ da hem Ġrlanda‟ da hem Doğu Timor‟ da hem diğer bütün
alanlarda yani nerede bu süreç müzakerelerle sürdürülmüĢse -bugün coğrafyamızda da aynı- ne zaman sürdürülmüĢse orada ölümler
durmuĢ, orada insanların –aklıselimle- birbirine düĢürülme siyaseti zayıflatılmıĢ, halkların birbirine düĢmanlığı giderilmiĢ, bir Ģekilde,
kutuplaĢtırmaların önü alınmıĢ durumdadır. Bu coğrafyada da hangi yöntemi uygularsak uygulayalım, sonuçta buradaki aklın dönüp
dolaĢacağı ve çözüm olarak uygulayabileceği tek bir yöntem vardır: Bu halkların bütün sorunlarını eĢit temelde garanti altına alabilecek
demokratik bir anayasa ve müzakerelerle bu meselenin oturup muhataplarıyla değerlendirilerek çözülmesiyle ancak mümkün olabilir.
ġimdi, yeni Hükûmetin atmıĢ olduğu adım… Biz bu yüzden bu meseleye karĢıyız. Yani, 1997‟den 2010 yılına kadar sürdürülen
bu politikanın hepsi bizzat baĢta CumhurbaĢkanı olmak üzere dönemin, AKP‟ nin baĢkan yardımcıları ve benzerlerinin hepsinin ifade
ettiği biçimiyle; Ayhan Sefer Üstün‟dür, CumhurbaĢkanıdır, BaĢbakandır, diğerlerinin hepsi, bakanların birçoğunun da ifade ettiği gibi,
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90‟ lar sürecine asla dönülmeyecek. “ EMASYA Protokolü bir askerî vesayettir. Darbeye çağrı, darbenin zeminini hazırlıyor, darbenin
yapılmasının koĢullarını güçlendiriyor.” biçiminde kaldırılmıĢtı. Bugün tersi bir politikayla bu mesele geri getirildi. Yani Fransa‟ da,
diğer yerlerde… ArkadaĢlar da ifade ettiler “ Fransa‟ da askerler sokak ortasında geziyor, diğer meseleler yapılıyor.” biçiminde bu
meselede, zaten Bakanlar Kurulunun elinde böyle yetkiler var. Yani eğer herhangi bir yere askerî müdahale gerekiyorsa Ģimdiye kadar
zaten yaptılar. Bizim ülkemizde boĢ ver gerekli olduğu koĢulları, gerekli olmadığı koĢullarda Ģehirlere, meydanlara tanklar ve
benzerleri de çıkarıldı yani. ġimdi, böyle bir süreç de yaĢamıĢ bir coğrafya. Bugün de aynı Ģekilde askeriye nerede isteniyorsa orada
Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirilerek bu mesele pekâlâ devreye koyuluyor ve yürütülüyor. Bugün yapılan bu Anayasa
değiĢikliği hem bugüne kadar özellikle bir yıldır uygulanan bu politikanın resmîleĢtirilmesidir hem de bir biçimiyle askeriyeni n
dokunulmazlıklarla elinin güçlendirilerek bu coğrafyada çözüm sürecini bir Ģekilde bitirme, iĢte, askerî operasyonlar ve benzerleriyle
ulaĢılabilecek çözüm olduğu anlayıĢının öne çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. Ama biz biliyoruz, demin de ifade ettim yani bu
anlayıĢla yola çıkmıĢ hiçbir ülke -180 ülkeyi izleyin- bu meseleyi böyle çözmemiĢtir, hiçbir ülke böyle çözmemiĢtir yani. Bizlerin de
aynı aklıselimle, nasıl baĢka yerlere öneriyorsak yani Filistin‟ e, diğer yerlere nasıl öneriyorsak önermeden önce kendi ülkemizde bu
meseleyi askerî vesayetle değil, güvenlik önlemleriyle değil, siyasetle, demokratik çözümle, eĢitlikçi yaklaĢımla bu meseleyi ele alarak
çözmemiz gerekiyor.
Ermeni yasa tasarısına yönelik yaklaĢım da bu çerçevede ele alınıyor. Yani biz HDP açısından geçmiĢte bizim coğrafyamızda
yaĢanmıĢ olan ne kadar haksızlık varsa bunların bir bütününe yönelik devletin bizzat kendisinin dönerek bütün bu tarihlerde yaĢanmıĢ
olan bu haksızlıklarla hesaplaĢması gerektiğini düĢünüyoruz, Ermeni meselesine bizim yaklaĢımımız da odur. Tehcir, soykırım ve
benzerleriyle bu coğrafyada yaĢanmıĢ olan Kürtlere yönelik, Ermenilere yönelik, Rumlara yönelik -bunun dıĢında, kime yönelik olursa
olsun- bu ülkede yaĢanmıĢ olan bütün bu haksızlıklara yönelik bu Hükûmetin, mevcut devletin adım atarak bütün bu meseleyi çözmesi
lazım. Almanya‟ nın atmıĢ olduğu adım hâlâ eksiktir ama kendi eksikliği. Kendisinin de rolü bulunmuĢ olan 1915‟ teki bu Ermeni
tehcirine yönelik yapmıĢ olduğu düzenlemeyi biz kendi açımızdan bir adım olarak görüyoruz, olumlu bir geliĢme olarak görüyoruz.
Çünkü eğer bunlar yapılamazsa, geçmiĢteki bu tarihsel sorunlarla hesaplaĢılamazsa sorunlar çözülemez ve mevcut mesele ilerletilemez.
Yani bugün…
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Sen de aldın gazı gidiyorsun ha, haberin olsun.
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – Ermeni soykırımını kabul mü ediyorsun?
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – KonuĢtuklarına dikkat et! Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuĢuyorsun! Dikkat et
konuĢtuklarına!
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – BaĢkan, müdahale eder misiniz lütfen?
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Müdahale etmedik bir yere kadar ama bir yere kadar! Her Ģeyin bir haddi var, hududu var!
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – BaĢkan, devam etmek istiyorum.
BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Devam etmek istiyorum.
BAġKAN - Siz de lütfen bir iki dakika içerisinde toparlar mısınız? ġimdi, konuĢtuğumuz kanun üzerinde, kanuna bağlı olarak
konuĢalım ve size zaten ikinci kere söz verdim biliyorsunuz, hemen kısaca bir iki dakika içerisinde toparlayın lütfen.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – BaĢkan, normal Komisyon üyelerinin konuĢması gerekiyor.
ABDULLAH BAġCI (Ġstanbul) – O zaman sabaha kadar konuĢ.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Tabii ki sabaha kadar konuĢmayacağım yani söylenen meseleleri toparlayacağım.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Bakın, kanun üzerinde konuĢmanıza eyvallah ama tarihsel değerler üzerinde milletimizin
geçmiĢiyle alay edecek Ģekilde konuĢamazsınız.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Tamam, onlar bizim de değerlerimiz yani benim de yaklaĢımım odur. Onlar bizim de değerlerimiz,
ben de bu ülkenin vatandaĢıyım ve tabii ki konuĢacağım bu meseleleri.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Almanya‟ nın yaptıklarını haklı bulur bir tavır içerisinde konuĢuyorsunuz.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Almanya‟ nın yaptıkları değil, Almanya da dâhil, bizim ülkemizdeki o dönemki…
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Bak, beni Almanya‟ nın yaptıkları ilgilendirmiyor ama bir milletin geçmiĢine kara leke
çalamazsınız.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Ama ortaklaĢa yapılmıĢ bir mesele.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – KonuĢtuklarınızdan bu anlam çıkıyor.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Bak, ben Dersimliyim, bu meseleye iliĢkin CumhurbaĢkanı da dâhil Ģeyler söyledi, “ Burada
haksızlıklar var, burada insanlar haksız yere tehcir edilmiĢ ve benzeri yapılmıĢ.” biçiminde ifadeleri oldu.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Bakın, çarpıtıyorsunuz, konuyu çarpıtıyorsunuz. Dersim baĢka, Ermeni meselesi baĢka; ayrı ayrı
Ģeyler.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Aynısını söylüyorum.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – KarıĢtırmayın lütfen.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Benim fikrim…
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Zihnimizle ve zekâmızla alay etmeyin.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – BaĢkan, lütfen…
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ÖMER ÜNAL (Konya) – Senin bize hakaret etmeni gerektirmiyor ki.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Ben kimseye hakaret etmiyorum.
HÜSEYĠN KOCABIYIK (Ġzmir) - O zaman bu konu üzerinde konuĢ, baĢka konu üzerinde konuĢmanıza gerek yok.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Konuyu baĢka baĢka yerlere götürme.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – BaĢkan, tamamlamama izin verin.
BAġKAN – Buyurun.
MURAT BAYBATUR (Manisa) – Çok seviyorsanız o zaman Almanya‟ ya gidin kardeĢim.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Burası bizim ülkemiz. Niye gidelim Almanya‟ ya ya?
MURAT BAYBATUR (Manisa) – Almanya Parlamentosunu geliyorsun, burada övüyorsun bize, çok seviyorsan buyur
Almanya‟ ya git.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Ya, kendisinin bu suçun altında imzası var, onun hesabını veriyor, versin tabii. Almanya kendi
iĢlediği suçlara iliĢkin özür diliyor, dilemek zorunda. Nasıl Yahudilere iliĢkin iĢlediyse, nasıl Ermenilere iliĢkin iĢlediyse tabii ki özür
dileyecek.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Bak, o bizi ilgilendirmez, o Almanların meselesi.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Ben de buradaki tartıĢmada arkadaĢın biri bana bir Ģey söyledi, ona…
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Almanların meselesi o, onu Almanlar çözsün.
BAġKAN – ArkadaĢlar, bir saniye…
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – KarıĢtırma lütfen, zekâmızla da alay etme.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Ya, ben kendi fikrimi söylüyorum bu meseleye iliĢkin.
BAġKAN – ġimdi, Genel Kurulda…
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Senin zekânla benim ne Ģeyim var ya?
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Almanya‟ yla…
BAġKAN – Hüseyin Bey, bir saniye…
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Almanya‟ ya iliĢkin istediğimi söylerim, sen ne istiyorsan, sen de çık söyle.
MURAT BAYBATUR (Manisa) – Almanya‟ dan bize ne kardeĢim?
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Sana ne ama benim ülkemdeki halkları katletmiĢ. Bu ülkedeki halkları katletmiĢ onu söylüyorum
ben orada.
MURAT BAYBATUR (Manisa) – Kim katletmiĢ kardeĢim?
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Almanlar da dâhil olmak üzere…
MURAT BAYBATUR (Manisa) – Almanları yiyim ben, Türkiye‟ yi konuĢuyorsun kardeĢim.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Bak, orada Ģey var, mikrofonu açın, istediğinizi söyleyin.
BAġKAN – ġimdi, arkadaĢlar, sayın vekillerimiz; Genel Kurulda olduğu gibi komisyonlarda da yaralayıcı sözler söylenmez.
ġimdi, hatip kendi konuĢmasında bırakın düĢüncesini söylemeyi Türk milletini yaralayıcı bir ifadede bulunmuĢtur. Bizim kabul
etmediğimiz, bizim asla kabul edemeyeceğimiz ki tarihî gerçeklerde de böyle bir hadisenin olmadığı bir değerlendirmede bulunmuĢtur.
Ben Ģimdi sizi kendi kanunumuz üzerinde, geneli üzerinde konuĢmaya davet ediyorum. Bir iki dakika içerisinde toparlarsanız
sevinirim.
Buyurun.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Bunları da kabul etmediğimizi Komisyona beyan ediyoruz BaĢkanım.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Zaten kabul edilmediğini biliyorum, ya biz Mecliste bu meseleleri tartıĢtık.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – AK PARTĠ Grubu olarak beyefendinin dediklerini kabul etmiyoruz, AK PARTĠ Grubu olarak
kabul etmiyoruz.
BAġKAN – Buyurun.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – BaĢkan, Mecliste de bu meseleler tartıĢıldı, kabul etmediğinizi biliyorum. Yapılan açıklamalar var;
CHP de MHP de AKP de kabul etmiyor. Bizim de yaklaĢımımız bu meseleye iliĢkin farklıdır.
BAġKAN – Sayın AtaĢ, konuyu lütfen toparlar mısınız?
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Ama BaĢkanım, sen görüyorsun, benimle ilgili bir mesele değil ki arkadaĢlar Ģey yapıyor.
Getirilen bu mevcut yasa tasarısı üzerinde de son olarak Ģu Ģeylerimi ifade edeyim. ġimdi, bu, birincisi, vesayeti getiriyor;
ikincisi, darbeyi askerî vesayete dönüĢtürüyor. Seferberlik süreci içerisinde verilmesi gereken bütün yasaların tümünü askeriyeye
veriyor. Bunlar önemli oranda eksiklikleri beraberinde getirecek yani siyasetin dıĢlandığı, askerî vesayetin de ön plana çıkarıldığı bir
süreci beraberinde getirmiĢ olacak. Dediğim gibi bu mevcut meselenin çözümü, diğer meseleler kesinlikle güvenlik Ģeyleriyle değil
ancak çözüm süreci ve müzakerelerle olur. Zaten o süreçlerin iĢlendiği dönümlerde insanların yaĢamını yitirmemesi meselesi de bunun
yansıması olarak ortadadır.
Eğer bu tasarı yasalaĢırsa Genelkurmay BaĢkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanması BaĢbakanın iznine tabi olacak,
Anayasa‟ nın hükümlerine göre değil. Herhangi bir ilçedeki operasyon, görev yapan asker ya da kamu personelinin soruĢturulması için
kaymakam izni gerekecek, Anayasa ya da oradaki hukuk Ģeyleri değil. Türk Ceza Kanunu‟ nun hapis cezasının ertelenmesine iliĢki n
hükümleri askerî suçlar için de uygulanacak, Anayasa‟ da var olanların yani ertelenmemesi gerekenlerin ertelenmesi yanlıĢtır. TSK
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ĠçiĢleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla bütün il merkezlerinde bütün unsurlarıyla düzenlenecek operasyonlara
katılacak. Yani bundan sonra diyelim ki herhangi bir ekolojinin korunması üzerine yapılan herhangi bir etkinlik dahi asker tarafından
müdahale gerekçesi olarak görülebilir ve müdahale edilebilir, Cerattepe‟ den tutalım da diğer alanlar için söylüyorum.
Komutanın yazılı emriyle konutlara girilecek, birlik komutanlarının kararı yirmi dört saat içerisinde hâkime sunulacak. Yani bu
yapılmadan önce oraya girip orada yapılan bütün bu gözaltı ve tutuklamalar süreci içerisinde burada insanların infaz edilmesi ya da
herhangi bir Ģekilde ölümlerin yaĢanması gibi durumlar olduğunda bu noktada da hukuk bu meselenin dıĢına itilmiĢ oluyor, yargılama
bu meselenin dıĢına itilmiĢ oluyor.
Askerî personelin iĢlediği iddia edilen suçlar askerî suç kapsamına alınıyor, oysa bizim coğrafyamızda 2010 yılında bizzat
AKP‟ nin bu EMASYA Protokolü‟ nde yapmıĢ olduğu düzenlemeyi Avrupa Birliği de dâhil olmak üzere bütün diğer Ģeylerin hepsi
onaylayarak sivil temelde iĢlenmiĢ olan suçların sivil mahkemelerde yargılanması ifade edilmiĢti. Birliklerin çapı, süreci, nasıl
uygulanacağı, OHAL‟ in ne kadar geniĢletileceği meselesi de yine Genelkurmaya verilmiĢ oluyor.
Bu çerçevede, bizce bugün yürürlükte olan mevcut uygulamaların yasallaĢtırılması sürecidir, siyasetin devre dıĢı bırakılmasıdır,
askerî vesayetin tekrar getirilerek bu ülkede bugüne kadar uygulanmıĢ olan politikaların yasal biçimde tekrar devam ettirilmesidir.
TeĢekkürler.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüĢmeler…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, müsaade ederseniz…
BAġKAN – Sayın Bakanım, buyurun.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın milletvekillerimizin yaptığı değerlendirmelerle ilgili Hükûmet
olarak bazı konuları açıklığa kavuĢturma ihtiyacı var eğer uygun görürseniz.
BAġKAN – Buyurun Sayın Bakanım.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bazı konuları özellikle ifade etmekte fayda var. Öncelikle çok sık dile
getirilen bu kanuni düzenlemenin EMASYA‟ yı tekrar canlandıracağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Bunu özellikle bazı
bilgileri sizlerle paylaĢarak kısaca vurgulamak isterim.
Bakınız, EMASYA Protokolü nedir? ġu anda getirilen düzenlemeyle EMASYA arasındaki temel farklar nelerdir? Kısaca bazı
bilgileri sizlerle paylaĢmak istiyorum. Bu askerî birliklerin terörle mücadelede görevlendirilmesi, aslında 29 Temmuz 1996‟ da yine aynı
kanunun 11/d maddesinde yapılan değiĢiklikle düzenlendi. Ancak o dönemde yapılan değiĢiklikte “ Gerekli görülen diğer hususlar” diye
bir ibareden dolayı kapsam çok geniĢletilmiĢ ve muğlaklaĢtırılmıĢ.
ġimdi, bu düzenlemede askerin yapacağı görev çok net olarak tanımlanıyor. Siyasi, sosyal, ekonomik, diğer tüm kararları alma
yetkisi ĠçiĢleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuruluna verilmiĢtir. Askerin yetkili kılındığı tek alan operasyonun i cra alanıdır.
Onu da takdir edersiniz ki vali yapamaz ama bu operasyon icrasında, teröristlerle mücadelede operasyon icrasında da bu yeni
düzenlemede getirilen valilerin gözetim ve izlemesidir, yani her yönüyle sivil iradenin hâkim olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarımızın sadece teröristle mücadelede askerî operasyonlar noktasında operasyonun icrasıyla sınırlandırıldığı bir düzenleme
getiriyoruz. Bunu EMASYA Protokolü‟ yle iliĢkilendirmek bu düzenlemeye haksızlıktır.
Yine, 7 Temmuz 1997 tarihinde Genelkurmay BaĢkanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı arasında bir EMASYA Protokolü imzalandı. Bu
imzada iĢte EMASYA Protokolü‟nde sabit olarak…
Ġsterseniz önce bir baĢka bilgiyi sizinle paylaĢayım. EMASYA Protokolü‟nde daha önce il valilerinin talepleri oluyordu, o
taleplerden sonra büyük oranda yetki askerî kademedeydi. ġimdi, buradaki sadece operasyonun icrası yetkisi askerî kademededir. Onun
dıĢındaki her türlü yetki yine sivil otoritededir. Daha önce “ Genelkurmay BaĢkanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından belirlenecek usul
ve esaslara göre yürütülür.” ifadesi vardı. Burada tamamen Bakanlar Kurulunun belirlediği usul ve esaslara göre yürütülüyor. ġunu da
özellikle ifade edeyim: Askerlerimizden bize yönelik “ Biz Ģu yetkiyi de istiyoruz.” diye bir talep de gelmedi. Sadece ben
operasyonlarımı yaparken koordinasyon yetkisini istiyorum. Koordinasyon yetkisi de askerî koordinasyondur ama EMASYA
Protokolü‟ yle ilgili en önemli fark Ģu: Bakınız, daha önce EMASYA Protokolü‟nde, ĠçiĢleri Bakanlığıyla yapılan protokolde EMASYA
bölge komutanlıkları, EMASYA tali bölge komutanlıkları, EMASYA birlik komutanlıkları vardı. ġimdi böyle bir düzenlemeye
kesinlikle yer verilmemiĢtir. Böyle bir Ģeye de zaten bizim izin vermemiz mümkün değildir.
EMASYA Protokoü‟nün 9‟ uncu maddesi, daha önce, EMASYA komutanlarına gerektiğinde mülki makamların kuvvet talebi
olmaksızın da olaylara müdahale yetkisi veriyordu. ġimdi böyle bir yetki de yok. Dolayısıyla bu getirilen düzenlemenin,
Komisyonunuza sunulan düzenlemenin EMASYA‟ yla uzaktan, yakından alakası yok. Dünyanın bütün ülkelerinde normal güvenlik
güçlerinin kendi imkânlarıyla müdahale edemediği, merkezî planlama gerektiren operasyonlarda askerin görevlendirilmesi hususu
vardır. ġu anda da bizim önerdiğimiz düzenleme bunun dıĢında değildir. Burada “ Yok askeriyeye vesayet veriyoruz.” Hayır, asker
milletinin emrindedir. BaĢbakana karĢı sorumludur. Bütün görevlerini kanunların ve Anayasa‟ nın çizdiği çerçeve içerisinde ifa etmenin
gayreti içerisindedir. GeçmiĢteki bazı hataları bugüne taĢımanın kimseye bir faydası yok.
Bunun dıĢında bazı konuları kısaca… Öncelikle buradaki siyasi değerlendirmelere saygı duyduğumuzu ifade ediyorum. Elbette
her siyasi partinin kendi değerlendirmeleri olacaktır ama bazı konuların da Hükûmet olarak çok kısaca vurgulanması gereği vardır.
“ 2002 yılında bir yılda verilen Ģehidin bugün bir günde verilmiĢ olması” ifadesini, doğrusu hem daha öncesinde terörle mücadeleye
hem de daha sonrasında yürütülen mücadeleye karĢı bir haksızlık olarak değerlendiriyorum. Neden? 1999 yılında terör örgütü
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elebaĢının paketlenerek Türkiye‟ ye teslim edilmesinden sonra uzun bir süre terör örgütü eylem yapmaktan vazgeçmiĢtir, eylem
yapmamıĢtır. Bu dönemde terör örgütü eylem yapmadığı için de Ģehit sayımızda -Allah‟ a Ģükürler olsun- bir Ģey yoktur, yani çok az
Ģehidimiz var o dönemde. Bunu, o dönemde terörle mücadelenin baĢarısı olarak görmemek gerekir. Bu, terör örgütünün, elebaĢının
Türkiye‟ ye teslim edilmiĢ olmasından dolayı kendi taktiğidir. Ondan önce ve sonra terörle mücadelede çok Ģehit verdik, vermeye de
devam ediyoruz ama bu topraklar bizim vatanımızdır. Vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, ülkemizin kardeĢliğine yönelik her tehdide
karĢılık vermek bizim görevimizdir. KeĢke bunu hiç Ģehit vermeden yapabilsek. Bu noktada da bu Ģey kararlılıkla devam edecek.
Valilerin operasyon emrini imzalamaması konusu: Değerli arkadaĢlar, Ģunu hepimiz bilmek durumundayız. Yani bir terör örgütü
Ģehirlere bomba yerleĢtirecek ve bundan valinin haberi olmayacak veya valinin haberi olacak da vali buna operasyon izni vermeyecek.
Bu akla muhal bir Ģeydir çünkü yarın oradan asker geçecek, polis geçecek, vatandaĢ geçecek, kendi çocuğu geçecek ve kendisi geçecek.
Ama Ģunu biliyoruz: Dağda terörist var. Otuz beĢ-kırk senedir dağda terörist vardı. Biz Ģunu da bilmiyor değiliz: Operasyon emri
verildiği hâlde “ Ģehit veririm” endiĢesiyle operasyon yapılmadığı dönemi de biliyoruz. Bunlar sevabıyla günahıyla bizim tarihimizdir
ama bu noktada bir haksız eleĢtirinin doğrusu yapılmasını arzu etmem.
Tabii, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bu paralel terör örgütü, paralel devlet yapılanmasının yaptığı insafsızca hareketler
ve onlara yönelik yapılan tüm konular Ģu anda yargıda biliyorsunuz. Hepsinin tek tek hesabı sorulmaktadır. Siyasetin, biliyorsunuz,
hukuki olarak vereceği hesap yeri mahkemedir; yerindelik denetiminde hesap vereceği yer de milletin iradesidir. Bunları biz açık
yüreklilikle “ Evet, biz bu konuda hata yaptık. Bu örgütün birtakım dıĢ güç merkezleriyle iĢ birliği yaparak Türkiye Cumhuriyeti‟ nin
aleyhine çalıĢacağını öngöremedik.” milletimize ifade ettik. Milletimiz de bu konuda “ Evet, sen hata yaptın ama bunu bilerek
yapmadığın için ben bu konuda seni cezalandırmıyorum.” dedi. Bu, siyaseten, milletimize bizim verdiğimiz bir hesabımızdır. Bunun
böyle değerlendirilmesinde fayda olduğunu düĢünüyorum.
Özellikle kumpas davalarında mağdur olan askerlerimizle ilgili tasarı Ģu anda kamu kurumlarının görüĢlerine açıldı. ġu anda o
süreç devam ediyor. O süreç bittikten sonra o konuyu, oturacağız tekrar değerlendireceğiz. Bunun üzerinde biz de duruyoruz.
ġehit ailelerimizin, gazilerimizin ve mağdurlarımızın taleplerini zaten AK PARTĠ hükûmetlerinin baĢından itibaren yerine
getirmenin gayreti içerisindeyiz. O günden bugüne kadar, 2002‟ den bugüne kadar -ki daha önceden da yapılanlar var. Onları da
kesinlikle hafife almam, inkâr etmem ama- AK PARTĠ iktidarları döneminde bu konuda pek çok adımı attık. Bundan sonra da ihtiyaç
duyulan adımları özellikle atmakta hiçbir tereddüt etmeyiz.
Sadece bir konuyu da -teknik bir konu- Sayın Çiçek özellikle ifade etti. Bu Anayasa Mahkemesinin iptaliyle getirilen
düzenlemeler konusunda iki hassasiyetimiz var. Birincisi, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararları uygulamak. Bunda hassasız. Ama
bu kararları uygularken de askerî disiplini bozmamak. Siz de bir asker olarak biliyorsunuz ki askerde disiplin bozulursa hiçbir Ģey
yerinde olmaz. Bu noktadaki iki hassasiyeti birleĢtiren -hem Anayasa‟ ya uygunluk açısından büyük bir hassasiyet hem de askerî
düzenin, hiyerarĢinin ve disiplinin bozulmamasına yönelik bir hassasiyet- bu düzenlemeyi sizlere takdim ettik. Eğer bu konularda
önerileriniz de olursa tabii ki değerlendirmek bizim görevimizdir. Bu noktada, önerilere, kanun Meclis Genel Kurulunda bitene kadar
açık olduğumuzu da özellikle ifade ediyorum.
ġimdi, Sayın AtaĢ‟ ın ifade ettiği, siyaseti öteleyen, askerî vesayeti getiren tasarı değerlendirmesini kesinlikle kabul etmemiz
mümkün değildir.
Değerli arkadaĢlar, bir ülkenin en önemli ihtiyaçlarından biri güvenlik ihtiyacıdır ama bu tasarı, güvenlik, özgürlük
değerlendirmesini maksimum derecede dikkate alan bir tasarıdır. Biz bu tasarıyla aslında bölge halkımızın tüm haklarının güvence
altına alınması için etkin güvenlik tedbirlerini öngörüyoruz ve burada, biraz önce ifade ettim, her türlü çalıĢmada askerî otorite, sivil
otoriteye karĢı sorumludur ve Bakanlar Kurulunun çizdiği çerçevede hareket etmek durumundadır. GeçmiĢteki bazı hatalı uygulamaları
bugün de yapılıyormuĢ veya yapılacakmıĢ gibi göstermenin hakkaniyetle bağdaĢtığını özellikle düĢünmüyorum. Bu, iĢte, önceden itiraz
ediyorduk... Evet, biz, AK PARTĠ olarak, AK PARTĠ hükûmetleri olarak bu sorunun daha fazla büyümeden ve mümkün olduğu ölçüde
hiç kimsenin burnu dahi kanamadan çözülmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, bununla ilgili yapılması gereken her
türlü çalıĢmayı da yaptık.
Bugün ifade edilen “ Dil yasak…” Hayır, Türkiye‟ de dil yasak değil, diller yasak değil. Türkiye‟ de Ģu anda dillerin kullanımı,
her Ģeyi serbest. Eğer resmî dil derseniz, resmî dilin Türkçenin dıĢında bir dil olmayacağı bizim Anayasa‟ mızda açıkça yazılıdır. Bizim
de Hükûmet olarak politikamız bunun aynen sürdürülmesidir. Ama, Kürtçe konuĢmanın sokakta yasak olduğu bir dönemden
üniversitelerde Kürdoloji enstitülerinin kurulduğu dönemlere Türkiye geldi. Bu noktada bireysel hak ve özgürlüklerin sonuna kadar
kullanılması için her türlü çalıĢmayı bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmakta kararlıyız.
Bu noktada özellikle vurgulamam gereken baĢka bir Ģey de Ģu: Değerli arkadaĢlar, 1914-1918 Ģartlarında sadece Ermeniler acı
çekmedi. O dönemde Anadolu‟da yaĢayan bütün topluluklar acı çekti, Türkler de acı çekti, Kürtler de acı çekti, diğer tüm topluluklar,
tüm halklar acı çekti. Bunu, bir tek Ermenilerin acısını soykırım diye yutturmaya çalıĢan dünyanın, Türkiye üzerine hesap yapan bazı
ülkelerin bu noktadaki yutturmasını mazur gösterecek hiçbir görüĢe katılmamız mümkün değildir. Filistin benzetmesi yapmak da baĢlı
baĢına ayrı bir talihsizliktir. Filistin, kendi vatanını savunmak için mücadele eden bir ülke konumundadır ama Türkiye Cumhuriyeti,
Kürt‟ üyle, Türk‟ üyle, Laz‟ ıyla, Çerkez‟ iyle, Arap‟ ıyla, Alevi‟ siyle, Sünni‟ siyle Anadolu‟ da yaĢayan bütün insanların kurucusu olduğu
bir devlettir. Bu devlet hepimizin, bu ülke hepimizin. Birinci Dünya SavaĢı‟ nda da, Çanakkale‟ de de, KurtuluĢ SavaĢı‟ nda da
dedelerimiz birlikte çarpıĢtı. Bu topraklarda Türk‟ ün ne kadar hakkı varsa Kürt‟ ün de o kadar hakkı vardır, Kürt‟ ün ne kadar hakkı
varsa Arap‟ ın da o kadar hakkı vardır, her yaĢayan insanımızın aynı ölçüde hakkı vardır. Biz bu anlayıĢla hareket ediyoruz, ortak
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geçmiĢimizi ortak geleceğe taĢımanın gayreti içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktadaki müsteĢrik yaklaĢımları asla kabul etmediğimizi,
oryantalist yaklaĢımları asla kabul etmediğimizi özellikle bir kez daha belirtmek istiyorum.
“ Operasyonlar komutanın denetimine geçecek.” gibi hiç aslında… Bazen arkadaĢlarımız konuĢurken acaba bizim elimizdeki
metin ile arkadaĢlarımıza dağıtılan metin arasında bir fark mı var, onlar aynı metni okumuyorlar mı diye doğrusu ben çok tereddüt
ettim. Hayır, burada, operasyonun icrası dıĢında askerî idareye verilen hiçbir yetki yoktur. Orada da Bakanlar Kurulu tarafından
çerçevesi son derece sıkı Ģekilde çizilmiĢ bir durum vardır.
Ben bir tek cümleye katılıyorum: “ Ülke üzerinde büyük oyunlar oynanıyor.” E, ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyenlerin
yapacağı en kolay iĢ terörü kullanmaktır. Niye bu oyuna geldi terör örgütü madem ve ona destek veren uzantılar? Size Ģimdi
soruyorum, bütün içtenliğimle soruyorum: Sözde “ özyönetim” diye Ģehirler âdeta iĢgal edilmeseydi, Ģehirlerde kurtarılmıĢ bölge
oluĢturma giriĢimleri olmasaydı Cizre bugün geldiği duruma gelir miydi, Nusaybin bugün geldiği duruma gelir miydi? Sözde
demokrasiyi söylüyoruz ama 23 Temmuz 2015‟ te gece yatağında hunharca Ģehit edilen polislere bu tepki niye verilmedi? “ Hayır,
terörle bu iĢler olmaz.” diye o gün neden konuĢulmadı?
1990‟ lara dönülmekten bahsediliyor. Türkiye 1990‟ lara dönmeyecek arkadaĢlar. Eğer Türkiye'nin 1990‟ lara dönme iradesi
olsaydı Ģunu bilin ki bu operasyonlar bu kadar uzun sürmezdi. Bir tek sivilin burnu kanamasın diye askerimizin, polisimizin, güvenlik
güçlerimizin gösterdiği bu hassasiyet olmasaydı bu operasyonlar bu kadar uzun sürmezdi. Bu hassasiyet bundan sonra da sürecek ama
bu milletin vekilleri olarak her birimiz de bilmeliyiz ki hiçbir devlet kendi egemenlik alanında baĢka bir yapıya müsaade etmez,
edemez. Hele hele terörle Türkiye Cumhuriyeti‟ nin dize getirmeye çalıĢan güç odaklarına ve terör örgütlerini maĢa olarak kullananlara
karĢı da Türkiye Cumhuriyeti diz çökmez. Bu anlayıĢla bu yasa tasarısı hazırlandı.
Ben, destek veren Milliyetçi Hareket Partisine ve Cumhuriyet Halk Partisine özellikle teĢekkür ediyorum. Bundan sonra,
dediğim gibi, kanun sonuçlandırılıncaya kadar olacak olan katkılarınıza da Ģimdiden ayrıca teĢekkür ediyorum.
Sayın BaĢkanım, teĢekkür ederim.
BAġKAN – Ben teĢekkür ediyorum Sayın Bakanım.
Sayın Haberal, kısaca hemen Ģey yapın lütfen.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Sayın BaĢkanım, sizin için kısa yapmaya çalıĢayım da Sayın Bakana cevap vermek Ģart oldu.
Sayın Bakan, biz rakamlardan söz ederken elimizde devlet kurumlarının bize verdiği net rakamları, Ģehit rakamlarını bilerek
söyledik. 1999 yılındaki Ģehit sayımız 236, 2000 yılındaki Ģehit sayımız 29, 2001 yılındaki Ģehit sayımız 20, 2002‟ deki Ģehit sayımız 7,
ondan sonra günümüze kadar geliyor. Bu rakamları bilerek verdim. Siz, benim konuĢmama istinaden, valilerin operasyon yapmasın
emri vermeyeceğini söylediniz, “ Böyle bir Ģeyi devletin valisi yapmaz.” dediniz, biz de aynı Ģeyi umuyorduk efendim, çok doğru
diyorsunuz ama Sayın BeĢir Atalay ĠçiĢleri Bakanı iken “ Güvenlik birimlerimiz çözüm sürecinin hassasiyeti nedeniyle çok temkinli,
dikkatli çünkü bizim talimatımızdır o.” dedi mi? Dedi. Gene Sayın BeĢir Atalay “ Eğer çok büyük sorun oldu da valiler izin vermediyse
o da valimizin yaptığı yanlıĢ bir tutum olabilir.” dedi mi? Dedi. Demek ki efendim, biz konuĢurken sizi referans alıyoruz, sizin
Hükûmetinizin bakanlarını referans alıyoruz. Maalesef, valiler operasyon emri vermemiĢtir, buna göz yummuĢlardır efendim ve sizin
diğer dediğiniz de çok hassas bir konudur, özellikle üstünde durmak lazım. ĠĢte, daha önceki dönemde, 2002‟den önceki dönemde
askerlerin zayiat vermemek için operasyon yapmadıklarını, operasyona çıkmadıklarını söylediler efendim, bunu ispat etmekle
mükellefsiniz. Hangi ordu, hangi asker, hangi bölük, hangi tim, hangi takım komutanı operasyon emri aldığı hâlde çıkmamıĢtır? Arada
bir fark var, operasyon emri isteyip almamak, çıkmamak; operasyon emri aldığı hâlde göreve çıkmamak. Elinizde bir bilgi, veri var mı
efendim bununla ilgili? Bunu da merak ediyorum.
Ve gelelim, hemen bir Ģey söyleyeceğim, bu dönemle ilgili, “ Çözüm sürecinde yapılmıĢtır.” dediniz, siz de sayın vekile hitap
ederek söylediniz. Ben de söyleyeyim, ötesi var, bakın, burada. “ O dönemde ne yapıldı?” dediniz ya, daha yapılanlar var Sayın Bakan.
Devletin yetkilisi konuĢuyor, yetkisini söylemek istemiyorum buradan, kitap bu, basılan kitap, o malum kitap. “ Bu konuda haksızlık
yapıyorsunuz. Siz buradan da örgütü yönetiyorsunuz, buna müsaade ediyoruz. Heyetlerin geliĢ gidiĢ imkânlarını da sağlıyoruz, bunları
hiç yokmuĢ gibi değerlendiriyorsunuz.” diyor. Bunu diyen, devletin en üst makamı. Kime söylüyor? Abdullah Öcalan‟ a söylüyor. Ne
zaman söylüyor? Sizin “ Biz her Ģeyi yaptık.” dediğiniz süreçte söylüyor efendim. Gene aynı Ģahıs, ne diyor? “ Bu
değerlendirmelerinizde olumlu yapılmıĢ olan hiçbir Ģeyden bahsetmiyorsunuz.” diyor. “ Bir Öcalan imajı âdeta yeniden oluĢtu.” diyor.
“ Daha önceki değerlendirmelerden çok farklı olarak, burada yürütülen çalıĢmalarla bugün kamuoyu sizi çok daha farklı
değerlendiriyor.” diyor. Bunu diyen kim? Devletin en yüksek güvenlik yetkilisi. Ne zaman oluyor efendim? Sizin dediğiniz, o baĢarıyla
anlattığınız çözüm sürecinde oluyor.
Peki, o dönemde ne oluyor efendim? Çözüm süreci, siz el uzatmıĢsınız devlet olarak -demin, baĢta söyledim, bunun eleĢtiri
tarafı baĢka, devlet olarak el uzatmıĢsınız, iyi tarafından bakmaya çalıĢıyorum bu ülkenin vatandaĢı olarak- ne oluyor? PKK bölge
mahkemeleri kuruyor. Ne oluyor? Zorla para topluyor. Ne oluyor? Kendine biat etmeyen vatandaĢları, korucuları infaz ediyor. Ne
ediyor? Özerklik ilan ediyor, “ öz yönetim” diyor, sözde Ģehitlikler yapıyor, kuruyor; devlet buna müsaade ediyor. Ne yapıyor?
Hendekler, mayınlar, canlı bombalar; ondan sonra bir bakıyoruz, çözüm nerede? Çözüm buzdolabında falan değil, bu süreç,
hendeklerde. Çözüm Ankara‟ da, bomba olarak üstümüze yağıyor. Ne yaptılar? “ PKK‟ yla görüĢen arkadaĢı ben gönderdim.” dedikten
sonra “ barıĢ, barıĢ, barıĢ, barıĢ” dediler devleti karĢılarında görünce. Ama bakın, burada var, yandaĢlar trafik kazası ihbarıyla
çağırdıkları polisleri kahpece katletsinler, beyler “ barıĢ” desin. Sivil halkın yolunu kessinler, araçlarını yaksınlar, kimsenin sesi
çıkmasın ama “ barıĢ.” Ellerinde silahlar, molotoflar, yüzlerinde maskeler, devlet tehdit edilsin ama barıĢ için yürüsünler. Bir ambulans
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görevlisini, Ģoförleri “ Hasta var.” diye çağırsınlar, bütün sağlık personelini katletsinler ama “ barıĢ” desinler. Ama Sayın Bakan, kusura
bakmayın, siz de açıklamalarınızda maalesef yeterli eleĢtiride bulunmuyorsunuz. Nasıl yeterli eleĢtiride bulunmuyorsunuz? Bizim
söylediklerimizi hâlâ siyasi bir argüman olarak alıp, iĢte, valiler, iĢte, eski dönem, önceki dönem…
BAġKAN – Sayın Haberal…
ERKAN HABERAL (Ankara) – Bitiriyorum efendim.
Önceki dönem, o dönem, bu dönem… Hayır efendim, biz yapıcıyız, biz devletten yanayız, biz bu milletten yanayız, biz
cumhuriyetten yanayız, biz bu toprağın çocuklarıyız. Diyoruz ki: “ Yapılan Ģey yanlıĢtır efendim.” Ki ilk konuĢmamda çok hassas,
kenarından gittim, eleĢtirmemek adına bu yönde ama ortada bir gerçek var; Özel Harekât kaldırıldı, askerin yetkileri kaldırıldı, askerler
içeri atıldı. Efendim, Hükûmet Milliyetçi Hareket Partisi değildi, iktidar da biz değildik Sayın Bakanım.
Hatırlatmak istedim, teĢekkür ediyorum efendim.
BAġKAN – Ses kayıt cihazında yine bir arıza olduğu için toplantıya ara veriyorum.
Kapanma Saati: 14.16
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 14.26
BAġKAN: Yusuf BEYAZI T (Tokat)
BAġKAN VEKĠ LĠ : Hüseyin ġAHĠ N (Bursa)
SÖZCÜ: M urat BAYBATUR (M anisa)
KÂTĠ P: M etin AKGÜN (Tekirdağ)

BAġKAN – Tasarının tümü üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Sayın milletvekilleri, tasarı daha önce tüm üyelerimize dağıtılmıĢ olduğundan zaman kaybını önlemek amacıyla tasarının
maddelerinin tekrar okutulmadan okunmuĢ sayılması, varsa sadece önergelerin okunmasını ve görüĢmelerin madde numarası
belirtilmek suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının 1‟ inci maddesinin görüĢmelerine baĢlıyoruz.
TÜRK SĠ LAHLI KUVVETLERĠ PERSONEL KANUNU Ġ LE BAZI KANUNLARDA DEĞĠ ġĠ KLĠ K YAPI LM ASI NA DAĠ R
KANUN TASARI SI
MADDE 1- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aĢağıdaki bent eklenmiĢtir.
"z) Ġtibari rütbe: YurtdıĢı sürekli veya geçici görevlere atanan ya da görevlendirilen subay ve astsubaylara, özellik arz eden
durumlarda, görev süresince rütbesinin bir üst rütbesinde verilen rütbedir."
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebinde bulunanlara sırayla söz vereceğim.
Yalnız, sizden istirhamım özellikle, karĢılıklı söz düellosuna girmeden sadece madde üzerinde görüĢmelerimizi tamamlayalım.
Sayın AtaĢ, buyurun.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – BaĢkanım, daha önceki konuĢmalarda da karĢılıklı söz düellosuna ben girmedim, sadece
arkadaĢların ifade ettiklerine kendim bir açıklama getirmeye çalıĢtım. Partimizin fikirlerini ifade ettim, yoksa ben kimseyle bir sataĢma
süreci yaĢamadım.
Bu 1‟ inci maddeye iliĢkin yani yurt dıĢında sürekli veya geçici görev yapan subay ve astsubaylara ihtiyaç duyulması hâlinde
rütbesinin bir üst rütbeye yükseltilmesi ifadesi var. Bunun biz yanlıĢ olduğunu düĢünüyoruz, haksızlık olduğunu düĢünüyoruz. Çünkü
eğer üst rütbeli bir subay ya da astsubaya ihtiyaç oluyorsa onun gönderilmesi doğru olandır. O vasıfta olmayan birinin sırf yurt dıĢında
görev yaptığı için farklı bir görevle görevlendirilmesi yanlıĢtır diye ifade edeyim.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Kısa bir açıklama yapayım müsaade ederseniz.
BAġKAN – Buyurun Sayın Bakanım.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, buradaki rütbe, itibari rütbe yani bir üst rütbeyi
verdiğimiz zaman üst rütbenin özlük haklarından faydalanmıyor. Bu, NATO üyesi pek çok ülkenin uyguladığı… Diyelim ki bizim bir
albay göndermemiz gerekiyor ama o anda o göreve uygun olan bir albay değil de yarbayımız var, bu yarbayımızı albay itibari rütbesiyle
gönderiyoruz ama özlük hakları ve her Ģeyi yarbay olarak devam ediyor. Burada “ itibari” denilmesinin amacı da o, burada herhangi bir
özlük hakkı kazanılması, yurt dıĢına birisinin gittiğinde rütbe alarak dönüyor olması mümkün değil; bu, zaten bizim askerî
hiyerarĢimize de uygun değil. Sadece teknik olarak açıklamıĢ olayım.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Madde üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 1'inci maddesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
BAġKAN – Söz mü istiyorsunuz, gerekçeyi mi okutalım?
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Gerekçemi zaten ifade etmiĢtim BaĢkanım.
BAġKAN – Peki, teĢekkür ediyorum, sağ olasınız.
Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiĢtir.
Tasarının 2‟ nci maddesinin görüĢmelerine baĢlıyoruz.
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MADDE 2- 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve üçüncü
fıkrasında yer alan “ ve ayrıca üstün baĢarı sebebiyle terfi usul ve Ģartları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“ c) Üstün baĢarılı yüzbaĢı ve binbaĢıların terfi esasları: YüzbaĢı ve binbaĢıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden
bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun %95 ve daha yukarısında ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun
%95 ve daha yukarısında olanlar, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde
(kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında) ayrı ayrı sıralanırlar. Bu Ģekilde sıralanan subaylardan, kendi sınıfı mevcudunun
veya mevcudun azlığı sebebiyle birleĢtirilen sınıfların toplam mevcudunun; muharip sınıflar için %8'ine kadarı, yardımcı sınıflar için
%4'üne kadarı ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından bir üst rütbeye
yükseltilebilir.
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebinde bulunanlara sırasıyla söz vereceğim.
Söz talebi yok.
Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 2'nci maddesinin “ Jandarma Genel Komutanı” ndan önce “ Deniz
Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı” ibaresi eklenerek değiĢtirilmesini arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Gerekçe…
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Madde yer alan komutanlıkların daha açık Ģekilde belirtilmesi gerekmektedir. “ Ġlgili” ibaresi sorumlu komutanlıkları net ifade
etmediği için anlaĢılmasında güçlük çıkaracaktır.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiĢtir.
2‟ nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiĢtir.
3‟ üncü maddeye geçiyorum.
MADDE 3- 926 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin baĢlığı “ IV- Kadroların tespiti, muvazzaf subay kadro oranları ve albayların
fiili hizmet süresinin uzatılması:” Ģeklinde ve birinci fıkrasının (c) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“ c) Albaylardan Yüksek Askerî ġura tarafından o yıl için hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı 50 nci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Ancak bunlardan, aĢağıdaki esaslara göre tefrik
edilenler, kadrosuzluktan emekliye sevk edilmezler ve (b) bendine göre tespit edilen miktarın dıĢına çıkarılarak fiili hizmet süreleri iki
yıl uzatılır. Bunların müteakip yıllarda da aynı esaslarla hizmet sürelerinin uzatılması için 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d)
bentleri saklı kalmak Ģartıyla bu bentteki esaslara göre ayrıca Yüksek Askerî ġura kararı alınır.
Her yıl 30 Ağustos tarihi itibarıyla hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen toplam
albay miktarı ile bunların yıllara, neĢetlere, sınıflara, branĢlara veya ihtisaslara göre kontenjanları, aĢağıda belirtilen oranları aĢmamak
üzere ve neĢet mevcutlarına göre dengeli dağılım çerçevesinde Yüksek Askerî ġura kararı ile tespit edilir. Kuvvet komutanlıkl arı,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı olmak üzere;
I- Ġlk defa fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, o yıl hizmet kadrosu fazlalığı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk
edilecek toplam albay miktarının %25'ini; bunlar arasından müteakip dönemlerde uzatılacakların miktarı ise bir önceki dönemde
uzatma kararı alınmıĢ olanların miktarının %75'ini geçemez.
II- (I) numaralı alt bentte belirlenmiĢ orana göre hesaplanacak ilk defa fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, Genelkurmay
BaĢkanlığınca onaylı Türk Silahlı Kuvvetleri insangücü planında belirlenmiĢ yıllık subay yetiĢtirme miktarının %3'ünün altında olması
halinde bu sayıya kadar artırılabilir.
III- (I) ve (II) numaralı alt bentlerde belirlenmiĢ oranlara göre bulunacak sayıların küsuratlı değerleri yarıma eĢit veya yarımdan
büyükse bu küsuratlı değerler tama iblağ edilir.
Yüksek Askerî ġura (I) ve (II) numaralı alt bentlerde belirtilen oranları artırmaya yetkilidir.
Her yıl Yüksek Askerî ġura tarafından, hizmet kadrosu fazlası olarak belirlenen albaylar ile daha önceki yıllarda fiili hizmet
süresi uzatılmıĢ albaylara 54 üncü maddede belirtilen esaslara göre değerlendirme notu verilir. Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun
%90'ının (dahil) üzerinde olması ve ilgilinin talep etmesi kaydıyla hizmet ihtiyacı, yeterlik notu ve Yüksek Askerî ġuraca belirlenmiĢ
kontenjanlar esas alınarak tefrik edilecek albayların fiili hizmet süreleri Yüksek Askerî ġura kararı ile bu bentteki esaslara göre yaĢ
haddine kadar uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayanlar ise 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye
sevk edilirler.
Bu bent hükümlerine göre hizmete devam ettirilen albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenler 50 nci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler.”
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebi var mı?
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DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Buyurun.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Bu maddeyle ilgili Sayın Bakanımıza bir soru sormak istiyorum.
Yüksek Askerî ġûranın yetkisi olduğu hâlde böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu?
Bir de üsteğmenler için erken terfi -bir önceki maddede ama- imkânı vardı, bu kaldırılıyor; bunun gerekçesini öğrenebilir miyiz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ġsterseniz Ģöyle söyleyeyim: Teknik olarak önce Albayımız bir bilgi
versin, ondan sonra ben Ģey yapayım.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANI HÂKĠM ALBAY MURAT YAMAN
– Sayın Vekilim, 2‟ nci maddedeki üstün baĢarı kıdeminin kaldırılma gerekçesi, malumlarınız olduğu üzere, üstün baĢarı kıdemi toplam
3 kere verilebiliyor, onun dıĢında, Silahlı Kuvvetlerde 3 kıdem daha var; yüksek lisans kıdemi ve akademi kıdemi; dolayısıyla, altı yıl
erken albay olabiliyor bir subay. Bu, üst rütbelerde büyük bir yığılmaya neden olmuĢ durumda, albay sayımızda çok fazlalık var.
Dolayısıyla, hem üsteğmenlikte yani albay sayımızın üst rütbelerde ve astsubaylar için kıdemli baĢçavuĢ sayımızın üst rütbelerde
yığılmaya neden olmasından dolayı üsteğmen ve üstçavuĢ rütbelerindeki üstün baĢarı kıdemi verilmesi uygulamasına son veriliyor.
Albaylarla ilgili olarak, malumlarınız olduğu üzere, Ģu anda albayların görev süresi kanun gereği aslında yirmi sekiz yıl fakat
Yüksek Askerî ġûranın daha önce almıĢ olduğu bir kararla 3 dönem olarak uzatılmıĢ ve otuz bir yıl olarak uygulanagelmiĢ. ġimdi,
mevcut sistemde bir albayın görev süresini uzatmanız için sicil Ģartı ve sicil sıralaması arandığından dolayı ve Ģu andaki si stemde sicil
aralıklarımız çok dar olduğundan dolayı, örneğin 30‟uncu sıradaki bir albayı uzatabilmek için Yüksek Askerî ġûranın önündeki 29
kiĢiyi de uzatmak zorunluluğu var mevcut kanuna göre. Dolayısıyla, hizmet ihtiyacı bulunmayan albayları da biz bu çerçevede uzatmak
durumuyla karĢı karĢıya kalmıĢ durumdayız. Yüksek Askerî ġûra bundan hareketle otuz bir yıl kararı almıĢ fakat geçtiğimiz ġûrada bu
otuz yıla indirildi, bundan sonraki yıllarda da bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yirmi sekiz yıla indirilecek yani normalde, normal
kanun gereği hizmet süresi yirmi sekiz yıl olarak belirlenerek albaylarımız yirmi sekiz yılın sonunda emekliliğe sevk edilecekler. Bu
getirdiğimiz düzenlemeyle hizmetine ihtiyaç duyduğumuz gerçekten liyakatli ve baĢarılı olan albaylarımızı eski sistemde en fazla üç yıl
uzatabilirken bu getirdiğimiz sistemle biz Yüksek Askerî ġûra kararıyla 60 yaĢına kadar uzatabilme imkânı getiriyoruz. Yani özetle bu
sistemin getirilme nedeni: Daha önceki sistemde sicil Ģartına bağlı olarak gerçekten hizmetine ihtiyaç duymadığımız albayları uzatmak
zorunluluğu olmasından kaynaklı mahzurların giderilmesi.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Madde üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 3'üncü maddesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Gerekçe…
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Mevcut madde iktidar tarafından istismar edilmeye açıktır. Emeklilik yaĢı dolmuĢ albayların emekliliğe ayrılmaması kim
tarafından ve nasıl belirleneceği belli olmayan “ nitelik” kavramıyla iktidara yakın albayların görev sürülerinin uzatılmak istendiği
açıktır. GeçmiĢte askerî vesayete karĢı olduğunu iddia eden AKP Hükûmeti, bu maddeyle kendi siyasi görüsüne yakın albayların görev
süresini uzatıp askerî vesayeti güçlendirmektedir. Bu anlayıĢ demokratik siyasetin önünü tıkayacaktır. Özellikle Nusaybin, Cizre,
ġırnak, Yüksekova'da gerçekleĢtirilen sivil katliamlar düĢünüldüğünde maddenin yeni katliamlar yapılması için yönetici askerî kadro
ihtiyacını karĢılamak istediği tartıĢılmayacak kadar nettir.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkanım.
BAġKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiĢtir.
4‟ üncü maddeye geçiyorum.
MADDE 4- 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve üçüncü
fıkrasında yer alan “ ve ayrıca üstün baĢarı sebebiyle terfi usul ve Ģartları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“ b) Üstün baĢarılı kıdemli üstçavuĢ ve baĢçavuĢların terfi esasları: Kıdemli üstçavuĢ ve baĢçavuĢların bu rütbelerine ait bekleme
sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun %95 ve daha yukarısında ve sicil notu
ortalaması da sicil tam notunun %95 ve daha yukarısında olanlar, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda rütbelerine göre
kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu Ģekilde sıralanan astsubaylardan, kendi sınıfı mevcudunun veya mevcudun azlığı
sebebiyle birleĢtirilen sınıfların toplam mevcudunun; muharip sınıflar için %8'ine kadarı, yardımcı sınıflar için %4'üne kadarı ilgili
kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından bir üst rütbeye yükseltilebilir.”
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebinde bulunan yok.
Madde üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
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Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 4'üncü maddesinin “ Jandarma Genel Komutanı” ndan önce “ Deniz
Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı” ibaresi eklenerek değiĢtirilmesini arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Gerekçe…
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Madde yer alan komutanlıkların daha açık Ģekilde belirtilmesi gerekmektedir. “ Ġlgili” ibaresi sorumlu komutanlıkları net i fade
etmediği için anlaĢılmada güçlük çıkaracaktır.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiĢtir.
5‟ inci maddeye geçiyorum.
MADDE 5- 926 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ altı” ibaresi “ beĢ” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebinde bulunan yok.
Madde üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 5‟ inci maddesinin “ beĢ” ibaresi yerine “ altı” Ģeklinde
değiĢtirilmesini arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Gerekçe…
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
DeğiĢtirilmek istenen maddenin mevcut kanun maddesi Ģeklinde kalmasının daha uygun olacağı düĢünülmektedir.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiĢtir.
6‟ ncı maddeye geçiyorum.
MADDE 6- 926 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
“ Ancak, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (VII) numaralı bendi veya
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesi kapsamında avukatlık ücreti ödenmiĢ olanlara ayrıca bu ödeme yapılmaz.”
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebinde bulunan yok.
Madde üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 6‟ ncı maddesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Gerekçe…
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Maddede 926 sayılı Kanun‟ un ek 32‟ nci maddesi kapsamında mükerrer ödeme yapılmaması konusu belirtilmiĢtir. Bunun
yanında askerî personelin avukatlık ücretlerinin de personel tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle maddenin tamamen
kaldırılarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiĢtir.
7‟ nci maddeyi görüĢmeye açıyorum.
MADDE 7- 926 sayılı Kanuna aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
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"EK MADDE 35- Ġtibari rütbe; yurtdıĢı sürekli göreve atananlar için Genelkurmay Personel BaĢkanlığının, yurtdıĢı geçici
göreve görevlendirilenler için ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel
baĢkanlıklarının onayı alınmak suretiyle verilebilir. Ġtibari rütbe alan personel, bu rütbenin sahip olduğu yetkileri sadece yabancı ülke
personeline karĢı mevcut uluslararası anlaĢmalar çerçevesinde kullanır. Ġtibari rütbeden dolayı maaĢ farkı veya ilave tazminat ödenmez
ve bu personele gerçek rütbesinin özlük hakları verilir. Ġtibari rütbe, personelin yurtdıĢı sürekli veya geçici görevi sona erdiğinde son
bulur."
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebi yok.
Madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 7‟ nci maddesinde yer alan "Jandarma Genel Komutanlığı"ndan
önce yer alan "ilgili kuvvet komutanlıkları"nın "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı" Ģeklinde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Maddede yer alan komutanlıkların daha açık Ģekilde belirtilmesi gerekmektedir. “ Ġlgili” ibaresi sorumlu komutanlıkları net ifade
etmediği için anlaĢılmasında güçlük yaĢanmaktadır. Bu nedenle, komutanlıkların isimleriyle belirtilmesi maddeyi daha anlaĢılır
kılacaktır.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiĢtir.
8‟ inci maddeyi görüĢmeye açıyorum.
MADDE 8- 926 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
"GEÇĠCĠ MADDE 40- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce üsteğmen rütbesinde üstün baĢarı kıdemi alanlar için bu
Kanun ile yapılan değiĢiklikten önceki ek 19 uncu madde hükümlerinin uygulanmasına devam edilir."
BAġKAN - Madde üzerinde söz talebi yok.
Bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 8'inci maddesinin sonunda yer alan "...uygulamasına devam
edilir," ibaresinden sonra "ve bu madde resmi gazete yayınlandığı gün yürürlüğe girer." ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Önerilen ibarenin madde sonuna eklenmesi maddeyi daha anlaĢılır kılacaktır. Maddenin yürürlük tarihi de belirtilmelidir.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiĢtir.
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına iliĢkin yedi önerge vardır. Önerge iĢlemlerini yapacağız.
Ġlk önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ na aĢağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Birol Ertem
YaĢar Tüzün
Dursun Çiçek
Hatay
Bilecik
Ġstanbul
"MADDE 9- 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aĢağıdaki geçici 40. madde eklenmiĢtir.
GEÇĠCĠ MADDE 40- Bu Kanunun 36. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri, 50. maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi, 65. maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri ve 94. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile
106. maddesi; 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (Mülga) 250. maddesiyle yetkili ağır ceza
mahkemelerinde görülmek üzere açılan ve 02.07.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca görevlerine devam
eden ağır ceza mahkemelerinde görülen veya bu mahkemelerde derdest durumda iken 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununa 21.02.2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen geçici 14. maddesi gereğince yetkili ve görevli
mahkemelere devredilen davalar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 02.07.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 75.
maddesiyle değiĢik (Mülga) 10. maddesiyle kurulan ağır ceza mahkemelerinde görülmek üzere açılan ve bu mahkemelerde derdest
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durumda iken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 21.02.201.4 tarihli ve 6526 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen geçici 14.
maddesi gereğince yetkili ve görevli mahkemelere devredilen davalarda uygulanmaz.”
BAġKAN – Önerge sahipleri adına söz talep eden?
Sayın Çiçek, buyurun.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, tasarı hakkında yaptığım genel açıklamada da vurguladığım gibi, geçtiğimiz
süreçte “ Ergenekon” , “ Balyoz” , “ Askerî Casusluk” gibi adlar adı altında, baĢta terörle mücadele olmak üzere silahlı kuvvetlerde
baĢarıyla görev yapmıĢ askerler, aydınlar haksız yere cezaevlerinde yıllarca manevi iĢkence gördüler. GeçmiĢte terörle mücadelede
vatan için görev yapmıĢ bu askerlerin yaĢadığı mağduriyetlerin herkes tarafından kabul edildiği bir gerçektir. Biraz önce Sayın
Bakanımız da o sürecin özeleĢtirisini yaptı ve görülmekte olan davalarla, yargının önündeki davalarla, örgütsel bağlantılarla bu sürecin
bir dıĢ destekli örgüt tarafından, terör örgütü tarafından kasıtlı olarak icra edildiği ortadadır. ġimdi, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu‟ nun görüĢüldüğü bir ortamda bu kardeĢlerimize yönelik, bu mağdurlara yönelik, hatta, cezaevlerindeki manevi iĢkenceye
dayanamayarak Ģehit olan adalet Ģehitlerimize yönelik hakların iadesi anlamında bu maddenin Komisyonda kabul edilmesini talep
ediyoruz. Böylece, geçtiğimiz süreçte yaĢanan haksızlıklar en azından onarılacak, itibarları iade edilecek. ġu an bölgede görev yapan,
her an gazi ve Ģehit olmayla karĢı karĢıya olan silahlı kuvvetler mensupları da bundan büyük bir motivasyon kaynağı olarak istifade
edecektir. Dolayısıyla, bu konunun bu tasarıya eklenmesini talep ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, okunan önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkanım, isterseniz çok kısa bir bilgi arz edeyim
Komisyonumuza.
ġimdi, sayın milletvekilimizin ve milletvekillerimizin verdiği önergeyle ilgili Bakanlığımızda süren bir hazırlık var. Dolayısıyla,
bu konuyu ayrı bir yasa tasarısında düzenlemeyi biz de hedefliyoruz. Onu bir bütün olarak ele almanın daha doğru olacağı kanaatimiz
var. Onun için, önergenin içeriğine katılmakla birlikte, Ģu anda bu kanun tasarısında değil, baĢka bir kanun tasarısıyla konunun bizim de
gündemimizde olduğunu özellikle, bilgi olarak sunmak istiyorum.
Önergeye katılamıyoruz bu nedenden dolayı.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ na aĢağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Birol Ertem
YaĢar Tüzün
Dursun Çiçek
Hatay
Bilecik
Ġstanbul
"MADDE 9- 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aĢağıdaki geçici 40. madde eklenmiĢtir.
GEÇĠCĠ MADDE 40- 2005 tarihinden itibaren, 4.12.2004 tarihli ve 5271. sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (Mülga) 250.
maddesiyle yetkili ağır ceza mahkemelerinde görülmek üzere açılan ve 02.07.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi
uyarınca görevlerine devam eden ağır ceza mahkemelerinde görülen veya bu mahkemelerde derdest durumda iken 12.4.1991 tarihli ve
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 21.02.2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen geçici 14. maddesi gereğince
yetkili ve görevli mahkemelere devredilen davalar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 02.07.2012 tarihli ve 6352 sayılı
Kanunun 75. maddesiyle değiĢik (Mülga) 10. maddesiyle kurulan ağır ceza mahkemelerinde görülmek üzere açılan ve bu
mahkemelerde derdest durumda iken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 21.02.2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanunun 1. maddesiyle
eklenen geçici 14. maddesi gereğince yetkili ve görevli mahkemelere devredilen davalar kapsamında hazırlık soruĢturması dahil
haklarında adli ve idari soruĢturma yürütülen, dava açılan, tutuklanan, açığa alınan, isteği veya isteği dıĢında emekliye sevk edilen,
meslekten ihraç edilen veya hüküm verilen astsubay ve subaylar ile general ve amirallerin haklarında soruĢturma açıldığı tarihten tekrar
göreve baĢlatıldıkları tarihe kadar açıkta, gözaltında, tutuklulukta, hükümlülükte veya emeklilikte geçen sürelerin;
a) Tamamı kıta hizmetinde geçmiĢ sayılır.
b) Her yılı için sicil tam notu verilmiĢ sayılır.
c) Her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükseltilmesi (generaller hariç) suretiyle değerlendirilir.
d)Tamamı rütbe kıdemlerinde ve bir üst rütbeye terfide (askeri hakim ve savcılar için birinci sınıfa ayrılma ile askeri yüksek
mahkemelere seçilme hakkının elde edilmesi ve kaybedilmemesinde) dikkate alınır.
e) Tamamı kadar emeklilik yaĢ hadleri uzatılır.
Astsubay, subay ve general ve amiraller bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde kurumlarınca görevlerine
baĢlatılır.
Bu Kanun kapsamındaki astsubay ve subaylar ile general ve amiraller hakkında, bu Kanunun 36. maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri, 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 65. maddesinin birinci arasının (a), (d), (e), (h)
ve (1) bentleri. ve 94. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 106. madde hükümleri uygulanmaz."
BAġKAN – Evet.
Buyurun.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Gerekçeyi açıklamak istiyorum.
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ġimdi, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereği, tutuklu olan, hakkında iddianame düzenlenen personelin sicil alması,
terfi etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, bu süreçte haksız yere tutuklu kalan, hakkında iddianame düzenlenen subay, astsubay bütün
askerler mağdur durumdadır; sicil alamadıkları için terfi edememektedir, özlük haklarında büyük kayıpları vardır, özellikle ġark görevi
dâhil atamalarda sıkıntılar yaĢamaktadırlar ailece. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için, özellikle bu tasarıdan sonra ilk tasarının
“ iadeiitibar” adını verdiğimiz bu tasarı olması konusunda Sayın Bakanımızdan, Bakanlık yetkililerinden söz almak istiyoruz bu yasama
dönemi kapanmadan önce.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Bakanım, buyurun.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, sayın milletvekilimizin ve milletvekillerimizin verdiği önerge
gerçekten ayrı bir çalıĢma konusu, bizim bu konuda hazırlığımız var. Bu verilen önergenin içeriğini de bu hazırlık kapsamında
değerlendireceğiz. O açıdan önergeye katılamıyoruz.
BAġKAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ na aĢağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. (10.06.2016)
Birol Ertem
YaĢar Tüzün
Dursun Çiçek
Hatay
Bilecik
Ġstanbul
MADDE 9- 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aĢağıdaki geçici 40. madde eklenmiĢtir.
GEÇĠCĠ MADDE 40- Bu Kanun kapsamında olan ve görevlerine baĢlatılan astsubay ve subayların haklarında soruĢturma
açıldığı tarihten tekrar göreve baĢladıkları tarihe kadar açıkta, gözaltında, tutuklulukta, hükümlülükte veya emeklilikte geçen
sürelerinin;
a) Her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece sayılmak suretiyle yeni derece ve kademelerine derhal yükseltilirler.
b) Tamamı kıta hizmetinde geçmiĢ ve her yılı için sicil tam notu verilmiĢ sayılmak koĢulu ile bu Kanunun 4. maddesinin (3)
numaralı fıkrası göz önüne alınarak rütbe terfileri; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun subaylar için 36. maddesi,
astsubaylar için 85. maddesi hükümlerine göre derhal yapılır. Bunların intibakları sonucundaki rütbe ve kıdemleri, haklarında
soruĢturmanın açıldığı tarihte bulundukları nasıpta eĢiti olan astsubay veya subayın bu Kanuna göre göreve baĢlatıldıkları tarih
itibariyle en üst rütbeye ulaĢan eĢiti nasıplı astsubay veya subayın rütbe ve kıdeminden düĢük olamaz.
(2) Bu Kanun kapsamında olan astsubay ve subaylardan dava açılmamakla birlikte haklarında yürütülen hazırlık soruĢturması
dahil adli ve idari soruĢturmalar nedeniyle kendi isteği veya isteği dıĢında emekliye sevk edilen kademe ilerlemesi, derece yükselmesi
ve rütbe terfileri durdurulan veya rütbelerinde beklemeye alınanların, bulundukları nasıpta eĢiti olan astsubay veya subayın bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en üst rütbeye ulaĢan eĢiti nasıplı astsubay veya subayın rütbe ve kıdemi üzerinden intibakları yapılır.
En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulu bitirmiĢ olup da en az kıdemli çavuĢ rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü
hizmet yılını tamamlamıĢ, yedinci hizmet yılını bitirmemiĢ olan astsubaylardan, haklarında adli ve idari soruĢturma baĢlatılmıĢ ya da
dava açılmıĢ olması nedeniyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109. maddesi uyarınca subaylık seçme sınavına
katılamayanların, bulundukları nasıpta eĢiti olan astsubaylardan teğmenliğe naspedilenler var ise, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
itibariyle en üst rütbeye ulaĢan eĢiti nasıplı subayın rütbe ve kıdemine nasıpları yapılır. Derece yükselmesi, rütbe terfii ve astsubaylıktan
subaylığa nasıpta üst rütbede kadro olması Ģartı aranmaz."
BAġKAN – Sayın Çiçek…
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, bu konuda, biraz önceki açıklamalarımın devamı Ģeklinde, Türk Silahlı
Kuvvetleri çok kesin çizgileri olan, hiyerarĢik yapısı olan bir örgüt olarak değerlendirilmeli. Dolayısıyla, tutuklu olduğu için hakkında
soruĢturma ve yargılama olduğu için birçok asker sınavlara girememiĢtir, terfi haklarını kullanamamıĢtır. ġahsım da son üç yıl yine
tutuklu olmam nedeniyle Yüksek Askerî ġûraya girip terfi hakkımı kullanamayan mağdurlardan biriyim. Dolayısıyla, bu
mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, baĢta Komisyonumuzun ve tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin vicdan borcudur diye
değerlendiriyorum.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, biraz önce açıkladığım gerekçelerle katılamıyoruz.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ na aĢağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. (10.06.2016)
Birol Ertem
YaĢar Tüzün
Dursun Çiçek
Hatay
Bilecik
Ġstanbul
MADDE 9- 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aĢağıdaki geçici 40. madde eklenmiĢtir.
GEÇĠCĠ MADDE 40- Bu Kanunun kapsamında olan ve göreve baĢlatılan kurmay subaylardan üst rütbelere veya tuğgeneral ve
tuğamiralliğe terfi ettirilecekler ile general ve amirallerin, haklarında soruĢturma açıldığı tarihten tekrar göreve baĢlatıldıkl arı tarihe
kadar açıkta, gözaltında, tutuklulukta, hükümlülükte veya emeklilikte geçen sürelerinin;
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a) Her yılı bir kaleme ve her üç yılı bir derece sayılmak (generaller hariç) suretiyle yeni derece ve kademelerine derhal
yükseltilirler.
b) Tamamı kıta hizmetinde geçmiĢ ve her yılı için sicil tam notu verilmiĢ sayılmak koĢulu ile kadro Ģartı aranmaksızın Yüksek
Askeri ġûranın KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmaksızın 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 47., 49. ve 54. maddelerine göre üst rütbelere terfileri derhâl yapılır. Bunların intibakları sonucundaki rütbe ve kıdemleri,
haklarında soruĢturmanın açıldığı tarihte bulundukları nasıpta eĢiti olan kurmay subay ya da general veya amiralin bu Kanuna göre
göreve baĢlatıldıkları tarih itibariyle en üst rütbeye ulaĢan eĢiti nasıplı kurmay subay ya da general veya amiralin rütbe ve kıdeminden
düĢük olamaz.
Bu Kanun kapsamında olan kurmay subay, general ve amirallerden dava açılmamakla birlikte haklarında yürütülen hazırlık
soruĢturması dahil adli ve idari soruĢturmalar nedeniyle kendi isteği veya isteği dıĢında emekliye sevk edilen, kademe ilerlemesi, derece
yükselmesi ve rütbe terfileri durdurulan veya rütbelerinde beklemeye alınanların, kadro Ģartı aranmaksızın ve 17.7.1972 tarihli ve 1612
sayılı Yüksek Askeri ġûranın KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmaksızın 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 47., 49. ve 54. maddelerine göre üst rütbelere terfileri, bulundukları nasıpta eĢiti olan kurmay subay, general veya
amiralin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en üst rütbeye ulaĢan eĢiti nasıplı kurmay subay, general veya amiralin rütbe ve
kıdemi üzerinden derhal yapılır.
Üst rütbeye terfide 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 47. ve 49. maddelerindeki üst rütbe kadrosunda
oranlar içinde açık bulunması koĢulu aranmaz."
BAġKAN – Evet, Sayın Çiçek…
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, bu davalar, özellikle Balyoz davası, tabii, üst rütbeli subayların yoğun olarak
mağdur edildiği bir dava. Esas itibarıyla iddia darbe teĢebbüsüdür, ancak davaların sanıklarına baktığımızda sanıkların yüzde 70‟i
denizcidir.
Tabii, geçmiĢteki darbelerde, esas itibarıyla görev alanları açısından daha çok Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı
görev alır, Deniz Kuvvetleri Komutanının ancak darbeden bir gün önce, o da nezaket icabı belki darbeden haberi olur.
Dolayısıyla, sanıkların yüzde 70‟ inin denizci olması ve denizcilerin, son on yılda -Plan ve Prensipler BaĢkanlığında görev yapan
diğer kuvvetler için de, Jandarma için de aynıdır- yetiĢmiĢ personelinin, uzman personelinin hedef seçilmesi, bu kumpasın üst akıl
tarafından, okyanus ötesi tarafından, bilinçli olarak, sistemli olarak icra edildiğini göstermektedir.
Karadeniz‟ e çıkamayan süper güçler, Doğu Akdeniz‟ de enerji kaynaklarında istediği Ģekilde tasarruf yapamayan Ġsrail ve
Amerika BirleĢik Devletleri, “ Bizden gemi alın, silah alın, yazılım alın.” dayatmalarını dinlemeyen Deniz Kuvvetlerine, bu Ģekilde,
FETÖ denilen örgütü kullanarak cezalandırmak istemiĢlerdir, bunu bütün milletimiz biliyor.
Bu süreçte, tabii, yetiĢmiĢ personel, yabancı dil bilen personel bu mağduriyetleri bütün dünyaya anlattık, BirleĢmiĢ Milletlerden
karar çıkarttık. Bu mağduriyetleri Ģu an Türkiye'de kabul etmeyen yok.
Dolayısıyla, bu ordunun, milletin kaynaklarıyla yetiĢmiĢ insanların sistemin dıĢına atılması bir kayıptır, büyük bir kayıptır,
bunun giderilmesi için bu önergeyi sunduk. Kabulünü takdirlerinize sunuyoruz.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, biraz önceki gerekçelerle katılamıyoruz.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ na aĢağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. (10.06.2016)
Birol Ertem
YaĢar Tüzün
Dursun Çiçek
Hatay
Bilecik
Ġstanbul
MADDE 9- 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aĢağıdaki geçici 40. madde eklenmiĢtir.
GEÇĠCĠ MADDE 40- Bu Kanun kapsamında olup da hazırlık soruĢturması dahil adli ve idari soruĢturma ile yargılamanın her
aĢamasında her ne Ģekilde olursa olsun hayatını kaybedenlerden;
a) Devlet memurları müstakil daire baĢkanı, üniversite öğretim elemanları Yüksek Öğretim Kurulu üyesi, hakim ve savcılar
Yargıtay üyesi;
b) Astsubay, subay, general ve amiraller, bulundukları nasıpta eĢiti olan astsubay, subay, general veya amiralin. 18 Haziran 2014
tarihi itibariyle en üst rütbeye ulaĢan eĢiti nasıplı astsubay, subay, general veya amiralin rütbe ve kıdemi;
esas alınarak ve emekliliğe esas hizmet süresi 35 yılın altında olanlarda en az 35 yıl kabul edilerek, haklarında emeklilik iĢlemi
tesis edilir.
Bunların emekliliğe sevk edildikleri tarih ile 18 Haziran 2014 tarihleri arasındaki emekli maaĢ farkları on kat fazlasıyla hak
sahiplerine ödenir. Emekliliğe sevk tarihlerindeki emekli aylıkları ile yeni kadro ve rütbelere göre hak ettikleri emekli ayl ıkları
arasındaki farklar ve emekli maaĢ farkları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Hazineden tahsil edilir.
Kumpas davalarının soruĢturma ve kovuĢturma döneminden itibaren iftira içerikli suçlamalar ve medya yayınları nedeniyle
psikolojik baskı altında stresten kaynaklanan sağlık sorunları dahil zor Ģartlarda ortaya çıkan hastalıklar sonucu meydana gelen intihar
ve ölümler nedeniyle hayatını kaybedenler hukuk ve adalet Ģehidi olarak tescili için ilgili kamu kurumlarınca gerekli iĢlemler yapılır.
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BAġKAN – Sayın Çiçek.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Tabii, bu madde de özellikle Cem Aziz Çakmak, Murat Özenalp, Ali Tatar gibi bu süreçte
yaĢadıkları psikolojik travma altında aileleriyle beraber çektikleri iĢkence karĢılığında hayatını kaybeden, hukuk ve adalet Ģehidi olarak
tanımladığımız kardeĢlerimiz var, silah arkadaĢlarımız var, dava arkadaĢlarımız var. Bunların ailelerinin Meclisten tek beklentisi
çocuklarına bu süreci anlatmalarını kolaylaĢtıracak Ģekilde onların bu süreçte mağdur olduğunu, en azından, devleti ele geçirmek üzere
yıllarca çalıĢan bir örgütün ifĢa edilmesini ve siyasette kabul edilmesini, verdikleri hizmetin takdirle karĢılanmasını beklemektedirler.
Bunu hak ettiklerine inanıyorum.
BAKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkanım, yine aynı gerekçelerle katılamıyoruz.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ na aĢağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Birol Ertem
YaĢar Tüzün
Dursun Çiçek
Hatay
Bilecik
Ġstanbul
MADDE 9- 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aĢağıdaki geçici 40. madde eklenmiĢtir.
GEÇĠCĠ MADDE 40- Bu Kanun kapsamında olan kamu görevlilerinin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve rütbe terfiinden
kaynaklanan maaĢ farkları on kat fazlası ve yasal faiziyle birlikte ödenir. Bu Kanunun 1. maddesi kapsamında olan ve derdest bulunan
davaların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
a) Üç ay içinde ilk derece mahkemesinde yargılaması tamamlanıp gerekçeli kararı yazılmadığı,
b) Temyiz itirazı Yargilay'a ulaĢtığı tarihten itibaren Yargıtay'ın ilgili dairesince üç ay içinde sonuçlandırılıp gerekçeli kararı
yazılmadığı,
e) BaĢvurucuların talepleri Anayasa Mahkemesi'ne ulaĢtığı tarihten itibaren üç ay içinde görüĢülüp karara bağlanmadığı,
d) Yargıtay'ın bozma veya Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararları sonucunda ilk derece mahkemesi yargılamayı üç ay
içinde tamamlayıp gerekçeli kararı yazmadığı,
hallerde, gecikilen günlere iliĢkin maaĢ farklarının tamamı, gecikmenin sorumlusu hakimler ile yüksek mahkeme baĢkan ve
üyelerinden 6185 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre müĢtereken ve müteselsilen tahsil edilir.
Bu Kanun kapsamındaki davalara iliĢkin Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesince verilecek hak ihlaline iliĢkin tazminat tutarları,
yargılamanın her aĢamasında görev alan ve Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararı gereği sorumluluğu bulunan savcı, hakim ve
yüksek mahkeme baĢkan ve üyelerinden 6185 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre müĢtereken
ve müteselsilen tahsil edilir.
BAġKAN – Sayın Çiçek.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Bu süreçte görev alan bazı hâkim ve savcıların cübbe giymesine rağmen Türk hukuk sistemine
göre değil, imamdan aldıkları talimatlara göre infazlarda bulunduğu artık kamu vicdanında kabul bulmuĢtur. Dolayısıyla, bunların
suçları sabittir. Birçoğu yurt dıĢına firar etmiĢtir, birçoğu da firar etmek üzere hazırlıklar içindedir. Bu konuda baĢta Bakanlar
Kurulunu, Adalet Bakanımızı olmak üzere HSYK‟ yı göreve davet ediyoruz. Yeni iddianameler çıkıyor ama sanıklar firardadır, örgütün
koruması altında yurt dıĢındadır. Onlar bir örgüt tarafından korunurken, kollanırken, yurt dıĢına kaçırılırken bu ülkenin askerleri
mağdur edilmiĢ ve hâlen mahkeme kapılarında hakkını, hukukunu arar durumdadır. Ben de dünkü oturuma Çağlayan‟ daki duruĢmalar
nedeniyle katılamadım.
Tabii, bir kısım medyada yüksek rakamlarla tazminattan bahsediliyor ancak burada da bu rakamlar aldatıcıdır. 40 liradan 1
milyon 400 bin liraya kadar Balyoz davasında tazminat adı geçmektedir. Bu davalardaki tazminatların aĢağıya çekilmesi, zenginleĢme
sebebi sayılmaması Ģeklinde birtakım siyasi baskıların yargıda olduğunu duyuyoruz ancak Ģu var: Bu davalar Türk tarihinde rastlanır
standart davalar değildir. Bu kumpası yaĢayanlar büyük bir acı ve elem içindedirler. Deniz Kuvvetlerinde Daire BaĢkanı görevi
yaptığınız bir esnada gelip sizi darbeci olarak, terör örgütü üyesi olarak tutup hapse atarlarsa… Biraz empati yapılmasını talep
ediyorum. BeĢ yılınızı hapiste geçirirseniz, bu olağan da değildir, darbe dönemi de değildir. Dolayısıyla, baĢta bu konudaki hatasını
kabul eden iktidar olmak üzere Büyük Millet Meclisinin bu konuda özür dilemesi ve yaĢananlar karĢısında iadeiitibarda bulunması
gereklidir diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, katılamıyoruz.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan 1/725 esas numaralı Kanun Tasarısı‟ na aĢağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Birol Ertem
YaĢar Tüzün
Dursun Çiçek
Hatay
Bilecik
Ġstanbul
MADDE 9- 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aĢağıdaki geçici 40. madde eklenmiĢtir.

T BM M
Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı
Komisyon : Millî Savunma
Tarih :10/6/2016

Saat :

Kayıt:Millî Savunma Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 32

GEÇĠCĠ MADDE 40- Bu kanun kapsamında olan kamu görevlilerinden;
a) Görevlerine geri dönenler ile açığa alınanların açıkta, tutuklulukta, hükümlülükte veya emeklilikte geçirdikleri sürelerin,
kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve rütbe terfiinden sayılması,
b) Haklarında dava açılmamakla birlikte haklarında yürütülen adli ve idari soruĢturmalardan dolayı kademe ilerlemesi, derece
yükselmesi ve rütbe terfii durdurulanlar ile terfide beklemeye alınanların nasıpları esas alınarak eĢiti derece ve kademe ile rütbeye
terfilerinin yapılması,
c) Hazırlık soruĢturması dahil adli ve idari soruĢturma ile yargılamanın her aĢamasında her ne Ģekilde olursa olsun hayatını
kaybedenlerin, nasıplarının 18 Haziran 2014 tarihindeki derece ve kademesi ile rütbesi üzerinden emekliye sevk edilmesi,
d) Astsubaylardan aynı nasıpta olanlar içinde teğmenliğe naspedilenler var ise aynı derece, kademe ve rütbe üzerinden subaylığa
naspedilmesi,
e) Kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve rütbe terfiinden kaynaklanan maaĢ farklarının on kat fazlasıyla ödenmesi,
hakları sağlanır.
BAġKAN – Sayın Çiçek.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Burada, bir örgütün siyasi iktidarı yanıltması gibi bir gerekçe hukukta makul ve kabul edilebilir
değildir. Dolayısıyla, bu süreçte hem Ģahsım hem diğer arkadaĢlarımın siyasi iktidar yetkililerine, Hükûmet yetkililerine, Türkiye
Büyük Millet Meclisine mektuplar yazdıkları, delilleri sundukları, hatta 1.772 mektubu iadeli taahhütlü olarak -13‟ ü Ģu anki
CumhurbaĢkanımıza ve ailesine olmak üzere- bizzat ulaĢtırdığımı ifade ederek sözlerime devam etmek istiyorum. Dolayısıyla,
aldatılmak, kandırılmak, tabii, psikolojik yönü olan bir Ģey ama hukukta ancak cezanın hafifletici gerekçesi olabilir. Dolayısıyla,
vicdanen rahatlamak için bu mağduriyetleri bir an önce gidermemiz gerektiğine inanıyorum.
Komisyonu saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
9‟ uncu maddeye geçiyoruz.
MADDE 9- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 47 nci maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
"Erteleme:
MADDE 47- Türk Ceza Kanununun hapis cezasının ertelenmesine iliĢkin hükümleri, askeri suçlar hakkında da uygulanır.
Ancak aĢağıdaki hallerde hapis cezaları ertelenmez.
A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın üç ay veya daha fazla süreli hapis cezası
olması.
B) Fiilin, disiplini ağır Ģekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düĢürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını
veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.
C) Fiilin savaĢ veya seferberlikte iĢlenmesi.
D) Daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkûm olunması."
BAġKAN - 9‟ uncu madde üzerinde söz talebinde bulunan yok.
Bir önerge var, önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 9'uncu maddesinde yer alan "Türk Ceza Kanununun hapis cezası
ertelenmesine iliĢkin hükümleri, askeri suçlar hakkında da uygulanır" ibaresinin kaldırılarak, "Türk Ceza Kanunun hapis cezası
ertelenmesine iliĢkin hükümleri askeri suçlar hakkında uygulanmaz" Ģeklinde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Tüm dünyada en büyük insan hakları ihlali yapan grup, kolluk kuvvetleridir. Ülkemizde de bu durum özellikle son bir yılda
somut ve gözle görünür Ģekilde yaĢanmaktadır. GeçmiĢte insan hakları karnesi kötü olan asker ve polisler iktidardan destek buldukları
takdirde tüm dünyanın gözleri önünde, gizleme gereği dahi duymaksızın insan hakları ihlalleri yapmaktadır. Özellikle, Cizre, Nusaybin,
ġırnak, Yüksekova gibi Kürt illerinde askerî personelin, basına da yansıyan, insan hakkı ihlalleri ve evrensel insan hakları bağlamında
suç sayılan nefret söylemleri yakın tarihin belleğindeki tazeliğini korumaktadır. Bu nedenle üç ay erteleme askerî personeli insan hakkı
ihlalleri konusunda teĢvik edici bir uygulama olacaktır. Askerî personelin denetimin bir nebzede olsa sağlanması için suç iĢleyen TSK
personelinin yargılanmasının ertelenmeksizin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, gerekçede ifade edilen hususların hiçbirine
katılmadığımızı ifade ederek önergeye katılmadığımızı belirtiyorum.
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BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiĢtir.
10‟uncu maddeye geçiyorum.
MADDE 10- 1632 sayılı Kanunun mülga 149 uncu maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir.
"UyuĢturucu veya uyarıcı maddelere iliĢkin suçlar:
MADDE 149- Kıta, karargâh veya askeri kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde;
A) UyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaĢtırma ve alenen özendirme,
B) Kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuĢturucu veya uyarıcı
madde kullanmak,
suçlarını iĢleyen askeri Ģahıslar hakkında, Türk Ceza Kanununun bu suçlara iliĢkin hükümleri uygulanır."
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebi yok.
Bir adet önerge var, önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 10'uncu maddesine ek olarak "Bu suçları iĢleyen askerî personelin
TSK‟ yla iliĢkisi kesilir." ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Gerekçe…
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
UyuĢturucu ve uyarıcı madde bulunduran, satan, kullanımını teĢvik eden personelin TSK‟ yla iliĢkisinin kesilmesi
gerekmektedir. Bu ibarenin net bir Ģekilde maddede yer alması uyuĢturucu ve uyarıcı madde kullanımının özendirilmesini bir nebze de
olsa engelleyecektir.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, sayın milletvekilinin teklif ettiği hususta zaten bir yıl ve
üzerinde bir ceza alırsa askerî mahkeme iliĢiğini kesiyor, dolayısıyla katılmıyoruz.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiĢtir.
11‟ inci maddeyi görüĢmeye açıyorum.
MADDE 11- 1632 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
"EK MADDE 8- Askeri mahkemeler ve adli yargı mahkemeleri tarafından verilen kısa süreli hapis cezaları; 16/6/1927 tarihli ve
1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile
yükümlü erbaĢ ve erler hakkında Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen seçenek yaptırımlara, diğer
askeri Ģahıslar hakkında ise aynı fıkranın (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilebilir. Ancak aĢağıdaki
hallerde kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımlara çevrilemez:
A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın dört ay veya daha fazla süreli hapis cezası
olması.
B) Fiilin, disiplini ağır Ģekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düĢünmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını
veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.
C) Fiilin savaĢ veya seferberlikte iĢlenmesi.
1076 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaĢ ve erler hakkında verilen
kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır."
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebinde bulunan yok.
Madde üzerinde bir adet önerge var, önergeyi okutuyorum.
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısının 11‟ inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinin kaldırılmasını arz ve
teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Gerekçe…
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
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Türkiye'de zorunlu askerlik dayatması hâlâ devam etmektedir. Milyonlarca genç istemeyerek de olsa askerlik yapmaktadır.
Askerî kimlikleri olmayan milyonlarca insanın zorunlu askerlik yetmiyormuĢ gibi bir de ne olursa olsun askerî kurullara göre
yargılanmaları kabul edilemez.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiĢtir.
12‟nci maddeyi görüĢmeye açıyorum.
MADDE 12- 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Ġl idaresi Kanununun 11 inci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“ J) Genel kolluk kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini aĢan durumlarda terörle mücadele için gerekli olması veya terör
eylemlerinin kamu düzenini ciddi Ģekilde bozması halinde, ĠiĢ1eri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kumlu kararıyla Türk Silahlı
Kuvvetleri görevlendirilebilir. Bakanlar Kurulu kararında; görevin kapsam ve süresi, görev alanı, istihbarat yetkisinin kapsamı, destek
silahlarının kullanımına yönelik tahditler, görevlendirilen birliklerin mülki amirler ve genel kolluk kuvvetleri ile iliĢkileri, ilgili kamu
kurum ve kuruluĢları tarafından alınması gereken tedbirler, icra edilecek görevlerin planlanması ve izlenmesi ile gerek görülen diğer
hususlar gösterilir. Görevlendirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin çapı, teĢkilatı, konuĢlandırılacağı yerler, emir komuta
iliĢkileri, kuvvet kaydırılması ve bu kapsamda gerekli görülen diğer hususlar Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından belirlenir.
Görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ve personeli, kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve
talimatlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada
sahip olduğu yetkileri kullanarak verilen görevleri yerine getirir. Bu fıkra uyarınca illerde icra edilecek görevler kapsamında askeri
birlikler ile genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluĢları arasındaki iĢbirliği, koordinasyon ve gözetim valiler tarafından
yerine getirilir. Askeri birliklerin belirli görevleri genel kolluk kuvvetleriyle birlikte yapması halinde komuta, sevk ve idare askeri
birliklerin en kıdemli komutanı tarafından üstlenilir.
Yetkili birlik komutanının bu fıkra kapsamında verilen görevleri yerine getirirken ihtiyaç duyduğu istihbarat bilgileri, istihbarat
birimleri tarafından yetkileri kapsamında öncelikle toplanır ve gecikmesizin paylaĢılır.
Bu fıkra kapsamında icra edilen operasyonlarda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde güvenlik kuvvetlerinin elinden
kaçmakta olan kiĢilerin izlenirken girdikleri konuta, iĢyerine veya kamuya açık olmayan kapalı alanlar ile bunların eklentilerine can
veya mal güvenliğinin sağlanması ya da kiĢinin yakalanması amacına münhasır olmak üzere, yetkili birlik komutanının yazılı emriyle
girilebilir. Birlik komutanının kararı yirmidört saat içinde hâkim onayına sunulur.
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bu fıkra kapsamındaki faaliyetleri askerlik hizmet ve görevlerinden, bu faaliyetler sebebiyle
iĢlendiği iddia edilen suçlar ise askeri suç sayılır. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli dıĢındaki memur ve diğer kamu görevlilerinin bu
fıkra kapsamındaki görev ve faaliyetleri sebebiyle iĢledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu suçlar sebebiyle soruĢturma izni verilene kadar
yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerine baĢvurulamaz. Bu fıkradaki görevler yerine getirilirken, görevin niteliği gereği veya ifası
sebebiyle verilen zararlar Devlet tarafından tazmin edilir. Bu fıkra kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi sırasında Türk Silahlı
Kuvvetleri personeli ile mülki idare amirleri, kolluk kuvvetleri ve diğer memurlar ve kamu görevlilerinin kararları, iĢlemleri ve
faaliyetleri sebebiyle (kiĢisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk halleri de dahil) tazminat davaları ancak Devlet aleyhine
açılabilir. Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullananlardan; Türk
Silahlı Kuvvetleri personeline Milli Savunma Bakanının, mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetlerine ĠçiĢleri Bakanının, diğer memurlar
ve kamu görevi ilerine ilgili bakanın uygun bulması Ģartıyla bir yıl içinde rücu eder.
Bu fıkra kapsamındaki görevler yerine getirilirken görevin niteliğinden doğan veya görevle ilgili olmak Ģartıyla görevin ifası
sırasında iĢlendiği iddia olunan suçlardan dolayı;
a) Adli yargının görevine girdiğinden bahisle asker kiĢiler hakkında soruĢturma yapılması; Genelkurmay BaĢkanı ve Kuvvet
Komutanları için BaĢbakanın, diğer personel için Milli Savunma Bakanının, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı ile
bu Komutanlıklardaki diğer personel için ĠçiĢleri Bakanının iznine tabidir.
b) Kanunlardaki özel hükümlerin yetki verdiğinden bahisle Cumhuriyet savcılarınca memurlar ve diğer kamu görevlileri
hakkında doğrudan soruĢturma yapılması; ĠçiĢleri Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarının merkez teĢkilatlarında görevli olanlar ile valiler için
ĠçiĢleri Bakanının, bölge veya ilde görevli olanlar ile kaymakamlar için valinin, ilçede görevli olanlar için kaymakamın iznine tabidir.
BeĢinci ve altıncı bentlerde yer alan hükümler, (D) fıkrası uyarınca görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında
da uygulanır.
Bu fıkra kapsamında verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında doğan acil ve zaruri ihtiyaçları karĢılamak amacıyla
yapılacak harcamalar, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya ĠçiĢleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karĢılanır."
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebinde bulunan yok.
Bir adet önerge var, önergeyi okutuyorum:

T BM M
Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı
Komisyon : Millî Savunma
Tarih :10/6/2016

Saat :

Kayıt:Millî Savunma Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 35

Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın 12'nci maddesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Gerekçe…
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Hatırlanacağı üzere, çözüm süreci sırasında askerî operasyonlar için validen izin alınması zorunluluğu getirilmiĢti. Çözüm süreci
bittikten sonra ise operasyonlara izin vermeyen valiler suçlanmıĢ, valilerin yüzlerce operasyona izin vermediği gerekçesiyle kentlerin
silah deposuna çevrildiği iddiaları gündeme getirilmiĢ ve Genelkurmay operasyonuyla gazetecilere valilerin operasyon talebine izin
vermemeleri basına servis edilmiĢti.
10 Eylül 2015'te Hükûmet sözcüsü Numan KurtulmuĢ düzenlediği basın toplantısında "Operasyon yetkisi valilerde olmaya
devam edecek mi, yoksa askerlerde mi olacak?" Ģeklindeki soruya ise Ģu cevabı vermiĢti: "Bu soru dahi eski dönemlere aittir. Allah
aĢkına terörle mücadele ediyorsunuz. Asker, jandarma, özel kuvvetler, emniyet mensupları... Bunların arasında ne fark var? Valinin
vermiĢ olduğu talimatta eksiklik var da ondan ortaya çıkmıĢ değil. Ortak bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla, bu
eski dönemdendi. Askerler bilir, siviller bilmez. Bir adım sonrası OHAL olsun. sıkıyönetim olsun. Bu geçti eski Türkiye'ye ait
alıĢkanlıklardır. Evet, TSK birinci derecede, valilerimiz birinci derecede sorumludur." Ancak bu sözlere rağmen operasyon yetkileri
valide kalmaya devam etmiĢti. Erdoğan 26 Ocak 2016'da "Zihniyet değiĢmeyince siz hangi kanunu çıkarırsanız çıkarın uygulama aynı
kalıyor. Türkiye'nin sistem reformuyla özellikle yönetici reformunu da gerçekleĢtirmesi gerekir. Statükonun gardiyanlığını yapan bir
bürokrasi, ülkeye sadece patinaj yaptırır. Sizden ricam bu. Mevzuat Ģöyledir, böyledir. Yeri geldiği zaman koyun mevzuatı bir tarafa,
siz zihinsel inkılabınızı devreye sokun 'Ben bunu bu Ģekilde yaparım.' deyin ve yapın." demiĢti.
Valilerin operasyonlara müdahil olmaları nedeniyle ordu ile mülki idare arasındaki en büyük çatıĢma Nusaybin'deki ablukada
ortaya çıktı. JÖH ve PÖH birimlerinin kullandığı birtakım paramiliter hesaplardan Mardin Valisini istifaya davet eden mesajlar yazıldı.
ġimdi, getirilen tasarının genel gerekçesinde "Operasyonların sadece bir il ile sınırlı olamayabileceği" gerekçesiyle bu yetki doğrudan
Genelkurmaya veriliyor. Çözüm sürecini bitirmeye karar veren Erdoğan ile iĢ birliğine giden ordunun temel talebi yargılanmama
güvencesiydi. Daha önce MĠT için çıkarılan dokunulmazlık zırhını Ordu'da kuĢanmak istiyordu. Mevzuatı bir kenara koymanın bedelini
kim ödeyecekti? Erdoğan'ın Davutoğlu'ndan sonra kurduğu Binali Yıldırım Hükûmeti Orduya ve Ergenekon'a göz kırpan bir
Hükûmetti. Ġkinci büyük adım hem askere operasyon yetkisi veren hem de askerî dokunulmazlık zırhına büründüren bu kanun
tasarısıdır. Ceza kanununda kiĢinin lehine olması durumunda kanunun geriye yürüyebileceği ilkesini göz önünde bulundurduğumuzda
kürdistanda iĢlenen tüm savaĢ ve insanlık suçları hasıraltı edilmiĢ olacak. SoruĢturma için önce BaĢbakanlıktan izin almak gerekecek.
Tasarı askerî vesayeti kaldırdığını iddia eden Hükûmetin yeniden vesayet altına girdiğinin açık bir kanıtıdır. Aynı Ģekilde, vekil
dokunulmazlığının kaldırıldığı bir dönemde askere dokunulmazlık getirilmesi Erdoğan'ın halktan yana değil, tanktan yana bir siyaset
güttüğünün açık bir göstergesi. Eline davul verilen ordu bu yasayla tokmağı da eline almıĢ alacak, ancak o tokmağın Erdoğan ve
AKP'nin kafasında patlayacağı da aĢikâr. Sadece Kürt kentlerinde değil, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki toplumsal bir olayda askerin
sahaya inmesine izin veren bir kanun tasarısı örneğin Gezi, Cerattepe gibi bir isyanda askere hem operasyon yetkisi verecek hem de bu
operasyonlardan dolayı askeri dokunulmazlık zırhına büründürecek.
Bu kanun tasarısı aynı zamanda 2010 yılında iptal edilen EMASYA Protokolü‟nün yeniden uygulanacağı anlamına gelmektedir.
"Darbeye zemin hazırlıyor." diye eleĢtirilen EMASYA Protokolü her ne kadar 2010 yılında iptal edilmiĢ olsa da defakto olarak pratikte
Kürt kentlerindeki ablukalarda uygulanmaya konmuĢtu. JÖH ve PÖH gruplarının ortak operasyonlarında çekilen ve sosyal medyada
paylaĢılan fotoğraflar suç ortaklarını gözler önüne seriyordu. Asker özellikle Nusaybin ablukası boyunca operasyon için valilik iznini
rafa kaldırmıĢtı.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Sayın BaĢkanım, izin verirseniz bir açıklama yapmak istiyorum.
BAġKAN – Buyurun.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Önerge sahibi milletvekillinin gerekçede sıralamıĢ olduğu, özellikle CumhurbaĢkanımızın
Ģahsında, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine atfettikleri hiçbir durumu kabul etmediğimizi beyan etmek
istiyorum.
Halkın yüzde 52 oyuyla seçilen bir CumhurbaĢkanının halktan yana tavır alacağı her zaman aĢikârdır ve CumhurbaĢkanımız
belediye baĢkanlığından itibaren devamlı halkın içerisinde olmuĢtur ve sivil inisiyatifi yansıtan bir siyaset izlemiĢtir. Bu gerekçelerde
sayılan hiçbir eleĢtiriyi kabul etmediğimizi beyan etmek istiyorum ve CumhurbaĢkanımızın halkın adamı olduğunu da beyan etmek
istiyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, ben de gerekçede yazılan tüm ifadeleri reddediyorum.
Gerek Sayın CumhurbaĢkanımızla ilgili gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede yaptığı operasyonlarla ilgili ifadelerin tamamını
reddediyorum ve önergeye katılmadığımı ifade ediyorum.
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BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiĢtir.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Maddenin oylanmasından önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum.
BAġKAN – Buyurun.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – ġimdi esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası‟ nda vurgulandığı gibi, demokratik, laik,
sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısıyla, hem Anayasa‟ nın tanıdığı temel hak ve özgürlükler hem de Anayasa 90 kapsamında
uluslararası sözleĢmelerin iç hukuk hâline geldiği temel hak ve özgürlüklerin savunucusuyuz. Bu konuda bireysel bazda ve sivil toplum
örgütleri kapsamında hak ve özgürlüklerin her zaman yanında yer alacağız. Ancak, Ģu unutulmamalıdır ki: YaĢama hakkı, vücut
bütünlüğü hakkı insanların en temel hakkıdır. Bunu tehdit eden en büyük bela da günümüzde terördür. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk
Partisi olarak her türlü terörün karĢısındayız ve terörle mücadelede atılacak hukuki, evrensel ilkelere uygun her türlü adımın da
yanındayız, desteğindeyiz.
ġimdi, bu açıdan bakıldığında, özellikle, Millî Savunma Bakanlığını, ĠçiĢleri Bakanlığını ve alanda görev icra eden güvenlik
kuvvetlerimizi, sivil halkı, terörle mücadelede teröristten ayırma konusundaki hassasiyetin artarak devam etmesini bekliyoruz. ġundan
eminiz: Orada görev yapan, Ģehit ve gazi olan kardeĢlerimiz, bu yüce Meclisin görevlendirdiği, güvenoyu verdiği, hükûmetin,
bakanların verdiği görevler kapsamında oradadır. Hiç kimse bir mecburiyet olmadan, ailesini geçindirdiği bir maaĢ için, ücret için,
hayat tarzı için, bir zorunluluğu olmadan o riskli alanda görev yapmak istemez. Bu, asker de olabilir, polis de olabilir, mülki amir de
olabilir. Bu görevi onlara Meclis veriyor, hükûmet veriyor. Dolayısıyla, onlarla mücadele yerine, onları hedef alma yerine eğer alanda
bir hata varsa bireysel olarak bunları eleĢtireceğiz ve yargıya taĢınması için elimizden geleni yapacağız ama kurumları, askerleri,
polisleri, korucuları bir bütün olarak karalamak hiçbir Ģekilde bu ülkeye vatana hizmet anlamında değildir. Bunların hesabını tabii ki
siyaseten, siyasi iktidardan soracağız çünkü bu yasada olduğu gibi, dokunulmazlıklarda olduğu gibi terörle mücadelede ihtiyaç
duydukları her desteği muhalefet olarak veriyoruz. Bundan sonra da bunun takipçisi olacağız. Bunu vurgulamak istedim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Ben de teĢekkür ediyorum.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 12‟ nci madde kabul edilmiĢtir.
Tasarının 13‟üncü maddesinin görüĢmelerine baĢlıyoruz.
MADDE 13- 5442 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
"GEÇĠCĠ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 11 inci maddenin (D) fıkrası ile 4/6/1937 tarihli ve 3201
sayılı Emniyet TeĢkilat Kanununun 1 inci maddesi uyarınca görevlendirilmiĢ olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile memurlar ve
diğer kamu görevlileri hakkında da 11 inci maddenin (J) fıkrasının beĢinci ve altıncı bentlerinde yer alan hükümler uygulanıyor.”
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebinde bulunan yok.
Madde üzerinde bir adet önerge var, önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas sayılı Kanun Tasarısı‟ nın 13‟üncü maddesinde yer alan “ …görevlendirilmiĢ olan Türk Silahlı
Kuvvetleri personeli ile memurlar ve diğer kamu görevlileri…” ibaresinin “ …görevlendirilmiĢ olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,
memurlar ve diğer kamu görevlileri…” Ģeklinde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
BAġKAN – Sayın AtaĢ, söz istiyorsunuz.
Buyurun.
ERDAL ATAġ (Ġstanbul) – Değerli BaĢkan, değerli katılımcılar; yasa tasarısında esas olarak itiraz etmiĢ olduğumuz madde en
azından bu Komisyonda onaylanmıĢ oldu. Biz, mevcut güvenlikle ilgili alınabilecek tedbirlerin elbette alınması noktasında bir tartıĢma,
bir kanun çalıĢmasının yürütülmesine karĢı değiliz ancak siyaset ve askerî vesayet arasındaki yaklaĢımda bu tür geliĢmelerin ülkemiz
açısından iyi olmadığını biliyoruz. GeçmiĢte onlarca askerî vesayetle iĢletilmiĢ olan süreçlerde bunlara hep beraber tanık ol muĢ olduk.
Bugün de maalesef bu Komisyon, geçmiĢte bütün o hatalara rağmen aynı hatalı tutumu devam ettirmiĢ ve askerin vesayet olarak
siyasetin önüne geçmesini onaylamıĢ durumdadır. Yani, bu saatten sonra artık bu Komisyonda, en azından HDP vekilleri olarak bizim
yapabilecek bir Ģeyimiz yok. Sizlere çalıĢmalarınızda baĢarılar diliyorum.
HÜSEYĠN ġAHĠN (Bursa) – Bunu kabul etmek mümkün değil Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Bir saniye Hüseyin Bey.
Sayın AtaĢ, Ģimdi, biliyorsunuz oturum baĢladığından beri tarafsız bir Ģekilde oturumu yönetmeye özellikle gayret gösteriyorum
ama okuduğumuz tasarıda, sizin de özellikle bileceğiniz gibi, herhangi bir vesayet söz konusu değildir. O maddedeki bütün yetki
ĠçiĢleri Bakanının teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından verilecektir ve terör olduğu zaman, terörle ilgili bir düzenleme olduğu zaman
yapılabilecektir. Dolayısıyla, sizin söylediklerinizi kabul etmek mümkün değil. Bu Ģekilde gayet güzel giden bir çalıĢmaya en son
noktasında böyle bir açıklama yapmanızı gerçekten ben de üzüntüyle karĢıladığımı ifade etmek istiyorum.
Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiĢtir.
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Tasarının 14‟üncü maddesinin görüĢmelerine baĢlıyoruz.
MADDE 14- 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler KuruluĢu ve Yargılama Usulü Kanununa aĢağıdaki ek madde
eklenmiĢtir.
"Hükmün açıklanmasının geri bırakılması:
EK MADDE 4- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına iliĢkin hükümleri,
aĢağıdaki haller hariç askeri suç ve cezalar hakkında da uygulanır.
A) Sırf askeri bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreli hapis cezasına hükmedilmesi
B) Fiilin, disiplini ağır Ģekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düĢürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını
veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.
C) Fiilin savaĢ veya seferberlikte iĢlenmesi."
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebinde bulunanlara sırayla söz vereceğim.
Madde üzerinde söz talebi var.
Sayın Çiçek, buyurun.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Genel hükümlerle ilgili vurguladığım bir konu vardı Sayın BaĢkanım, o da Ceza Muhakemesi
Kanunu ile erteleme konusunda Askerî Ceza Kanunu‟ nun çatıĢması. Dolayısıyla, bütün vatandaĢlarımız için öngördüğümüz iki yıl ve
daha az cezalarda erteleme hakkını askerlerimiz için de, bu kanuna tabi olan vatandaĢlarımız için de sağlamamızın hem evrensel hukuk
açısından hem de eĢitlik, Anayasa‟ nın 10‟uncu maddesi açısından uygun olacağını değerlendiriyorum. Diğer maddelerde bunu
vurgulamadım ama erteleme için bu konunun, önerimizin dikkate alınmasının, bu eleĢtirimizin dikkate alınmasının önemli olduğunu
ifade etmek istiyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Bakanım, size söz vermek istiyorum.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, Sayın BaĢkanım, sayın milletvekilimizin hassasiyetini
önemsiyoruz. Ancak takdir edersiniz ki hiyerarĢiye dayalı, disiplinli olması gereken bir kurumdan bahsediyor; Türk Silahlı Kuvvetleri.
Kendisi de otuz beĢ yıla yakın bu kurumda görev yaptığı için bizden çok daha iyi bilecektir.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Hâkim yetkisinde Bakanım, hâkim etmeyebilir yani.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Onu söyleyeceğim müsaade ederseniz. ġöyle: ġimdi, biliyorsunuz, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin iç iĢleyiĢi önemli. ġu anda Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarda, evet, buna uymakla birlikte “ Türk Sil ahlı
Kuvvetleri askerî alanda kendine özgü düzenlemeler yapabilir.” hükmü var; o Anayasa Mahkemesi kararında. Ama, Ģimdi, takdir
edersiniz ki amirine tokat atmak altı ay. ġimdi, eğer bir birlikte amirine tokat atan birine siz hapis cezası vermeyip de bu suçu
ertelerseniz orada disiplini, otoriteyi sürdürme Ģansınız olmaz veya firar ediyor, firarın cezası bir yıl.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Ama, doktor firar ediyor, meslekten ayrılmak için firar ediyor.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ama, iĢte bu askerî yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel durumu…
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Onu hâkim takdir eder Bakanım. Hâkim der ki, birini ertelemez disiplinle ilgili, askerlikle
ilgili…
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Hayır, Ģöyle: Hâkimin takdiri yok orada.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Var.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Burada hâkimin takdiri yok. Kanunu çıkarmazsanız hâkim onu otomatik
ertelemeye koymak zorunda.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – CMK 231‟ de var efendim.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Biz o görüĢe katılmıyoruz.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Bakın, hakaretten on altı ay aldım, ilk cezamdı, ertelemedi ama ertelediği bir sürü karar var.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, sabıkası yoksa ertelemek zorunda.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Sabıkam da yoktu, ertelemedi.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Tabii, uygulamayı bilmiyoruz ama…
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Yok, yok, yetkisi var, ben onu vurgulamak istiyorum.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Takdir edersiniz ki Türk Silahlı Kuvvetleri hukuka uyma konusunda çok
hassas. Bu konuda kanunların, özellikle özlük hakları, disiplin iĢlemleriyle ilgili kanunların açık ve net olması önemli. Burada da biz
bunu netleĢtiriyoruz yani bir, genel prensip olarak Anayasa Mahkemesinin verdiği karara uyan bir düzenleme yapıyoruz. Ama, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin kendi iĢleyiĢi noktasında da ertelenmesinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplinini bozma ihtimali olan konularda
da istisna getiriyoruz ki bu da yine Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karardan dolayı. Yani, burada siz düĢünün, psikolojisi bozuk
birisi geldi, amirine tokat attı. Daha önce böyle bir fiilî yapmadıysa siz bunu ertelemek zorundasınız. Ama, o komutanın bir daha o
birlikte otorite kurması mümkün olabilir mi? Onun için bu konularda çok çalıĢıldı, hukuki olarak da değerlendirme yapıldı. Sizin
hassasiyetlerinizi önemsiyoruz ama bunun bir ihtiyaç olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum.
BAġKAN – Sayın Bakanım, teĢekkür ediyorum.

T BM M
Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı
Komisyon : Millî Savunma
Tarih :10/6/2016

Saat :

Kayıt:Millî Savunma Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 38

Bir hukukçu olarak ben de onu ifade etmek isterim. Yani, o genellikle ilgili olan, hukukun genelliğiyle ilgili olan konu burada
askerîyle ilgili konuda düĢünülemez, değerlendirilemez çünkü askeriyeyi ayrı bir hiyerarĢi içerisinde değerlendirmek, ayrı bi r mevzuat
içerisinde değerlendirmek daha uygun olur.
DURSUN ÇĠÇEK (Ġstanbul) – Ama, o doktorlarla on gün cezaevinde kalsaydınız, öyle düĢünmediniz yani.
BAġKAN – Madde üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Madde üzerinde bir adet önerge var, önergeyi okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas sayılı Kanun Tasarısı‟ nın 14‟üncü maddesinde yer alan “ Hükmün açıklanmasının geri
bırakılması:” ibaresinin “ Hükmün açıklanmasının ertelenmesi:” Ģeklinde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
BAġKAN – Önerge sahibi yok, onun için gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Maddede ilgili bölümünde yer alan “ geri bırakılması” ibaresinin “ ertelenmesi” Ģeklinde değiĢtirilmesi maddeyi daha anlaĢılır
hâle getirecektir.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiĢtir.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Efendim, önerge sahibi yokken okunmaması gerekir aslında, usul böyledir.
YASAMA UZMANI MAHMUT BÜLBÜL – ĠĢleme alıyoruz efendim.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Ama, önerge sahibi yok burada.
YASAMA UZMANI MAHMUT BÜLBÜL – ĠĢleme alıyoruz, Genel Kurulda da alıyoruz efendim.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Olur mu efendim?
BAġKAN – Alınıyor, alınıyor.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Genel Kurul ile burası aynı değil ki. O zaman bir dahaki komisyon toplantısına ben
göndereceğim size.
BAġKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy birliğiyle madde kabul edilmiĢtir.
Tasarının 15‟ inci maddesinin görüĢmelerine baĢlıyoruz.
MADDE 15- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin baĢlığı "Avukat tayini" Ģeklinde
değiĢtirilmiĢ, aynı maddenin birinci fıkrasına "görev alan" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Silahlı Kuvvetleri personeli , mülki
idare amirleri," ibaresi eklenmiĢ ve aynı fıkrada yer alan "kovuĢturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç" ibaresi "kovuĢturmalar
sebebiyle belirleyeceği en fazla üç avukatın veya bu görevlerinin ifasından dolayı mağdur, Ģikayetçi, katılan, davalı ya da davacı
konumunda olan personelin seçeceği bir" Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve aynı fıkraya aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
“ Ancak davacı konumunda olan personelin seçeceği bir avukata ücret ödenmesi, ilgili Bakanın onayına tabidir.”
BAġKAN – Madde üzerinde söz talebi? Yok.
Madde üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Madde üzerinde bir adet önerge var.
Önergeyi önerge sahibi olmamasına rağmen okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/725) esas sayılı Kanun Tasarısı‟ nın 15'inci maddesinde yer alan "...Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,
mülki idare amirleri," ibaresinin "...Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri," Ģeklinde
değiĢtirilmesini arz ve teklif ederim.
Erdal AtaĢ
Ġstanbul
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Maddenin ilgili bölümünde yer alan ibareye ek olarak "kolluk kuvvetleri" ibaresinin eklenmesi maddeyi anlaĢılır kılacak,
maddenin kapsayıcılığını daha net açıklayacaktır.
BAġKAN – Sayın Bakanım, okunan önergeye katılıyor musunuz?
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Katılmıyoruz Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oy birliğiyle önerge reddedilmiĢtir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde oy birliğiyle kabul edilmiĢtir.
Tasarının 16‟ncı maddesinin görüĢmelerine baĢlıyoruz.
MADDE 16- Bu Kanunun 3 üncü maddesi 31/8/2016 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN - Madde üzerinde söz talebinde bulunanlara sırayla söz vereceğim.
Söz talebinde bulunan? Yok.
Madde üzerinde önerge de yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde oy birliğiyle kabul edilmiĢtir.

T BM M
Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı
Komisyon : Millî Savunma
Tarih :10/6/2016

Saat :

Kayıt:Millî Savunma Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 39

Tasarının 17‟nci maddesinin görüĢmelerine baĢlıyoruz.
MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN - Madde üzerinde söz talebinde bulunanlara söz vereceğim.
Madde üzerinde söz talebi? Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 17‟ nci madde oy birliğiyle kabul edilmiĢtir.
Tasarının maddeleri üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Tasarının tümünün onaylanmasından önce, tasarının yazımı hususunda Komisyon BaĢkanlığımıza redaksiyon yetkisi verilmesini
onaylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyen… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının Genel Kurul görüĢmelerinde Komisyonu temsil etmek üzere Tekirdağ Milletvekilimiz Metin Akgün, Osmaniye
Milletvekili Suat Önal, Ġstanbul Milletvekili Abdullah BaĢcı, Ġzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve Konya Milletvekili Ömer
Ünal‟ ın görevlendirilmesini onaylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
ERKAN HABERAL (Ankara) - Bir tane de muhalefetten koysaydınız oraya, oy birliğiyle bir Ģey çıkartıyoruz.
BAġKAN – Orada beklemek çok zor olur yani onun için, sizi düĢündüğümüz için.
YAġAR TÜZÜN (Bilecik) – BaĢkanım, 1 kiĢi yeterdi, 5 kiĢiye gerek yoktu.
BAġKAN – Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Tasarımız oy
birliğiyle kabul edilmiĢtir.
Sayın milletvekilleri, muhalefet Ģerhi için 14 Haziran 2016 Salı günü saat 14.00‟te kadar –varsa- süre veriyorum. O zamana
kadar herkes Ģerhlerini yazıp Komisyonumuza teslim edebilirler.
Ben, Sayın Bakanımıza hayırlı olması dilekleriyle söz vermek istiyorum.
Buyurun Sayın Bakanım.
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkanım, Millî Savunma Komisyonumuzun değerli üyeleri;
“ Millî Eğitim” demiyorum, altı buçuk yıl Millî Eğitim Komisyonu üyeliği ve baĢkanlığı yapınca insanın dili sürçüyor.
Millî Savunma Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, ben de öncelikle sizlere çok teĢekkür ediyorum. Kanun tasarımızın
Komisyon görüĢmelerini büyük bir olgunlukla yaptık. Gösterdiğiniz gayret ve yaptığınız katkıdan dolayı her birinize teĢekkür
ediyorum. ĠnĢallah en kısa sürede bu kanun tasarımızın Meclis Genel Kurulu gündemine de alınması ve kanunlaĢmasıyla birlikte,
özellikle teröristlerle kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ileride haksız, mesnetsiz ithamlarla karĢı
karĢıya kalmasının önüne geçmiĢ olacağız. Bu, orada gerçekten canını gerektiğinde veren, büyük bir mücadele yürüten
Mehmetçik‟ imizin, subaylarımızın, astsubaylarımızın, polislerimizin, köy korucularımızın hukuki güvenceye kavuĢmasını sağlayacak,
koordinasyon çok daha etkin hâle gelecek, bu konudaki hukuki belirsizlikler ortadan kalkmıĢ olacak.
Bu noktada, ben, verdiğiniz emek için bütün arkadaĢlarımıza, Cumhuriyet Halk Partili arkadaĢlarımıza, Milliyetçi Hareket
Partili arkadaĢlarımıza ve AK PARTĠ‟ li arkadaĢlarımıza çok teĢekkür ediyorum.
Sayın BaĢkanım, yönettiğiniz ilk komisyon toplantısında ortaya koyduğunuz dirayetten dolayı da size de tekrar teĢekkür
ediyorum.
Bütün Komisyon üyelerimizi ve katılan tüm arkadaĢlarımızı saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – Oturumu kapatıyorum.
Hepinize teĢekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 15.35

