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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TTBMM Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi
ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu saat 11.15’te açılarak iki oturum yaptı.
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin’in Komisyonda verdiği ifadesine ilave
etmek ve düzeltmek istediği bazı hususlara ilişkin yazısı Komisyonun bilgisine sunuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kamuoyuna açıklanan ve Adalet ve Kalkınma Partisini terör
örgütüne yardım etmekle suçlayan bildiri konusunda bir görüşme yapıldı.
İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık,
İzmir Milletvekili Aytun Çıray,
Sarf ettikleri bazı ifadeleri nedeniyle özür dilediklerine ilişkin birer açıklamada bulundular.
Gazeteci Yazar Hande Fırat tarafından, 15 Temmuz darbe gecesi yaşananlara,
YÖK Üyesi Abdullah Çavuşoğlu tarafından, Fetullahçı terör örgütüne,
İlişkin bilgi verildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 17.07’de toplantıya son
verildi.
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16 Kasım 2016 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.15
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Komisyonumuzun 15’inci Toplantısını açıyorum.
II.- KONU
A) DİĞER KONULAR
1.- Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin’in Komisyonda verdiği ifadesine
ilave etmek ve düzeltmek istediği bazı hususlara ilişkin yazısının Komisyonun bilgisine sunulması
BAŞKAN - Geçtiğimiz süreçte bilgisine başvurduğumuz Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı
Korgeneral Arif Çetin bilgi verme işlemi tamamlandıktan sonra Komisyon Başkanlığımıza bir mektup
göndererek bir konuya açıklık getirmek istediğini ifade etti. Bunu tutanaklara geçmesi bakımından
okutuyorum:
“Sayın Başkanım ve değerli Komisyon üyeleri; hepinizi hürmetle selamlıyorum.
Yüce heyetinizin 04/11/2016 tarihli daveti -Ek’te- üzerine 09 Kasım 2016 Çarşamba günü saat
11.30’da Komisyona gelerek 15 Temmuz Darbe teşebbüsü hakkında Komisyona gerekli bilgileri arz
ettim. Ancak o anda yeterince ifade edip vurgulayamadığım ve unuttuğum bir hususu da verdiğim
beyana, ifadeye ilave edilerek raporda yer almasının uygun olacağı kanaatine vardım.
Rapora ilave edilmesini istediğim husus aşağıdadır.
‘Sayın Başkan, muhterem Komisyon üyeleri; 15 Temmuz darbe gecesi ben Jandarma Genel
Komutanlığı karargâhına gittiğimde saat 22.40’tan itibaren olayı öğrenir öğrenmez, derhal Emniyet
Genel Müdürü, Vali Celalettin Lekesiz ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile telefonla
irtibata geçtim. Aynı saatlerde İçişleri Bakanı Yardımcısı Sebahattin Öztürk ve Müsteşar Selami Altınok
ile de görüşerek Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı karargâhının paralel devlet çetesi -FETÖtarafından ele geçirildiğini bildirerek yardım istedim. Benim bulunduğum yere polis kuvvetlerinin
yardıma gelmesi talebim üzerine çok kısa sürede, on-on beş dakika içerisinde, önce Asayiş polisler
Hisarcıklıoğlu Camii yanına, olay yerine geldiler. Sonra da Emniyet Genel Müdürü Vali Celalettin
Lekesiz’in talimatı ve Ankara Emniyet Müdürü, Mahmut Karaaslan’ın emirleriyle Ankara Emniyetinden
Polis Özel Harekât timleri –PÖH- bize takviyeye geldiler.
Operasyona önce Polis Özel Harekât timleriyle –PÖH- başladık, daha sonra da Güvercinlik’ten
-JÖAK/JÖH- Jandarma Komando Özel Harekât timleri bölgeye, olay yerine geldi ve operasyon polis
ve jandarma ile birlikte ortak yürütüldü. Hatta Güvercinlik Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı
karargâhına uzak olduğundan ve geliş yolu yer yer vatandaşlar tarafından trafiğe kapatıldığı için
Jandarma Özel Harekât birlikleri biraz gecikerek olay yerine geldi, operasyon o nedenle biraz geç
başlatıldı. Ancak operasyonun her safhasında jandarma ve polis tam bir işbirliği ve uyum içerisinde çok
büyük fedakârlık ve kahramanlık göstermiş, Jandarma Genel Komutanlığı karargâhını darbecilerden
temizlemiştir.
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Sayın Başkan ve saygıdeğer Komisyon üyeleri; yukarıda belirttiğim hususların da beyan, ifademe
eklenerek hazırlayacağınız raporda yer alması, aynı zamanda mümkünse basına da duyurularak
medyada da kamuoyunun bilgilendirilmesinin, gerçeklerin bilinmesi bakımından yararlı olacağını
takdirlerinize ve tensiplerinize arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.”		

11 Kasım 2016

			

Arif Çetin

			

Van Jandarma Asayiş

			

Kolordu Komutanı

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Burada düzeltme değil, yani aşağı yukarı bunların hepsini
söyledi. Saatleri mi düzeltiyor?
BAŞKAN – İlave bilgi ve saatler konusunda bir düzeltme anlıyoruz. Ek bir görüşmem olmadı.
Mektubu, el yazısı mektubu daktiloya çevirttik, aynısı kayıtlara geçsin diye bu şekilde okutmuş olduk.
Yine değerlendirmeyi önceki tutanaklarla mukayese ederek arkadaşlarımız yapabilirler.
Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, yine Komisyonumuz üyesi Sayın Mehmet Erdoğan’ın bir yazılı önergesiyle 8.
Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar ve MİT Daire Başkanı Sadık Üstün’ün dinlenmesini talep
eden bir önergesi var; alındı, bu da dosyasına konuldu diyelim, onu da kayıtlara geçirelim.
Evet, değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım, bugün dinlemek üzere davet ettiğimiz ilk konuğumuz
Hande Fırat’ı saat 12.00’de dinlemeye başlamak üzere bilgilendirdik ve 12.00’de başlayacağız.
Bunun öncesinde arkadaşlarımızın bazı talepleri olduğu bilgisi ulaştı. Bu nedenle yaklaşık bir saat
dedik ama şu anda bir kırk dakikamız var, o sürede bunları değerlendirelim, arkadaşlarımızın taleplerini
de alalım istiyorum.
III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kamuoyuna açıklanan ve Adalet ve Kalkınma Partisini
terör örgütüne yardım etmekle suçlayan bildiriye ilişkin görüşmeler
BAŞKAN – Tabii, bu arada şöyle bir bilgiyi birlikte paylaşmamızda yarar var. Değerli arkadaşlar,
tabii, burada, 4 siyasi partinin ortak önergesiyle kurulan darbe araştırma Komisyonu olarak birlikte
çalışıyoruz ve bunu bir uzlaşma ruhu içinde ve tamamen demokrasimize, milletimize, bütün
insanlarımıza kastetmiş bir örgütün tüm yönleriyle aydınlatılması ve özellikle de 15 Temmuz gecesi
yaşananlar, darbe girişimiyle ilgili de bilgileri toplamaya gayret gösteriyoruz.
Burada darbecilerin hedefinin Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti olduğu, devletimiz olduğu,
Cumhurbaşkanımız olduğu, demokrasimiz olduğu konusunda biz kuşku duymuyoruz ve bu konuda
özellikle darbe gecesi bütün siyasi partilerimizin ortak duruşu ve 16 Temmuz günü yapılan Türkiye
Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantısında okunan bildiriyle bunlarda hemfikir olduğumuzu
düşünüyoruz.
Ancak, bu çalışmalarımız uyum içinde bu şekilde devam ederken asla kabul edemeyeceğimiz bir
durumla da karşı karşıya kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kamuoyuna açıklanan bildiride,
üzüntüyle ifade etmemiz gerekirse, burada Komisyonumuzun da çoğunluğunu teşkil eden Adalet ve
Kalkınma Partisi, terör örgütüne yardım, yataklık yapmakla suçlanan talihsiz bir bildiriyle karşı karşıya
kaldı.
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Burada Komisyonumuzda 4 siyasi partinin temsilcileri var, demokratik biçimde oluşan bir
Komisyonuz ve birlikte çalışıyoruz, birlikte dinlemeler yapıyoruz, müzakereler yapıyoruz. Şimdi, az
önce özetlemeye çalıştığım darbe karşıtı olma hususunda, darbeyi püskürtme konusunda ve darbenin
hedefi konusunda müşterek olduğumuz, bütün siyasi parti genel başkanlarımız, sözcülerimiz tarafından
müşterek bir bildiriyle kamuoyuna açıklamasına rağmen, şimdi Komisyonumuzun da çalışmaya
başladığı süreçte, yaklaşık kırk gün sonra, Adalet ve Kalkınma Partisini FETÖ terör örgütünün yardım
ve yataklığıyla suçlayan bir bildiriyle kamuoyuna çıkılması tabii ki kabul edilebilir bir durum değildir.
Bunu, Komisyonumuzun 4 üyesini teşkil eden Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun -ben Komisyon
Başkanı olarak- bu konuya en azından bir açıklık getirmelerini… Eğer karşı karşıya oturup konuyu
müzakere ettiğimiz Komisyon üyesi arkadaşlarımız karşılarında oturan muhataplarını terör örgütüne
yardım ve yataklık yapma şeklinde bir suçlama, böyle bir töhmet ve iftira iddiasında iseler tabii ki
Komisyonumuzda bunların konuşulması, değerlendirilmesi de oldukça sıkıntılı olacaktır.
Biz Komisyon olarak asla Komisyonumuzdaki hiçbir üyenin -bakın burada Komisyon Başkanı
olarak ifade etmek istiyorum- darbe girişimine, bunu gerçekleştiren Fetullahçı terör örgütüne ya da
Türkiye’de şu anda bütün devletimizin, milletimizin uğraşmakta olduğu PKK, efendim, yine onun
YPG/ PYD gibi yan örgütleri olan devletimize, milletimize karşı âdeta savaş ilan etmiş terör örgütleriyle
isimlerini asla yan yana anmak istemeyiz ve bu konudaki değerlendirmelerin tarihî bir hata olduğunun,
yanlış olduğunun altını çizmek isterim. Bu nedenle, bu konunun hakikaten Komisyonumuzca
değerlendirilip bir açıklığa kavuşturulması zarureti var. Birinci konu bunu ifade edeyim.
Diğer taraftan, değerli arkadaşlar, tabii ki Komisyon üyesi arkadaşlarımızın medyada zaman
zaman şahsi birtakım açıklamaları oluyor, programlara katılıyorlar. Demokratik, özgür bir ülkedeyiz,
bunları yadırgamamız söz konusu değil ancak doğru bilgilendirme gerektiği kanaatindeyim.
Şimdi, eğer ekranlarda birbirimizi suçlayıcı ve Fetullahçı terör örgütünün tüm yönleriyle aydınlığa
çıkmaması için gayret gösteriliyor veya yangından mal kaçırılıyor gibi tabirler kullanılırsa bunların da
altının boş olduğu, yanlış olduğu, kamuoyuna da bir ümitsizlik aşılamaktan öte bir işe yaramayacağı
kanaatindeyim.
Şimdi, birlikte dinlemeler yapıyoruz ve konuklarımızı aşağı yukarı yani en kısa sürede, hemen
hemen iki saati bulan ve daha fazla süren, devam eden sürelerde dinliyoruz. Şimdi, bu süreçte
konuklarımızın dinlendiğine hepimiz şahitken ve bunun yanında da bilgi, belge toplama konusundaki
yazışmalar, bunların takibi, gerekli görüşmeler konusunda da Başkanlık Divanımızın gayretleri
ortadayken hâlâ şunlar yapılmıyor diyerek, sadece üyelerimizden bazılarının kendi taleplerine en
önde yer verilmemesi hususunu bir eleştiri olarak gündeme getirmelerini anlamak da zorlanıyoruz.
Çünkü, ifade ettiğimiz gibi, çok sayıda talep var ve bu talepleri de, mümkün olduğu ölçüde siyasi parti
gruplarımızın ortak örtüşen taleplerini önceliğe almak suretiyle de bugüne kadar mesafe aldık. Bunda
da önceden tereddütle bakan arkadaşlarımız burada dinlemeler yapıldıktan sonra araştırma konumuzu
aydınlatıcı mesafeler alındığı konusunda görüşleri de tutanaklara geçti.
Şimdi, bu bağlamda, önümüzdeki günler için elimizde listeler var, talep edilen, dinlenmesinin
talep ettiğimiz. Ayrıca, kamu kurumlarına yaptığımız yazışmaların birer suretini sizlere takdim ettik
arkadaşlar, cevapları gelenler de karşılarında var. Diyelim ki işte Adalet Bakanlığından cevap geldi,
hemen listenin karşısında “Cevap geldi.” diyoruz. Bunların dijital ortamda olanları e-mail adreslerinize
sekretaryamız tarafından derhâl gönderiliyor, isteyen üyelerimizin de bunları dijital ortamda alıp
değerlendirme imkânları var. Yani bu konuda üyelerimizin talepleri dikkate alınmıştır ve gelen
cevaplardan da derhâl bilgi sahibi yapılmaktadırlar; gelmeyenlerin de takiplerini yapıyoruz değerli
arkadaşlar, bundan da bilginiz olsun.
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Özellikle cezaevleriyle ilgili -daha önce tutanaklara geçti- araştırmalarımızın devam ettiğini ifade
etmiştim. Yine, aynı cümleden olarak, Adalet Bakanlığından gelen yazıları henüz inceleyemedik, bunları
inceleyeceğiz. Yine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da gelen cevaplar var, şu anda uzmanlarımız
inceliyor, bunları da değerlendiriyoruz. O çerçevede de yine dinleme yapıp yapmayacağımız veya
kimlere bir heyet oluşturup gidileceği konusunu da Komisyon olarak kararlaştırmış olacağız, bunu da
ifade edeyim.
Şimdi, özellikle Sayın Aytun Çıray Bey’in yine bir ekranda “Hâlâ bizim taleplerimiz, uzman
konusunda yerine gelmedi, getirilmedi.” şeklindeki eleştirileri oldu. Bu konuda geçtiğimiz hafta bir
görüşme yaptığımız doğrudur ama konuşmamın başında izah ettiğimiz konular muvacehesinde yani
burada Komisyonumuzun Tüzük hükümleri gereğince demokratik bir biçimde çalışmasını sağlamak
sanıyorum her Komisyon üyesinin de görevidir, bunu da ifade etmek istiyorum.
Öncelikle, birinci gündem konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına mı konuşur Sayın
Aytun Bey veyahut da ayrı ayrı vekillerimiz mi konuşur? Ben bu konuda söz vermek istiyorum çünkü
gerçekten Komisyon olarak bu bildiriden fevkalade rahatsızız ve böyle bir tavırla yaklaşıldıktan
sonra diğer taleplerin ne derece Komisyonda uygun görüleceği, müzakere edileceği konusunu da
değerlendirmeye açıyorum.
Aytun Bey, grup adına size mi söz verelim?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sırayla konuşalım.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Ben ondan önce bazı...
BAŞKAN – Gerçi, siz de bir şey yazdınız.
Açtım mikrofonunuzu Ravza Hanım.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Hayırlı sabahlar.
Sayın Başkan, kıymetli Komisyon üyelerimiz; tabii, 6 Kasımda açıklanmıştı ama benim baştan
sona inanın kelime kelime okuma fırsatım olmamıştı. Okuduğum anda dehşete kapıldım. Şöyle, ben
birkaç cümleyi de okumak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum, onlar üzerinden de özel olarak
yorum alırız diye. Malum, biz burada darbeyi araştırmak için hep bir aradayız. Mümkün olduğu kadar
nezaket çerçevesinde siyasi eleştirilerimizi de yapıp bu darbe girişiminin hiçbir noktası karanlıkta
kalmasın diye el birliğiyle uğraşıyoruz. Ben bu manada çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum bu
Komisyonun, bundan sonra da iyi olacak diye düşünüyorum. Bazen şöyle yorumlar oluyor: İşte basının
ilgisi kesilebilir, şu olur, bu olur. Bizim amacımız, Komisyonun amacı öncelikle basının ilgisi… Basına
biz malzeme verme amacıyla burada değiliz diye düşünüyorum kendi adıma, bizim, milletin bize temsil
etmek üzere gönderdiği Millet Meclisinde Komisyon üyesi vazifesiyle elimizden geleni yapmamız, bu
meseleyi aydınlatmamız gerekiyor ama böyle bir zamanda, böyle hassas bir zamanda bu bildiri çok
üzücü oldu ve -kelimelerimi hafifleterek söylemeye çalışıyorum- neye yararı var bilmiyorum. Bildiride
“Türkiye iyi yönetilmemektedir.” diyor, “FETÖ elemanlarını yerleştirerek bilinçli ve planlı bir şekilde
darbe ortamına sürüklemiştir.” diyor. Burada da darbenin, “Belki darbe yapmak doğruydu.” gibi bir şey
bile çıkabilir, sıkıntılı ifadeler. “15 Temmuzda yaşananların hiçbirinden ders almamış.” Demek ki bu
ders alınması için darbe yapılması da acaba olumlu bir şey miymiş?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, dikkatli oku…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Kötü manada okursam gerçekten…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Biz sizi iyi kalpli biliyoruz, iyi okuyun.
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RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Tamam, ben iyi okuyayım. O zaman şu noktaya geldiğimde
işte, dava siyasidir vesaire, açılan davalar, onlar söyleniyor. Ben de bir MKYK üyesiyim AK PARTİ’de.
“FETÖ, PKK ve IŞİD terör örgütlerine yardım ve yataklık eden saray ve AKP yöneticileri…” Yardım
ve yataklık etmişim ben. Ben onlardan biriyim. “Demokrasimize ve ülkemizin bekasına yönelik en
büyük tehdittir.” Biraz ilerliyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Siz neymişsiniz!
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Evet, öyleymişim.
“Demokrasimize, birliğimize, huzur ve barış ortamına karşı yapılan bu tehdidi önlemek için
yapılması gerekenler bellidir; vatanını seven, demokrasiye inanan, temel hak ve özgürlükleri savunan
her yurttaşımız cumhuriyetimize yönelen bu büyük tehdidi bertaraf etmek için bir araya gelmelidir.”
Yani, bunu ne kadar olumlu okusam, okuyamıyorum. Yani, çok üzüldüm. Demin söylediğim gibi,
bizim Komisyonumuzun amacı bu olayı aydınlatmak, “Eksik kalan nokta kalmasın.” demek. Tabii
ki siyaseten, ideolojik olarak ayrı olduğumuz noktalar olacak ama bunu böyle bir şeyin varlığı bizim
sağlıklı çalışmamıza engel teşkil edebilir diye önce ben söz almak istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.
Emine Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Aslında Ravza Hanım çok güzel açıkladı, ben de bildirideki
bazı söylemler üzerinde konuşmak istiyorum. Tekrarlamak istemiyorum ama bu bildiriyi şiddetle
kınıyorum ve bir şekilde de düzeltilmesini sayın üyelerimizden, CHP’li milletvekillerimizden rica
ediyorum. Bu, kabul edilebilir bir suçlama değil, çok genel bir suçlama ve bizim şu anda içinde
bulunduğumuz ortamda bu kadar hassas davranmamız gerekirken birbirimize yaptığımız bu tür
suçlamaların bizi nereye götüreceğini çok merak ediyorum. Bir an önce bunun açıklığa kavuşmasını
rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Mehmet Bey, buyurun.
Sıraya göre veriyorum arkadaşlar, ışıklara göre.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) -Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Tabii ki bu usulle ilgili baştan beri çok konuştuk. Bizim bazı taleplerimizde ısrarcı olduğumuzu
ben ilk toplantımızda söyledim ve usul olarak da şimdiye kadar gerek kamudaki gerek Parlamentodaki
tecrübelerimiz çerçevesinde 15 Temmuzda yaşananların ortaya konulması konusunda bu Komisyonun
tek başına bir şey yapamayacağı açık. Bütün kurumların bu Komisyona destek vermesiyle ancak bu
Komisyon sonuca ulaşabilir. Bu manada, benim ilk talebim ve burada herkesin de destek gösterdiği,
Başbakanlığın –ki Türkiye’de istihbaratın bütün unsurlarının toplandığı birim BaşbakanlıktırKomisyona bu Fetullahçı terör örgütünün doğuşu, bugüne kadarki safahatıyla ilgili -ben o detayları da
daha önceki taleplerimde yazılı olarak da ilettim, tutanaklara da geçti, onu tekrar etmek istemiyorumbir brifing verilmesini talep ettik. Başbakanlığın verdiği brifingi “Dağ, fare doğurdu.” diye ancak izah
edebiliriz. Eğer, sizler mutmain olduysanız iktidar partisinin milletvekilleri olarak bilemiyorum, onu
sizlerin takdirine arz ediyorum ama beni mutmain eden, gerçekten bu Komisyonu ciddiye alan bir
brifingle karşılaşmadığımı burada tekrar ifade etmek istiyorum.
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Gene, o gecenin ve o sürecin aydınlatılmasıyla ilgili olarak özellikle MİT Müsteşarı ve
Genelkurmay Başkanının dinlenmesinin hem bize vereceği bilgiler açısından hem de Parlamentonun
saygınlığı açısından önemini vurguladık defalarca, bu konuda henüz mesafe alabilmiş değiliz.
Kurumlardan istenen belgelerle ilgili birtakım yazıları geçtiğimiz toplantılarda burada bize de
gösterdiniz, bir kısmını dağıttınız ama şu ana kadar gelen herhangi bir bilgi benim tarafıma ulaşmış
değil.
BAŞKAN – Hemen söyleyeyim, elinizdeki listelerde “cevap geldi” denen, işaretli olan
bölümlerden…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İşte, gelen bilgilerden de bize Komisyon üyesi olarak tevdi
edilen yok.
BAŞKAN – Bakın, dijital gelenler e-maillerinize gönderildi. Gönderilmedi mi arkadaşlar?
E-maillerinizde. Danışmanlarınızı göndereceksiniz, dijital kopyalarını alacaksınız Mehmet Bey, bütün
arkadaşlara geldi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Dün bir tane HSYK’dan geldi diyor danışmanım.
BAŞKAN – Şu anda, bakın, Mehmet Bey…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Neyse, bize ulaşmadı. Bir iletişim eksikliği de var arkadaşlar.
Yani, şimdi bizim size yalan borcumuz yok yani bu bize ulaşmadı şu ana kadar. USB gönderelim biz
size, siz de bize gönderin.
BAŞKAN – Mehmet Bey, Başbakanlığa gönderilen geldi, karşısında bakın, Diyanetten geldi,
RTÜK’ten geldi, HSYK’dan cevap geldi, İçişleri ve Adalet Bakanlığından yeni gelen cevap var.
Efendim, Diyanet İşlerinden tekrar geldi ve listede “cevabı geldi” olanları gönderdik. Bunları,
arkadaşlarımızdan dijital ortamdan arkadaşlarınızı gönderdiğinizde almanız mümkün. Gelmeyenleri
hepimiz bekliyoruz, takip ediyoruz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu manada ben almadım. Neyse. bugün danışmanımızı
göndeririz o yeni bilgileri alırız, bunlar tamam.
Ayrıca, cezaevlerinde yapılacak dinlemeyle ilgili olarak hiçbir şey yapmadık bugüne kadar, onu da
söyleyeyim. Şimdi, işi hep bir taraflı dinledik, öbür tarafından hiç kimseyi dinlemedik. Çünkü, cezaevinde
bugün tutuklu bulunan insanların bir kısmı 15 Temmuz gecesi, öncesinde veya sonrasında yaşananların
faili ama bir kısmı da mağdur olduklarını iddia ediyor. Bunu iki boyutuyla da dinleyebilmemiz lazımdı.
Bugüne kadar –ki çalışma süremizin yarısına geldik- bu manada da yaptığımız bir şey yok.
Diyanet İşleri Başkanının buraya gelmesi konusunda bir şey bugüne kadar yapılmadı. Daha
önümüzde dinlemeyi düşündüğümüz ve hâlâ benim dün size ilettiğim iki yeni isim var ki bunlar
benim yaptığım görüşmelere göre Komisyonumuza bu sürecin aydınlatılmasıyla ilgili önemli bilgiler
verebileceği konusunda inandığımız 8’inci Kolordu Komutanı Yılmaz Uyar, Korgeneral ve gene
MİT’ten Daire Başkanı Sadık Üstün’ün de muhakkak dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, bu
Korgeneral Yılmaz Uyar daha önce Genelkurmay Başkanlığında İstihbarat Başkanlığı da yapmış olan
önemli bir isim.
Şimdi, henüz daha Komisyon çalışmalarının sonuna gelmeden şimdi ortaya çıkan bir rapor taslağı
var. Bu rapor taslağı, yapılan… Bu işler bitmeden nasıl bir taslak yazacağız, bu da ayrı kafa karıştıran
bir olay.
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Şimdi, gene, Komisyonun başından bu yana, Komisyon çalışmalarının daha verimli geçmesi
için, çalışmalarımızın sekteye uğramaması için daha önce sözlü olarak da dile getirdiğimiz, toplantı
salonunda İnternet bağlantısıyla ilgili sorunun çözülmesi konusunda defalarca burada gündeme getirdik
ama burada İnternet hakikaten bazen geliyor, bazen gidiyor. Bu konunun Meclis Başkanlığı tarafından
çözülmesi bu kadar mı imkânsız? Eğer bu kadar imkânsızsa biz kendi özel imkânlarımızla bir modem
alalım, var bu işi yapan imkânlar var. Meclisimiz…
BAŞKAN – Ya, şu anda İnternet bağlantısı…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şu anda var ama…
BAŞKAN – Hatta, canlı yayın yapacak kadar var ki bugün o da gündemimizin bir maddesi şimdi,
bundan sonra canlı yayın yapılmaması; böyle bir iznimizin zaten olmadığı hâlde korsan bir yayın
yapıldığı gündeme geliyor. Demek ki burada nasıl oluyor da İnternet bağlantısı zayıf olduğu hâlde canlı
yayın yapılabiliyor?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Canlı yayını sürekli yapamıyoruz yani yapılamıyor.
BAŞKAN – Zaten bu konuda Komisyonun bugün görüşüp karara bağlaması lazım çünkü böyle
bir şey hiçbir zaman…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Dün akşam televizyondaydı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ne mahsuru var duyulmasının, gizli bir şey mi yapıyoruz?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, basına açık bir toplantıda yani burada sosyal…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şeffaflık iyidir.
BAŞKAN – O konuyu da görüşelim, gündemimizin biri de Mehmet Bey. Yani, burada İnternet
konusunda bir problem yok.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Var, var. Size göre yok, bize göre var.
BAŞKAN – Dediğim gibi, İnternet’ten canlı yayın yapacak kadar Wi-Fi bağlantıları kurulmuş, var
dolayısıyla yeni bir şey nasıl şey yapalım?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, bu şartlarda tabii ki bütün her şeyi dört dörtlük
aydınlatabilmemiz mümkün değildir, şimdi kendi kendimizi aldatmayalım. Şimdi, bu vebal yarın
hepimizin üzerindedir. 15 Temmuzu yaşadık.
BAŞKAN – Elbette.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Türkiye 15 Temmuzdan sonraki süreci de aslında biraz daha
masaya yatırabilmemiz lazım Komisyon olarak. 15 Temmuza niye geldik? Sözde cemaat olarak
kamuoyunda bilinen bir örgütün devletin içerisinde ne hâle geldiğini, devleti nasıl ele geçirdiğini ve
devletin uçağını, silahını, tankını, topunu devletin kurumlarına karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisine
karşı nasıl kullandığını gördük. Şimdi, bütün bunları bile bile, bu cemaatle, bu paralelle mücadele ediyor
diye boşaltılan alanlara yerleştirilenlerle ilgili de Türkiye’de çok vahim iddialar var. Eğer bu Komisyon
hakikaten ileriye dönük Türkiye’ye bir perspektif verecekse bence şimdiden buna bir kapı açmalı. Bir
paralelle, mücadele etmekte bu kadar zorlandığımız, bu kadar sıkıntı çektiğimiz bir paralelden bu kadar
zarar gördüğümüz bir süreçte yeni paralellerin oluşmasının engellenmesi konusunda da ortaya çok
somut birtakım şeyler koyabilmemiz lazım. Bu manada da özellikle Diyanet İşleri Başkanının bizzat
buraya gelmesi ve bu endişelerimizle ilgili bizi aydınlatması lazım.
BAŞKAN – O talebiniz… Zaten yarın, biliyorsunuz…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ya, var ama eski Başkan geliyor, yeni Başkan yok.
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BAŞKAN – Uzun süre Başkanlık yapmış…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Uzun süre yapmış ama bugün yapan o değil.
BAŞKAN – Arkasından Diyanet İşleri Başkanını da değerlendirelim. Yani, değerlendirmeyeceğiz,
reddedilmiştir diye bir şey yok Mehmet Bey, öyle bir şey yok.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Efendim, reddedilmiş değil ama bakın biz daha bu temel
dinlemeleri yapmadan rapor yazmaya geçiyoruz. Yani, burada şimdi kendi samimiyetimizi kamuoyuna
nasıl anlatacağız? Yaptığımız… Şimdi, elbette ki hepimiz milletvekiliyiz ve her birimizin siyasi partisi
var, her birimiz partilerimiz adına uzatılan mikrofonlara siz de hepimizden çok cevap veriyorsunuz.
BAŞKAN – Zaten o konuyu eleştirmedim, demokratik hakkıdır herkesin. Sadece, burada
eleştirdiğimiz -ki o konuda da belki birkaç şey söylersiniz- Cumhuriyet Halk Partisi bu Komisyonun
çoğunluğunu teşkil eden AK PARTİ’ye terör örgütüne yardım, yataklık yapmak iddiasını, iftirasını
atıyor. Herhâlde Komisyonun büyük çoğunluğunu teşkil eden ve kendisine karşı darbe yapılmış bir
siyasi hareketi terör örgütünün yardım yataklığı olarak gösteriyorsa bu konuda da Milliyetçi Hareket
Partisi olarak bir görüşünüzün olması lazım, ortaya koymanız lazım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Darbe doğrudan AK PARTİ’ye karşı yapılmış…
Şimdi, arkadaşlar, darbe konusunda benim baştan itibaren ortaya koymaya çalıştığım bir husus
var: Bu darbenin bir kişiye ya da belli bir kuruma yapıldığı konusunda bir algıyla biz bu işe başlarsak
sonuca gidemeyiz.
BAŞKAN – Öyle başlamadık zaten.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Darbe, elbette ki şu anda seçilmiş Cumhurbaşkanına, Başbakana
ve bu manada AK PARTİ de bu hedeflerin içerisinde vardır ama darbe Türk milletine, Türk devletine
yapılmıştır.
BAŞKAN – Doğru.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Darbe olsaydı darbeciler Milliyetçi Hareket Partisini ayrı bir
yere mi koyacaklardı?
BAŞKAN – Biz de aynı şeyi söyledik ama şimdi bu konuda Cumhuriyet Halk Partisinden bir
açıklama bekliyoruz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, burada, elbette ki on dört senedir Türkiye’yi yönetenlerin
sorumluluğu ile muhalefettekilerin sorumluluğunu da aynı kefeye koyamayacağımızı siz de takdir
edersiniz. Yani, bu olup bitenler de bir günde olmadı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kendi kendine olmadı.
BAŞKAN – Hayır, sorumluluk ayrı bir konu da bir kişiyi veya kurumu… “Suça yardım ve
yataklık” dediğiniz zaman, burada hukukçu olan arkadaşlarımız var, yardım ve yataklık bir suçlamadır,
suçlama bir iddiadır.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama son on yıldaki… Suçlamayı yapanlar o cevabı verir yani,
o bizim…
BAŞKAN – Ama görüşünüz varsa o konuda…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yok, o konuda, iki partinin arasındaki polemiğe ben o kadar
doğrudan niye gireyim?
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederiz Mehmet Bey o zaman, sağ olun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Evet, Aytun Bey.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, benim elimde bir liste var, tesadüfen geçti elime, bana
gönderilmedi bu, uzmanlara görev dağılımı yapmışsınız, rapor yazılmaya başlanmış.
BAŞKAN – Evet.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tesadüfen öğrendim ben bunu, anlatabiliyor muyum? Şimdi…
BAŞKAN – Tutanakları eğer iyi takip ettiyseniz uzmanlarımızın göreve başladığı…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, buraya geldiler, tanıttınız.
BAŞKAN - 30’a yakın uzmanımızın olduğu, kendilerine görev dağılımı yapıldığı…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir anlatayım, hep siz konuşuyorsunuz.
Şimdi, bakın…
BAŞKAN – Yok, görev yaptığını ifade ettik. “İlk defa duyuyorum.” deyince gerçeğe aykırı bir
beyanda bulunuyoruz, onun altını çizeyim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sen bulunuyorsun gerçeğe aykırı beyanda. Oraya gelen insanları
tanıtmakla…
Bu görev dağılımını biliyor musunuz siz Beyefendi, Mehmet Bey, bundan haberiniz var mıydı?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yok.
BAŞKAN – Az önce bahsetti Mehmet Bey.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Benden gördü arkadaşlar.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Başkan niye seçtik o zaman biz ya?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Aytun Bey, bir komisyon seçtik, başkan, başkan yardımcısı…
BAŞKAN – Çalışma yapmayalım mı?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, hepinize birden cevap veremem ya.
BAŞKAN – Peki.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Tamam da yani size söylemek zorunda değil ya da…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunların kayıtlara geçmesi benim hoşuma gidiyor, yani televizyonda
konuşacak bir şey daha çıkıyor.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bu Komisyon çalışma usulüyle ilgili her şeyi size söylemek
zorunda değil ki.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi ben size bir şey söyleyeyim: Arkadaşlar, burada hepimize karşı
yapılmış bir darbeyi açığa çıkarmaya çalışıyoruz ki gerçekten açığa çıktığında hep beraber Türkiye
bundan mutlu olacak, neler olduğunu görecek.
Şimdi, bunu burada yaparken bunu gizli tutalım, bunu söylemek mecburiyetinde değiliz gibi bir
tarz şık değil bir kere, bu bir.
İkincisi…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hayır, bakın, her seferinde...
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya, bir dakika, anlatayım ya.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Komisyonu seçtik, takdir hakkı bıraktık.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya, siz seçtiniz. Yenikapı’yı menikapıyı nane ruhu yapıp siz seçtiniz,
bizle bir uzlaşmaya girmediniz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bakın, ayıp ediyorsunuz. Biz de yoldan geçerken
buraya gelmedik, hepimiz bu Komisyonun üyesiyiz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, herkesi ben sabırla dinledim Sayın Başkan.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ama lütfen üslubunuza dikkat edin sabah sabah.
BAŞKAN – Evet, biz öncelikle…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bir bitirsin Aytun Bey.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Biz bu Komisyonun üyesiyiz, biz seçtik.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben de onu söylüyorum zaten, bravo.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ama bunu söylerken…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tasdik ettiniz, kayıtlara geçsin. Memnun oldum, teşekkür ederim.
Şimdi, demek ki uzlaşma kültürü falan, palavra olduğu, böylece kayıtlara geçmiş oldu.
Şimdi, arkadaşlar, burada hâlâ bizim, buradaki çalışan arkadaşlarımızın, rapor çalışmalarına, o
çalışmalara da sokmak istediğimizi söyledik, hâlâ adamların yazıları verilmedi eline. Hâlâ verilmedi.
Neden verilmedi Sayın Başkanım?
BAŞKAN – Devam edin. Ben izah ettim girişte. Sorularımıza bir cevap verin.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hangi sorunuza?
BAŞKAN – Siz burada Komisyonun büyük bir çoğunluğunu terör örgütüne yardım, yataklıkla
suçlayarak bu Komisyona nasıl bir katkıda bulunacağınızı düşünüyorsunuz? Eğer gerçekten darbeye
karşıysa Cumhuriyet Halk Partisi ve onun sözcüleri, muhatap milletvekili üye arkadaşlarımıza terör
örgütüne yardım ve yataklıkla ve suçlusu konumunda itham ederek, ekranlarda bu şekilde suçlayarak
mesafe alacağınızı mı sanıyorsunuz yoksa FETÖ’ye hizmet mi ediyorsunuz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, şimdi bunu…
BAŞKAN – FETÖ’nün suç ortaklığını... Asıl, FETÖ’nün terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan
sonra, 17-25’ten sonra FETÖ’yle kol kola girdiniz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Baş suç ortağı sizsiniz! Sizin aslında orada oturmamanız lazım biliyor
musunuz. Siz FETÖ’nün savcısını koruyan bir adamsınız. Sizin resmî sitenizde Zekeriya Öz’e
övgüler yazıyor. Sizin aslında orada olmamanız lazım. Siz yardım ve yataklık yaptınız, siz FETÖ’nün
davalarının baş savunucusuydunuz tamam mı.
BAŞKAN – Sayın Aytun Çıray, polemiklere girmeyin. 17-25 Aralıktan sonra…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Siz bana ne söyleyeceğimi öğretemezsiniz burada. Sabret bakalım ne
söyleyeceğim.
BAŞKAN – Lütfen, bakın hareket etmeyin, hakaret etmeyin.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ne hakareti?
BAŞKAN – Bir soru sordum, cevap verin.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Allah, Allah! Hakaretmiş! Ya, hep beraber bana istediğinizi söyletmeye
çalışıyorsunuz.
BAŞKAN – Siz Türkiye Büyük Millet Meclisinin şerefli Komisyonunu FETÖ’nün suç ortağı
görme ihaneti içine girdiniz.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kim diyor? Hain sensin! Ne ihaneti?
BAŞKAN – Sözünüzü geri alın!
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sen “İhanet içine girdi.” diyorsun bana.
BAŞKAN – Ben, madde boyutuyla bir bildiriden bahsediyorum. Bu bildiri Türkiye Büyük Millet
Meclisine ihanettir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Buranın konusu değil o, buranın konusu değil kardeşim. Partinin
sözcüleri, Parti Meclisi karar vermiş açıkladı, senin partinin sözcüleri cevap veriyor…
BAŞKAN – O zaman bu görüşteki bir anlayışa bu Komisyonda uzman için bir görevlendirme
yapılamaz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O yüzden yapmıyorsun öyle mi?
BAŞKAN – Yapmıyoruz efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bugüne kadar onu mu bekledin?
BAŞKAN – Yapmıyoruz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu konuşmaların her birisi bu Türkiye’nin tutanağına geçiyor,
Türkiye’nin gözleri önünde cereyan ediyor. Burayı sabote ediyorsunuz.
BAŞKAN – Şu ana kadar sizin Komisyon üyeleriniz görevdeydi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bak, o zaman bunu soracağına -şimdi buraya getirmek istemiyordum
tartışmayı- “Ne istediniz de vermedik?”i açıkla bana kardeşim.
BAŞKAN – Bitti mi sözünüz?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sen de Kavukları açıkla.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Açıklamazsam şerefsizim!
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Peki, açıkla.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Açıklamayan orospu çocuğudur!* Senin ne demek istediğini biliyorum
ben.
BAŞKAN – Sizi edepli konuşmaya davet ediyorum. Saygısız üslubunuzdan dolayı Komisyon
olarak kınıyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Çok ayıp, çok ayıp!
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Utanmazlar!
(Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay salonu terk etti)
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İftiraya burada davranacaksınız ha!
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Aşağılık herif!
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Aşağılık sensin!
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Rüşvetçi köpek!**
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sen rüşvetçisin!
BAŞKAN – Sayın Çıray… Bu sizin insanlığınıza, edebinize hiç yakışmadı.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – 500 bin lira…

* Bu ifadeye ilişkin düzeltme bu Komisyon Tutanak Dergisi’nin 56’ıncı sayfasındadır.
** Bu ifadeye ilişkin düzeltme bu Komisyon Tutanak Dergisi’nin 56’ıncı sayfasındadır.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Utanmaz! Yalancı! Bunların hepsinin sana mahkemede hesabını
soracağım, hepsinin.
BAŞKAN – Efendim, Tüzük hükümlerine göre, böyle bir sözü geri almaya davet ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir laf söylemeye kalktık, hep beraber hücum ettiniz ya. (Gürültüler)
BAŞKAN – Efendim, bir saniye…
Sayın Aytun Çıray, bu hakaretinizi geri almaya davet ediyorum, bu hakaretinizi geri almaya davet
ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir dakika arkadaşlar… Bir dakika arkadaşlar…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – 3 Aralıkta Amerika’da ne yaptın, onu anlat.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hepsini anlatmayan şerefsizdir!
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Anlat işte.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hep beraber oraya geçeceğiz, hep beraber. Daha yeni başladı her şey
Hüseyin Bey.
BAŞKAN – Bakın, bu, Tüzük’e aykırı, kaba, incitici, hakaret içeren küfürlü sözlerinizden dolayı
bir Komisyon üyemiz Komisyonu terk etti. Lütfen bu konuşmalarınızı geri alın. (Gürültüler)
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya, bir dakika arkadaşlar, durun bir, hep beraber konuşuyorsunuz ya!
BAŞKAN – Ben konuşuyorum, bir saniye.
Bu konuşmaları geri almaya davet ediyorum. Bu, Tüzük’e aykırı ve gerçekten ahlak dışı bir üslup,
bunu geri alın.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kimseye şahsen hakaret etmedim.
BAŞKAN – Komisyona hakaret ettiniz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir yemin olarak söyledim. Komisyon bana hakaret ediyor. Şimdi,
tutanaklardaki o sözlerim için hanımefendilerden özür diliyorum, söylenmemesi gereken şeylerdi ama
çok ağır laflar ediliyor burada, bana ithamlarda bulunuluyor, bunları mahkeme önünde hesaplaşacağız
inşallah. Ayrıca, tutanaklardan da çıkarılmasını rica ediyorum o sözlerimin.
BAŞKAN – Tüm Komisyondan özür diliyorsunuz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Özür diliyorum, hanımlardan özellikle.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tutanaklardan çıkıyor mu Sayın Başkan? Tutanaklardan da çıkarılmasını
rica ediyorum ben, rica ediyorum sizden.
BAŞKAN – Özür dilediniz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Söyledim, tutanaklardançıkarılmasını rica ediyorum.
BAŞKAN – Tamam, o zaman gerçekten Tüzük hükümlerine aykırı olarak söylenmiş bu sözlerden
özür dilemeniz bir erdemdir. Hakaret ne kadar kötüyse, özür dilemek de bir erdemdir, onu ifade
ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hakaret etmedim ama laflar kötüydü, çıkarılmasını rica ediyorum o
şeyden, tutanaklardan.
BAŞKAN – Tutanaklara geçmiştir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tutanaklardan çıkarılmasını rica ediyorum Sayın Başkan.
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Müsaade ederseniz Emine Hanım’ı çağıralım, özür
dilediğini de yazalım. Emine Hanım hepimiz adına…
BAŞKAN – Haber edelim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, ben kimseye hakaret etmedim. Özür dilediğim şey,
ağzımdan çıkan söz hanımefendilerin olduğu yerde çıkmaması gereken bir sözdü. Ben bir yemin
olarak söyledim bunu, Türk geleneğinde vardır. Burada söylenen sözler… Gelmişsiniz, CHP’yi burada
yargılayacaksınız.
BAŞKAN – Hayır, hayır. Doğrudan bir defa Başkan olarak bana hakaret ettin.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sen diyorsun ya bana, benim partime her şeyi söyledin burada, ihanetle
suçladın.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Neyse, Başkanım…
BAŞKAN – Şimdi, bu bildiri hakikaten bu Komisyona ihanettir, bu şahsa yönelik bir şey değildir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu Komisyonun konusu mu bu?
BAŞKAN – Buradaki Komisyon üyelerini terör örgütünün mensubu veyahut da yardım ve yataklık
yapmakla suçlamak gerçekten bu Komisyonun bundan sonra nasıl çalışacağı sorusunu ortaya getirir.
Bunu ben müzakere edelim dedim ve en tabii hakkımdır Komisyon Başkanı olarak. Zira, şu arada karşı
karşıya oturulurken…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, şimdi, bakın, buraya basarım, “YouTube”a, burada bir şey
dinletirim Komisyona, herkes üzülür.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Dinletin canım nedir! Erkeklik üzerinden…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yazın, belediye başkanlarınızın adını yazın, neler söylemişler görün.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kusura bakmayın, erkeklik üzerinden yaparım,
ederim… Bu ne biçim bir üsluptur ya!
BAŞKAN – Tehditlere gerek yok.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ne tehdidi? Açık açık söylüyorum.
BAŞKAN – Peki.
Zeynel Bey, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir dakika, benim lafım bitmedi ya!
BAŞKAN – “Bitti” dediniz.
Buyurun, o zaman tamamlayın.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, bu konuda, hukuk önünde de hesaplaşacağımız bazı konular
olacak.
Şimdi gelelim başka bir konuya. Burada basının ilgisi çok önemli yani Türk milleti için yapıyoruz
bu çalışmaların hepsini, anlatabiliyor muyum?
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Amaç o değil manasında.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tabii ki şeffaflık adına yapmalıyız.
Şimdi, öncelikle, bu Komisyona bu tartışmanın getirilmesini gereksiz buluyorum. Partimin yetkili
kurulları bir karar almış, Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkili kurullarının yetkilileri de buna cevap
veriyor. Bu Komisyonun ne işi var burada yani bu konunun bu Komisyonda ne işi var? Kim yardım
ve yataklık yapıyor, bu Komisyonun sonunda, daha da önemlisi, Türk yargısı sonunda karar verecek
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buna, onu da göreceğiz hep beraber. Siyasi parti bir iddia ortaya koydu. Şimdi, bu iddia doğru mu
yanlış mı, hep beraber göreceğiz. Yani, böyle şey olur mu? Siz her şeyi söyleyeceksiniz Cumhuriyet
Halk Partisine, yok PKK’yla iş birliği yaptı, yok bununla iş birliği yaptı, her türlü ithamda bulunulacak,
ondan sonra gelinecek burada, efendim Komisyonun konusu olmadığı hâlde, tahrik eder şekilde,
provokatif bir şekilde bunu gündeme getireceksiniz, ihanetle suçlayacaksınız…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – FETÖ diye geçiyor, Komisyonun konusu o.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Anlıyorum. Bakın, ben de diyorum ki…
BAŞKAN – Peki, süremiz az kaldı, bitirelim de Aytun Bey.
Buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, değerli arkadaşlar, burada ilgililer geldikçe dinleyeceğiz. Öyle
yetkililer var ki bu benim partimde varsa bu da hesabını vermezse bu millet önünde ayıplayacağım, rezil
olduğunu söyleyeceğim. Ama sen kardeşim, çıkmışsın “Ne istediniz vermedik? Yetmedi. Size sormadan
daha çoğunu verdim.” diye ağlayıp sızlamışsın televizyonlarda ve hâlâ duruyor bunlar. Gizli saklı bir…
ByLock beklemeye gerek yok, bunların hepsi burada, kayıtlarda var. Yani, bize hesap soracağınıza
niçin bu adamları ihraç etmiyorsunuz? Neden Adalet ve Kalkınma Partisinde duruyor bu arkadaşlar?
İstanbul Belediye Başkanı -belki masum nedenlerle gitti- darbeden önce gidiyor, darbeden bilmem kaç
gün sonra buraya dönüyor, “Neden gelemediniz?” diye sizin partilileriniz soruyor, “Efendim, uçakta yer
bulamadık.” diyor. Nasıl bir gerekçe bu? Ondan sonra, damadı FETÖ’cülükten tutuklanıyor, damadının
belediyeyle ticari ilişkileri olduğu iddiaları var. Bunların hepsinin aydınlanması lazım.
BAŞKAN – Adalet işliyor demek ki hiç ayırım yapılmadan.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İşte buraya çağırıyoruz kaç gündür.
BAŞKAN - Demek ki 17-25’ten sonra kimler ihanet içindeyse, örgüt elemanıysa, irtibatı varsa
yargı gereğini yapıyor.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, kaç gündür bunları buraya çağırıyoruz. Bakın, dün, salı
günü boş geçti. Salı günü bu arkadaşlar buraya gelemez miydi?
BAŞKAN – Arkadaşlar, başta açıkladım, bugüne kadar…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir dakika, anlatayım ya! Bana sordunuz.
BAŞKAN – Ama süre bitiyor, bakın konuğumuz geliyor Aytun Bey.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sen her istediğini söyleyeceksin… İşte oradan bu tartışmalar çıkıyor.
Yani her istediğinizi söyleyeceksiniz, biz bir şey söylemeye kalkınca hep bir ağızdan konuşacaksınız.
Böyle bir şey var mı?
Bu Komisyonun sonunda tarihî hesaplaşma ben dâhil herkes için vermezsek şerefsiziz! Ben
ömrümü, hayatımı bu millet için adamaya ve ölmeye hazırım, bu kadar net söylüyorum. Burada
kimseyi durduk yere suçlamak gibi bir niyetim yok. Partimin kararlarını bu Komisyonda tartışmam, bu
Komisyonun konusu değildir. Benim söyleyeceğim bundan ibaret.
İki: Siz, keyfî bir şekilde kamuoyu önünde ikrar ettiniz ki bizim uzmanlarımızı atamadınız.
BAŞKAN – Atadık, görev yaptılar. Yeni verdikleriniz... Şu ana kadar üyeleriniz… Kendiniz
çıkarın dediniz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hani? Geldi mi arkadaşlar size yazı?
SEYFULLAH TURHAN – Benim ismim geldi Komisyonun ilk toplantısında önerge olarak CHP
tarafından…
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Size yazı geldi mi bugüne kadar, görevlendirme?
SEYFULLAH TURHAN – Gelmedi.
BAŞKAN – Murat Ergün görevlendirildi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Başka?
BAŞKAN – Fatih Bey görevlendirdi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İptal ettiniz.
BAŞKAN – Siz istediniz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Haber gönderdim. Selçuk Bey, senden rica etmedim mi?
Ne önemi var bunların bu kadar?
BAŞKAN – Murat Bey devam ediyor değil mi? Gelemiyor. Görevlendirildi. Niye? Tutanaklara
doğru geçsin, görevlendirdik.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, bizim en baştan beri verdiğimiz bu dilekçe ne olacak? B
u
uzman atamasıyla ilgili, 3 uzman daha yazıyor. Arkadaşlar size soruyorum: 3 uzmanın bu Komisyona
ne zararı olabilir?
BAŞKAN – Uzman atamasıyla ilgili şahıslardan ve gruplardan gelen öneriler değil, kamu kurumları
ve bakanlıklara yazmak suretiyle belirledik, şimdiye kadar da teamüller böyle. Onun için, şu partinin
uzmanı, bu partinin uzmanı değil, burada Komisyon Başkanlık Divanının takdir ettiği uzmanlar görev
yapıyor.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, arkadaşlar, ben kayıtlara geçmesi için rica ediyorum…
BAŞKAN – O şeyi de cevaplayayım hemen, çünkü o doğrudan Komisyon Başkanlığına bir şey.
Bir rapor taslağının çıkarılması bütün araştırma komisyonlarında vardır. Bir taslak üzerinde çalışma
yapılır ama nihai olarak çalışmanın tamamlanması elbette ki dinlemelerin, bilgi, belge toplamaların
sonunda verilecek bir karardır. Dolayısıyla, burada üç aylık süre, Tüzük’ün bize tanıdığı bu süre içinde
bir şablon ortaya çıkarmazsak, uzmanların hangi alanda hangi görevleri paylaştırarak çalışacağını
belirlemezsek son on gün içinde, on beş gün içinde…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, bunları sizin Komisyon üyelerine bildirmemeniz mi gerekiyor?
BAŞKAN – Bunları Komisyon Başkanlık Divanı yapar ve Başkanlık Divanıyla bunları…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, bizim arkadaşlarımızdan önerdiğimiz devlet memurlarının
girmesinin ne mahsuru var? Hâlâ bir savcı için yazı yazmadınız, hâlâ bir savcı için yazı yazmadınız.
BAŞKAN – Başkanlık Divanında bunlar görüşülerek karar verilmiştir Aytun Bey. Burada siz
Komisyonun değerli bir üyesisiniz, üye olarak taleplerinizi diğer arkadaşlarımız gibi yaptınız, Başkanlık
Divanımızın da takdiri bu yöndedir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, son sözüm şu: Buraya kimin yardım ve yataklık yaptığını
bundan sonra bütün veçheleriyle Türk adaleti ve burası araştıracaktır. Her şeyi, bugüne kadarki, bugün
yaptığınız tutumunuzla bu Komisyonun mehabetini tahrik eden provokatif bu tutumla ne yazık ki
bozdunuz. Buranın konusu olmayan bir konuyu buraya getirerek partilerin resmî sözcülerinin tartıştığı
bir konunun bu Komisyonda işi yoktu. Tamam mı?
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bundan sonra da bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz.
BAŞKAN – Zeynel Bey, buyurun.
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ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şimdi, birincisi, Sayın Başkan, biz bu Komisyonun çalışmasını şöyle
yapacaksak tabii bir yere varamayız: Şimdi, Ravza Hanım kendi kişisel duygusunu burada bizimle
paylaştı. Ben belki yüzlerce örnek gösterebilirim ki Cumhuriyet Halk Partisine hakaretten de öte sizin
partiniz tarafından yapılan söylemler… Ben orada bunları tek tek çıkarıp da “Ya, Ravza Hanım, siz
bana bunu söylemişsiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim.” şeklinde bir polemik hem
makul olmaz, mantıklı olmaz, bu Komisyonla da zerre ilgisi olmaz; bu ilk.
İkincisi; böyle çok sayıda örnek var. Daha yakın zaman içerisinde sizin bir Genel Başkan
Yardımcınız dedi ki: “Biz saftık.” dedi, “Kılıçdaroğlu yargılansın.” dedi.
Şimdi, biz tutup da tüm bu siyasi söylemleri burada Komisyonun gündem maddesi hâline getirirsek
içinden çıkamayız. Siyasi partiler birbirlerine yönelik çok sert eleştirilerde bulunabilirler. Burada
manevi açıdan incindiğini düşünen olabilir, cezai anlamda farklı düşünen olabilir, mahkemelere gider
başvurusunu yapar; böyle çok sayıda da zaten karşılıklı manevi tazminat davaları var. Ama ben bunu
şahsi algılamamanız gerektiğini düşünüyorum, en azından kendi adıma böyle olmasını düşünüyorum
çünkü öteki türlü, tüm siyasi partilerin söylemlerini çıkardığımız zaman hiçbir komisyonda oturup da
herhangi bir çalışma yapamayız. Şahsen de ne ben şunu söyleyebilirim “Siz bana ‘terörist’ dediniz.”
diye ne de siz bunu söyleyebilirsiniz; bence bu, Komisyonunun tamamen dışında.
İkincisi; biz sayı olarak burada 4 üyeyiz; 9 üye sizden; 1, 1 diğer siyasi partilerden; şimdi,
HDP burada katılmıyor. Yani buradaki alınacak bütün kararlar aslında bir şekilde sizin onayınız ve
olurunuzla alındı başından, kurulduğundan beri. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu kararların bir
kısmına da uyulmadığını görüyoruz. Mesela, biz burada ilk etapta usulü tartıştığımız zaman şunu karara
bağlamıştık, dedik ki: “Bu Komisyon şimdilik haftanın 3 günü çalışsın, salı, çarşamba, perşembe; bir
süre böyle devam edelim, yoğunluğa göre karar veririz.” Mesela dün salı günüydü, herhangi bir şekilde
Komisyon çalışması olmadı, nedenine ilişkin en ufak bir bildirim bilgimiz dâhilinde değil, bildirim dahi
yapılmadı, sadece çarşamba ve perşembe toplantı gün ve saati geldi.
İkincisi; geçtiğimiz haftalarda, yine iki hafta öncesinde usule ilişkin bir toplantı yaptığımızda
kimler çağrılsın diye öncelik sıralaması konuşulduğunda, özellikle cezaevinde tutuklu bulunan, ayan
beyan darbeye katıldığı açık olan bazı isimlerle cezaevinde görüşülmesinin faydalı olacağını belirttik,
burada da genel bir mutabakat sağlandı, Komisyon Başkanı olarak siz de dediniz ki “Biz görüşmeleri
yapacağız önümüzdeki hafta ayarlarız bunu.” Üzerinden iki hafta geçti ve o konuda herhangi bir
ilerlemeyle ilgili de bilgi sahibi değiliz yani bunun gerekçesi nedir, biz niye gitmiyoruz gibi.
Bir diğer konu: Şimdi, usule ilişkin bir toplantı yapıyoruz değil mi? 11.00’de bildiriliyor,
“WhatsApp”tan bu yazılıyor. Evet “WhatsApp” grubu da var ama en azından şöyle yaparsak: Bizim şu
an 2 arkadaşımız burada değil, onlar da ısrarla perşembe günü olmasını istedi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Biz de rica ettik; telefon açtım telefonuma çıkmadınız.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şimdi, mesela şunu şöyle yapabiliriz, bir müsaade edin, şöyle
yapabiliriz: 4’ümüzden en azından birimizi Komisyon gayet rahat bir şekilde arayabilir “Şu gün toplantı
yapalım.” diye yani en azından asgari müşterekte ortaklaşabildiğimiz bir günde bunu yapabiliriz. Yani
buradan şu çıkıyor: Bakın, bunlar küçük küçük şeyler böyle peş peşe sıraladığımızda ama ondan sonra,
biriken ve genel bir uyumsuzluk tablosu gibi bir şey ortaya çıkıyor.
Şimdi, bir diğer konu basınla ilgili; bakın, bizim milletvekili arkadaşlarımız çıkıyor, Komisyon
üyesi olmayanlar da çıkıyor; sizden de ziyadesiyle çıkıyor, hatta sizden Komisyon üyesi olmayan
sizin partinizden milletvekilleri “Ya, o Komisyon ne iş yapar ki?” minvalinde konuşmalar yapıyor biz
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bunu da dinliyoruz. Yani “Kurulması da yanlıştı.” diyor, değil mi? Aslında 4 partinin ayrı önergesiyle
kurulmuş bir şey. Şimdi, biz tutup da tek tek bu beyanları yine Komisyon gündemi yapamayız yani
böyle bir ilerleme sağlayamayız.
Burada, bizim partimizden milletvekilleri de çıkıyor, gözlüyorum ben çoğunlukla da iktidar partisi
milletvekilleri daha fazla bu konuda da beyanda bulunuyor; ha, birinin kabul ettiğini öbürü etmiyor
ya da sert eleştiride de bulunabiliyor. Yani bence bunların gündem yapılması yanlış, şahsileştirmek de
yanlış siyasi partilerin bildirisi, vesairesi gibi. Bazen konuşmalar yapılırken tabii, söz çıkıyor, belki de
çıktıktan sonra bu fark ediliyor. Bakın, burada “İhanet; Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığı ihanettir.”
gibi cümleler dahi sarf ediliyor yani bu, kabul edilebilir bir şey değil; ne biz şahsi olarak kimseye
ihanet etmişiz ne de böyle bir iddiayı kabul ederiz. Bu Komisyon 4 partinin ortak önergesiyle kuruldu,
herkes de burada iyi niyetle bu işin aydınlanması için gayret sarf etmelidir, en azından ben şahsım adına
bunu yaptığımı söyleyebilirim. Bu tür karşılıklı, gereksiz cümleler Komisyonu da üyeleri de provoke
edecektir. Konuşup karara bağladığımız basit kurallara dahi bence uymamız lazım. En azından, biri söz
aldığında Komisyonda sataşma olmadan konuşulması gibi şeyleri tekrar tekrar görüştük biz İç Tüzük’te
olduğu gibi ama karşılıklı polemik ve çıkan sözler ayrı bir yere gidiyor diye düşünüyorum.
Ben Komisyon çalışmasına odaklı olarak bizim çalışmamız gerektiğini, değerlendirme yapmamız
gerektiğini düşünüyorum ve ne Cumhuriyet Halk Partisinin bildirgesi, Cumhuriyet Halk Partisi
temsilcilerinin söyledikleri, ne de sizin iktidar partisi, diğer muhalefet partilerinin söyledikleri bu
Komisyonun gündemi değildir, burada bunun tartışılmasını yanlış buluyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir şey ilave etmek istiyorum.
BAŞKAN – Bir saniye…
Selçuk Bey’de söz sırası efendim.
Selçuk Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Çok özür dilerim, Zekeriya Bey’e söz verirseniz, misafirimizi
karşılayacak, ağırlayacak Başkanım. Yani ben ondan sonra söz alayım izin verirseniz.
BAŞKAN- Bir saniye…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Aytun Bey bir cümle söyleyecekti.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şöyle, hanımlardan özür dilerim.
BAŞKAN – Bir dakika.
Buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, demin çok ağır laflar karşısında, ithamlar karşısında
sinirlenerek, provoke olarak kendi üslubum olmayan bir lafı, sırf hanımlar değil, herkesin yanında
etmemeliydim; o sözüm için gerçekten üzgünüm, bunu samimiyetle söylüyorum.
Diğer her konuda Türkiye yargısı önünde hesaplaşacağız, hesaplaşmaya da hazırım çünkü geçmişte
Türkiye yargısı önünde bütün hayatımın hesabını verdim, bu hesabı vermeye de devam edeceğim.
BAŞKAN – Peki.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Buradaki kavgamızı kişiselleştirmeyelim, onu dışarıda hep beraber
yaparız ve hep beraber iyi yaparız.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Çok değerli Başkanım, değerli Komisyon üyeleri,
Komisyonumuzun değerli katılımcıları; ben tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Tabii, Aytun Bey özür dilediği için ben o cümleler üzerinde tekrardan bir şey söylemek istemiyorum
ama şunu belirtmek isterim ki tabii ki hepimiz sinirlenebiliriz, insanız, insanî özelliklerimiz var ama
bir milletvekiliyiz, hepimiz burada milletimiz adına hizmet ediyoruz, hepimiz vatanseveriz, hepimiz
bu milletin seçmiş olduğu vekilleriz ve lütfen bundan sonra üslubumuza, şeyimize daha çok dikkat
edilmesini… Yani bunu sadece yeri geldiği için söylüyorum, bir kişiye mahsus olarak söylemiyorum.
Bu hususlara daha dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim yani maalesef son yıllarda, işte kim çok
bağırırsa, sesi çok çıkarsa, kim çok hakaret ederse gündem o oluyormuş gibi bir izlenim var. Bu doğru
değil, tarih önünde de doğru değil ve Meclisimizin mehabetine de yakışmadığı kanaatindeyim; o
yüzden dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyim.
Tabii, değerli arkadaşlarım söz aldılar, ben de CHP’nin bildirgesini okumadım. Tabii, tartışılabilir
ama şöyle bir şey daha var: Bu üslubun doğru bir üslup olmadığını düşünüyorum.
Bakın arkadaşlar, burada darbeye maruz kalan bir Cumhurbaşkanı var, canıyla maruz kalan,
çoluk çocuğuyla öldürülmek istenen ve bu somut bir girişim yani 2 tane şehit polisimiz var. Yani ayırt
edilmeden öldürülmeye çalışılan bir Cumhurbaşkanı var, kendisine darbe yapılan bir AK PARTİ var.
Tabii ki CHP’nin bildirisi ve bazı CHP’li milletvekili arkadaşlarımızın -buna bazı Komisyon üyeleri de
dâhil- özellikle işte “ihanet”, “iş birliği”, “yardım”, “yataklık”… Bakın arkadaşlar, bunlar yakışmıyor.
Eksik olabilir, hata olabilir, şey olabilir ama asla ve kata “yardım, yataklık” gibi sözler yakışmıyor. Ben
bunları aynen bu CHP’ye iade ediyorum ve bunu tekrarlayanlara da iade ediyorum.
Yine, yani bir şeyi öğrendim ben bu Komisyonda. Bu örgütün hem darbe yaptığını hem de bazı
siyasi partileri ve kurumları da dizayn ettiğini de öğrendik. Şimdi, birileri tarafından bir şekilde dizayn
edilmiş olan partinin, 17-25’ten sonra terör örgütü olarak ortaya net çıkmış olmasına rağmen, hem
dershaneler konusunda hem MİT tırları konusunda hem birçok konuda iş birliği yapmasına rağmen ve
o gece, darbe gecesi… Bakın, darbe gecesi evet AK PARTİ bizzat darbeye maruz kalmıştır ve o gece
milletimizle beraber bütün AK PARTİ’liler idarecileriyle beraber sokaktadır, darbeye direnmiştir ama
o gece nerede olduğu belli olmayan birçok da insan vardır. Şimdi, kalkıp da darbeye maruz kalanları
suçlamak doğru bir tavır değildir, bunu özellikle belirtmek istiyorum.
Ben tekrar bu CHP’nin yayınlamış olduğu bildirinin henüz öyle üniversitedeyken okunan gençlerin
bir bildirisi gibi gerçekten ciddiye alınmayacak, afaki bir bildiri olduğunu da belirtmek istiyorum,
kınadığımı ve iade ettiğimi de söylemek istiyorum; biri bu.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Bir diğeri Başkanım, şunu özellikle vurgulamak istiyorum…
BAŞKAN – Evet, süremiz de uzuyor.
Buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Usul demek muhalefetin ya da bir milletvekilinin ya da bir üyenin
her dediğini kabul etmek değildir; yani usul demek benim dediğim olmuyorsa sesimi yükseltirim,
oynamıyorum demek değildir.
Bakın Başkanım, ben sizi uyarıyorum, ben uyarıyorum bir üye olarak. Aynı partiden olabiliriz ama
bakın, ben 11 tane isim verdim Komisyona çalışsın diye, 1 tane isim geldi. Hiç sesimi çıkarmadım,
“Niye olmuyor?” diye de söylemedim. 1 tane isim geldi; bu bir.
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İkincisi, biz şu ana kadar muhalefet partisinin… Bakın, çağrılanlara bakın, muhalefet partisinin
dediklerini çağırdık fakat ne oldu? “Efendim, siz bizim dediklerimizi çağırmadınız. Siz bunu
örtüyorsunuz, siz bunu kapatıyorsunuz.” Yine ben bu söylemi de yani çok söylemek istemiyorum
çünkü benim üslubum öyle değil ama yani arkasından “Filan tarihte siz şöyle bir şey söylemiştiniz.”
falan. Bu, çok yakışan bir üslup da değil. Böyle bir şey yok.
Bakın Sayın Başkanım, biz şu ana kadar bizim dediklerimizin değil, bizim arkadaşlarımızın
dedikleri değil, ben başından beri ilk bu Komisyonun davetlisi olarak şehitlerimizin yakınları ve
gazilerimiz olması gerektiğini söylememe rağmen hâlâ çağrılmadılar ve bütün çağrılanlara bakın,
muhalefetin çağırdıkları çoğunluktadır.
Bir diğer nokta, biz burada bir Başkanlık Konseyi seçtik. Demokrasi demek muhalefetle beraber
yönetim demek değildir. Böyle bir şey yok. Komisyon ruhu demek bu değildir. Biz bir Komisyon
seçtik, oy vermemiş olabilirsiniz. Şimdi, Meclis Başkanına muhalefet oy vermedi diye Meclis Başkanı
Başkan mı değil? Öyle bir şey yok. Biz ne dedik? Usuli işlemleri… Hatta bir konuda yetki verdik
biz size; bu çok tartışıldı burada. Şimdi, tekrardan başa dönüp efendim, şurada ne oldu? Yani her
Komisyonun yaptığından evet, eğer öyle bir şey söz verdiyseniz lütfen o zaman bilgilendirin siz de
Başkanım. Yani her yaptığınız adımı, basit usuli işlemleri dahi… Çünkü burada bir rapor yazılmış
değil, bir görev dağılımı yapılmış noktasında bunun işte, sanki bilgi saklanıyormuş gibi ortaya çıkmış
olmasını da doğru bulmuyorum.
Bir diğer nokta Başkanım, artık ben her toplantıdan önce usul konusunu tartışıp muhalefetin dediği
olmadığı zaman da, bazı arkadaşların dediği olmadığı zaman da bağırıp çağırıp gerilmek istemiyorum.
Lütfen, talepleri varsa gelsin, arkadaşlar izah etsinler, oylamasını yapalım ve kararını verelim.
Özellikle de bazı konuların artık bugün kararı verilsin, bu iş kapansın diye düşünüyorum. Bir
tanesi şu: Bu Komisyona çağrılacakları, mektupla mı çağıracağız, nasıl çağıracaksak onun da kararını
verelim, bu noktaya nokta koyalım çünkü burada bazıları üzüm yemek değil bağcıyı dövmek, gündemde
kalmak ya da farklı bir şeyi yapmayı amaç ediniyor olabilirler, buna Komisyonumuzun alet olmaması
gerektiğini düşünüyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani maksadını aşıyor.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bir diğer nokta da Başkanım, geçen gün bir televizyonu
seyrederken “Komisyondan canlı yayın” şeklinde tüm basın haberleri de verildi. Bu hususun, ta, eğer
bu Komisyonda –bakın, siz Başkanısınız, bunu da söylüyorum- canlı yayın yapacaksak çağıralım haber
şeylerini canlı yayın yapalım yoksa korsan yayın yapmayalım. Bu konuda da Komisyonun net bir tavır
vermesini talep ediyorum efendim.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Süratle de bitirmemiz lazım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Şimdi, çok kısa ben de birkaç şey söyleyeceğim
Başkanım. Teşekkür ediyorum, herkese güzel bir çalışma günü diliyorum.
Ben de bu bildirinin Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği adına çok kötü bir leke olduğu
kanaatindeyim ve vahim buluyorum ve aynen iade ediyorum, kınıyorum. “FETÖ örgütüne yardım ve
yataklık yapan AKP yöneticileri” lafı gerçekten vahim bir şey.
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Şunu söylemek istiyorum: FETÖ’yle mücadele eden tek ve ilk iktidar Adalet ve Kalkınma
Partisidir. Bunların hain oldukları, devlete bir şekilde, kırk yıllık süreç içerisinde Emniyete, askeriyeye,
adalete, vesaire yerlere girdiğini biliyoruz. Biz onların ne zaman hain ve vatan haini olduklarını, bu
devlete zarar vereceklerini anladığımız günden itibaren -ki bu, MİT krizidir, 17-25 Aralıktır- o günden
beri biz mücadeleye başladık. Biz mücadele ederken bazı siyasi partilerin temsilcileri mahkemelerini
takip ettiler, bankalarının önünde kuyruğa girdiler, basın organlarında boy boy resimler verdiler,
programlarına çıktılar. Biz mücadele ediyorduk, sizler yoktunuz, bazı siyasi partilerin temsilcileri
yoktu; bu onu özellikle belirtmek istiyorum. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak en başından en
alt yöneticisine kadar bunlarla mücadelede varız ve devam ediyoruz. Asla yataklık, yardım, vesaire
yapmadık, bunlarla bağlantılı olan partili veya akraba, şu bu olanlarla da ilgili hukuk süreci başlamıştır;
bunlara dava da… Tabii, yargılama sürecidir, mahkeme neticelerini bekleyeceğiz, beraat edecekler
etmeyecekler, ceza alacaklar; hepsinin de başımızın üstünde yeri var, gün gelecek göreceğiz.
Olağanüstü hâl uygulaması çerçevesinde birtakım kamu görevlileri görevden alındı, bunların
içerisinde Cumhuriyet Halk Partililer de var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın
Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından birisi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor
Fatih Gürsul görevden alındı, ihraç edildi; yine, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Alper Keten; yine, Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Caner Yenidünya ihraç edildi; Cumhuriyet
Halk Partisi Grup Danışmanı Gazeteci Murat Aksoy gözaltına alındı, işlemleri devam ediyor. Bunları
da biz mi yerleştirdik? Lütfen bu sorumuza cevap verin. Bunlar sizin partinizin en üst karar organlarında
ve iddia ettiğiniz gibi, asıl yönetici bunlar. Bunları kim yerleştirdi? Yardım yataklık yaptıysa o zaman
siz yaptınız? Bunun bir cevabını vermeniz lazım.
Bu cümleyi aynen iade ediyorum. Bununla ilgili AK PARTİ kurumsal kimliği ve ilgili
bakanlıklarımız dava açtı, bizim de şahsi olarak dava hakkımız mahfuzdur, bunu belirtmek istiyorum.
Bu darbeyle ilgili, Darbe Komisyonunun başarısız olduğu, kendisini feshetmesi gerektiği,
soruşturma komisyonuna dönmesi gibi iddiaları Komisyon üyelerinin basın organlarında söylemesini
de çok büyük bir çelişki olarak görüyorum. Kendi kendisiyle çelişme ve emeğe saygısızlıktır. Burada
sabahlara kadar çalışıyoruz. Bu örgütü, 4 partinin önergesiyle kurduğumuz bu Komisyonda örgütle
ilgili bilgi almaya, sonuç üretmeye ve neticede bir daha böyle bir darbe teşebbüsüyle veya böyle bir
örgütle, böyle bir hain yapıyla karşılaşmamak adına alacağımız tedbirleri belirlemeye çalışıyoruz.
Burada bu emeği verirken bu Komisyonun bir işe yaramadığı, feshedilmesi gerektiği, mesaimizin boşa
gittiği gibi sözleri söylemek hem sizlere yakışmıyor, bunu söyleyen bizden arkadaşlara da yakışmıyor.
Onunla ilgili biz de kendi uyarılarımızı kendilerine söylüyoruz, konuşuyoruz.
Komisyonumuzun ben iddia ediyorum ki -geçen gün basına da söyledim- bugüne kadar kurulmuş
araştırma komisyonları içerisinde en güzel ve en hedefe ulaşan raporu yazacağına da yüzde yüz eminim;
buna hem bizim katkımız olacak, hem uzmanların katkısı olacak, yeter ki biraz daha saygılı, biraz daha
iyi niyetli ve biraz daha özverili çalışalım.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Hüseyin Bey, siz mi söz istediniz?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Evet.
BAŞKAN – Biraz toparlarsak yani başlamadan söylüyorum ama özür dilerim zamanımız az diye.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Tamam, hemen kısa geçiyorum.
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BAŞKAN – Buyurun Hüseyin Bey.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bugüne kadar kaç kişiyi dinledik Sayın Başkanım?
BAŞKAN – 31 kişiyi dinledik. Yani Başbakanlıktan gelen heyet olarak geldiği için kamuoyuna 33
diye yansıdı ama şu an 31 kişiyi dinledik. Yani bilgisine başvurduğumuz 31, bir de brifing almış olduk
arkadaşlar.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Evet, bu 31 kişi, bildiğimiz kadarıyla her görüşten, her görevden
ve her meşrepten insanlardan oluşuyordu. Bu dinlediğimiz 31 kişi içerisinde ki FETÖ olayının dününe
bugününe ve hatta yarınına ait değerlendirmeler yaptı bu insanlar. AK PARTİ’nin PKK, DAEŞ ve
FETÖ’ye yardım ve yataklık ettiğini söyleyen herhangi bir kişi oldu mu burada? Olmadı.
BAŞKAN – Olmadı.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi, bu, Komisyonun ortaya çıkardığı bir durumdur, bir
çerçevedir yani bu durum. Böyle olunca, bu bildiriyi yayınlamak yani şu anda tartıştığımız bu bildiriyi
yayınlamak şu ana kadar Komisyonun ortaya çıkardığı gerçeklere de bir saygısızlık içermiyor mu?
İçeriyor. Açıkça yani bir saygısızlık, bu Komisyonun mesaisine saygısızlık. Burada 31 kişiyi dinledik,
her görüşten, her meşrepten insanları. Bunlardan hiçbirisi “Adalet ve Kalkınma Partisi bu terör örgütüne
yardım ve yataklık etmiştir.” demedi.
Şimdi, bu bildiriyi yayınlamak Komisyonun ortaya çıkardığı bu gerçeklere ve Komisyonun
mesaisine açık bir saygısızlıktır. Bunu bir strateji gereği olarak mı yaptılar yoksa bir gaflet, siyasi
bir gaflet midir bilemiyorum ama bundan son derece rahatsız olduk hepimiz. Bence siz de rahatsız
olmalısınız; şurada mesai, ortak mesai yapıyoruz.
Arkadaşlar, ben gazete yöneticiliği yaptım uzun yıllar ve Türkiye’nin iyi kötü yirmi beş otuz yılını
yakından takip ettim. Şimdi, 17-25 Aralıktan sonra Türkiye’de olan biten şeylerin hangi birini buraya
getirdik AK PARTİ’liler olarak? Yani bu bildiriyi yayınlayan parti FETÖ’nün kasetçaları gibi ortalarda,
mitinglerde kasetler çaldı; hangi birini getirdik burada tartıştık, tartışmaya açtık. Şahıslarla ilgili bizim
de söyleyeceklerimiz var, hangi birini getirdik Zeynel Bey buraya, tartışmaya açtık? Bu, Komisyonun
ruhunu, misyonunu bozar.
BAŞKAN – Komisyonun umumuna hitap edersek daha iyi olur.
Evet, buyurun.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Yani şimdi, bakın, şunu söyleyerek bitireceğim: Bu mesele bu
Komisyonu çok hırpalamıştır ve bu Komisyonu yaralamıştır bu darbe meselesi.
BAŞKAN – Bu toplantıyı özellikle onun için zaten yaptık.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bu şey meselesi, bildiri meselesi, bunu söyleyeceğim.
Neyse, daha fazla uzatmıyorum.
BAŞKAN – Peki.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Yani bu Komisyonu siz kurdunuz, siz istediniz en çok ve bu
Komisyon bazı gerçekleri ortaya çıkarıyor. Yayınlanan bildiride söylenen şeyle bu gerçeklerin bir
alakası yok.
BAŞKAN – Evet, peki.
Tamam mı Hüseyin Bey?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Yani, tamam Başkanım.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
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Selçuk Bey, söz alacak mısınız?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet.
BAŞKAN – Ama mutlaka en geç şeyde başlayalım…
Buyurun Sayın Selçuk Bey.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sesimizden ziyade sözümüzün
yükselmesi gerekir diye düşünüyorum. Burada bir buçuk aydır beraber çalışıyoruz, oldukça da önemli
işlere imza attık, bundan sonra da çok önemli işlere imza atacağız; inşallah hep beraber, birlikte
yapacağız bunu.
Bu yapının gerçek yüzünü öğrendikten sonra, iktidarlara ortak olmak, devleti ele geçirmek
noktasında, demokrasiyi askıya almak, millet iradesini hafife alma noktasında kim bu yapıyı gördükten
sonra, kim gördüyse hiçbir kimse bu yapıya destek vermez. Hiçbir kimse, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin vatandaşları bu yapıya, demokrasiyi askıyaalmak isteyen, devleti ele geçirmek isteyen bu
illegaliteye hiçbir vatansever, hiçbir demokrat rıza göstermez, göstermeyeceğine de inanıyorum ben. O
nedenle bundan böyle daha itidalli, biraz daha birbirimize saygılı olursak iyi olur diye düşünüyorum.
Benim bir teklifim var:
1) 1999 yılında Fetullah Gülen Hacettepe Üniversitesinde yatıyor ve burada bir rapor veriliyor
kendisine. Bu raporda “Fetullah Gülen’in Türkiye’de tedavisinin mümkün olmadığı, ABD’de
tedavisinin olması gerektiği”ne dair raporu yazanlar var. O raporu istiyorum eğer Komisyon…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İsmini söylemiştiniz onun ismi neydi? Televizyonda söylediniz de…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Profesör Doktor Tahir Hatipoğlu Bey bana iletti, dedi ki “Böyle bir
durum söz konusu; bunu bir araştırın.” ve bununla beraber yolculuk…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Murat Tuncer dediniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Murat Tuncer Bey bana bir açıklama gönderdi. Ben açıklamayı
isterseniz okuyabilirim ama biraz sonra da sizlere de gönderebilirim, zaman almayayım.
BAŞKAN – İsterseniz zaman almasın Selçuk Bey.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Ben orada Fetullah Gülen’le yolculuk yapmadım ama raporu
kimin verdiğini bilmiyorum, o zamanlar başhekimdim.” Bunu da araştırırız. “Ben sadece İhsan
Doğramacı’nın bir teşekkür plaketini İstanbul’da 1990’lı yıllarda başhekimken kendisine götürdüm.
Orada çeşitli insanlar vardı –isimleri de yazıyor burada, söylüyor- on dakika kadar kaldım. İhsan
Doğramacı’nın teşekkürünü ilettim, hediyesini takdim ettim ve çıktım.” ifadesini kullandı bana. Bir;
bunun istenmesini istiyorum.
2) Fetullah Gülen yurt dışına çıkarken hangi uçakla, hangi firmayla gitti ve kimler eşlik etti? Giden
polisin ismini ve hangi dönemde gittiğini ve bu polise kimin görev verdiğini, silahıyla beraber Fetullah
Gülen’i kimin koruduğunu, bunu istiyorum; bunu Komisyona takdim ediyorum.
Diğer bir husus; İlker Başbuğ buraya geldiği zaman bir konuşma yaptı ve bizim bazı sorularımıza
“Ben onları öyle söylemedim.” demişti. Bir; Sayın Mihrimah Belma Satır Hanımefendi’nin bir sorusuna
“Ben öyle bir şey kullanmadım.” İki; benim soruma “Öyle bir şey kullanmadım.” dedi ve araştırdım
ben bunları. Özellikle burada vurgu yapmak istiyorum. Ben kendisine “Sayın Genaral” diye hitap
ettim. Neden “Paşam” demedim, neden “Sayın Orgeneral” demedim? Çünkü kendisi ilk Genelkurmay
Başkanı olduğu zaman “Bana ‘Paşa’ demeyin, bana ‘Orgeneral’ demeyin, bana ‘Sayın General’ deyin
veya kısaca ‘Sayın Başbuğ’ diye hitap edin.” demişti.
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Bir sorumuz şuydu: “Bir yapılanma var, bunu herkes biliyordu.” diyor kendisi. “Darbenin sekizsekiz buçuk aylık bir hazırlanma süreci var.” diyor, Hürriyet, 3 Eylül 2016 tarihinde. “15 Temmuz
olayı dün karar verip ertesi gün icra edilecek bir hareket değil. Bir yapılanma var, bunu herkes
biliyordu. Darbe teşebbüsünde bulunabileceği yazıldı. Sekiz-sekiz buçuk aylık bir hazırlanma süreci
var. İstihbarat örgütlerimiz bu faaliyeti nasıl tespit edememiş? Sadece MİT değil, Emniyet İstihbarat,
Jandarma İstihbarat...”
“1) Sayın General bir yapılanma olduğunu ve darbeden herkesin haberi olduğunu ima etmiştir.
Komisyona gelerek fikirlerini ifade eden bütün konuşmacılar -ki bunların arasında valiler, generaller
ve Emniyet müdürleri mevcut- darbeden kamu kuruluşu veya şahsi olarak haberleri olmadığını ifade
etmişlerdir.
Devlet kuruluşlarının ve devlet adamlarının darbeden haberi olmadığı hâlde, acaba kimin haberi
vardı? “Bunu herkes biliyordu.” Bu “herkes” kimdi? Çünkü burada “Ben böyle bir şey söylemedim.”
dedi. Tutanaklara geçmesi için söylüyorum ve kendisini de cevaba davet ediyorum.
2) Darbenin sekiz veya sekiz buçuk aylık hazırlanma süreci olduğunu beyan etmiştir.
Nazarıdikkatinizi celbetti mi? Sayın General “sekiz on ay” veya “sekiz ay” veya “bir sene” demiyor.
Kabaca bir hesap yapmaksızın “sekiz sekiz buçuk ay” diyerek hazırlık sürecini oldukça kısaltıyor.
İnce bir hesap yapıyor âdeta. General bu hesabı nasıl yapmıştır acaba? Askerî birliklerin durumunu,
haberleşme imkânlarını, birliklerin harekât kabiliyetini, coğrafi şartları dikkate alarak mı hesaplamıştır?
Bir darbe hazırlığı için sekiz veya sekiz buçuk ay kâfi midir?
Ancak Sayın General benim bu soruma, 3 Kasım 2016 tarihinde Komisyona verdiği beyanatta
“Darbenin sekiz-sekiz buçuk aylık bir hazırlanma süreci var.” sözünü “öylesine” söylediğini ifade
etmiştir. Bir general öylesine konuşmaz. General bu beyanatıyla herkesi teşevvüşe sevk etmiştir yani
kafa karışıklığına sürüklemiştir.
“2010 yılı olayların yönünün değiştiği yıl.” Bu soru soruldu kendisine. Muhabir Çınar Oskay 3
Eylül 2016’da İlker Başbuğ’a soruyor: “2010, olayların yönünün değiştiği bir yıl. Hükûmet Hasan
Iğsız’ın Genelkurmay Başkanı olmasını engelliyor, Necdet Özel’in önü açılıyor. Sonraki yıllarda terfi
eden generallerin çoğu bugün FETÖ’cülükten hapiste.” İlker Başbuğ bu soruyu cevaplarken “2010,
olayların yönünün değiştiği bir yıl.” ifadesine itiraz etmiyor, hatta bu ifadeyi güçlendirecek şekilde
aşağıdaki izahatı yapıyor: “2010 Yüksek Askeri Şûra sürecinde 102 subayın Balyoz davasında yakalama
kararı çıktı. Bu, resmen YAŞ’ın manipüle edilmesiydi; cemaat yaptı. Aralarından 3 kişi generalliğe ve
amiralliğe terfi edecekti. Bir de Hasan Iğsız’ın Kuvvet Komutanı olması lazım. Çok çirkindi, tam Şûra
esnasında gazetelerde ‘Hasan Iğsız İnternet Andıcı’ndan soruşturmaya çağrıldı.’ haberleri çıkartıldı.
Türkiye bunları unuttu, unutmasın. Siyasi irade ‘Orgeneral Hasan Iğsız’ın Kuvvet Komutanı olmasını
istemiyorum.’ diyebilir, buna saygı göstereceğiz. Ama gerekçeniz nedir? Geçerli bir gerekçe sunulsa
neden ısrarcı olayım? Madem gerekçe sunmuyorsunuz, ben teklif ederim, siz reddedersiniz, sonraki
arkadaşa da yine teklif ederim.” dedim.
Gerekçe şimdi çok net, Fetullah Gülen cemaati istememiş. Sayın General 2010 yılını olayların
yönünün değiştiği yıl olarak kabul etmiştir.
Hasan Iğsız’ın Genelkurmay Başkanı olması engellendikten sonra Necdet Özel’in önü açılıyor.
Sonraki yıllarda, yani Necdet Özel döneminde terfi eden generallerin çoğunun FETÖ’cü olduğunu
beyan etmiştir.
Bu durumda, 2011-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan Necdet Özel’in dönemi
FETÖ’cü askerlerin terfi alarak kurmay ve general olduğu bir dönem olmuştur.
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Sonuç: Sayın General Hürriyet’e verdiği mülakatlarda sesini yükselterek kreşendo yapmıştır, lakin
Komisyonda bu beyanatını değiştirerek herkesi teşevvüşe yani kafa karışıklığına sürüklemiştir kendisi
de dekreşendoya düşmüştür. Sayın Generalin söylediği her cümle artık tedbir ve ihtiyatla mukabele
görecektir.
Tam olarak on sene general rütbesi taşıyan ve iki sene Genelkurmay Başkanlığı yapan bir kişinin
her sözünü ve cümlesini tartarak konuşması lazım, âdeta boğazındaki dokuz boğumdan geçirerek
söylemelidir. Bunu da kayıtlara geçsin diye ifade ettim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar, Aytun Bey, mikrofonun ışığı yanıyor, bir şey söyleyecek misiniz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, sonuç olarak hemen konuğumuzu alacağız. Yalnız, bundan sonra -ki bugün
de Sayın Sezgin Tanrıkulu olmadığı için görmüyorum ama- Komisyonumuzdan cep telefonuyla
veyahut da “IPad” ve benzeri cihazlarla canlı yayın yapılmasını uygun bulmuyoruz. Bu konuda
eğer farklı düşünce varsa oylamaya sunacağım; başlangıçta kameralar ilk görüntüyü aldıktan sonra
dışarı çıkarıldığı gibi Komisyonumuzda bu şekilde, tabir yerindeyse, canlı yayın yapılmasının darbe
gerçeğinin ortaya çıkarılması yönünden birtakım mahzurları vardır çünkü kamera önünde, canlı yayın
önünde… Zaten biz burada bir cep telefonu veyahut da özel cihazla yayın yapılmasını uygun görmüş
olsaydık Komisyon olarak kameraları çıkarmazdık. Bu noktada Sayın Zekeriya Birkan’ın söylediği
yerinde. O bakımdan, biz burada bütün arkadaşlarımızdan rica ediyoruz, milletvekili arkadaşlarımız
böyle bir canlı yayın yapmasınlar. Bunu da…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Başkanım, oylama yapalım. Ben fikrimi de bir söyleyeyim.
BAŞKAN – Evet, ben bunu artık… İsterseniz Mehmet Bey, bitirelim çünkü çok geciktik.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yarın yapalım, yarın oylama yapalım Mehmet Bey.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, şöyle: Yani biz bu konuda yayın yaptık. Bunu takip eden
ciddi bir kitle var, burada tam tutanak tutuluyor, basına açık bir toplantı yapıyoruz ve o şekilde dinleyen
vatandaşların da bizim çalışmalarımıza ciddi katkıları var.
BAŞKAN – Bunu açıklayacağız o zaman, bundan sonra yapamayacağımızı. Ben o canlı…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Alınmış bir karar yok yani.
BAŞKAN – Şu anda karara davet ediyorum arkadaşlar; buradan cep telefonuyla yayın
yapılmamasını…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yarın konuşalım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yarın konuşalım Başkanım.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Yarın konuşalım, şimdi konuşmayalım, saat de on iki buçuk oldu.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Yani bu kararı tebliğ…
BAŞKAN – Peki ama yarın burada tekrar, konuğumuz geldiğinde bu uzun tartışmalar meydana
getirir bakın yani burada çoğunluk var, bulunmayan bir kişi var, tek eksiğimiz var.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Efendim, yarın yarım saat önce toplanalım, konuşalım, bu konuyu
karara bağlayalım.
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BAŞKAN - Ama şimdi, bakın, arkadaşlar, her gün bunları konuşmanın… Bu konuda bir defa
çoğunluk iradesi vardır yani buradan biz yayın yapılmasını istemiyoruz yani Başkanlık Divanı olarak
da istemiyoruz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Başkanım, siz istediğiniz her konuda…
BAŞKAN – Hayır, oylara sunacağım Mehmet Bey, 2 kişi eksik, Komisyon 5 kişiyle toplanır ama
burada şu anda, HDP katılmıyor ama bunun dışında sadece Aykut Bey ile Sezgin Bey yok. Bütün
üyelerimiz burada.
Onun için, ben oylarınıza sunuyorum arkadaşlar: Buradan özel cep telefonu, benzeri cihazla yayın
yapılmasını…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Daha önce siz burada “İnternet sitesi kuracağız Komisyon
olarak.” dediniz, o da kurulmadı.
BAŞKAN – Efendim, olduğu gibi tutanaklarla yayın yapılıyor. Dolayısıyla özel bir site kurmaya
gerek kalmadan tam tutanakla bütün kamuoyu haberdar.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – “İnternet sitesinden yayın yapacağız.” diye konuşulmuştu.
BAŞKAN – Efendim, konuşuldu, böyle bir karar vermedik yani konuşulanları tıpkı teklif edilenler
gibi düşünmeyelim yani buradan yayın yapılmasını Başkanlık Divanı olarak istemiyoruz. Eğer “Oylama
yapalım.” diyorsanız ben yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunacağım arkadaşlar.
Yapılsın diyenler… Yapılmasın diyenler… Komisyonumuzdan bundan sonra, arkadaşlar, karar
verilmiştir, Komisyon kararıyla, Başkanlık Divanının izniyle girişte kameralarla görüntü alınacak,
ondan sonra elbette ki basına açık devam edilecek ama canlı yayın korsan şekilde yapılmayacaktır.
Eğer bu şekilde Komisyon üyeliğini…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, sayenizde korsan yayıncı da olduk yani.
BAŞKAN – Efendim, bu korsan bir yayındı çünkü biz böyle bir izin vermedik, Komisyon olarak
bir karar verilmedi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Aksine de bir karar alınmamıştı yani.
BAŞKAN – Ama aksi karar alınması şart değil yani bu, hakikaten korsan bir yayındı. Onun için,
bu yayınlara müsaade edilmeyecektir arkadaşlar. Bugünden itibaren en azından karar verdik arkadaşlar.
Öyle olursa ne olur? Tüzük açıktır, o zaman Komisyon kararlarına uyulmadan Komisyon çalışmalarına
devam edilemez. Bu hususu bütün arkadaşlarımız zaten nazarı dikkate alacaktır.
Ben çok teşekkür ediyorum ve bugünün ilk konuğu…
Basını önce alalım arkadaşlar.
2.- Gazeteci Yazar Hande Fırat’ın 15 Temmuz darbe gecesi yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN - Değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları, bugün size verdiğimiz
saatten yarım saatlik bir gecikmeyle Fetullahçı terör örgütü ve bu örgütün gerçekleştirdiği 15 Temmuz
darbe girişimini araştırmakla görevli, 4 siyasi partinin ortak önergesiyle kurulmuş Meclis Araştırma
Komisyonumuz 15’inci toplantısında ilk olarak Gazeteci-Yazar Hande Fırat Hanımefendi’yi dinleme
kararı aldı. Az sonra kendisini davet edeceğiz. Tabii ki o gün yaşananlar konusunda medyamızın da
yakın bilgisi olduğu gibi, darbenin önlenmesinde en önemli rolü oynayan Değerli Cumhurbaşkanımızın
Face Time görüntülü olarak televizyondan konuşmasını kamuoyuna duyuran, o geceki gelişmeleri
-ki bütün Komisyon üyelerimizin ortak talebi- 15 Temmuz gecesi yaşananları bizzat yaşayan, takip
edenlerden bilgiler almak. Bu bağlamda Sayın Hande Fırat’ın dinlenmesini Komisyonumuz uygun
gördü.
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Sayın Hande Fırat’ı davet edelim.
Buyursunlar efendim.
Sayın Hande Fırat, Komisyonumuza hoş geldiniz.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sizi yerinize şöyle bir alırken Komisyon Sözcümüz -bugün konuğumuz da bir
hanımefendi- yine Komisyonumuzun kadın üyelerinden Komisyon Sözcümüz Mihrimah Belma Satır
Hanımefendi çok kısa bir öz geçmişinizi takdim edecek. Daha sonra başlayacağız efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hande Hanım, hoş geldiniz.
Hande Fırat, 10 Eylül 1974’te Ankara’da doğdu, ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret
Lisesinde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde tamamladı.
Televizyonculuk kariyerine Kanal D’de yaptığı stajla başladı. Sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT’de
çalıştı. 1999 yılının Kasım ayında CNN TÜRK’te Başbakanlık muhabiri olarak göreve başladı. CNN
TÜRK Ankara Haber Müdürlüğü görevinin ardından 2011 yılında CNN TÜRK Ankara temsilciliği
görevine getirilen Hande Fırat, 2014 yılından itibaren Kanal D’nin Ankara Temsilcisi olarak görev
yapmaktadır. Ankara Temsilciliği görevinin yanı sıra Ankara Günlüğü Programı’nı da yapan Hande
Fırat, hâlen CNN TÜRK’te Parametre Programı’nda Ankara gündemini yorumlamaktadır.
Komisyonumuza hoş geldiniz Hande Hanım.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Hoş bulduk.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Tekrar hoş geldiniz diyorum.
Başlangıçta sözlere başlamadan kameralarımız da görüntülerini alıyor. Bunlara müsaade ediyoruz
en başta, daha sonra zaten medyaya da açık olarak toplantımız devam ediyor.
Usulümüz şöyle; onu açıklamış olayım arkadaşlar görüntü alırken: Biz, 15 Temmuz darbe girişimi
gecesi özellikle yaşananları o geceyi yakından takip eden, tanıklık eden, görev ifa eden, sorumluluk
alan değişik konuklarımızı davet ederek bilgilerine başvuruyoruz.
Komisyonumuz bir soruşturma komisyonu değildir. Buraya davet ettiklerimiz tamamen bilgisine
başvurduğumuz bizim konuklarımızdır, misafirlerimizdir. Bunun özellikle bilinmesini arzu ediyoruz.
Diğer taraftan, başlangıç itibarıyla bu Fetullahçı terör örgütü ve onun gerçekleştirmek durumunda
olduğu 15 Temmuz darbe girişimini tüm yönleriyle araştırmak görevimiz olduğu için bu konulara
münhasır olmak üzere başlangıçta on beş yirmi dakika sözünüzü kesmeden bir serbest konuşma zamanı
sizlere sunuyoruz. Daha sonra da Komisyon üyesi arkadaşlarımızın soruları olursa onları dilediğiniz
şekilde -tarihe tanıklık eden çalışmalarınız olduğunu biliyoruz- sizden bu bilgileri alıp… Tam tutanak
tutulmaktadır, bütün konuşulanlar -mikrofon açık- kayda geçmektedir.
Biz, Komisyonumuz adına, davetimize icabet edip katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz.
Hoş geldiniz Sayın Hande Fırat.
Bugün konuğumuz zaten sürekli kameraların karşısında ama böyle bir de topluluk var, sadece
monitör ve arkasına gizlenmiş kamera değil.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Uygun bulduğunuz zaman başlayabilirim ben.
BAŞKAN – Kameraman arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.
Bu izahlarım çerçevesinde söz sizin Sayın Hande Fırat, buyurun efendim.
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GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Çok teşekkür ederim.
Hepinize kolay gelsin öncelikle.
Biliyorsunuz aslında yani hepimiz birlikte yaşadığımız için ama bir kere isterseniz özetleyeyim.
Biz de 15 Temmuz Cuma günü normal, rutin işimizi yapıyorduk ofiste ve tüm Türkiye’nin gündemi,
dünyada olduğu gibi, Nice’teki terör saldırısıydı. Açıkçası haberciler açısından bu şu demek Ankara’da:
Ankara’da rahat bir gün çünkü bütün yayınlar genel olarak Fransa terör saldırısı üzerine devam ediyor
ve Ankara’da fazla siyasetçi bulunmazsa erken çıkış demektir. Normalde bunu pek yapamadığımız
için, erken çıkabiliyoruz öyle olunca. Doğal olarak da erken çıktık yani erkenden kastım da tabii
18.00-18.30 aralığında ve normal hayatlarımıza devam ettik. Ben bir yemeğe gittim kızımla birlikte,
sonrasında da eve geçtim. Eve geçtiğim an –bizim WhatsApp gruplarımız var yani aslında artık işte
milletvekillerinin arasında da var bildiğim kadarıyla- WhatsApp gruplarıyla haberleşiyoruz ofis olarak.
İlk mesajlar gelmeye başladı. 40’a yakın bir personelle çalışıyorum Ankara’da ben ama muhabirler ve
editörlerin oluşturduğu WhatsApp grubu, bir de ayrıca kendi özel WhatsApp grubumuz var, “masa”
dediğimiz temsilci ve editör, haber müdürlerinden oluşan. Oradan ilk mesajlar gelmeye başladı, bir
tuhaflık var, işte “Emniyet müdürleri Kızılay’a çağırılmış.” gibi. Doğal olarak ben de hemen evde –
daha yeni adımımı atmıştım eve- sağı solu aramaya başladım. Özel kaynaklarımla yaptığım konuşmalar
neticesinde ilk etapta sadece bir tuhaflık olduğunu, sonrasında da, ilerleyen dakikalarda askerî bir
hareketlilik ama şöyle: “Askerî hareketlilik emir-komuta zinciri dışında olabilir.” diye bir kaynağımdan
bir cümle duydum. Kitapta da var zaten bunlar. Fakat bizde şöyledir: Siz de çok iyi biliyorsunuz,
“check” etmediğiniz haberi veremezsiniz ve resmî bir kaynaktan bunun neticesini ya da durumunu
sormadan da veremezsiniz. Dolayısıyla, bu, verebileceğimiz bir haber değildi. Sadece şunu yaptık:
Herkes ofise geçsin, ortalık karışıyor. Zaten biz evden çıkarken uçaklar, jetler uçmaya başlamıştı.
WhatsApp yazışmalarını bilerek koydum, bütün ofisin WhatsApp yazışmalarıdır onlar ve neticesinde,
bir anne olduğum için aynı zamanda, kızımı anneanneye bıraktım, apar topar evden çıktım herkes
gibi, sonrasında da arabayla ofise gitmeye çalıştım çünkü Genelkurmay Kavşağı’nın kapalı olduğunu
gördüm, “Oraya bir muhabir geçsin.” dedim, yolda kendi patronumu aradım, “Böyle böyle bir durum
var, ortalık çok karıştı.” dedim, Aydın Bey de yine kitapta yer alan ifadeleri kullandı ve şaşırdı da çünkü
henüz biz ağır özel yayına geçip buna “bir kalkışma” dememiştik, Başbakan da açıklama yapmamıştı.
Genelkurmay Kavşağı’na muhabir gönderdikten sonra, ben, yaklaşık bir saat içinde –yanılmıyorsamofise geçebildim. Bütün muhabirleri görev yerlerine gönderdik ve çalışmaya başladık.
Gazeteciler bilirsiniz nasıl çalışırlar, her yerde haber kaynakları vardır. Kurumların basın
danışmanlarını tanırlar, tanımazlarsa zaten işlerini yapamazlar, yapmıyordurlar. Kurumlardan resmî
olmayan, resmî olan haber kaynakları vardır. Kurumların başındaki isimlerle görüşürler ki haberleri
alabilsinler veya bunu başkasına “check” ettirsinler ve o haberi yine ekrana taşısınlar. Bizim için orada
öncelikli olan, doğru canlı yayın noktaları, doğru haberi vermek ve peş peşe saatleriyle birlikte düzgün
bir yayıncılık ortaya çıkarmaktı ve çıkarmak oldu. Dolayısıyla görev yerlerinde muhabirler, 3G’ler,
canlı yayınlar… Yayına başladık fakat şöyle bir tablo var tabii, doğal olarak: Siyasetçiler, arıyorum,
bir şey bilmiyorlar ilk etapta. Bazı isimlere ulaşamıyorum. Bir tek ben değil, pek çok gazeteci,
biliyorsunuz, Genelkurmay İletişim Daire Başkanıyla da görüşür, MİT Müsteşarıyla da görüşür,
danışmanıyla da görüşür, partilerin danışmalarıyla görüşür, bakanlarla görüşür, onların danışmanlarıyla
görüşür. Ortada şöyle bir durum vardı: Genelkurmayda görüştüğümüz isimlere ulaşamıyoruz, geri
kalanın da ne olduğundan haberi yok -ilk etap için söylüyorum- ve sonrasında bildiğiniz gece başladı
yani Genelkurmayın önünde insanların üzerine ateş açıldı, bunları muhabirlerimiz verdi, ekrana
çıkıp anlattılar, İstanbul’da aynı şeyler yaşanmaya başladı. Bu arada, ben, yine hem Başbakanlığı
hem Genelkurmayıhem siyasetçileri aramaya devam ettim ve aldığım bilgileri de ekrana taşıdım.
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Aslında o gecenin bana sorarsanız ilk önemli haberi, generallerin rehin olduğu haberiydi. AK PARTİ
Milletvekili İlknur İnceöz bizde yayındayken İstanbul’a İlknur İnceöz’ün sözünün kesilmesini rica
ettim çünkü haber yani “Generaller rehin” haberi -gene saatleriyle var- CNN TÜRK’te verildi. Çünkü
bir iki açıklama yapılmıştı ve şunu görebiliyorsunuz: Şimdi, biz gazetecilere mail geliyor mesela. Bu
mailin altında Genelkurmay İletişim Daire Başkanının adı olur. O açıklama Ertuğrul Özkürkçü’nün
adı olmadan geldi yani biz normal Genelkurmayın açıklamalarını o şekilde sadece “Genelkurmay”
diye yazılan açıklamalara alışık değiliz, bir tuhaflık var ortada, belli. Arıyoruz, ulaşamıyoruz ve sonra
ben neticesinde kaynaklarımla yaptığım görüşmede generallerin rehin alındığını öğrendim. İlknur
İnceöz’ün yayını kesildiğinde de yani “Susturun, arada önce bu haberi verelim, belki İlknur Hanım da
üzerine konuşur.” dedik ve ilk bu haberi verdik.
Bu arada, Cumhurbaşkanının Marmaris’te olduğunu biliyoruz ve doğal olarak yanında kim
olduğunu da biliyoruz. Nasıl Başbakanı, işte ne bileyim, diğer kurumları arıyorsak Hasan Doğan’ı da
aradım. İlk son dakika CNN TÜRK ekranlarında, Cumhurbaşkanı Marmaris’te güvende, gelişmeleri
hassasiyetle takip ediyor ve bizim aracılığımızla da demokrasi vurgusunu ön plana çıkarıyor. Bunların
hepsinin saat ve detayları var. “Bu nasıl oluyor?” derseniz, şöyle oluyor: Gazetecinin işi aramaktır, tek
tek bilgi almaktır. Benim iki tane telefonum var, bir ondan, bir diğerinden sürekli telefonla insanlarla
konuşup not tutuyorum yani burada pek çok meslektaşım var, hepsi de aynı şekilde çalışıyordur
eminim. Bu aldığım notları da doğal olarak ekrana çıkıp anlatıyorum. Dolayısıyla gecenin ilk son
dakikası Cumhurbaşkanlığından oydu. İkinci son dakikası, gene görüşme neticesinde, Cumhurbaşkanı
açıklama yapacak. “Cumhurbaşkanı açıklama yapacak.” son dakikasını verdikten sonra ve ekranda
dasöyledikten sonra döndüm ve şey dedim: “Derhâl Doğan Haber Ajansını arayın, Marmaris’te
Cumhurbaşkanının kaldığı otele yönlendirin.” Çünkü aslolan yirmi dört saat yayın yapan bir televizyon
kanalında, hele hele öyle bir gecede o açıklamayı canlı yayında görmektir. Bir süre geçti, açıklama bir
türlü yok. İstanbul da aynı şekilde, bizim reji de frekanstan görmeye çalışıyor ya da işte bir yerden,
ajanslardan bir frekans verilirse diye açıklama başladığında dönecekler. Yaklaşık herhâlde bir saate
yakın yani o gece biliyorsunuz süreler de zaten çok hızlı aktığı için bir süre sonra tekrar ben Hasan
Doğan’ı aradım, Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürünü, “Açıklama ne oldu?” dedim, “Yaptık.”
dedi; “Nerede yaptınız, hiçbirimiz almadık, görmedik.” “Burada arkadaşlar vardı, göremediniz mi?
Demek ki teknik sorun oldu. Periscope’a koyduk.” Periscope’ta da biz alamadık yani hiçbir ulusal kanal
alamadı. Bunun üzerine “Bana bağlanın.” dedim. “Nasıl yapacağız?” diye konuştuk. “Skype’ın var
mı?” diye soru sordu bana Hasan Bey. Benim Skype’ım yok o telefonda, “Face yapalım.” dedim. Yani
onu da anlattım biliyorsunuz birkaç defa, kızım ve yeni nesil ve Face Time bağlantısı. Genel olarak
çocuklar görüntülü konuşmayı tercih ediyorlar birbiriyle ya da anneleriyle, babalarıyla. “Beyefendiye
sormam lazım.” yanıtından sonra bir dakikalık gibi kısa bir sürede geri döndüler bana, “Evet, kabul
ediyoruz.” diye. Doğrudan Hasan Bey’in telefonundan Face Time bağlantısı gerçekleşti. Sonrasında,
tabii, gece uzundu biliyorsunuz. Bağlantı gerçekleşti ama bombalar devam etti, saldırılar devam etti.
Biz gecenin bir bölümünü aşağıda sığınakta geçirdik. Muhabirlerimin ateş altında kalmaları, onların
güvenliğini bir noktadan sonra sağlayamamam, bizim binamız cam bina -gelenleriniz bilirsinizinanılmaz, inanılmaz ürkütücü ve korkutucuydu. Bir kısmı muhabirlerin sokaktaydı, dışardaydı, bir
kısmı ofiste benimle birliktelerdi ve çığlık atanlar, ağlayanlar, korkanlar, çocuklarının yanında olmak
isteyenler vardı o gece. Belli bir saate kadar aşağıda sığınakta kaldık fakat çok doğal olarak gitmek
ve aileleriyle buluşmak isteyenler olduğu için dört-beş arabada arka arkaya yani bir zincir olarak
değil, aralıklarla onları binadan çıkarttırdım. Ben kalacağımı söyledim zaten. Benimle birlikte haber
müdürüm, editörüm, şef kameramanım, teknik müdürümüz kaldılar “Olağanüstü durumda biz sadece
yayın yapalım.” diye, diğer arkadaşlar evlerine gitti. Alandaki arkadaşlara da güvenli bölgelere ve
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evlerine gitmelerini söyledik. Sadece yanılmıyorsam iki-iki buçuk saat kadar gelişmeleri evlerinden
takip ettiler can güvenliklerini sağlayamadığımız için. Normalde bürolarımızda, evet, çelik yelekler
var, kasklar var ama biz o gece böyle bir şey tahmin etmediğimiz için arkadaşlarımızın hiçbirine bu
çelik yelekleri falan tahmin edebileceğiniz gibi giydirmedik, giydirecek vakit de olmadı, fırsat da
olmadı zaten ve sonrasında da bildiğiniz işte sabah oldu, ara ara yayın yaptık. İstanbul CNN TÜRK
basıldı, yayınımız kesildiğinde bir kısım Kanal D’den devam ettik ve sabah da kaldığımız yerden yani
bütün arkadaşlar da iki buçuk saatin sonunda tekrar görev yerlerine geçerek çalışmayı sürdürdüler.
Bizler açısından, tüm Türkiye açısından çok zor bir geceydi. Tek dileğim, bir daha asla küçücüğünün
bile yaşanmaması.
Her türlü sorunuzu yanıtlayabilirim.
BAŞKAN – Evet, çok teşekkür…
Tabii, şu anda konuğumuzun zaten “15 Temmuz’un kamera arkası… 24 Saat” ismini taşıyan,
yine kapağında da Sayın Cumhurbaşkanımızı Face’ten görüntülü görüşmeyi gösteren kitabında detaylı
olarak da –okuyan arkadaşlarımız bilirler- o geceyi anlatmış. Hem de orada dakika ve saat vermek
suretiyle istifade edeceğimiz bir kitap.
Şimdi, o gece, tabii, Sayın Cumhurbaşkanımızı ekranlara bu şekilde taşıdınız ve gerçekten o
çağrı üzerine de “Acaba Cumhurbaşkanımız ne durumda?” diye merak eden ve gerçekten liderliğine
inanan, güvenen milletimiz hemen sokaklara, o saate kadar olsa bile, o dakikadan sonra daha süratli
bir akın ettiğini bütün illerde gördük. Çok faydalı, hayırlı, demokrasiyi koruma, darbeye karşı durma
noktasında önemli bir görevdi. Biz de böyle değerlendiriyoruz. İsimler, Cumhurbaşkanımız dışında…
Tabii, Cumhurbaşkanımızı zaten orada konuşturmanız tarihî bir olay, zaten özellikle Komisyonumuza
bu nedenle de davet ediyoruz ama tabii hepsi bundan ibaret değil. Önemli olarak kimlerle yine telefon
bağlantısı kurdunuz? Kitapta var ama tutanaklara geçmesi bakımından hatırladıklarınızı… Mesela,
diyelim, eski Başbakanımız, eski Başbakanlar veyahut da siyasilerden bire bir telefon konuşmasıyla
ekrana aktardıklarınız kimler oldu Sayın Fırat?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Şöyle: Herkes biliyor bunu zaten, biz çok fazla
karşılıklı… Yani CNN TÜRK’te, ismi tam böyle konulmasa da AK PARTİ milletvekilleri çok fazla
gelmiyorlardı, ağırlamıyorduk yani biz davet ediyorduk tabii ama adı konulmamış bir ambargo vardı.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanının yayınına kadar İlknur Hanım bağlandı ama yapılan tüm açıklamaları
gerek NTV’den alarak gerek Habertürk’ten alarak –çünkü olağanüstü bir gece- ve televizyonlar da
birbirlerinin açıklamalarını kullanırlar. Sayın Cumhurbaşkanının bağlantısı bittikten sonra, telefon
kapandıktan sonra iki telefonum da zaten durmadan çalmaya başladı. Aklınıza gelebilecek tüm
siyasetçiler tek tek bağlanmak istediler muhalefetiyle iktidarıyla. Dolayısıyla kayıtları var, biliyorum,
aynı zamanda tabii hem CNN’de var hem bütün kuruluşlarda var, pek çok isim, bakanlar, eski Başbakan,
eski Cumhurbaşkanı yani Sayın Abdullah Gül, Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,
Mesut Yılmaz -bildiğim kadarıyla- hepsi tek tek bağlandılar, bakanların hepsi, Başbakan yardımcıları
aynı şekilde. Tabii şu: Buradan da teşekkür etmek isteriz kendisine, Ayşe Keşir. Kendisi Türkiye Büyük
Millet Meclisindeydi ve sizlerin, hepinizin beklediği o gecede bize canlı yayın yaptı. O da Face Time
aracılığıyla ve telefonla tüm milletvekillerinin, iktidarıyla muhalefetiyle görüşlerini yansıttı, oradan da
o yayını yapabildik. Dolayısıyla hemen herkes konuştu, öyle diyebilirim size. Ertesi gün de devam etti
zaten.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ayşe Hanım da korsan yayın yapmış. Biz buradan yayın
yapıyorduk, yayınımızı “korsan yayın” diye Sayın Başkan kesti ama o gün gece yapılan bütün işler
korsan yayın olabilmiş.
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BAŞKAN – O gün darbeye karşı bütün milletimiz birlik oldu.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Şöyle ama: Bizler buraya ekip gönderemedik.
BAŞKAN – Bir şey söylüyordunuz.
Buyurun.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Ekip gönderemedik yani hani çok uğraştık aslında ve
bulunan formül orada milletvekillerinin de tabii ki seslerini duyurmak açısından önemliydi, gelişmeleri
almak açısından. Bulduğumuz formül de Ayşe Hanım oldu, dolayısıyla kendisine de teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Fırat, yine dikkatli olarak kitabınızı ben de okudum, özellikle davet ettikten
sonra da daha hassasiyetle. Şimdi, bir çırpınışınız var. Efendim, çocuğunuz eve gelmenizi istiyor, arıyor
telefonla “Anne yaşıyor musun, öldün mü?” Hatta o ilginç, annesine “Öldün mü?” diye soran bir evlat.
Yani böyle duygusal anların da yaşandığı bir esnada sizin orada şu gayretiniz yansıyor: Yani ben ne yapıp
edeyim… Özellik de Hasan Doğan’la -Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü- görüşmenizden
sonra bir yayın yapıldı ancak bu yayının ulaşmadığı, ulaştırılmadığı yani sadece size değil, medyaya
ulaşmadığı… Orada Cumhurbaşkanımızın konuşmasının bir yerinde de “Ben bu konuda açıklama
yaptım.” benzeri bir cümle kullanıyor yani onun duyulduğunu zannettiği anlaşılıyor konuşmasından.
Siz o arada böyle âdeta çırpınıyorsunuz ki çünkü devletin başı, Cumhurbaşkanı bu konuda ekranlara
çıkıp bir ses verirse, hayatta olduğu ortaya çıkarsa, darbecilerin onu ele geçiremediği veya öldüremediği
ortaya çıkarsa darbenin önleneceği duyguları olduğu -en azından böyle- yansıyor. Fevkalade bir
çırpışınız yansımış. Şimdi, bu konuda, tabii gazetecisiniz, televizyon yayını yapıyorsunuz, bu kadar
tecrübeniz var. Bunların sonucunda şöyle bir kanaatiniz mi var: Yani bu -ki o saatlerde anlaşılıyor,
Cumhurbaşkanına ulaştığınız saatlerde- bir darbe girişimi ve bu darbe girişiminin Fetullahçı terör
örgütü tarafından yapıldığına dair bilgi akışları başlamış ve bunun Silahlı Kuvvetler içinde hiyerarşik
bir harekât olmadığı noktasında da açıklamalar gelmiş. Dolayısıyla siz ısrarla da Cumhurbaşkanına
ulaşmaya çalışıyorsunuz. O andaki bu gayretinizin temelinde yatan yani hem sosyolojik hem siyasi
tahlil olarak söyleyeceğiniz bir şeyler var mı?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Tabii var, birkaç başlık var aslında. Birincisi gazetecilik.
Beni tanıyanlar bilir, buradaki meslektaşlarım da, yaklaşık yirmi yıldır gazeteciyim, televizyon
muhabirliği dışında bir şey yapmadım ve polis muhabirliğinden tutun eğitim muhabirliğine, Başbakanlık
muhabirliğine hemen her alanda çalıştım. Hastalıklı bir şekilde işimi yapma merakım vardır yani ısrar
ederim, haberi alırım, illa ki ben vereceğim ve ilk vereceğim diye bir ısrarım vardır. Kendi ofisimin de
böyle çalışmasını isterim; birincisi bu. Yani sadece Hasan Doğan’ı değil, o gece çok sayıda kaynağımı
belki 20 defa falan aramışımdır. Israr ederim alana kadar ve böyle bir oh çekerim ilk haberi verdikten
sonra. Yani gazeteciliğin özü bu aslında, o haberi vermek; bu birincisi.
İkincisi: Vatandaş olmak yani o gece sadece gazeteciyiz ve bütün her şey haber –evet, haber- ama
bir yandan da vatandaşım ve anneyim. Yani sizler ne hissettiyseniz o gece ben de aynılarını hissettim.
Bir çocuğum var, sabah olur mu, çocuğumu görecek miyim, ülkem ne olacak gibi kaygılarım da tabii
ki o gece var. 42 yaşındayım, biz küçüktük 1980’de, kareler kalmıştı gözümde, sadece birtakım kareler
var hâlâ unutmadığım. Aynı şeyi çocuğumun yaşıyor olması tabii ki çok ürkütücü.
Yani sonuç itibarıyla bir şehrin üzerinde savaş uçakları uçuyor ve ateş açılıyor ve bütün çocuklar
-eminim vardır etrafınızda- uçak sesini duyduklarında “Ne oluyor?” diye dönüp soruyorlar yine.
Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün. Yani, evet, işimi yapıyorum, gazeteciyim; evet, vatandaşım; evet,
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anneyim. Yani korkmadım demem… Pek çok insanı dinliyorum şimdi “Korkmadım.” diyorlar ama
ben korktum, ülkemin geleceğinden de korktum, çocuğumun geleceğinden de korktum, milletim için
de korktum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bir de şunu sorup ondan sonra arkadaşlarıma söz vereceğim. Şimdi, yine hem bir vatandaş hem
gazeteci olarak… Geçmiş Türkiye’de yaşanan darbeler var, darbe girişimleri var, bunların karşısında
farklı tepkiler var. Özellikle 15 Temmuzda bütün siyasi partilerin ortak karşı duruşu yani darbe
karşıtlığında ittifak etmeleri dışında geçmişte farklı durumlar da yaşandı. Bu hem o gece yaşadıklarınız
hem de birikiminizle birlikte bir sorum: Türkiye’de demokrasiyi özümseme noktasında ve cebire,
şiddete, silaha dayalı darbe girişimlerinin karşısında topyekûn yer alma konusunda 15 Temmuzda
yaşadığımız tablo ortada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ortak bir bildiri ve bütün siyasi partilerin
ortak karşı duruşu orada mevcut. Şöyle bir şey diyebilir miyiz: “Demek ki Türkiye’de demokrasi
bilinci, millî iradeye, halkın oyuna sahip çıkma bilinci ve bu bilince dayalı refleksleri kuvvetlenmiş,
bunu gördük.” diyebilir misiniz, bu konuda bir yorum yapabilir misiniz?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Tabii ki. Bir, o gece belliydi zaten bu ama ikincisi,
muhtemelen okuyanlar fark etmiştir: Bu kitap yazılırken pek çok kurumla, iktidarıyla muhalefetiyle
görüşerek yazıldı, yani onların da, o gece neler yaşadığını liderleri tek tek dinleyerek, benim işim çünkü
biliyorsunuz gazetecilik ve aktarmak, dolayısıyla onları dinleyerek yazıldı. Hepsi için şunu söylemek
çok rahat ve açık: Hepsi ilk an itibarıyla gayet kararlı durmuşlar ve açıklamalarıyla da bunu ortaya
koymuşlar tüm liderler.
Diğer taraftan da milletin bakış açısıyla baktığımızda, bir yandan, evet, gurur verici; insanlar
kendi hayatlarına, kendi geleceklerine ve demokrasilerine sahip çıktılar. O gecenin bence temel konusu
demokrasi ve inşallah, ben hep söylüyorum, hep daha güçlü bir demokrasi için hep beraber çalışır bu
ülke, çocuklarımıza da bir daha bunu yaşatmayacak şekilde her açıdan güçlü bir demokrasi bırakabiliriz.
Ben bunu önemli bir başlangıç olarak görüyorum yani.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Şimdi arkadaşlarımıza sırayla söz vereceğim.
İlk söz, Aytun Çıray Bey’in.
Buyurun Aytun Bey.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hoş geldiniz.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Hoş bulduk, merhaba.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O gece çok önemli bir hizmet yaptınız, ödülünüzü de kutluyorum bu
arada.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Teşekkür ederim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kitabınız da referans olup, üstünde tartışılabilecek kitaplardan, onu da
yazıya dökerek kalıcı yaptınız.
Hakikaten o gece… Tabii, 21’inci yüzyılda darbeyi konuşuyor olmak beni utandırıyor, bir Türk
vatandaşı olarak. Biz darbeler bir daha artık Türkiye’nin gündemine gelmez diye tahmin ediyorduk, ne
yazık ki geldi. Bu, bu ülkenin -biz buradan ne söylersek, ne kadar birlik ve beraberlik olursak olalımitibarını sarstı ama bir anlamda da demokratik refleks de itibar da kazandırdı, yani milletin tüm siyasi
partileriyle birlikte bir demokratik refleks vermesi de önemliydi.
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O gün siz, sanıyorum 00.24 civarında Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştünüz, “tarihi yayın”
başlığıyla. Ben de kendi şeylerime baktım, ben de 23.57’de “Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler.”
diye “tweet” atmışım. Milletvekili arkadaşlarımız tüm siyasi partilerden buraya geldiler, direndiler ve
seslerini duyurdular, kamuoyunu etkilediler, vatandaşı.
Şimdi, sizin yine kitabınızdan öğreniyorum, Millî İstihbarat Teşkilatı ByLock kullanan 600 askerin
bilgisini dört gün önce vermiş Genelkurmay Başkanlığına. Bu, çok gecikmiş bir süre değil mi? Yani
MİT’in askere bu bilgiyi çok önceden vermesi gerekmez miydi, belki önlenebilirdi darbe?
Bir de istihbarat getirdiği söylenen H. A. mıydı?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Evet, binbaşı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O tutuklu galiba değil mi şimdi?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Güzel sorular ama galiba muhatabı ben değilim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet, yani ben sadece düşüncenizi anlamak için, tabii ki muhatabı siz
değilsiniz. Çünkü esasen bu kitabı okuduktan sonra size sorulacak soru da yok, hepsi çok açık. Bunu
sadece görüşünüzü öğrenmek için sordum ben, yani siz muhatabı değilsiniz.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Evet, yani ByLock’un, sadece şunu söyleyebilirim:
Çözüm süreciyle ilgili bizler, gazeteciler, işte pek çok görüşme yaptık, çeşitli gazetelerde de çıktı. Belki
o çözüm sürecine, o gazetelere biraz daha ayrıntılı bakmakta fayda var, bildiğim kadarıyla uzun bir
çözüm süreci oldu. Yani “çözüm” derken, kodlar var, 3 ayrı grup var ve birbirlerini görememe durumu
var. Dolayısıyla herhalde bu isimleri tespit etmeleri, anladığım kadarıyla, bir zaman, bunu da size çıkan
haberlerden söyleyebiliyorum ama detaylı yazılan pek çok haber oldu o konuda.
İkincisi: Binbaşıyla ilgili, şu an nerede, ne yaptığına ilişkin bir bilgim yok ama kitapta edindiğim
bütün ayrıntılara yer verdim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tabii, gene bir siyasi yorumcu olarak kayıtlara geçmesi açısından
soruyorum: H. A. darbeyi ihbar ediyor, öyle anladım kitabınızdan.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Aslında “darbe” İfadesi yer almıyor.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya da kalkışma, her ne ise.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Evet, “3 helikopter havalanacak, bu gece uçulacak ve
Hakan Fidan alınmaya gidilecek, daha kötüsü de olabilir.” ifadeler bunlar, benim edindiğim ama.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu Genelkurmay 2. Başkanı ve Galip Mendi de bunu doğruladı, yani bir
kalkışma ya da darbe ihbarı değil, bu MİT Müsteşarına yapılacak bir suikastın ihbarıydı diye.
Benim soracağım başka soru yok.
Teşekkür ediyorum.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Teşekkürler.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Aytun Bey.
Sayın Ravza Kavakcı, buyurun efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Tekrar hoş geldiniz Hande Hanım.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Hoş bulduk.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Müsaadenizle biraz pozitif ayrımcılık yapacağım.
Bir kadın gazeteciden böyle hassas bir günde sergilediği duruştan dolayı bir kadın gazeteciye
teşekkür etmek istiyorum.
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BAŞKAN – Bizim de ilk kadın konuğumuz.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Öyle mi? Çok teşekkür ederim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Gültan Hanım da vardı, ikinci kadın misafirimiz ama siyaset
dışı ilk misafirimizsiniz. Bu manada, tarihe de bir not düşmek açısından, o gün 246, 247 oldu şehit
sayımız, birkaç gün evvel yoğun bakımda olan bir gazimizi de Hakk’a uğurladık, 247 şehidimiz, 2.194
yaralımızın olduğu bu korkunç darbe girişiminde, kadınlarımız Meclise de ilk gelenlerdendi, ben gerçi
İstanbul’daydım ancak sabaha doğru gelebildim ama hem yayın açısından Ayşe Keşir Milletvekilimiz
ilk yayın yapanlardandı ve tanklardan güçlü kadınlarımız sokaklardaydı o gün; bu, çok önemli, tekrar
sizin vesilenizle paylaşmak istedim.
Nehir kaç yaşında?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – 11 yaşında.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Evet, Allah hayırlı uzun ömürler versin inşallah.
O gün tabii yine rastladığımız bir şey, anneler, evet, hepimiz korktuk ama önceliklerimizi ayırıp
sokaktaydık; bebeğini bile, gazilerimiz arasında bebeğini evde bırakıp çıkanlar oldu. Yine, tekrar bu
kahraman kadınlarımıza buradan selam gönderelim.
Benim birkaç tane kısa sorum var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan önce size bağlanmak isteyen oldu
mu? Siyasetçilerden herhangi bir bağlantı talebi geldi mi?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Şöyle: Biz genelde aradık. İlknur İnceöz yayındaydı.
Bir de olayın aşırı sıcaklığı sebebiyle daha çok o saate kadar dikkat ederseniz görüntü almaya ve ne
olduğunu ortaya koymaya çalıştı bütün televizyonlar. Aslında, gecenin ilk kritik açıklaması Başbakanın
açıklamasıdır. Çünkü ilk dakikalarda, biliyorsunuz, acaba olası -hani daha bu iş hiç tam ortaya
çıkmamışken- bir terör saldırısı mı var? Hatta, biz şeye kadar geldik yani kendi aramızda bir ara: “Hem
İstanbul hem Ankara’da bir hareketlilik varsa eş zamanlı bir şey mi acaba düşünülüyor?” diye. İlk, en
başında böyle düşünüldü, sonra tabii ilk açıklamayı Başbakan yaptı, kalkışma açıklaması. Bu açıklama
pek çok defa döndürüldü ekranda. Dolayısıyla, İlknur Hanım’ı bir hatırlıyorum ama gene bir kayıtlara
bakmak lazım.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok teşekkür ederim.
Ben şöyle bir şey yaşadım: Yaklaşık herhâlde on biri biraz geçiyordu, Cumhurbaşkanımızın
ve Sayın Başbakanın açıklamasından önce sokaktaydım, bir yabancı kanala bağlandım, muhatabım
bana şeyi soruyordu: “Nasıl oluyor da Cumhurbaşkanı hayatta?” Hani, bağlanacağını söylüyoruz. O
anda birden irkildim “Siz bana nasıl güvende… Yani ölmüş olmalıydı mı?” diyorsunuz, “Ne demek
istiyorsunuz?” Buna benzer destek mesajlarından bahsediyorsunuz kitabınızda, yani olaylar bitip de
telefonunuza bakabildiğiniz noktada yabancılardan da birçok destek mesajı geldiğini söylüyorsunuz,
sizi mutlu ettiğini. Ama buna benzer şeylere de rastladınız mı? Yani daha ilk andan darbe taraftarı
birkaç şeyi gördük çünkü ya da yayınla ilgili, böyle bir şeye rastladınız mı? Onun haricinde de tehdit
aldınız mı Cumhurbaşkanımızla bağlantının da akabinde?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Şöyle: Bir defa haber zaten… Şimdi, Cumhurbaşkanı,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı o saate kadar konuşmamış olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı o saate kadar konuşmamış olsaydı ya da hiç duymamış olsaydık, hatta nerede olduğunu
bilmiyoruz ve işte haber alınamıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ana Muhalefet Partisi Lideri Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu ya da Başbakan Yardımcısı… Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Kimden haber
alamıyorsanız ya da kimi görmediyseniz televizyonlar açısından haberdir bu. O saat itibarıyla, evet,
sosyal medya da dâhil birtakım “fısıltı gazetesi” deyim, hayata geçmişti. Şimdi, tamam, ben biliyorum,
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konuştum, ekrana verdim, “Cumhurbaşkanı birazdan açıklama yapacak.” İşte, Marmaris’te, güvende,
gelişmeleri izliyor. ama siz de biliyorsunuz her şey televizyonun verdiği haber üzerinden gitmiyor;
bir sosyal medya var, bir fısıltı gazetesi var, bir gidiyor böyle… “Cumhurbaşkanı hayattı mı?” gibi
birtakım iddialar sosyal medyada dönmeye başlamıştı. Tüm bunları geçiyorum, yani biz hepimiz
televizyoncuyuz, işte burada da var arkadaşlarım, ilk açıklamayı almak haberciliktir ve önemlidir.
Dolayısıyla, evet, Cumhurbaşkanının sesli ve görüntülü açıklaması benim için büyük haberdi, yani
bunu biliyorum, o gece biliyordum.
İkincisi: Bu tip tabii ki mesajlar oldu, yani o gece, şöyle söyleyeyim size, belli bir süre sığınakta
kalmamızın güvenli olacağı bize söylendi sonrasında. Zaten inanılmaz sallandık, inanılmaz, o sonik
patlamaları da tabii o an bilmiyorduk ama hani tepemize bomba yağıyor gibi hissediyorduk. Dolayısıyla,
sığınakta geçirdik, pek çok siyasetçi, gene söyleyeyim, iktidardan muhalefetten pek çok isim aradılar
“Aman, dikkat edin kendinize.” diye. Ve yabancılar, evet, yani ertesi sabah inanılamayacak sayıda
mesaj aldım, destek mesajları. Bunun çoğunluğu Orta Doğu’dan, “cesur kadın” şeklinde ifadelerle.
Tabii, yani böyle olunca, biliyorsunuz, insanın seveni de oluyor, sevmeyeni de oluyor, böyle.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Son bir soruyla hemen toparlıyorum. Kitabınızda Sayın
Başbakanın sabaha doğru sizi aradığından, teşekkür ettiğinden bahsediyorsunuz, Nehir’in durumunu
sorduğundan. Hem Sayın Başbakanla hem de Sayın Cumhurbaşkanımızla bu FaceTime görüşmesinin
akabinde ilk yüz yüze geldiğinizde, hani profesyonel şeyi bir kenara bırakınca ne hissettiniz, ben onu
da merak ediyorum, farklı bir duygu oluştu mu sizin için?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Onlarla yüz yüze geldim, Sayın Bahçeli aradı, Sayın
Kılıçdaroğlu’yla konuştum, hepsi için aynı şeyi söyleyebilirim, tabii ki çok duygusal bir durum bu.
Yani hem kullandıkları ifadeler, bunun ne önemi olduğunu anlatmaları, hepsi adına söylüyorum, beni
çok onurlandırdı, çok gurur duydum ve tabii çok duygulandım.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben tekrar teşekkür ediyorum o günkü dik duruşunuz için
hem habercilik adına hem de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak.
Teşekkür ederiz, sağ olun.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Ben de teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, Ravza Hanım, teşekkür ediyorum.
Dün akşam da TRT World’un açılış programı vardı. Orada aradan geçen bunca zaman sonrasında
Cumhurbaşkanımız tekrar darbenin bastırılmasında medyamızın ortak bir tavır takınmasını, verdiği
tepkiyi ve bu sürece katkısını dile getirdi ve bir teşekkür etti. Tabii bu teşekkürü bütün medyamızla
birlikte en çok hak edenlerden biri olarak, Cumhurbaşkanımızla ilk yayını yapan kişi olarak buradasınız.
Ben de teşekkür ediyorum.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Çok teşekkürler.
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Selçuk Özdağ Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hande Hanım, hoş geldiniz.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Merhaba.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 1960’ı babam yaşadı. 1971’de lise 1’deydim. 1980’i bizzat yaşadım.
Yedi yıl cezaevinde kaldım, bunu birkaç defa burada söyledim, bunun altmış sekiz gününü işkencede
geçirdim, bir yılını da hücrede geçirdim. Darbenin ne demek olduğunu biliyorum.
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Sizin televizyonunuz da Kenan Evren öldükten sonra bana canlı yayın göndererek bağlanmıştı,
Manisa’da seçim bölgemdeydim. Televizyonunuza nadir çıkan AK PARTİ milletvekillerinden bir
tanesiydim, bu ambargoyu zaman zaman deliyordum, Genel Başkan Yardımcısıyken birkaç defa
yaptım.
Darbe gecesi 21.00’de darbeyi öğrendim. Sonra, Sayın Başbakana ulaşmak istedim, ulaşamadım.
Sonra milletvekili arkadaşlarıma ulaştım, danışmanıma ulaştım ve 22.30’da da bir “tweet” atarak
insanları sokağa davet ettim. Sayın Başbakan 21.30’da beni aradı ve bir darbe olacağını söyledim Sayın
Başbakana. Sayın Başbakan “Benim de kulağıma öyle şeyler geliyor ama pek ihtimal vermiyorum.”
“Bu tür şeyler olabilir.” diyorum ve Sayın Başbakana “Sayın Başbakanım, bir açıklama yapalım ya siz
ya biz Kızılay’a çıkalım, siz neredeyseniz orada yapın.” ve kendisi “Ben yapayım.” dedi. “Eğer geç
kalırsak hepimizi öldürecekler.” Bu darbe de lokal bir darbe çünkü bazı sorular sordum kendisine. Daha
sonra da Çankaya Köşkü’ne gittik arkadaşlarımızla birlikte silahımızı alarak. Orada arkadaşlarımızla,
10’a yakın arkadaşımızla bu süreci yürüttük. Siz de tarihe not düştünüz.
Stefan Zweig ismini duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur da zaten, çok önemli bir yazar. Şöyle
söylüyor “İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar” kitabında: “Çağları aşan bir kararın bir tek takvime,
bir tek saate, çoğu kez de yalnızca bir tek dakikaya sıkıştırıldığı trajik ve yazgıyı belirleyici anlara,
bireylerin yaşamında ve tarihin akışı içinde çok ender rastlanır. Ben böyle anları ‘İnsanlık Tarihinde
Yıldızın Parladığı Anlar’ diye adlandırdım.”
15 Temmuz gecesi aldıkları kararla yıldızı böyle parlayanlar vardı, 246 şehit, bir tanesi de burada
yeğenim şehit oldu.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Başınız sağ olsun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sağ olun.
Onlardan bir tanesi de sizdiniz. Demokrasimizin, millet iradesinin tecelligâhı, Meclis iradesinin
tecelligâhı olan bir yerde, onun hukukunun korunmasında siz çok büyük bir katkıda bulundunuz.
Size teşekkür ediyoruz. Bunu yaparken nasıl bir ruh hâlinde olduğunuzu söylediniz bize, anlattınız.
Özellikle, birkaç şey söylemek istiyorum, 1960 ve 1971 darbesi, biliyorsunuz, kısmen radyodan ama
daha çok belediye hoparlörlerinden yayınlandı. 1980 darbesi radyodan yayınlandı. 28 Şubat 1997
TV’de ilan edildi postmodern bir darbe olarak. 27 Nisan 2007 e-muhtırası İnternet’ten yayınlandı,
biliyorsunuz. Sonra, 15 Temmuz 2016 da sizin sayenizde FaceTime’dan yayınlandı; bu, böylece tarihe
geçmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanıyla irtibat kurdunuz, iletişim, ulaşım ve haberleşme teknolojisinde
yeniliklerin kullanıldığını gözlemliyoruz.
İkincisi: Herkesin, Genelkurmay Başkanına, MİT Müsteşarının Cumhurbaşkanına ulaşamadığı
bir anda siz ulaştınız. İki konuda ne hissedersiniz, ne düşündünüz o anda, FaceTime’ı kullanırken ne
hissettiniz? İki: Genelkurmay Başkanının ulaşamadığı, MİT Müsteşarının ulaşamadığı bir anda siz
ulaştınız Sayın Cumhurbaşkanına.
Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızla irtibat kurduktan sonra darbecilerin dikkatini üzerinize çektiniz.
Biraz önce Başkanım da sordu size, bir yanda can var, hayatınız var; bir yanda canan var, kızınız var; bir
yanda hayat var, diğer tarafta gazetecilik var; siz tercihinizi gazetecilikten yana yaptınız, bu esnadaki
duygularınız da çok önemli, onu da öğrenmek istiyorum.
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Bir diğer sorum da şöyle bir şey: Darbenin etkisizleştirilmesinin asıl unsuru olarak birileri için
“ordunun büyük bir çoğunluğundaki sağduyu sahibi subaylar” olarak değerlendirdiler. Bir kısmı,
“halkın sokağa çıkması” olarak değerlendirdi. Bir kısmı, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayenizde bütün
Türkiye’ye ve bütün dünyaya ulaşması ve insanları meydana davet etmesini söylediler. Sizce en önemli
unsur burada neydi, bunu söyleyebilir misiniz?
Çok teşekkür ederim ama iki de yorum sorum var, eğer not aldıysanız. O gece görevini layıkıyla
yapan medya, hakikaten görevini layıkıyla yaptı; demokrasiyi kurtardı, vatanı kurtardı, bir iç savaşı
önledi. Size göre çok partili dönem süresince demokratik bir ülkenin inşasında ve yaşamasında Silahlı
Kuvvetler, sermaye ve bürokrasi gibi erklere karşı siyaset kurumunun ve Parlamentonun yanında
yeterince yer almış mıdır, 1960 yılından bugüne kadar.
İkinci olarak da, darbe öncesinde veya esnasında veya sonrasında tıpkı 28 Şubat postmodern
darbesinde olduğu gibi Hükûmetin ve sivil siyasetin millet iradesinin yanında değil de brifingler ve
ertesi gün manşetlerin aldığı askerî yapıların yanında olmayı mı tercih etmiştir?
Teşekkür ederim.
O günkü o anlık yıldızın parladığı anda da yapmış olduğunuz o hizmete de şahsım, Parlamento ve
milletim adına teşekkür ederim.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Ben çok teşekkür ederim.
Aslında, hepsi biraz birbiriyle bağlantılı ama önce FaceTime kullanırken ne düşündüğümle
başlayayım çünkü sonrası hep medyayla ilgili.
Vallahi, FaceTime kullanırken şunu düşündüm: Eğer görüntü giderse ne yapacağım? Yani çünkü
bir: İster istemez eliniz titriyor, yani ben hayatımda 21 yaşındaydım herhalde mikrofonu ilk elime
aldığımda ve Işılay Saygın’a herhâlde soru soruyordum yanılmıyorsam, elim titriyordu röportaj
yaptığım için. Bu, muhabirlerde vardır, ilk mikrofonu tutuğunuzda eliniz zangır zangır titrer, sonra
geçer. Sonra, bir ses titrer, o da geçer, anlaşılır yani.
Ama, o gece, yani hem kameraya göstermem lazım hem o görüntü önemli hem açıklama önemli.
Orada bir elim titredi, yani bir düzgün tutma gayesi vardı, telefonu kameranın görmesi. İkincisi:
Çok enteresan, tabii, iki tane telefon çaldı biliyorsunuz orada. Şimdi, FaceTime’da siz konuşurken,
görüntülü konuşurken normal hattan arama gelirse size ekrana çıkar fakat ben ne yapacağımı o an
bilemedim. Yani acaba onları reddetsem bağlantı kesilir mi, onu düşündüm ve doğal olarak Abdülkadir
Selvi’ye baktım, o da teknikçileri çağırdı zaten. Biri Nuh Yılmaz’dı, onu da sordular, arada isterseniz
onu da yanıtlayayım, çok sorulduğu için. Tıpkı Hasan Doğan ya da işte o gece konuştuğum siyasiler
ve benzeri gibi, doğal olarak, MİT Basın Danışmanı da tüm gazeteciler gibi, ki çok sayıda gazeteciyle
konuştu, ben de çok sayıda gazeteciden biriyim. Ayrıca, gene o gecenin herhâlde özel olması sebebiyle,
tarihinde ilk kez MİT Basın Danışmanı üç dört kanala canlı bağlandı telefonla, onlardan biri de bizdik.
Ama, tabii, o gece herkes biliyorsunuz televizyonun başında değil. Dolayısıyla, bir Nuh Yılmaz aradı,
“bas” dediler teknikçiler, yani “No’ya basarsan sorun kalmaz.” dediler, onu kapadım. Arkasından da
çocukluk arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım evinde Digiturk yayını gittiği için bilmiyor ve endişe
ediyor, merak ediyor, o arada o arıyor, bir de onu kapatmak durumunda kaldım. Dolayısıyla, o an
FaceTime kullanırken görüntü ve bağlantının kopmaması gibi bir endişeniz var.
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Bir de birinci dakikada yönetmenler kulağıma “Tüm televizyonlar bizden ortak canlı yayına
geçti.” dediler. Dolayısıyla, hani, o bağlantının sürmesi gerekiyor. İkinci ya da üçüncü dakikada da
“Dünya televizyonları da bu yayını alıyorlar şu an.” dediklerinde, hani başka bir şey oldu, bir tek CNN
değil, pek çok televizyon demek ki canlı yayında. Dolayısıyla o an şeyi düşünüyorsunuz, “Bağlantı
kopmamalı, düzgün tutmalıyım.” gibi, bunu.
“Korktum.” dedim size, “Ne hissettiniz?” diye sordunuz. Şöyle tabii, ister istemez bunu
yapıyorsunuz. Yani şu aslında, işinizi yapmak ve işinizde ısrar etmek… Evime gidemezdim, öyle
söyleyeyim size; bu bir vicdandır, duruştur, işinize saygıdır, memleketinize saygıdır, geleceğinize
saygıdır. Dolayısıyla, evet, bizim orada duygusal konuşmalarımız da var kendi aramızda, aynen bunu
hissettik. Gitseydik, herhâlde ömrümüzün geri kalanında bayağı bir vicdan azabı çekerdik.
Geliyorum, işin medya boyutuna. Aslında şu, evet, artık sadece TRT yok, dolayısıyla sadece
TRT’yi basarak böyle bir şeyi yapma ihtimali yok. Ne güzel ve ne mutlu ki bir sürü televizyonumuz var,
bir sürü radyomuz var ve devir ve dünya değişti, bunların hiçbiri olmasa da işte cep telefonlarımız var.
Buradan Periscope yayını yapılabiliyor mesela ya da FaceTime’dan yayın yapılabiliyor ya da hiçbir
şey yapılmasa Twitter’dan bütün gelişmeler verilebiliyor. Tabii ki bunların sakıncaları var, yani tek
başına sosyal medya, tek başına elektronik medya değil, çünkü dediğim konu, çek ettirmediğiniz şeyi,
doğrulatmadığınız haberi sosyal medyada görebilirsiniz ve yalandır ve başka sebeplere, başka olaylara
sebep olabilir. Dolayısıyla, ikisini birleştirmek önemli olan yani teknoloji, elektronik medya, sosyal
medya ve gerçek medya bir araya geldiğinde başka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla, teknolojiyi hepimizin
öğrenip gerçekten ona göre çalışması gerekiyor.
O gece biz şeyi gördük işte, gerçekten gazetecilik yapanlar, gerçekten gazetecilik yapmak ve
gerçekten çok sayıda televizyonun, gazetenin olmasının ne demek olduğunu hep beraber yaşadık.
Geçmiş yıllarda sadece belki medya değil ama insanların da daha farklı bir duruşları vardı; eğitimimiz,
dünyayla bağımız, çocuklarımızın sorgulayıcı eğitimi emin olun -ben öyle düşünüyorum- değiştikçe,
ilerledikçe, sağlam temellere oturdukça 2016 yılında kimse darbeye de destek vermez, kimsenin
aklından da geçmez, geçmemeli normalde. Yani bu kültür; medyasıyla, askeriyle, bürokratıyla,
milletiyle bu kültür, bu demokrasi kültürünün bence yerleşmesi çok önemli ve gerçekten ben temelde
işte çocuklarımızda görüyorum sorgulayıcı eğitim ve bu eğitimin her seferinde daha ileriye gitmesi.
Genel olarak böyle düşünüyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sıralama yaparsanız. demiştim bir sorumda, bu darbenin
önlenmesinde en çok kimin rolü oldu? Herkesin rolü oldu mutlaka ki de, sizce?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Bence Türk milleti ve medya. “Niye?” diyeceksiniz.
İnsanlar, belki bizler de kapanmış olsaydık haber alamayabilirlerdi ama bu sefer sosyal medya
vardı. Yine, sahip çıkacak olan çıkıp sahip çıkardı demokrasisine. Ama, şu çok önemliydi, hepimiz
evlerimizde, yani bizler değil tabii de normal insanlar evlerinde ne olduysa gördü, ne olduysa, yani
ortada işte montajlanmış, yalan atılmış ve benzeri bir durum yok, canlı gördü herkes; Boğaz Köprüsü’nü
canlı izledi, Genelkurmayı canlı gördü, dolayısıyla bu çok önemli bir şey.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Medya görevini layıkıveçhileyle darbelerde hep yapmış mıdır?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Her zaman yaptığını düşünmüyorum ama söylemeye
çalıştığım oydu, belki zamanında milletin de bakış açısı farklıydı, belki siyasilerin de bakış açısı
farklıydı. Bugün başka bir şey, yani yirmi yıl öncesiyle farklı, otuz yıl öncesiyle farklı, kırk yıl öncesiyle
farklı, o günlere o günlerin koşuluyla bakıp… Bugün zaten neden bu kadar herkes 2016 yılında darbe
mi olur diyorsunuz, diyoruz, bu yüzden, 2026 yılında hiç olmamalı.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Teşekkür ediyorum.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Ben de.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Hoş geldiniz Sayın Fırat.
Tabii ki sizinle ilgili aslında çok bir şey söylememize gerek yok, kitabınızda “Mikrofonu ilk elime
1996 yılında aldım.” diyorsunuz, yirmi yıllık bir meslek hayatınız var. Tabii, bu süre içinde kendi
sahanızda aldığınız ödüller ve şu anda bulunduğunuz konum, bizim bu konuda bir yorum yapmamıza
gerek olmadığını söylüyor. Hep yukarıya doğru mesleğinizde gitmiş bir insansınız.
Benim ilk merak ettiğim şey, o gece, tabii, CNN’in İstanbul’daki merkezinin ele geçirilmesiyle
ilgili görüntüleri de yayın kesilene kadar canlı seyrettim. Ankara’daki ofisiniz de çok güvensiz bir yerde
bu manada düşünürsek, yol üzerinde. Ankara’daki ofisinize dönük herhangi bir eylem oldu mu? Yani,
darbeciler sizin Ankara ofisinizi ele geçirmek için herhangi bir girişimde bulundu mu? Bunu merak
ediyorum.
Tabii, siz gazetecisiniz ama Ankara’da yaşayan bir gazetecisiniz. Dolayısıyla, siyaseti herkesten
daha çok takip eden, siyasetle herkesten daha işli dışlı olmuş bir insansınız. Elbette o geceyi yaşadık, o
geceyle ilgili hepimizin hatıraları var. Ben de o gece Ankara’daydım. Yani, bir kısmını televizyondan
gördük ama bir kısmını da canlı yaşadık. İstanbul’dakileri ve başka yerlerdekileri ekranlardan canlı
gördük ama Ankara’dakilerin bir çoğunu, özellikle Kızılay bölgesinde olanların tamamını ben
bulunduğum yerden çok net görebiliyordum. Sadece Özel Harekâtın ve Gölbaşı’ndaki bazı yerlerin
bombalandığını haberlerden duydum.
Şimdi, tabii ki bu süre içinde Türkiye teknolojik olarak çok şey yaşadı. 1980 darbesinde Türkiye’de
sadece TRT vardı, belki TRT’yi ele geçirmek, her şeyi ele geçirmekti. Bu sefer darbeciler belki çok
daha iyi plan yaparak ancak şunu yapabilirlerdi yayını kesmek açısından: Uyduyu kesmeyi başarsalardı
belki olabilirdi, onun dışında tek tek herkesin yayınını kesmek, sosyal medyayı kesmek çok kolay değil.
O bakımdan, bu seferki darbede sosyal medyanın, medyanın elbette ki önemli bir rolü var ancak tabii ki
burada en önemli rol Türk milletinindir, ben o konuda hep hakkı teslim etmek gerektiğine inanıyorum.
Ben o gece yaşananlarla ilgili bir şey sormak istemiyorum size, zaten onu kitapta yazdınız, burada
da anlattınız birçoğunu, başka programlarda da bunları ifade ettiniz, önemli bir kısmını takip ettim.
Şimdi, yirmi yıldır Ankara’da siyaseti yakından takip eden bir gazeteci olarak benim sormak istediğim
şey şu: Hükûmet “Özellikle 2002’den bu yana çok ciddi reformlar yapıyoruz.” dedi. Bunları tabii
herkes farklı şekilde yorumlayabilir ama mevzuatımız aşağı yukarı önemli ölçüde yeniden yazıldı,
yazılan yeni mevzuat kurumlarımızın yapılarını da etkiledi. Siz Ankara basını olarak bunları çok yakın
takip ediyorsunuz. Benim esas sormak istediğim şey şu: Yani, mesleki hayatınızın o gazetecilik kısmını
bırakıp bu tecrübeleriniz ışığında yapabileceğiniz bir yorum var mı? 15 Temmuza biz nasıl geldik?
Ne yapmasaydık, nerede bir şey yapmasaydık 15 Temmuza gelmeyebilirdik? Geldik, olanlar oldu,
yaşananlar yaşandı, bundan sonrası için sizin kendi mesleki tecrübelerinizle söyleyebileceğiniz ileriye
dönük tedbirler, çözüm önerileri nedir? Sizin gözünüzde, o geceyi canlı yaşamış birisi olarak onları
eğer ifade edebilirseniz, bu konuda bir değerlendirme yapmak isterseniz ben onları duymak istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Mehmet Bey.
Buyurun.
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GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Önce, Ankara’daki binamız, evet, dediğiniz doğru…
Bizdeki bilgi şu: “CNN’in yayınını susturun.” Yani, bizim yayınımızdan sonra böyle bir talimat
aldıklarını biliyoruz, “CNN’in yayınını susturun.” Anladığım kadarıyla, bizim yayının da İstanbul’da
olduğunu düşünmüş olacaklar ki ya da hani, doğrudan o merkezden susturalım diye oraya gittiler ama
şeyi bize çok söyledi herkes: “Aman, dikkat edin ve aşağıda kalın bir süre.” Bu arada bizim binada da
birtakım önlemler var, çok az sayıda insandık ama o önlemleri de hayata geçirdiler yani özel, ekstra
koruma falan değil de işte mesela, kapıların kapatılması ve açılmaması gibi. Onun dışında, hani, Allah
korudu diyeyim ben size, öyle.
İkincisi: 15 Temmuza nasıl geldik? Bence sizler, siyasetçiler çok daha iyi biliyorsunuz. Ben kendi
gazetecilik hayatım açısından -son bölümünde de var kitabın- polis muhabirliği yaparken de, sonrasında
da mesela, hâlâ hiç unutmam -kitaba da koydum- Cevdet Saral, Osman Ak polis raporları, arkasından
Millî Güvenlik Kurulu asker raporları, bir dönem kısa, orta ve uzun vadede Gülen Cemaati’nin nasıl bir
tehdit hâline gelebileceği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine nasıl sızabileceği ve size mesela Nuh Mete
Yüksel ismini de söyleyebilirim. Dolayısıyla, tüm bunları hepimiz yaşadık, bizler gazeteci olarak, sizler
siyasetçi olarak, memleket de yaşadı. Son yirmi yıla, ifadelere bakıyoruz değil mi? 1980’li yıllardan
başlıyor, 1980’lerin sonu, 1990’larda en fazla devam ediyor ve kısa vade, orta vade ve arkasından uzun
vadede kurumların ele geçirilmesi, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri en büyük hedef olarak konulmuş.
Bunlar bugün değil yani ben bunları nereden biliyorum? Kendim not alıyordum. O zaman 1998’lerden
bahsediyorum size. Demek ki o günden bugüne yeterli önlem alınmamış, çok net ve hepimiz unutmuşuz
ya da görmek istememişiz ya da derinine inmemişiz. Burada kim hatalı derseniz, işte 1998’den bugüne
hepimiz hatalıyız o zaman. Bunun çözümü ne olur diye sorarsanız, buna tamamen bir gazeteci olarak
yorum yapabilirim size.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Muhakkak, ben de onu istiyorum zaten.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Bence eğitim, sorgulayıcı eğitim. Eğitimimizde bir sorun
var. Çocuklarımız eğer gözü kapalı bir örgüte teslim olabiliyorsa para için, yurt için, başka bir şey
için… Şimdi, mesela, ben ifadeleri okuduğumda dehşete düşüyorum, neyin kafası bu diye? Aynı şeyleri
eminim sizler de düşünüyorsunuzdur. O zaman orada bir sorun var. Çocuklarımıza sorgulayıcı eğitim
yani bugünden itibaren yetişecek tüm nesiller öyle yetişmeli, sorgulamalı, öyle çok kolay bir şey için
gidip robot şekline dönüşmemeli, yazık, para için de. Eğer bunun şeyi yurtsa yurt, başka bir şeyse başka
bir şey, bence birinci öncelik bu.
İkincisi de tabii, şeyi gördük, belki çok ağır bedeli oldu ama sonuçta birimizin derdi hepimizin
derdi oluyor memleket olarak ve şucu, bucu olduğu için yükselmemek gerekiyor, sadece işini yapmak
önemli olan. Paraşütlerle devlet memuriyeti ya da gazeteci, öyle tepeden olunmuyor işte, hepimiz
görüyoruz bunu; bugün de gördük aslında, on yıl önce başka olayda da gördük ama bir türlü ne
yazık ki ders alıp… Bunu ben -42 yaş- yirmi yılım için söylüyorum, bir türlü ders alıp bunu hayata
geçirmiyoruz. Keşke geçirsek, keşke eğitim sistemimizi ona göre yapsak, sorgulayıcı, devlette liyakati
ön plana koysak, sadece işini yapan insanlar olsa, işini yaptıkları için hayatlarına devam etseler ve daha
da yükselebilseler. O zaman herhâlde bu sorunların hepsi ortadan kaldıracaktır. Eğitim demokrasiyi de
getiriyor çünkü. Askerî lisesinden tutun da normal okuluna, özel okuluna, her okul için söylüyorum
bunu, bu bir kültür. Hem evimizde olacak hem okulumuzda olacak; böyle düşünüyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkürler.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Burada liyakat ve kıdem konusu öne çıkıyor. Bugün Türkiye’deki
yaşanan son dönemdeki en önemli sıkıntılardan birisi herhâlde bu oldu.
Ben çok teşekkür ediyorum bize yol gösterici yorumlarınızdan dolayı.
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GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Ben de teşekkür ederim.
BAŞKAN – Mehmet Bey, teşekkür ediyorum.
Sayın Emine Nur Hanımefendi, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Sayın Fırat, hoş geldiniz diyorum.
Gerçekten, o gece hem kendiniz canlı yaşadınız bu hain darbe girişimini hem de tüm Türkiye’ye
canlı yaşattınız. Bunun da çok önemli bir kırılma noktası olduğuna inanıyorum ve tekrar bir vatandaş
olarak teşekkür ediyorum.
Evet, o geceyi canlı yaşattınız dedim çünkü bu darbe girişimini yaşayan illerimiz Ankara ve
İstanbul’du, aynı sizin de yaşadığınız gibi, ben de o gece İstanbul’daydım. Ülkenin diğer illeri, bölgeleri
bunu tam olarak anlayamadılar ilk anda özellikle ama sizlerin yani medyanın yaptığı canlı yayınlarla
gerçekten naklen bir darbe girişimi yaşatılmış oldu.
Benim sormak istediğim: O gece siz canlı yayındayken sizin için kırılma noktası neydi? Yani “Bu
olaylar, tamam, artık daha farklı bir noktaya gidiyor.” dediğiniz an neydi? Birinci sorum bu.
İkinci sorum: Allah bir daha yaşatmasın ama acil eylem planı içinde CNN Türk olarak şu anda bir
darbe girişimini aldınız mı yani bir B planınız var mı? Hani, deprem vardır acil eylem planında, yangın
vardır, afetler vardır, şimdi bir de darbe girişimi var mı? Onu merak ediyorum çünkü o geceyi nasıl
yaşadığınızı arkadaşlarınızla anlattınız ama tekrar Allah bir daha yaşatmasın diyorum.
Bir sorum da: “Hayatımda ilk kez ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ dedim.” diye bir beyanınız var. Bir
gazeteci veya vatandaş olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu girişimin başarısızlığa uğramasındaki
rolü sizce neydi? Kişisel düşünceniz ve duygunuz o anda neydi? Onu öğrenmeyi çok isterim yani hem
düşünceniz hem de duygu çünkü o anda çok yoğun bir duygu da yaşanıyordu.
Başka bir soru: CNN International gibi diğer yabancı kanallar size bağlanıp naklen yayın yapmayı
teklif etti mi? Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın FaceTime’dan konuşması sırasında olduğunu söylediniz,
onun dışında da daha sürekli bir yayın yapma talebi geldi mi? Yabancı kanallar sizinle iletişime geçti
mi? Soruları ve tepkileri neydi o anda? Onu da merak ediyorum.
Bir de yine basında yer alan bir konu var TRT’de okunan haberle ilgili, spikerin açıklama yaparken
çok rahat olduğu yönünde. Siz de canlı yayınlarda bulunan bir basın mensubu olarak, gazeteci olarak
o anda spikerin davranışını nasıl yorumluyorsunuz? Yani, bu bir konu olabilir mi, gündeme gelen bir
konu olabilir mi? Onu merak ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Rica ederim, ben teşekkür ederim.
İlk şoku ben Genelkurmayın önünde insanların üzerine ateş açılmasında yaşadım. Benim muhabir
arkadaşım Murat Pazarbaşı ile Serhat Dal da oradaydı ve korkunç olduğunu anlattılar; ilki bu. Sonrası,
tabii ki çok önemli bir kırılma anı olduğunu düşünüyorum Cumhurbaşkanıyla yapılan yayının ama pes
dedirten Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalanmasıdır yani ona diyecek artık hiçbir şey yok, son
nokta, bunlar her şeyi yapar, gazeteci gözüyle kendi aramızda konuştuğumuz bu.
Benim vallaha bir B planım yok çünkü şunun için yok: Depremler için tabii ki var ama darbe için
bir B planım yok çünkü öyle bir şeyin bir daha yaşanacağını düşünmüyorum, umut etmiyorum, aklıma
bile getirmiyorum.
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“Sayın Cumhurbaşkanım” dedim, bunu bilerek söyledim. Bu, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığına saygıdır. Beni gene tanıyan pek çok siyasetçi var burada, yayınlarımın hepsinde
o güne kadar Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın CHP Lideri, genelde hiç ek kullanmadan
yaptım bütün yayınlarımı. Hatta, beni bir bakan aradı, “Hayatımda ilk kez ağzından böyle bir kelime
duydum.” diye, yıllardır tanıdığım isimlerden bir tanesi. Bunu söyleme sebebim şu: Benim, evet, işim
haber, o an benim için en önemli şey haberdi ama aynı zamanda bir vatandaşım, bir anneyim, ben
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına o gece demokratik ilkeler çerçevesinde, yaptığım
gazetecilik çerçevesinde demokrasiden yana tavır koydum ve bu yüzden de “Sayın Cumhurbaşkanım”
dedim.
CNN o yayınımızı aldı yanılmıyorsam, ara ara bizden… Ferhat Boratav’a bir ya da iki kere
bağlanmış olmaları lazım. Düzenli yayına geçmediler, böyle bir şey yapmıyorlar ama. Yani, bizim
o tip bir ortaklığımız yok, en fazla bizden bir telefon bağlantısı alırlar ya da çok önemli bir yayın
varsa “Onu alabilir miyiz, biz de girebilir miyiz?” diye sorup bizim logomuzla kullanırlar. Sürekli bir
yayın talebi dolayısıyla hiç kimseden gelmedi ama kaç tane gazeteciyle konuştuğumu hatırlamıyorum
yani yüzlerce; Almanya’dan, Bild’den tutun da Al Jazeera’ye, CNN International’a, BBC’ye, Yunan
gazeteleri, İsrail gazeteleri, Suudi Arabistan, Çin, Japonya. Hemen hemen hepsinin de taleplerini
kabul etmeye çalıştım yani hiçbirini geri çevirmedim. Sebebi de şu: Olanı doğru düzgün anlamaları
için. Tabii ki o geceyi sordular, “Bu örgütü bilmiyor muydunuz?” diye sordular, “Ne yaşadınız, ne
hissettiniz?” yani sizin buradaki sorularınıza benzer sorular genel olarak soruldu. Sadece gazeteciler
değil, gelen yabancı heyetler de genelde bize ziyarette bulunuyorlar, o geceyi dinlediler hemen hepsi,
öyle söyleyeyim.
Sanıyorum, hepsini yanıtladım.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Şimdi de Belma Hanım…
Buyurun Belma Satır Hanım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hande Hanım, çok teşekkür ediyoruz, bizi o geceye
götürdünüz, bayağı da ben etkilendiğimi söylemek isterim çünkü biz de başka şekilde yaşadık.
Ben İstanbul Milletvekiliyim. İstanbul milletvekilleri perşembe akşamı son uçakla İstanbul’a
giderler genelde, burada kalmayız. O gün benim Çorum’da işim vardı, dolasıyla Ankara’ya geldim
ve cuma günü geceyi Mecliste geçiren milletvekillerinden bir tanesiyim. Sizin yaşadıklarınızın başka
şeylerini yaşadık burada.
Meclisin bombalanması gerçekten kırılma noktası. O saate kadar biz Genel Kurulda otururken…
Çok zor şartlarda Genel Kurula girdim ben ve ben çok yakın zamanda önemli bir hastalığın da tedavisini
geçirmiş birisiyim.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Çok geçmiş olsun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Genel Kurulda otururken çok sevdiğimiz arkadaşımız,
kardeşimiz Erol Olçak’ın vefat haberi ilk benim WhatsApp grubumdan bana geldi, onu Mehdi Bey’le
paylaştım falan. Ben o gün kitlendiğimi düşünüyorum yani hiç “tweet” atmak filan aklıma gelmedi
ama bire bir olayları yaşadık. Sonra aşağıya indik. Mahzen dediniz de oradan aklıma geldi. Yani, benim
oksijen almam lazım, su içmem lazım, hiçbir şey yok. Türkiye bu olaya hazırlıklı değildi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi de hazırlıklı değildi yani biz suyu içerken -işte, böyle çok az da olsa su geldibu tarafından ben içiyorsam bu tarafından başka bir arkadaşım içmek durumunda kaldı. Ben şunu
söylemek istiyorum: O gece hiçbirimiz ağlamadık ve kadın vekil sayısını erkek vekillere oranlarsanız

45

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

16 . 11 . 2016

T: 15

O: 1

çok daha fazlaydı. Ağlamadık, ben sabaha sağ çıkacağımızı oradan hiç düşünmedim. Hatta, bir tane
güler yüzlü bir resim çektirip anneme gönderdim çünkü beni annem öyle hatırlasın, gülerken hatırlasın,
çok iyiyim, o şekilde. Oğlum İstanbul’dan arıyor, “Anne Meclisi bombalıyorlar, helikopter Meclise
iniyor.” falan, ben de 20 yaşındaki çocuğa “Hayır, bomba değil, bunlar ses bombası oğlum, hiçbir
şey yok, gayet iyiyiz.” falan modundayım. Aşağıya indik, aşağıda milletvekillerimiz, Ahmet İyimaya
Başkanımız ile sanıyorum Mahmut Tanal’dı veya bir başka Cumhuriyet Halk Partili milletvekiliydi,
tabii erkekler biraz daha farklı, sürekli niye burada uçaksavar yok, niye burada hava yok, niye burası
böyle, niye şurası şöyle… Yani, ben kitlenmiş durumdayım ama onların bu tartışması… O anda bir
sesimin yükseldiğini hissettim, “Ya, yok işte, yok yani yok.” Uçaksavar da yok, hava da yok, su da yok
-affedersiniz- tuvalet de yok yani yok, bir şey yok, oradayız, sabaha kadar orada beklemek zorundayız.
Beni tanıyan polisler yaşadığım o sıkıntıyı da bildikleri için, sabah hava aydınlanınca Meclisten ilk
çıkan kişi benim vekillerden çünkü oksijen almam lazımdı artık. Ertesi gün benim bütün değerlerimin
dibe vurduğu ortaya çıktığı zaten yani havasızlıktan ve stresten. Ama, ölmeyi hiç… Yani, ağlamadık,
öleceksek de öleceğiz ama ben şunu düşündüm: Biz ölürüz yani o önemli değil ama bu toplum bu
travmayı nasıl atlatacak? Sabahleyin karavanada birlikte yemek yiyen askerlerden birisi, A B’yi
öldürdü, B C’yi öldürdü veya vatandaşı öldürdü yani bu toplum bu travmayı nasıl atlatacak? Ben o
gece hep onu düşündüm, bu nasıl rehabilite edilecek? Belki sizin dediğiniz gibi kadın yönetici olmanın
şeyi, ben de hep sorumluluğu öyle gördüm yani biz bunu nasıl rehabilite etmeliyiz bu topluma? Allah’a
çok şükür, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu meydanlarda toplanma, halkın birlik duygusu,
muhalefet, iktidar, işte medya ve diğer organlarla bu rehabilitasyon süreci geçti. İnşallah, bir daha böyle
bir süreci de yaşamayız.
Ama, sizin konuşmanızdan -kadın olmanız, evet, önemli Ravza Hanım’ın söylediği gibi- Doğu
toplumlarının, Orta Doğu’nun ve İslam toplumlarının Türk kadınını örnek aldığını görüyoruz. Sizi en
çok oralardan aradıklarını söylediniz, yanlış mı hatırlıyorum?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Yok, doğru.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bu da çok önemli bir tespit. Demek ki biz böyle
olumsuz bir durumda bile dünyaya, özellikle Orta Doğu’ya örnek olacak Türk kadınıyız. Bunun için de
size ayrıca teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum.
O gün orada kaldı, inşallah anılarımızda kalır ve bir daha böyle bir şeyi…
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – İnşallah. Ben de teşekkür ederim ve çok geçmiş olsun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben 12 Eylülü de yaşamış birisiyim, üniversitedeydim
12 Eylülde. Yani, o dönemi de yaşamış biriyim ama bunun kadar hainini ve kirlisini hiç görmedi bu
toplum, Allah bir daha göstermesin.
Cevap verecek misiniz, vermeyecek misiniz emin değilim ama sormak istiyorum: “Generallerin
tutuklu olduğu haberini ilk öğrendim ve ondan sonra bir şeyler araştırmaya başladım.” dediniz. Bu
haberi kimden aldınız? Haber kaynağınızı söyler misiniz bilmiyorum.
Bir de iyi bir medya mensubu olarak, siyaseti yakın tanıyan, Ankara’da olan birisi olarak medyaya
bundan sonra böyle bir yapıyla karşılaşmamak, böyle bir olayla karşılaşmamak üzere nasıl bir durum
önerirsiniz? Yeniden bir yapılanma sürecine medya girmeli midir, neler yapmalıdır? Bir de 4’üncü güç
olarak bilinen yine medya, halkın haber alma ve bilgilenme hürriyeti noktasında tarafsızlık ve doğruluk
ilkeleri çerçevesinde görevini bugüne kadar layıkıyla yapmış mıdır, bundan sonra neler yapmalıdır?
Yani, medyanın yeniden yapılanması adına birkaç şey söylerseniz memnun oluruz.
Tekrar çok teşekkür ediyorum, tanışmaktan da çok memnun oldum.
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Kitabınızı aldık ama imzalı bir kitabınızı gönderirseniz -Selçuk Bey’in teklifi oydu- daha da
memnun oluruz, hatıralarımızda kalır, kütüphanemizde kalır.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Tabii ki.
Çok teşekkür ederim.
Haber kaynağımı açıklamam tahmin edebileceğiniz gibi.
Medya yeniden yapılanmalı mı? Bazen ben şöyle düşünüyorum: Her şeyi bir yeniden
yapılandırıyoruz ya, aslında normaline dönmek yeterli. Yani, şunu söylemeye çalışıyorum: Gazeteci
gazetecilik yapar, bırakın gazeteciliği gazeteciler yapsın. Bizdeki temel olay o oluyor, hep birileri…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Herkes her şeyi biliyor.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Hem öyle hem de bakıyorsunuz mesela, işte bu arkadaşlar
-hep beraber bekledik- hiç beklememiş yani ben hiç onu merdivenlerden tanımıyorum, kapının
önünden tanımıyorum, Başbakanlığın merdivenleri vardır, orada bekleniliyordu eskiden, yok böyle bir
şey ama bir anda görüyorsunuz ki gazeteci oluyor. Olunmuyor, olunmadığı zaman da dönüp mesela
şu sorgulamalar başlıyor: Cumhurbaşkanı neden CNN’e konuştu, orada bir iş mi var? Ya, hayır. Yani,
temel sorun bu. Biz insanların gerçekte mesleklerini ve işlerini yapmalarını unuttuğumuz için bu sorular
ortaya çıkıyor. Hayır, gazeteci ister, konuşsa da reddedilse de reddedilmese de ister, ısrar eder, böyledir
zaten bu. Ama, neden bu işte. Yirmi yıllık, on yıllık -neyse- beş yıllık, otuz yıllık tecrübedir, kapıda
beklemiştir, soğukta beklemiştir tek bir kare fotoğraf için. Yani, bence yeniden yapılanmadan öte buna
saygı duymak lazım. Hep o yani aslında devlette liyakat, özel sektörde de liyakat, her yerde liyakat yani
gerçekten gazeteciler bu işi yapmalı. Tabii ki gazeteciler ya da başka mesleklerde de meslek örgütleri
ve ilkeler ön plana çıkmalı. Şöyle de bir şey var, benden daha iyi biliyorsunuz: Bir gazeteci yalan yanlış
yapıyorsa zaten kaynağı bir daha onunla konuşmaz ama bu tam tersinden de geçerli yani kaynak yalan
yanlış söylüyorsa gazeteci de o kaynakla bir daha konuşmaz. Dolayısıyla, bence zaten nasıl işlediği
belli, buna saygı göstermek hepimiz adına faydalı.
Bir diğeri de tabii şu: Medyaya baktığınızda, bunun demokratik, aynı zamanda evrensel ilkelerle
yapılması önemli. Bu, her iş için de geçerli.
Bir şey daha, onu da söyleyeceğim: Ben konuşmaktan zarar gelmeyeceğini düşünüyorum.
Dolayısıyla, medya da, siyasetçiler de konuşsun, düşüncelerini söylesin. İllaki o düşünceler bir yerlerde
çünkü. Niye? İnsanlar akıllı ve sizin sözlerinizi bir şekilde yorumlayacaklardır. Dolayısıyla, iyi ki
medya var, iyi ki gazeteciler var, yeter ki gerçekten gazeteciler bu işi yapsın.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Gerçek gazeteciler gerçek gazetecilik yapsın.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkürler.
Zekeriya Bey, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Sayın Başkanım, değerli Komisyon üyeleri; ben de tekrar hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Hande Hanım, hoş geldiniz.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Çok teşekkürler. Hoş bulduk.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Gerçekten, Komisyonumuz açısından da, verdiğiniz bilgiler
açısından da değişik oldu. Tabii, ben soru sormayı düşünmüyordum ama son şeyde aklıma geldi çünkü
soruları toparlayınca değişiyor, sorular da değişiyor.
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Bir tanesi şu: Siz az önce konuşmanızın başında söylediniz, “Hem uluslararası yayın kuruluşlarına
bağlandım hem birçok ülkenin gazetecisine, televizyonuna mülakat verdim.” Fakat, bir şeyi görüyoruz
yani buna sizin bakış açınızdan, sizin perspektifinizden bir cevap bulmaya çalışıyorum. Siz tabii
dünyanın birçok televizyonuna, gazetesine röportaj verdiniz. Biz büyük bir darbe yaşadık, büyük
bir travma yaşadık, millet olarak gerçekten büyük sıkıntı çektik fakat bir şeyi gördük ki birileri bizi
anlamamış. Mesela, bir ay, kırk beş gün -belki de tahminim- dışarıdan heyetler bir ay sonra gelmeye
başladı, işte dışişleri bakanları gelmedi, devlet başkanları gelmedi, Joe Biden’ın “bilgisayar oyunu”
falan gibi böyle küçümseyerek bir açıklaması oldu, belki talihsiz beyanı oldu. Yani, biz mi anlatamadık,
yoksa birileri darbeyi bekliyordu dışarıda… Yani, sizin antenleriniz dışarıya dönük olduğu için bu
soruyu soruyorum, perspektifiniz açısından açıklar mısınız diye. Biz mi anlatamadık bunu dışarıya,
yoksa birileri bekliyordu da bekledikleri gibi olmadı da onun şaşkınlığını mı yaşadılar? Buna bir cevap
verebilirseniz bakış açınızla.
Bir diğeri de tabii ki her olayda -az önce Selçuk Bey’in de söylediği gibi- bir an vardır yani
bir ana sıkışmış; işte, Humeyni’nin Tahran’a merdivenden inişi -ne bileyim- Tiananmen Meydanı’nda
bir gencin tankın önünde durması, bizde tankların altına taş atan insanlar, tankların altına bedenini
koyan insanlar. Sizin o akşam, elinizde kitabınızın kapağını süsleyen resminiz de bu darbe girişiminde
tarihe tanıklık edecek olan anlardan bir tanesi. Tabii, az önce siz söylediniz yani siz hazırdınız ve o
an öyle denk geldi. Ama, ben aynı zamanda, hem sizi başından beri hem de şu anki beyanlarınızla
beraber darbeye karşı duran, demokrasiden, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden, özgürlükten ve
sorgulayıcı eğitimden yana olan bir gazeteci ve televizyoncumuz olduğunuz için de hem şahsım adına
hem Komisyon üyesi olarak sizleri tebrik ediyorum. Eminim ki sizin gibi gazeteciler olduğu müddetçe
de Türkiye’de normalleşme olacaktır.
B planınızın olmaması beni çok sevindirdi, çok mutlu etti çünkü reaksiyon olarak yaşamak,
tersini düşünmek kabullenmektir. Bu anlamda da sizi tebrik ediyorum, meslek hayatınızda da başarılar
diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Çok teşekkür ederim.
Sizinle, Avrupa Birliği, Amerika başta olmak üzere, buradan geciken tepkiler, samimiyetsizlik
-yani, aynı zamanda samimiyetsiz buluyorum- tüm bunlar konusunda hemfikirim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bizde de bir eksiklik var mı yani biz mi anlatamadık?
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Var. Yani, şöyle: Ben aynı zamanda Demokrasi
Platformunun bir üyesiyim ve platformla birlikte 15 Temmuz sonrasında birtakım temaslarda
bulunuyoruz Kezban Hatemi Başkanlığında. Brüksel’e gittiğimizde şunu gördük: Türkiye, sivil toplum
örgütleriyle lobi faaliyetlerini yürütmemiş yeteri kadar. O boşluğu da terör örgütü komple ele geçirmiş
yani Fetullahçı terör örgütünden bahsediyorum. Aslolan, Avrupa’da sivil toplum örgütlerinin ciddi
bir şekilde lobi faaliyeti yapması. Yani, çok açık söyleyeceğim bunu, gidip milletvekillerinin oradaki
Emirdağlı Türklere değil, parlamenterlere konuşması gerekiyor, sivil toplum örgütlerine konuşması
gerekiyor. Genel olarak bizde şöyle bir hata oluyor anladığım kadarıyla: Oradaki Türklere hitap etme
gibi bir tercih yapılıyor ama hiç doğru bir şey değil bu, tam tersi olması gerekiyor. Orada bütün bu PR’ı,
lobi faaliyetlerini STK’lar, bağımsız STK’lar yürütüyor ve ciddi binaları, yerleri var.
Ben bütün samimiyetsizliklerine inanarak ama artı, dönüp şunu söylemem lazım: Avrupa Birliği
mesela şunu göremedi değil mi? Yenikapı ruhu, binlerce insan sokakta. En çok buna sahip çıkması
gereken kimdi? Avrupa Birliği. Neden? En çok demokrasi diyen topluluk, en büyük değerleri bu. E,
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tamam, seninle müzakereyi yürüten bir ülke milletiyle bu demokrasi için sokaktaydı, neredeydin?
Yanıtı yok bunun yani raportörü de dâhil olmak üzere bu konuda bir yanıt vermiyor, “Haklısınız.”
diyorlar ya da demeye başladılar. Bunu nasıl demeye başladılar? Bunları söyledikçe artık “Haklısınız.”
diyorlar. Yani, gerçekten boş bırakmamak, gidip anlatmak ve gidip anlatmak derken bunu toplumun her
kesimiyle yapmak gerekiyor, aksi takdirde tek bir kesim giderse de doğal olarak inandırıcılığı olmuyor
bunun; akademisyeni, sivil toplum örgütü, gazetecisi, siyasetçisi, eski siyasetçisi, parti ayrımı olmadan
çünkü o gece herkes bunu yaşadı. Bunu anlatmak gerekiyor. Bir de tabii belli konularda sık sık soru
soruyorlar. Bu sorulara da ya da eleştirilere de hukuk çerçevesinde zaten gerekli adımların atılmış
olması çok önemli.
BAŞKAN – Çok teşekkürler.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bir konuda soru sorabilir miyim.
Hande Hanım, söylediğiniz çok önemli. Şunu ifade etmek istiyorum: Ben hem Dışişleri Komisyonu
üyesiyim hem de AB Uyum Komisyonu üyesiyim. Darbe girişimi öncesinde biz aslında özellikle
Amerika’ya ve Avrupa’ya FETÖ’yle alakalı çok ziyaretlerde bulunduk, hatta sizinle de bir New York
ziyareti esnasında karşılaşmıştık ama bu manada gecikilmiş, hani parlamenter anlamda da. Son altı yedi
ayda gerek parti olarak gerekse Karma Komisyon üyeleri olarak herhâlde 9-10 tane yapmışızdır ama
bugün de bu Komisyon tarihî bir görev yaptığı için tutanaklara da geçmesi için ifade etmek istiyorum.
Haftalarca ne bizim AB Uyum Komisyonu Başkanımıza ne bizim Dışişleri Komisyonu Başkanımıza bir
tane başsağlığı mesajı gelmemiş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları o gün “demokrasi için mücadele”
kavramını tanımlamışken, önceki “demokrasi için mücadele” tanımları artık hükümsüzken ya da
onlara çok önemli bir açılım getirmişken bunun Avrupalı, Amerikalı dostlarımız tarafından görmezden
gelinmesi ve hemen birkaç saat sonra, daha Meclise düşmüş bombanın dumanı tüterken “Bu gözaltılar
da ne oluyor?” diye gözaltına alınanların haklarını tabii ki savunsunlar. Biz hukuk devletiyiz, her şeye
açığız ama 247 canımızı görmeden, öncelikle onlara öncelik vermeleri, Avrupa Birliği değerleri ya da
bu demokrasi değerleri açısından da utanç vericidir. Bunu da tekrar ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Sayın Hüseyin Kocabıyık, buyurun efendim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Hande Hanım, ben de tüm meslektaşlarınız gibi sizinle çok
büyük bir gurur duyuyorum.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Çok teşekkürler.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Siz iletişim fakültelerinde önümüzdeki yıllar içerisinde “Bir
gazeteci bu mesleği nasıl yapar ve yapmalıdır?” diye eminim ders olarak okutulacaksınız ama bunun
dışında da tarih sizi çok eminim ki demokrasiye, ülkesine hizmet eden bir Türk vatandaşı olarak hafıza
kayıtlarına kesin olarak geçirecektir.
Şimdi, sizin bu yazdığınız, sadece bir kitap değil, bu, bir vesika, gerçek anlamda bir vesika, tarihî
bir vesika. Elli yıl sonra bu 15 Temmuzu inceleyen bir bilim adamı, akademisyen veya siyasetçi veya
bir meraklı sizin bu kitabınızdan yararlanacak, bundan eminim.
Şimdi, bu Komisyondaki arkadaşların ve genel olarak toplumun, özellikle bu işe kafa yoranların
zihninde şöyle bir problematik var yani 15 Temmuzla ilgili belki en önemli problematik... Bu
Komisyonda bu işle özel olarak ve çok haklı olarak ilgilenen Komisyon üyeleri de var, oraya
odaklanmamızı bize sürekli olarak telkin eden. Şimdi, bir: Bu ülke niye böyle bir istihbarat elde
edemedi? İki: Bu Genelkurmay, bu Genelkurmay Başkanı niye bu darbeyi önleyemedi, niye haber
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alamadı yani keklik gibi, karargâhta niye yakalandılar? Oysa sizin bu vesika değeri olan kitabınızı bir
bütün olarak okuduğumuz zaman zihnimizdeki bu problematik başka bir şeye evriliyor yani belki başka
bir çerçeve oluşuyor, farklı bir çerçeve oluşuyor. Kitabınızın 48’inci ve 49’uncu sayfalarını okuyunca
ve kitabı bir bütün olarak okuyunca ve bugün itibarıyla bu kitaptan elde ettiğimiz bilgiler ışığında en
yüksek noktaya çıkıp bu olaya baktığımız zaman, daha geniş bir prizmadan baktığımız zaman, aslında
bu darbeyi yapanların emellerine ulaşmalarını iki şeyin engellediğini gösteriyor bize. Bir; MİT’in aldığı
istihbarat, iki; Genelkurmay Başkanlığının yayımladığı emirname.
Şimdi, bu emirname ve MİT’in aldığı istihbaratın bir an için olmadığını varsayarsak ortaya
varsayımsal da olsa korkunç bir sonuç çıkıyor, zihinlerimizde oluşuyor ve siz diyorsunuz ki 49’uncu
sayfada, bütün bu birinci ağızdan topladığınız veriler, bilgiler ışığında: “Kısacası, alınan tedbirler sabah
üçte darbe yapmayı öngören örgütün planlarını bozdu ve darbe kalkışması erkene çekildi.” Yani, üçten
itibaren belli tedbirlerin alındığını da söylüyorsunuz, bir de hüküm cümlesi kullanıyorsunuz: “Bu
tedbirler alınmasaydı erkene almayacaklardı, üçte yapacaklardı.” Ve hepimiz biliyoruz ki üçte yapılan
bir darbenin de bu ülkeye çok ağır bir faturası olacaktı.
Bu değerlendirmemi bir soru gibi düşünerek bu konudaki görüşlerinizi yani bakış açınızı tekrar
sizden dinleyebilir miyiz.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Tabii ki.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın vekilim.
Buyurun Hande Hanım.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Ben MİT’e gelen…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Özür dilerim. Yani, benim kafamda, bu sizin kitabınızı
okuduktan sonra, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanıyla ilgili istifhamlar, şüpheler, kaygılar
önemli ölçüde azaldı, onu söylemek istiyorum.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Ben MİT’e gelen binbaşının, herhâlde, günün en önemli
ismi olduğunu düşünüyorum. Çünkü, eğer gelip… Ki tatildeymiş, oraya çağrılmış, benim kitaba da
aksettirdiğim ve edindiğim bilgiler çerçevesinde. Oradaki toplantıdan sonra da doğrudan taksiye atlayıp
MİT’e gidiyor ve adresi bilmediği için “Beni MİT’e götürün.” diyerek gidiyor. Binbaşının verdiği
istihbarat, evet, o günün bence en önemli olayı yani seyri belki değiştirmek açısından da.
Diğer taraftan da tabii şu: Evet, bir toplantı yapılıyor Genelkurmay karargâhında, birtakım
talimatlar alınıyor. Benim de kitabı yazdıktan sonra söyleyebileceğim, zaten yapılan toplantı, örgütün
mensuplarının gözlerinin önünde yapılmış. Yani, emir astsubayı, astsubay bütün o hareketliliği gördüler.
Dolayısıyla, gördükleri için de belli ki erkene çekildi. Yani, Genelkurmay karargâhında MİT Müsteşarı
var, emirler alınıyor, birtakım kararlar veriliyor, emir veriliyor ve o arada bunu takip eden, telefon
bağlayan hep bu örgüt mensupları çünkü hep en yakınındalar. Dolayısıyla, evet, erkene çekilmiş. Aynı
fikirdeyim; eğer saat üçte olsaydı başka bir sabaha uyanabilirdik. Dolayısıyla, erkene çekilmesiyle de
gerçekten bu iş farklı bir yöne evrildi. Yani, bunu medya açısından da düşünün. Sabah üçte hepimiz
uyuyor olacaktık, çoğumuz uyuyor olacaktık. Tabii, gene, eminim pek çok insanın da sorusu vardır ama
işte soruların muhatabı ben değilim o açıdan.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Evet, zamanımız da ilerledi.
Sayın Burhanettin Bey, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sayın Fırat, hoş geldiniz.
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GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Teşekkür ederim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Bu 15 Temmuz akşamı büyük bir kaos yaşadık. Özellikle
sizin yayına girmenize kadar geçen zaman zarfı içerisinde toplumumuz ne yapacağını bilmiyordu.
Sizin yayına Sayın Cumhurbaşkanımızı almanızla birlikte milyonlar meydanlara indi. Tabii, siz orada
simgesel bir isim oldunuz. Gerçekten, 15 Temmuz darbe girişimine medya, simge isim olarak siz, Türk
toplumu karşı koydu.
Tabii, 15 Temmuz bir günde olmadı. Çok başarılı bir geçmişiniz var. Özellikle öğrencilik ve medya
çalışanı olarak Fetullahçı yapıyla yolunuz hiç kesişti mi? Sadece bunu sormak istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Ben de teşekkür ederim.
Ben -biraz reklam gibi olacak ama- Tevfik Fikret’te okudum yani öğrencilik yıllarımda kesişme
ihtimali hiçbir zaman olmadı, olmaz da. Sorgulayıcı eğitimden kastım da bu. Ben kendim yaşadım yani
ne eğitimi ve nasıl aldığınız o kadar önemli bir şey ki bence, o sistem. Dolayısıyla, hayır, öğrencilik
yıllarımda tabii ki kesişmedi.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Özür dilerim yani onlarla birlikte olmanızı kastetmedim.
Bu bir rekabet de olabilir, çalışma ortamı da olabilir.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Anladım, yok, hayır yani doğruyu söylüyorum, şey
diye değil ama yolum tabii ki kesişti, hepimizin yolu kesişti. Şu an gözaltında olan ya da tutuklu olan
gazeteci arkadaşlar var içeride. Bir döneme kadar onlarla aynı ortamda çalışıyorduk biliyorsunuz ve
pek çok toplantı da vardı, pek çok ziyaretlere onlar da katılıyordu. Dolayısıyla, mesela burada bir
davet olduğunda onlar da buradaydı. Her meslektaşım gibi tabii ki kesişti, her siyasetçi gibi de kesişti.
Beraber çalışmak anlamında soruyorsanız…
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Kastettiğim o değildi. Yani, bir haksızlığa uğradınız mı?
Onlar tercih edilirken siz geride bırakıldınız mı? Yoksa yani normal, elbette ki bu ülkede yaşıyorsak
herkes otobüste de karşılaşır, mahallede de.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – E tabii, söylemeye çalıştığım o. Bir dönem ambargolar
devam…
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Hani, bir rekabet ortamı oldu mu, bir somut…
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Hayır, şöyle: Yani, ben mesela uçaklara davet edilmezken
bu arkadaşlar uçaklara biniyordu tabii ki ama onun dışında, bana bir zarar verme ya da işte başka bir
şey, rekabet, hayır. Onu da söyleyeyim: Ben meslek hayatım boyunca da, öncesinde de, sonrasında da
yani öğrencilikte de herhâlde çok az sayıda gazeteciden biriyimdir yöneticilik yapan, Fetullah Gülen’e
gitmemiş olan.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.
Şimdi, arkadaşlarımızın soruları bir tur olarak bitti. O zaman üyelerimizden...
Buyurun Mehmet Bey, bitiriyoruz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Şimdi, biraz önce aklımdaydı aslında ama notlarımın arasına koymayı unutunca soramadım.
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Bu 15 Temmuz öncesinde yani o günkü yaşananlar dışında, Ankara’da bu darbeyle ilgili birtakım
dedikodular kendiliğinden konuşulmaya başlanmıştı sokakta. Elbette ki siz de bir gazeteci olarak
bunları duydunuz. Ama, onun ötesinde, haber kaynaklarınızdan böyle bir şeyin olabileceğine ilişkin
-bu 15 Temmuz günü için demiyorum- daha öncesinden böyle bir bilginiz oldu mu, hiçbir iletişiminiz
oldu mu?
Bir de o gece, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanıyla yayını yapan sizsiniz. Ambargolu bir kanal
olduğunuzu da ifade ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanına çok yakın diğer kanallar varken onlar bu yayını
düşünemediler mi? Yoksa, sizin kanalda yayınlamak, sizin o talebiniz, Cumhurbaşkanının tercihi,
oradaki değerlendirmeniz nedir? Niye mesela kendilerine daha yakın bir kanalda değil de sizin
ambargolu kanalınızda bu yayın gerçekleşti, bunu merak ettim.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Birincisi, ben sokakta konuşulduğunu gerçekten
duymadım. Galiba bir iki yazar yazmıştı bir dönem, onu okuduğumu hatırlıyorum ama onun dışında
benim hiç böyle bir beklentim de, olabileceği yönünde bir haber kaynağımla konuşmam da olmadı. Bu,
ilk sorunuza yanıt.
İkincisi, şöyle: Vallahi, benim anlatmaya çalıştığım… Hayır, hiç o da değil aslında. Aynısı yani
gazetecilik. Biz şeyi unutmamalıyız: Gazeteci arar, karşısı aramaz. Gazeteci arar, bayar, ısrar eder.
Şimdi, bilmiyorum, ben 5 defa aradım Hasan Doğan’ı, en az 5 defa aradım. Bir tek Hasan Doğan’ı da
aramadım, bir sürü insanı aradım sürekli ve doğal olarak refleksim de bu: Bana bağlanın. Ben “Açıklama
ne oldu?” diye aradım mesela yani. “Açıklama olacak.” diye son dakika veriyorum, açıklama olmuyor,
“Açıklama ne oldu?” diye arıyorum bu sefer.
Yani, şunu söylemeye çalışıyorum: İşinizi yapmak aslolan. Ben bunun dışında bir şey olduğunu
düşünmüyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkürler.
Aytun Bey…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, bu, istihbarat gelme konusu çok karışık. Yani, 19 Temmuz
2016’da Genelkurmay basın bildirisinde Genelkurmay Başkanlığı kendilerine darbe girişimine ilişkin
istihbarat geldiğini söylüyor ama İkinci Başkan “Öyle bir şey yok.” diyor, anlattım biraz önce size.
Aynı zamanda, Milliyet gazetesi 18/7/2016, 12.35: “İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Batu,
FETÖ üyesi cuntacılarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor, soruşturma kapsamında bazı kişilerin
telefonlarının dinlenilmesine ilişkin mahkeme kararı bulunuyordu ve bunların darbe yapacaklarına dair
hareketlilik olduğu dinlemelere takıldı. Elde edilen bilgi, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü
saat 15.00 sıralarında Marmaris’e bildirildi.”
Yani, onun için, bazı kişilerin buraya gelmesi… Mesela, bu kısım yorumdur, benim söylediklerim
ama şu, basında, gazetecilikte alışılmış bir şey midir? Anadolu Ajansının resmî Twitter’ında 16/7/2016
saat 02.57’de MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
görevinin başındadır.” “tweet”ini attı ama sonra anlıyoruz ki sabaha karşı kurtarılmış ve alışılmış bir
şey değil tabii. Yani Genelkurmay Başkanlığıyla ilgili MİT Basın Müşavirliğinin açıklama yapmasını,
bunu nasıl yorumlarsınız?
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Güzel soru. Şöyle, şundan dolayı çünkü var aslında
kitapta yanıtı: Şimdi, Nuh Bey’in… Zaten genelde, biliyorsunuz, MİT’in basın danışmanları canlı
yayına da bağlanmaz ama o gece hem biz talep ettik hem NTV talep etti, hem yanılmıyorsam 24 olabilir
yani üç kanalda da canlı yayın bağlantısı var. Çünkü, aynı zamanda biz –dediğim gibi- Genelkurmay,
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MİT, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, ana muhalefet partisi, bunların hepsinin danışmanlarını
arıyorduk zaten “Ne oluyor?” diye. Oradan bilgi alacağız ki sizlere iletebileceğiz. “Çatışma bitti mi?
Helikopterler gitti mi, geldi mi? Oradaki durum ne? Bağlanır mısınız?” Bizim yayınımızda da var
benzer bir ifadesi. Ben tabii ki sonrasında merak ettim “Neden böyle bir bilgi verilmiş?” diye. Bir
psikolojik harekât ifade edildi -kitapta yer alan şekliyle anlatıyorum- yaptığım görüşmeler nedeniyle.
Sebebi de şu: O an için, darbecilerin karşısında duran askerlerin bir bütün şeklinde hareket etmesi,
aynı zamanda da erler vardı biliyorsunuz, bu erleri onların yanından çekmek. Yani, eğer “Genelkurmay
Başkanı görevinin başında.” denirse bunun bir güç olacağı ya da “Darbe püskürtüldü.” -kitaptaki ifade
bu- bunu da söylemenin onların moralini bozacağı gerekçesiyle olduğunu ben kendi kitabımda yazdım
dinlediğim ve öğrendiğim kadarıyla. Ama, tabii, herhâlde bunu da ayrıntılı olarak daha doğru isimlere
sormak gerekir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Efendim, son olarak, Komisyon üyemiz değil ama burada hazır bulunan Cumhuriyet Halk Partisi
Milletvekili Sayın Şenal Sarıhan Hanım bir soru yöneltecek.
Buyurun Şenal Hanım.
ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Teşekkür ederim.
Sayın Hande Fırat, ben de size teşekkür etmek istiyorum. Sorulacak soruların önemli bir bölümünü
arkadaşlarım size sordular. Şöyle bir tanımlama yaptınız, “Bu işi, görevi neden yaptınız?” gibi bir
soruya dediniz ki: “Ben gazeteciyim, yurttaşım ve anneyim.” Aslında toplumsal mücadelede görev
yapabilmek, sorumluluklar alabilmek için bu üç sıfatın çok önemli olduğu inancındayım ben de.
Hepimiz gazeteci olmayabiliriz tabii ama yurttaşız, anneyiz veya babayız yani bir gelecek umudumuz
var. Siz o gelecek umudu için çok değerli bir ışık oldunuz, çok örnek oldunuz. Olayın yaşandığı gecede
ben Sayın Hatemi’yle birlikte uluslararası bir toplantıdaydım, sizinle de temas kuruldu o saatlerde.
Şimdi, söylediğiniz başka bir konuya değinmek istiyorum. Geniş bir çerçeve çizdiniz ve de hep
sorulara verdiğiniz yanıtlarda bunun esas olarak bir gazetecilik olayı olduğunun da altını çizdiniz ve
gazeteci arkadaşlarımızın sorumluluğuna ilişkin sorulara verdiğiniz yanıtlarda da “Normale dönmek
yeter.” dediniz. Bunlar çok önemli işaretler bugün benim için şahsen, birçok arkadaşım da muhakkak
bunu algıladılar. Bir başka şey daha söylediniz, dediniz ki: “Sonrası için iyi anlatılamadı.” meselesini
ifade ettiniz, sadece Türklere değil herkese anlatmak, yabancılara da anlatmak.
İkinci olarak da “Hukuk çerçevesi içinde kalmak.” dediniz. Şimdi, bu hukuk çerçevesinden
kastınız neydi? Demokrasi vurgusunu da çok yaptınız yani demokrasi önemli olan. Darbeleri ne önler?
Biz hepimiz bunu söylüyoruz: Demokrasi önler, demokratik bir ortam önler. “Sorgulayıcı eğitim”
dediniz arkasından. O sorgulayıcı eğitimi ben açarak şöyle düşünüyorum: Tarikatlara teslim edilmemiş
bir eğitim yani bilimsel bir eğitim. Şimdi, bu başlıklar, sorgulayıcı eğitim ve hukuki çerçeveyle tam
olarak ne ifade etmek istiyorsunuz? Çünkü, gelecekteki tehlike hepimiz için bir tehlikedir. Bu konudaki
görüşlerinizi de iletirseniz memnun olurum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Hem de toparlama fırsatı, artık bitiriyoruz Hande Hanım.
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Tabii ki. Çok teşekkürler.
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İfadeleri okudukça en çok beni dehşete düşüren, bir nevi robota dönmüş insanlar ve çocukluklarında
başlamış olmaları bu işe. Ama, hep ne diyoruz biz: “Nasıl olur, bu neyle olur, nasıl bir kafa yapısı bu?”
Dehşete düşüyoruz. Demek ki para, pul ya da işte gelecek kaygısı ya da kafa yapısı, aileden geliyor,
aynı şey; anne baba da öyle, bir şekilde bu işin içine girilmiş. Buna müsaade edilmemeli. Çocuğun yurt
ihtiyacı varsa karşılanmalı, evet, İngilizce ihtiyacı varsa karşılanmalı o ya da bu şekilde, sorgulayıcı
eğitim. Ve tabii ki insanlar dinlerini öğrenmeli ama aynı zamanda dillerini de öğrenmeli yani bunu açık,
net kastediyorum, bahsettiğim aynı zamanda bu. Ne kadar çok dünya dili bilirse -biz çocuklarımıza onu
da öğretemiyoruz- bakış açısı, geleceği daha farklı olur. Ve sorgulayabilmeli yani her şeye körü körüne,
şu şekilde inanmayan bir eğitim sisteminden bahsediyorum, açık.
Hukuki çerçeveden de kastım şu: Avrupalılar çok samimiyetsiz davrandılar, Amerikalılar da aynı
şekilde. Bunu hepimiz gördük, yaşadık. Yeteri kadar destek olmadılar, buraya bir ay sonra geldiler,
bunların hepsi tamam, bunların hepsinde hepimiz aynı fikirdeyiz. Ve bu mücadeleyi anlamaları lazım.
Türkiye çok zor bir coğrafyada, üç terör örgütüyle aynı anda uğraşıyor. Bu, kolay bir şey değil, biz
yaşıyoruz, değil mi? Bombalar patlıyor, bizim insanlarımız ölüyor, kolay bir şey değil. Ama yine de her
şey hukuk çerçevesinde olmak zorunda, gazeteci olarak söyleyebileceğim bu. Başkaları laf söylemesin,
gerek de yok zaten.
BAŞKAN – Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Gerçekten saat 12.40’ta başladık, 14.20’ye kadar yeterli bir zaman içinde hem kitabınız hakkında
hem de genel düşüncelerinizi, ayrıca yorumlarınızı da aldık. Sanıyorum Komisyon çalışmalarında da
istifade edeceğimiz önemli bir görüşme oldu. Ben tekrar Komisyonumuz adına teşekkür ediyorum.
Tabii, bir yanlış anlaşılmayı önlemek için de sözümü tamamlarken şunun altını çizeyim: O gün
CNN Türk televizyonunda bir -sizin tabirinizle- gazetecilik yaptınız ve başarılı bir durum sergilediniz.
Hem sizi kutluyoruz hem de burada her temsilcisini davet edemediğimiz televizyon temsilcilerimiz,
muhabirlerimiz, spikerlerimiz, sosyal medyada bu konuda gayreti olan yani özgür medyaya sahip
çıkma adına bütün gazetecilerimizin o gün yaptıkları katkıyı, demokrasiye sahip çıkma ve darbeye
karşı duruşlarını da saygıyla, takdirle andığımızı ifade ediyoruz.
Tekrar size teşekkür ediyoruz..
GAZETECİ-YAZAR HANDE FIRAT – Çok teşekkürler, ben de hepinize çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Saat 14.30’da diğer konuğumuzu alacağız arkadaşlar. O ana kadar ara verdim.
Çok teşekkürler.
Kapanma Saati: 14.23
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.35
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, 16/11/2016 tarihli 15’inci toplantımızın ikinci oturumunu verilen
aradan sonra Sayın Abdullah Çavuşoğlu’nu dinlemek üzere açıyorum.
3.- YÖK Üyesi Abdullah Çavuşoğlu’nun Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN – Sayın Çavuşoğlu, hoş geldiniz.
Kameraman arkadaşlar görüntüleri alırken Araştırma Komisyonumuzun Sözcüsü Sayın Mihrimah
Belma Satır Hanımefendi sizin kısa bir öz geçmişinizi okuyacak, daha sonra devam edeceğiz.
Buyurun Belma Hanım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Abdullah Çavuşoğlu 1964 yılında Konya’da doğdu.
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Eğitimi bölümünden 1985 yılında lisans,
aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünden 1988 yılında yüksek lisans, İngiltere’de Bilgisayar
Mühendisliği bölümünden 1993 yılında doktora derecelerini aldı. 1986-2008 yılları arasında Gazi
Üniversitesinde Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev yaptı. 2008
yılından itibaren ÖSYM Yürütme Kurulu Üyesi olarak 3 yıl ve aynı zamanda yaklaşık 6 yıl boyunca
Yükseköğretim Kurulunda Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinde Kurucu Dekan olarak, daha sonra ise Yıldırım Beyazıt üniversitesine Rektör
Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yapmıştır. Mayıs
2013 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Abdullah Çavuşoğlu,
Şubat 2014 tarihi itibarıyla TÜBİTAK’a Başkan Yardımcısı ve 25 Temmuz 2014 tarihinde de YÖK
üyesi olarak atanmıştır.
Komisyonumuza hoş geldiniz.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Hoş bulduk efendim.
BAŞKAN – Belma Hanım, teşekkür ediyorum.
Şimdi, efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonumuz Türkiye’deki 4 siyasal
grubu bulunan partinin ortak önergeleriyle kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nde
tanımlanan bir Araştırma Komisyonu. Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi
ve bu girişimi gerçekleştiren Fetullahçı terör örgütünü tüm yönleriyle araştırmak ve alınması gereken
önlemler konusuyla birlikte bir raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmak gibi tarihî
bir görevimiz var, bu görevi ifa etmeye çalışıyoruz.
Bu bağlamda, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi günü, gecesi, öncesi ve sonrasında yaşananları,
sorumluluk alanları ayrı ayrı dinliyoruz ama sizin konumunuzda olan akademisyenlerin, TÜBİTAK’ta,
ÖSYM’de, YÖK’te, değişik kurumlarda görev de yapan akademisyenlerimizin bu FETÖ’nün, Fetullahçı
terör örgütünün devletin değişik kurum ve kuruluşlarına, yargıya, Silahlı Kuvvetlere, efendim,
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akademiye, Emniyete ve kamunun değişik üst kurumlarına nasıl sızdığı, bu çalışmalar konusunda nasıl
bir yol ve yöntem izledikleri konularında bilgilerine başvuruyoruz. Biz bu nedenle sizi davet ettik.
Davetimize icabet ettiniz. Ben teşekkür ediyorum bu icabetinizden dolayı.
Usulen de kameraman arkadaşlarımız görüntülerini aldılarsa onlara teşekkür ediyoruz. Daha sonra
size mikrofonunuzu açıp söz vereceğim efendim.
Hüseyin Kocabıyık Bey arada ifade etti, “Kısa bir cümle söyleyeceğim:” dedi.
Hüseyin Bey, konuğumuzu da bekletmeden bir kısa açıklamanız varsa lütfen buyurun.
IV.- AÇIKLAMALAR
1.- İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın, sarf ettiği bazı ifadeleri nedeniyle özür dilediğine
ilişkin açıklaması***
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Teşekkür ederim anlayışınız için Sayın Başkanım.
Oturumumuzun birinci bölümünde bazı tatsız karşılıklı sataşmalar oldu. Yani nezaket yarışında bir
AK PARTİ’li olarak muhalefet partili milletvekili arkadaşlardan daha geride kalmak istemem. Şimdi,
size haksız bir laf söylenince ben de burada doğrusu kontrolümü kaybettim ve Aytun Çıray Bey’e
birtakım gerçekten maksadını aşan sözler sarf ettiğimi şimdi tutanaklara da bakınca bir kere daha
gördüm. O yüzden hem Darbe Komisyonu üyesi arkadaşlarımdan hem de kendisinden özür dilerim.
Şüphesiz, kendisi siyasetin mihnetini çekmiş, siyasete hizmet etmiş bir arkadaştır ama herhâlde bundan
sonra daha dikkatli olmamızda fayda var.
Teşekkür ederim.
O lakırdıların da mümkünse Komisyon tutanaklarından çıkartılmasını rica ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Aytun Bey…
2.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, sarf ettiği bazı ifadeleri nedeniyle özür dilediğine ilişkin
açıklaması****
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Öncelikle teşekkür ederim.
Olgunluğu bir asalet gösterdi, buna memnun oldum. Ben de kendi adıma zaten özür dilemiştim.
O kelimelerin tutanaklardan çıkmasını isterim. Ayrıca biz o ağır dönemi birlikte yaşamıştık, 28 Şubat
dönemini. Neler çektiğimizi en iyi ikimiz biliriz burada, belki de bu Komisyonda en eski siyasette
birlikte olmuş kişiyiz.
Teşekkür ediyorum kendisine.
BAŞKAN – Peki, ben her iki Komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve ilk
konuşmalara başlamadan önce birinci bölümdeki karşılıklı hakaret içeren ve şu anda özre konu olan
bölümlerin birlikte tutanaklardan çıkarılmasını rica ediyorum arkadaşlarımdan.
Çok teşekkür ediyorum.
III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI (Devam)
A) GÖRÜŞMELER (Devam)
3.- YÖK Üyesi Abdullah Çavuşoğlu’nun Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi (Devam)
BAŞKAN - Sayın Çavuşoğlu, şimdi mikrofonunuzu açıyorum.

*** Bu düzeltmeye ilişkin ifade bu Komisyon Tutanak Dergisi’nin 15’inci sayfasındadır.
**** Bu düzeltmeye ilişkin ifade bu Komisyon Tutanak Dergisi’nin 15’inci sayfasındadır.
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Başlangıçta biz on beş-yirmi dakika -ama illaki doldurmak zorunda değilsiniz, konuyu
anladınız- sizleri sözünüzü kesmeden dinleyeceğiz, daha sonra da arkadaşlarımız ve ben bazı sorular
yöneltebiliriz. Tekrarların olmaması konusunu sizin dikkatinize sunuyorum. Bazen sonradan gelen
vekil arkadaşlarımız olabiliyor Komisyonda, onlar soru yöneltebiliyor. Siz cevap verdiğiniz hususlarda
“Tutanaklarda var, daha önce cevap verdim.” diyebilirsiniz çünkü aynı zamanda zamanla yarışıyoruz.
Söz sizin, buyurun.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben biraz önce de öz geçmişimde Mihrimah Hanım’ın belirttiği bir tarihten başlamak istiyorum.
2008 yılında YÖK’te Yusuf Ziya Özcan Hoca’ya danışman olarak atanmıştım bilişim konularında
destek vermek üzere. Yine, aynı yıl ÖSYM’ye -o zaman Yürütme Kuruluydu, daha sonra Yönetim
Kuruluna dönüştü- Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandım ve hepinizin bilgisi dâhilinde olan 2010
yılındaki KPSS skandalını yaşadık.
O süreçte benim birtakım analizlerim oldu yani hem bilişim alanında olmam hem de ÖSYM’nin
yönetiminde olmam hasebiyle birtakım analizlerim oldu. Bu analizleri, süreç bu şekilde evrildikten
sonra yani o zamanın Başkanı Ünal Yarımağan istifa ettikten sonra oraya bu süreci takip etmek üzere
atanan Savcı Şadan Sakınan vardı, zannediyorum şu anda tutuklu, Şadan Sakınan’a gidip bildiklerimi
anlattım. Hatta o ara ÖSYM’nin yaptığı bazı sınavlarda kullanılan değişik kopya mekanizmaları vardı.
Mesela bunlardan bir tanesi cep telefonlu saatti, hatta o zaman Hürriyet’te, Milliyet’te falan manşet
falan olmuştu “Böyle kopya çekiyorlar.” diye. Bunlarla ilgili hatta bu çerçevede bazı çeteler vardı.
Mesela sınav sorularını bir şekilde ele geçirip bu ele geçirdikleri sınav sorularını pazarlayan, para
karşılığı sınavla ilgili işlemler yapan kişiler vardı. Bunlarla ilgili elde edebildiğim bilgileri o zaman
gittim, Şadan Bey’den bir randevu aldım, kendisine etraflıca anlattım fakat ne yazık ki bununla ilgili en
ufak bir girişimini, işi ilerlettiğini… Sizler de basından takip etmişsinizdir, üç yıllık bir süre boyunca
bu dava âdeta uykuya yatırıldı, daha sonra savcının değişmesiyle dava tekrar canlandı. İşte, bugünkü
basına düşen birtakım detaylar bu dava konusunda ortaya çıkmış oldu. Yani benim 2010 KPSS veyahut
da bu FETÖ örgütünün sınav sorusu çalarak insanları devlet kademelerine yerleştirme mekanizmasıyla
bu 2008’deki ÖSYM Yönetim Kuruluna atanmamla aşina oldum.
Bu arada bir şey daha var, biz 2009 yılında bir polis meslek yüksek okulları sınavı yapmıştık
ÖSYM’de, ben de o zaman Yönetim Kurulundaydım. Polis meslek yüksek okulları sınavının sorularının
daha önceden sızdığı, İnternet’te bazı soruların yayınlandığı vesaire bilgileri o zaman gündeme
gelmişti. O zaman Yönetim Kurulu isteksiz olmasına rağmen baskıyla o polis meslek yüksek okulu
sınavlarını iptal ettirdik, daha sonra o sınav yenilendi. Yani bu FETÖ örgütünün sınav sorusu çalarak
yaptığı operasyonlara ilk defa bir tepki 2009 yılında benim de katkılarımla ÖSYM’nin o sınavı iptal
etmesiyle ortaya çıkmış oldu.
BAŞKAN – Siz ÖSYM Yönetim Kurulu üyesisiniz o zaman.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet, o zaman ÖSYM Yönetim Kurulu üyesiydim.
Daha sonra bu 2010 KPSS skandalı olduktan sonra, Ünal Bey istifa ettikten sonra ben de orada
durmanın o çerçevede çok uygun olmayacağını düşündüğüm için Yönetim Kurulu üyeliğinden o zaman
istifa ettim. Daha sonra, biliyorsunuz, Ali Demir atandı ÖSYM Başkanlığına. O, kendi ekibini oluşturdu
ve süreç ondan sonra onların kontrolünde ilerlemiş oldu.
Şimdi, bu 2010 KPSS skandalıyla ilgili benim çok daha sonra belki kaderin bir cilvesi
diyebileceğimiz bir şekilde tekrar karşı karşıya gelmem söz konusu, onu birazdan anlatacağım.
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Biraz önce de Sayın Sözcünün arz ettiği gibi ben çeşitli üniversitelerde çalıştım, YÖK’te oldukça
uzun süre danışmanlık yaptım yani bu sınav süreçleri ve yükseköğretimle ilgili oldukça tecrübem ve
bilgi birikimim oluştu. Bu çerçevede daha önce Eğitim Komisyonu Başkanıyken Sayın Bakanımız
Fikri Işık Bey’le eğitim konularındaki çeşitli konularda çalışmışlığımız vardı ve Fikri Bey Sanayi
Bakanı olduktan sonra ve 17-25 Aralık sürecinin hemen ertesinde beni TÜBİTAK’ta çalışmaya davet
etti, benim üniversite hayatıma bir yıllık bir TÜBİTAK çalışması eklenmiş oldu. TÜBİTAK’ta 2014
Şubatı ile 2015 Şubatı arasında yaklaşık bir yıl kadar Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Orada
gözlemlediğim hususları çok özet bir şekilde aktarmaya çalışacağım heyetinize. Bu arada TÜBİTAK
SGK bazlı çalışan bir devlet kuruluşu yani insan alıp çalıştırmakta veyahut da insanların işine son
vermekte serbestîsi olan bir kurum. Bu bağlamda, işte, KPSS’yle veyahut da farklı mekanizmalarla
değil, istedikleri gibi yani Başkanın talimatıyla rahatlıkla insanların işe başlatılabildiği veyahut da işine
son verilebildiği bir kurum. TÜBİTAK’a ilk başladığımda TÜBİTAK’ta çalışan personelle ilgili derli
toplu… Yani kurumun çeşitli yerlerde birimleri var, Gebze’de var, Ankara’da var…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kaç yılındaydı efendim?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – 2014’ün Şubatında yani 17-25 Aralıktan bir ay sonra
falan.
Kurumun çalışanlarıyla ilgili merkezde bir envanterin olmadığını gördüm. Kaç kişi çalışıyor
kurumda diye soruyorum, “Bilmiyoruz.” diyorlar. Lafı fazla uzatmayayım, gidip bütün birimleri
dolaşarak, birimlerden verileri bizzat kendim toplayarak bir resim çıkardım ortaya, o resim de şu:
TÜBİTAK’ın o zamanki Başkanı olan Yücel Altunbaşak –o da şu anda zannediyorum tutuklu- 2011
Temmuzunda TÜBİTAK’ta işe başlıyor. 2011 Temmuzundan 2014’teki benim işe başladığım zamana
kadar geçen sürede personel hareketliliğiyle ilgili şöyle bir resim gördüm: Kurumu 3 bin kişi teslim
alıyorlar ve tedrici olarak süreçte 600 kişiyi gönderiyorlar ve bu 600 kişi de stratejik projeleri geliştiren
kişiler genelde. 600 kişiyi gönderdiler ve kurumdaki çalışan sayısı 2.400’e düşüyor ve yine, tedrici
olarak bu 2011 yılından 2014 yılına kadar geçen sürede 2.400 kişi daha alıyorlar işe. Yani kurum bir
anda 4.800 kişinin çalıştığı bir kuruma dönüşüyor.
BAŞKAN – Başkan o zaman Yücel…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yücel Altunbaşak, evet.
Şimdi, şöyle diyebilirsiniz: “Peki, yani böyle bir yapılanmaya devlet nasıl müsaade ediyor?
Burasının bütçesi yok mu, parayı nereden buluyorlar?” vesaire gibi şeyler gelebilir aklınıza. Kurumun
stratejik işler yapmaktan koparak bazı devlet kurumlarına rutin bazı işler yapmaya başladığını
gözlemledim. Yani mesela diyelim ki Meclis işlerini yürütmek için bir yazılıma ihtiyaç duyuyor.
Meclis diyor ki: “Bize şöyle bir yazılım geliştirin.” TÜBİTAK oturuyor, o yazılımı geliştiriyor. Hâlbuki
TÜBİTAK’ın vazifesi rutin herhangi bir yazılım şirketinin geliştirebileceği yazılımları geliştirmekten
ziyade ülke için kritik teknolojilerle ilintili çalışmalar yapmak. Şimdi, böyle bir talep geldiği vakit
TÜBİTAK’ta buna “Evet.” dendiği zaman… Bir de şöyle bir şey gözlemledim: Biraz önceki verdiğim
örnek üzerinden gidecek olursak Meclisin bu ilgili yazılımı diyelim ki 5 milyon liraya yapılabilecek
bir iş olsun, TÜBİTAK bu işi -abartmadan söylüyorum- 50 milyon liraya alıyor yani ve devlet
kuruluşu olduğu için kimse de “Siz niye bu fiyata anlaştınız?” diye sorgulamıyor. Dolayısıyla, bir
taraftan kurumun o kadar büyümesine zemin hazırlanmış oluyor, o kadar insanın işe başlaması için
zemin hazırlanmış oluyor, diğer taraftan da al gülüm, ver gülüm, devletin belli kademelerindeki, belli
kurumlarındaki insanlar işlerini TÜBİTAK’a paslayarak oraya daha fazla personel alımı için, istihdam
yaratmak için zemin oluşturuyorlar, bunu gözlemledim. Yaklaşık bir yıllık bir süre TÜBİTAK’ta hizmet
etme imkânı bulmuştum. Süreçte, o bir yıl zarfında ben yaklaşık 1.000 kişiyi işten attım yani 1.00 kişiyi
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gönderdim ve bunları hem eski gönderilen elemanlarla hem de daha kalifiye elemanlarla, yerlerine daha
kalifiye… Eski gönderilen elemanları geri kazanmak suretiyle ve bunların yerine bir kısım insanları
geri işe başlatma yoluna gittik. Burada şöyle bir şey aklınıza gelebilir: “Ya, 1.000 kişi, kritik bir kurum.
Nasıl yolladınız?” Hemen bir iki tane rakam vereyim ki sizler de olayın resmini görün. Mesela bu
üç yıl zarfında alınan 2.400 kişinin yaklaşık 379’u açık öğretim fakültesi mezunuydu, 379 kişi. 180
kişisi fizik bölümü mezunuydu. Yani burada ne açık öğretim fakültelerine ne de fizikçilere bir şey
söylemek değil amacım, oradaki şey şu: TÜBİTAK gibi ülke için kritik gelişmeler yapabilecek veyahut
da yapması beklenen bir araştırma kurumunda 380 açık öğretim mezununun, 180 fizik mezununun
yapacağı hiçbir iş yok. Yani sırf 500-600 kişi bu şekilde sadece ilgili yapıya himmet sağlamak için
kurulmuş bir mekanizmaydı.
Şimdi, gene TÜBİTAK’ta gözlemlediğim en önemli hususlardan bir tanesi şuydu: Şimdi,
2010 yılındaki KPSS olayına tekrar dönecek olursak, biliyorsunuz, ilgili savcının değiştiğinden
bahsetmiştim. Savcı değiştikten sonra bize savcılıktan bir bilirkişi talebi geldi. Bilirkişi talebinde şu
söyleniyordu: 2010 KPSS’de kopya çektiği bir şahıs vardı Baki Saçı isminde, o zaman Isparta’nın
Yalvaç ilçesinde ikamet eden bir öğretmen adayı. İlk defa bu çalınan sorular bu çocuğun, bu arkadaşın
bilgisayarına kaydedilmiş. Bu kaydı o zaman jandarma tespit ediyor ve jandarma güvenlik ekipleri
inceliyorlar, diyorlar ki: “Bu kişinin bilgisayarına sınav tarihinden on beş gün önce bu sınav soruları
kaydedilmiş.” Fakat Emniyet İstihbarat diyor ki: “Hayır, böyle bir şey yok.” Yeni savcı da bu olayı
açığa çıkarmak için bunu TÜBİTAK’a, “Bunun tespitini yapar mısınız?” diye bize gönderdi. O anda
yapmış olduğum incelemelerde… TÜBİTAK’ın Siber Güvenlik Enstitüsü diye bir enstitüsü var yani
böyle stratejik işlerin yapıldığı çok kritik bir birim, bu Siber Güvenlik Enstitüsüne yaptırılıyor bütün
bu bilirkişilikler. Şimdi, oradaki kişilerle ilgili ben bu negatif ve güdümlü bilirkişilik yaptıkları haberini
aldığım için onlara güvenmiyordum. “Bu negatif ve güdümlü bilirkişiliği nereden tespit ettiniz?”
diye sorabilirsiniz. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim, yaptığım araştırmalarda şunu gözlemledim:
O zaman ortaya çıkartılan bu Balyoz, Ayışığı, Sarıkız vesaire darbe planlarının hepsinde yaklaşık 8
kişinin çapraz olarak bilirkişi olduğunu gördüm. Yani 8 kişilik bir grup var: İşte, Ahmet, Mehmet,
Hasan, Hüseyin; Hüseyin, Hasan, Mehmet, Ahmet şeklinde çapraz olarak bütün bilirkişiliklerde bu 8
kişinin olduğunu gördüm. Hatta bundan daha ötesi bu Alparslan Arslan’ın Danıştay cinayetiyle ilgili
o zamanki video cihazının incelenmesi için Burak Akoğuz isimli oradaki kişilerden bir tanesine bu
cihazın teslim edildiğini o zaman söylemişti, hatta mahkemeden çeşitli tenkit yazıları geldi “Niye cevap
vermiyorsunuz?” diye. Tam bir buçuk yıl bu şahıs elinde o cihazları tuttu ve cevap vermedi. Bu kişi
aynı zamanda biliyorsunuz, devletin Genelkurmayın kozmik oda soruşturmasında kozmik odasına girip
oradaki bilgileri kopyalayan kişi ve bizim yaptığımız tespitlere göre o kopyadan iki tanesi alınmış, bir
tanesi mahkemeye verilen kopya, diğer kopya yok, bunu da antrparantez söylemiş olayım. Bu Burak
Akoğuz isimli kişi bir buçuk yıl vermedi, ben daha sonra bu kişinin elinden bu bilirkişiliği alıp, başka
bir ekip kurup bununla ilgili raporun yazılmasını temin etmiştim.
Geri şeye gelecek olursak bu kişilere güvenmediğim için oturdum, yeni bir bilirkişi heyeti kurdum
yani benim eski öğrencilerimden, üniversitede çalışan hocalardan oluşan bir bilirkişi heyeti kurduk ve
bu bilirkişi heyeti yapmış olduğu incelemelerde o KPSS sınavında sadece o sınavdan on beş gün önce
o arkadaşın bilgisayarına o soruların yüklenmesini tespit etmedi, ilave olarak -o sınav üç ayrı bölümden
oluşuyordu, bir bölümü iptal edilmişti, eğitim bilimleri, genel yetenek ve genel kültür kısmı vardı,
iptal edilmemişti- genel kültür ve genel yeteneğin de aynı bilgisayara on beş gün önce yüklendiğini
tespit ederek bu KPSS soruşturmasının daha da büyümesini ve daha da detaylanmasını sağlamış oldu.
Yani ben bunu kaderin bir cilvesi olarak görüyorum. Bir taraftan zamanında savcıya gidip böyle böyle
bulgularım var diye… Çünkü orada çok ilginç şeyler vardı. Mesela 250 tane askerî lojmanlardan adres
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belirten kişi var ve bu kişilerin hepsi bayandı ve biz daha sonra bunların asker eşleri olduğunu tespit
ettik yani bu yapılanma, askeriyede eşi öğretmen olan kişilerin de işte KPSS marifetiyle öğretmen
olarak atanabilmeleri için soruları onlara da sızdırmıştı. O zaman savcıya söyleyip de başaramadığım
bir şey sonuçta toparlanıp karşıma bilirkişilik olarak geldi ve bu bilirkişiliği de söylediğim şekilde
pozitif bir şekilde tamamlamış olduk.
Şimdi, TÜBİTAK’ta hakikaten çok ilginç şeyler yaşadım, bunlarla ilgili, biraz önce o Burak
Akoğuz’la ilgili verdiğim hususa ilaveten söylemek istediğim şeyler var mesela. Mesela, Başbakanın
ofisine böcek yerleştirilmesi olayı var yani basına çok düşen olaylar olduğu için bu örneği vermek
istedim. Şimdi, bu, Başbakanın ofisine böcek yerleştirme bazı polislerin karıştığı –daha sonra bu
ispatlandı biliyorsunuz- bir olay. Ve polislerin, Başbakanın odasına giriş tarihleri video kayıtlarıyla
sabit. Savcı, TÜBİTAK’a şey yazıyor, önce Başbakanın odasına giriyorlar, bir prizin içerisine bir böcek
yerleştiriyorlar, o böceği de silikonlu tabancayla yani oraya bir silikon sıkıp prizin içerisine yapışmasını
sağlıyorlar. Şimdi, bu silikonun bir yaşlanma süresi var, yaşlandıkça biraz sararıyor falan. Yani ondan
ömrünü tayin edebiliyorsunuz yani “Bu silikon bir aylık, iki aylık.” falan gibi şey yapabiliyorsunuz,
ömrünü tayin edebiliyorsunuz. Savcı, TÜBİTAK’a bir yazı yolluyor, diyor ki: “Şu silikon var, bunun
ömrü ne kadardır? Ne kadar bir süre önce buraya yapıştırılmış bu silikon?” Buna cevabı kimin
yazdığını tahmin edin, Hasan Palaz, kendisi elektronik mühendisi, altına bilirkişi olarak da başka
bir elektronik mühendisi imza atıyor, diyor ki: “Bu silikon buraya o polislerin Başbakanın odasına
girdikleri tarihten daha sonraki bir tarihte sıkılmıştır.” diye rapor yazıyorlar. Amaç ne? Oradaki polisleri
korumak. Şimdi, işin ilginç tarafı, bunu bir elektronik mühendisi yazıyor ve o zaman TÜBİTAK’ta bu
söz konusu yazıyı arattırdım, sadece üst yazısını bulduk, alt yazıyı bulamadık. İlginç bir şekilde, daha
sonra mahkemeye intikal eden evrakı bulduk. Mahkemeye intikal eden evrakta bu silikonun ömrünün
tayin edilmesiyle ilgili bir rapor var, altında da işte elektronikçi kişinin imzası var. Normalde bunu bir
kimyacı imzalayabilir. İlginç olan, TÜBİTAK’ta böyle bir işlem yapabilecek bir yetkinlik de yok yani
böyle bir kimyasal analiz yapacak bir yetkinlik yok. Oradaki rapor nasıl bir rapordu diye şey yaparsanız,
Amerika’daki İnternet sitesinden indirilmiş iki sayfalık bir şey yani bu poliüretan maddenin ismini
yazarak, o plastik maddenin ismini yazarak “Bunun ömrü nasıl tespit edilir?” diye yazılmış iki sayfalık
bir şey var, yönlendirici şey; onu almışlar, oradaki değerleri değiştirip bir rapora dönüştürmüşler. Yalnız
Amerikan menşeli olduğu için bazı verileri unutmuşlar orada. Ve biz bunu tespit ettik.
Esas ilginç olan, bu şikâyete konu olan, işte Hasan Palaz ve oradaki diğer imzayı atan elektronikçi
kişinin avukatları bu evrakı gördükten hemen sonra bu evrak Amerika’daki sitesinden kaldırıldı. Yani
bu ilginç bir şey, bu örgütün ne kadar elinin uzun olduğunu yani Amerika’daki bir sitede var olan
yönergeyi kaldırabilecek…
BAŞKAN – Hangi örgüt Abdullah Bey?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – FETÖ örgütü.
BAŞKAN – İsim zikrederseniz, tutanaklara geçiyor çünkü.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Tabii canım, FETÖ örgütü yani.
Şimdi, gene orada yaşadığım ilginçliklerden bir tanesini daha arz etmek istiyorum: Televizyonlarda
sürekli, Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakanımız “Bizi dinliyorlar, beni
dinliyorlar, hatta kriptolu telefonlarımı bile dinliyorlar.” diye beyanatları vardı. Ben bir gün Fikri
Bey’e dedim ki: Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız böyle deyip duruyor, siz bu kriptolu telefonları
kullanıyor musunuz? “Yok, kullanmıyoruz.” dedi. “Bunları bari toplayalım.” dedim. Böyle özel

60

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

16 . 11 . 2016

T: 15

O: 2

kutuları falan var, ondan sonra “Tamam, toplayalım.” dedi. Bir yazı çıkarttık Bakanlıktan, bütün şeyleri
topladık, Genelkurmayda, MGK Genel Sekreterliğinde, işte MİT’te, aklınıza gelebilecek herkeste var
bu telefonlardan, 156’mıydı neydi, öyle bir rakam. Bu telefonları istettik.
Bu arada, bu telefonları istetme hadisesinden iki üç ay kadar önce olan bir olayı anlatacağım, onu
da burayla irtibatlandıracağım. Bu telefonları istetmeden iki ay önce Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı,
TİB’de -bu dinlemeler çok söz konusu oluyordu, “Şu kadar kişi dinlenmiş.” falan filan diye- bir
soruşturma yapacağını ve bu soruşturma kapsamında bir “image” alacağını duyurmuştu ve TİB’e
hakikaten o zaman baskın yapıldı ve bir “image”ı alındı yani bu bahsettiğim olaydan iki üç ya kadar
önce TİB’in bilgisayarlarının bir “image”ı alındı.
Şimdi, tekrar telefonların toplanmasına dönecek olursak, telefonlar toplandı, ben oturdum
düşünmeye başladım: Ya ben bu telefonları dinlemek istesem nasıl dinlerdim? Çünkü, hepsi kritik
kişilerde. Şimdi, telefonlarda muhtemelen kartlar değişiyordu hani bir X operatöründen Y’ye geçiyordu,
Y’den X’e geçiyordu, vesaire. Demek ki bunu ben dinlemek istesem IMEI numarasıyla dinlemeye
çalışırdım diye düşündüm ve oturdum, bu 156 tane telefonun IMEI’leri zaten TÜBİTAK’ta kayıtlıydı.
Bu IMEI numaralarının üzerine bir üst yazıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı yazdım:
“Sayın Başbakanımız ‘Telefonlarım dinleniyor.’ demektedir. Bu telefonların da IMEI numaraları
budur, bunların dinlenip dinlenilmediğinin araştırılması…” diye. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da
TİB’e aynı yazıyı aktarmış oldu yani bu telefonlar dinleniyor mu diye. Ve o andan iki üç ay önce
alınmış “image” üzerinde şey arandı, bu bahsettiğim telefonların dinlenip dinlenmediği arandı. Ve bu
telefonların 76 tanesine ait çeşitli sayıdaki görüşme kaydına TİB’deki o kayıtlarda ulaşıldı ve bunların
arasında işte o zaman Başbakanımıza ait olanı var, o zaman Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’e ait
olanlar var, o zamanki Genelkurmay Başkanına ait olanlar var, MİT Müsteşarına ait olanlar çıktı,
Sayın Bülent Arınç’a ait olanlar çıktı. Yani devletin üst kademesindeki en önemli kişilerin hepsine ait
olanlar çıktı. Yalnız, burada ilginç bir detay var, en çok dinlenen, en çok rastlanılan dinlenme adedi
Enerji Bakanına ait çıktı. Yani bu da tutanaklara geçmesi için ilginç bir detay. Daha sonra bu kriptolu
telefonlarla ilgili dinlemeyi bu şekilde tespit etmiş olduk.
Fakat, mahkemede sürekli “Nasıl dinlendi?” sorusuna cevap arandı ve biz üç yıl nasıl dinlendiğini
ispatlamak için uğraştık ve o telefonun yazılımını didik didik ettik. Yani başından sonuna kadar didik
didik ettik ve birkaç ay önce basına da yansıdı, işte “15-20 saniyede çözülüyormuş.” diye. 15-20
saniyede bütün görüşmeleri çözebilecek bir mekanizma olduğunu tespit ettik ve bunu deneyerek de
mahkemeye, bilirkişi heyeti olarak sunduk. Bu arada bu bilirkişi heyeti, biraz önce bahsettiğim, benim
öğrencim ve arkadaşlarımdan oluşturduğum bir bilirkişi heyetiydi, yeni bir kriptolu telefonu da yapıp
devletin üst kademesine teslim etti. Onlar da, bilemiyorum artık kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı.
TÜBİTAK’la ilgili de yaşadıklarım -bilmiyorum vakit on beş dakika oldu mu- özetle böyle.
BAŞKAN – Geçti.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Eğer sorular varsa, soruları cevaplayarak
yürüyebiliriz diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tabii, kamuoyunda biraz bilinen veya özel takip edenlerin bilgisi olan ÖSYM ve TÜBİTAK,
kriptolu telefonlar, soruların çalınmasıyla ilgili bilgiler sundunuz ki bunlar da Fetullahçı terör
örgütünün kamu kurumlarına sızmasındaki değişik metotların bu kurumlarda da uygulandığına dair siz
hem ÖSYM Yürütme Kurulu Üyesi olarak…
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YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Antrparantez, şu anda da ÖSYM Yürütme Kurulu
Üyesiyim.
BAŞKAN – O devam ediyor…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yok devam etmedi, bir üç beş ay oldu tekrar atanalı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hem ÖSYM hem YÖK…
BAŞKAN – Evet, evet.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet.
BAŞKAN – Şimdi, not almaya çalıştım ama aydınlanması bakımından, siz “Bu kriptolu telefonları
toplatalım.” diye Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’a talepte bulunduğunuz dönemki sıfatınız
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı mıydı?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Başkan Yardımcısıydım, evet.
BAŞKAN – O sıfatla görüşmeniz oldu, tamam.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – “Madem böyle, o zaman toplayalım bunları.” dedim.
İlk uyaran benim.
BAŞKAN – Ankara Başsavcılığına da bu telefonların IMEI numaralarını gönderip “Bir araştırılsın
dinlenip dinlenmediğini.” diye, yine TÜBİTAK Başkan Yardımcısı sıfatıyla mı söylediniz?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet.
BAŞKAN – Bir de, TÜBİTAK’a Başkan Yardımcısı olarak gittiğinizde yaklaşık 3.000 çalışan
olduğunu ve…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Gittiğim tarihten üç yıl öncesinde yani bir referans
alırsak üç yıl öncesinde, 3.000’den başlayıp 2.400’e tedrici olarak düşürdüğünü…
BAŞKAN – 600 kişiyi çıkardıkları ve önemli görevleri ifa edenleri çıkardıklarını…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ve bu 2.400’e bir 2.400 daha ekleyip 4.800’e
çıkardılar.
BAŞKAN – Daha sonra, Başkanın inisiyatifinde, SGK’lı olduğu için gayet kolay, herhangi bir
KPSS veya şey yok diyorsunuz değil mi? Başkanın inisiyatifinde 2.400 daha ilave yapılıp 4.800’e
çıkarıldığını söylüyorsunuz.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bir ayrıntı var orada, o çıkarılan 600 personel de stratejik
projelerde çalıştığını ifade etti.
BAŞKAN – Evet.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Tabii, tabii.
BAŞKAN – O konu da daha netleşmiş oldu.
Bu kriptolu telefonlarla ilgili de gerçekten ilginç tespitlerinizi ve bilgilendirmelerinizi yapmış
oldunuz.
Şimdi, siz yine CV’nizde ve kendi anlatımınıza göre, zaten önce akademik görevler ama 2008
yılından itibaren ÖSYM Yürütme Kurulu üyesi oluyorsunuz, 2009 yılında Karabük Üniversitesinde bir
göreviniz var ama 2013’ten sonra TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi, 2014 yani 17-25 Aralık dediğimiz
süreçten hemen sonra TÜBİTAK’a Başkan Yardımcısı olarak atandığınız anlaşılıyor.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Doğrudur.
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BAŞKAN – Sizin, bu dönemde buradaki soru çalma olayları, efendim, “TÜBİTAK’ta bilirkişilik,
8 kişinin üzerinde dönüyordu.” dediniz ikinci tespit olarak. Bu önemli, çünkü o anda devam eden
TÜBİTAK’tan rapor isteyen davalarda yani sonradan işte kumpas olarak ifade edilen bu davalarda o 8
kişiyi işaret ettiniz.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Doğru.
BAŞKAN – Bir de ilk KPSS soru hırsızlığında Ankara Savcısı Şadan Sakınan’ın soruşturmayı
başlattığını ama sürüncemede bıraktığını ifade ettiniz değil mi? Onu da doğru mu anladım?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet, ilk başlangıçta da ben bildiklerimi gidip
kendisine anlatmıştım, randevu almıştım.
BAŞKAN – Şimdi, bir aldığım bilgiyi oraya koyup bir soru soracağım: Savcı Şadan Sakınan,
FETÖ örgütü üyesi olmaktan yakalamalı ve firari olduğu bilgisi var bizde, o şekilde öğrendik. Siz,
özellikle 2013 sonu yani 17-25’ten sonraki getirildiğiniz bu önemli görev sırasında önemli olaylara
müdahil olmuşsunuz. Peki, bunları Fetulahçı terör örgütünün organize bir şekilde yaptığı kanaatine siz
ne zaman vardınız? Bu kanaate vardınız mı öncelikle? Bu konuda da bir açıklama yaparsanız memnun
olurum.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben bu kanaati ilk –daha doğrusu biraz önce de
arz etmeye çalıştığım- 2009 yılındaki polis meslek yüksekokulları sınavıyla ilgili İnternet’e düşen
bilgiler direkt örgütü, yani o zaman cemaat diye adlandırılan örgütü işaret ediyordu. O iptal ettiğimiz
2009 yılındaki sınav, direkt benim bu örgütün soruları çaldığını fark ettiğim sınav oldu. Hatta 2010
yılında da ben herhangi bir şekilde inceleme komisyonlarının bir üyesi değildim. Fakat, hem ÖSYM’de
bulunmamdan hem de YÖK’te danışman olmamdan dolayı olayları fark etmiş durumdaydım. Bununla
ilgili, savcı Şadan Sakınan’a, yaklaşık 250 kişilik askeriye adreslerinde oturan asker eşleri var ve 250
kişi kadar da işte o zaman FETÖ örgütüne ait dershanelerde çalışan öğretmenler var... Ve ben gene
tanıdıklarımdan veya oradaki konuşulanlardan duyduğum, o yıl için örgütün başı Fetullah Gülen’in
daha önce devlet kademelerine geçme izni vermediği hâlde dershane çalışan ve öğretmenlerine, o yıl
emir verdiğini yani “Herkes devlet kademelerine geçsin.” diye emir verdiğini ve bu emirden…
BAŞKAN – Fetullah Gülen emir veriyor.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet, emir veriyor “Herkes geçsin.” diye. Arkadan
taze öğretmenleri, işte muhtemelen dershanelerine tekrar istihdam etmek için göndereceklerdi. Yani
oradaki o yoğun kopya çekme girişim nedeninin, yani içinde bir kişinin bile “full” yapamadığı sınav
sorularını binlerce kişinin “full” yapmasının ardında böyle bir olay olduğu, böyle bir amil olduğu
kanaati oluştu bende. Yani ben, 2009’da ilk ben bu örgütün sınav sorularını çalmasına tanıklık ettim ve
iptal ettirdim. Yalnız orada şöyle ilginç bir şey var, o 2009’daki bizim iptal ettirip yaptırdığımız sınavın
sonuçlarına, ÖSYM’ye bu yeni başladığım yönetim kurulu üyeliğim zamanında tekrar baktım, yani
şunu hazin bir şekilde gördüm, 2009’da yeniden yaptırdığımız sınavda da soruları çalmışlar. Hani iptal
edip yaptırdığımız o sınavın sorularını da çalındığını fark ettim.
BAŞKAN – Polis meslek yüksekokulu için.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet. 2009’da ben artık bu işe uyandım, bu işin
farkına vardım.
BAŞKAN – Dolayısıyla, TÜBİTAK’taki görevinizde de biraz bu birikimle hassas davrandığınız
anlaşılıyor.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Tabii, tabii.
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BAŞKAN – Yaklaşık 1.000 kişinin görevine son verdiğinizi ifade ettiniz.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet.
BAŞKAN – Bu göreve son verme yetkisi Başkan Yardımcısı olarak tamamen size mi aitti? Yoksa…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yok, bana ait değildi. Ben Bakan Bey’le istişare
ediyordum, Bakan Bey’e bilgileri götürüyordum. Hatta bunların, mesela birkaç yüz kişilik kısmı,
Bakan Bey’in işe başlar başlamaz bir talimatı olmuştu: “Benden izinsiz, benden habersiz işe kimseyi
almayın.” diye, yani özetle bu şekilde söyleyebileceğim. Bu talimata aykırı olarak giderayak -Hasan
Palaz’dı o zaman Başkan Yardımcısı- Hasan Palaz’ın işe başlattığı birkaç yüz kişi vardı, birkaç yüz kişi
de bunlardı.
BAŞKAN – Evet.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Özetle, Bakan Bey’le istişare ederek sıkıntılı olanları
gönderdik.
BAŞKAN – Sayın Çavuşoğlu, önemli bilgiler, ben son bir soru sorayım, ondan sonra arkadaşlarıma
söz vereceğim, o da şu: Şimdi, KPSS sınav skandalından bahsediyoruz, efendim 2009 yine ÖSYM’nin
yaptığı polis meslek yüksekokulu sınavı, burada bir soru çalma olayı olduğundan dolayı iptal ediliyor
ve diyorsunuz ki “İkincide bile, çok sonradan fark ettim ki orada bile soru çalmalar var.”
Bir de, yine, FETÖ’nün yargıya sızmasıyla oluşan, özellikle 2010 HSYK değişikliğinden sonra,
işte kamuoyunda bilinen ve başlangıcı farklı yorumlanmasına rağmen sonradan kumpasa dönüşen o
davalardaki bilirkişilerin de yine örgüt üyesi 7-8 kişiden oluştuğunu ifade ediyorsunuz ve artı, soru
çalma olayını soruşturan Ankara Savcısı da ki şimdi aldığımız bilgi, FETÖ örgütü üyesi olmaktan
tutuklu ve firari. Şimdi, Fetullahçı terör örgütünün o zaman, bir taraftan TÜBİTAK’a, bir taraftan
KPSS sorularının çalınması, diğer taraftan soruşturmayı yürütecek yargı içine, bir taraftan bilirkişilik
müessesesine sızıp aralarındaki örgüt irtibatlarını iyi sağlamak suretiyle devlete sızma faaliyetini
sürdürdükleri anlaşılıyor diyebilir miyiz?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Doğrudur, doğrudur. Hatta orada ilginç olan,
TÜBİTAK’a, o benim başkan yardımcılığı yaptığım dönemde gelen bilirkişiliklerin içerisinde çok kritik
şeyler vardı. Mesela İzmir askerî casusluk davası, işte bu Alparslan Arslan’ın Danıştay saldırısıyla ilgili
şeyler, biraz önce arz ettiğim, 2010 KPSS’siyle ilgili bilgisayara önceden soruların kaydedilmesiyle
ilintili bilirkişilikler. Bunların hepsiyle ilgili TÜBİTAK’ta ve emniyette daha önce bilirkişilik yapan ve
rapor yazan kişilerin varlığını ve bazı raporlar olduğunu fark ettik. Bizim o yeni yazdığımız raporda
da o yeni kişiler de derdest edildiler. Yani güdümlü rapor yazdıkları, bizim yazdığımız raporlarla
ispatlanmış oldu.
BAŞKAN – Örgütün ısmarlamasıyla güdümlü rapor yazdıkları anlaşılmış oldu.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Tabii, tabii, aynen öyle.
Hatta, mesela İzmir askerî casusluk davasında yaklaşık 20 ”harddisk”lik bir arşiv gelmişti.
Orada gözlemlediğim, 20-30 kadar subayı kadın vesaire göndererek tuzağa düşürüyorlar ve bunların
videolarını çekiyorlar ve videolarını çektikleri kişilerden çeşitli evrakları talep ediyorlar, ardından da
daha ilave evraklar ve karşılıklı bu ilişkiler devam ediyor. Ve bu işi büyütüp yani 25-30 kişiyle sınırlı
olan bu işi büyütüp zannediyorum 354 veya 364 tane subayı askerî casusluktan ordudan ayırmışlardı
tutuklayarak. Burada da bu örgütün tabandan gelen ekibine -özellikle Deniz Kuvvetlerinde yer açmak
için- bir gayretin sonucu olarak bu İzmir askerî casusları yaptıklarını fark ettim. Hatta o bilirkişiliğe gelen
bazı bilgisayarlardan çıkan şeylerde kişileri nasıl tuzağa düşüreceklerinin yönergesini yazmışlar. Hani
bazen erkekler bilir, askere gittiğiniz vakit duvarlarda yazılar olur, “Üstünü başını düzelt, ayakkabın
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boyalı mı, önünü ilikle, çizmeni parlat” gibi böyle yönergeler olur. Kişileri nasıl tuzağa düşüreceklerine
dair yönergeler şey yapılmış. Yani işte alınacak kameraların hassasiyeti veya işte kameraların nasıl
pozisyonlandırılacağına dair detaylara kadar inen çok ilginç belgeler gördük.
Yani, bilirkişilik, organizasyon her şeyiyle tam, hâkimler, savcılar, hepsinin gözü önünde bu
polis… Hepsini göz önünde bulundurduğunuz vakit kaçamayacağınız bir mekanizma oluşturmuşlar.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Şimdi arkadaşlarımıza ben sırasıyla söz vermek istiyorum.
Sayın Selçuk Özdağ, buyurun efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Çavuşoğlu, hoş geldiniz.
Bir yapı ki ibadet diye yola çıkıyor, sonra hizmet diyor, sonra ticaretle buluşuyor ve ardından da
son nihai nokta ihanet. Bir yapı ki “Müslümanım.” diyor, “Cemaatim.” diyor, daha çok takva ehli olması
lazım yani daha mükemmel İslam’ı yaşaması lazım; bakıyoruz ki bunlar soru çalıyorlar, bakıyoruz
ki insanların mahremine uzanıyorlar, insanları dinliyorlar, sonra bu dinledikleriyle ve mahrem elde
ettiği görüntülerle insanlara şantaj yapıyorlar. Çok ahlaki olmayan bir yapı. İlk defa, bu yapının soru
çaldığını ne zaman tespit ettiniz? İkinci olarak, bu yapı ne zaman YÖK’e girmeye başlamış, ne zaman
buralarda örgütlenmeye başlamışlar biliyor musunuz? Çünkü çok kişinin hayatını karartmışlar, haksız
rekabeti oluşturmuşlar, eşit yarışmamayı gündem getirmişler, birçok kişinin, binlerce kişinin istikbalini
karartmışlar, hak etmeyenleri de devletin üst kademelerine veya şuralara, buralara taşımışlar. Burada,
YÖK’ün ciddi şekilde kusuru yok mudur? ÖSYM’nin kusuru yok mudur? Veya TÜBİTAK’taki
çalışanların kusurları yok mudur? Bu benim kafamı karıştırıyor, birinci sorum bu.
İkinci olarak, bu cemaat, bu yapı özellikle Profesör Doktor Ahmet Keleş, bu cemaatin içerisinde
yetişmiş, daha sonra ayrılmış ve bu cemaatin bu yönlerini, bu illegaliteye kaçan yönlerini deşifre etmiş,
refüze etmiş bunları ve burada üniversitelere de çok fazla sızdıklarını, üniversitelerde haksız bir şekilde
çok fazla, profesörlükleri, doçentlikleri aldıkları veya rektör oldukları, rektör yardımcısı oldukları
noktasında iddiaları var. Haklarında takibat yapılan, tutuklanan ve kanun hükmünde kararnameyle
görevden alınan öğretim üyeleri ve idari personelin sayısı düşünüldüğünde, bir düzenleyici ve
denetleyici üst kurul olan YÖK size göre görevlerini tam olarak yerine getiremiyor muydu, neden
görevini yerine getiremiyordu? Eğer getiremiyorsa -ki tablo bunu işaret etmektedir- bunun önemli
sebepleri nelerdir? Bir darbe sonrası kurumu bu YÖK, biliyorsunuz, 1980 darbesinden sonra kuruldu.
Üniversiteleri merkezden yönetiyor olmanın sıkıntıları mı yaşanmaktadır, hâlâ bunu söyleyebilir
miyiz? Bir daha bu türden darbelerin yaşanmaması, üniversitelerin eğitim, bilim, araştırma ve bilginin
merkezi olmaları, ayrıca ülkemizde demokrasinin güçlenmesi noktasında devletimize katkı verebilmesi
için nasıl bir yeniden yapılanma içine girilmelidir? Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Çavuşoğlu.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şimdi, “YÖK, ÖSYM ve TÜBİTAK bağlamında,
buradakiler görevlerini yapıyor mu, yapmıyor mu?” diye bir sorunuz oldu. Hatta yani FETÖ üyelerinin
buralara sızmaları bağlamında bir sorunuz oldu. Önce şunu söyleyeyim: Biraz önce de söylediğim gibi,
bu yapının soruları çaldığına ben ilk defa 2009 yılındaki o Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarıyla ve
yani… Tutanaklarda kalmış mıdır bilmiyorum ama zorlayarak o sınavı iptal ettirdim. Yani, o zaman
Yönetim Kurulunun bir üyesi olması… 5-6 kişi falan vardık Yönetim Kurulunda. Ardından da zaten
2010 skandalı patladı. Şimdi, yani YÖK bağlamında baktığınız vakit, YÖK 400-500 kişilik bir kurul
yani bir üst kurul ve hani “Orada bu örgüt yapılanmış mı, yapılanmamış mı?” sorusuna çok cevap
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verebilecek durumda değilim yani bu çalışanların çoğu, ilk yani Doğramacı’nın zamanında kurgulandığı
vakit işe başlayan kişiler yani şu anda diyelim 400 kişi çalışıyorsa belki 350 kişiyle başlamıştık. Yani
YÖK öyle yoğun bir insanın çalıştığı bir yer değil. İnsanlar da öyle bir algı var da YÖK’ün şeyiyle ilgili.
Ama YÖK’e bağlı diğer kurumların, işte FETÖ’yle mücadeleleri bağlamında da ben, açık
söylemek gerekirse YÖK adına konuşmaya şey değilim. Aslında burada ne YÖK adına ne ÖSYM
adına konuşmaya yetkiliyim. YÖK’ün başkanı var, ÖSYM’nin başkanı var, başkan yardımcıları var.
Ben genel kurulun bir üyesiyim ama buradaki sıfatım hasbelkader FETÖ’nün bu süreçleriyle bir şekilde
karşı karşıya gelmiş bir kişi olmam. Yani YÖK’e gelen yazıların içerisinde işte ne kadar kişi KHK’yla
uzaklaştırılmış, ne kadarı hakkında soruşturma var yani bu sayılara bile… Ben muhatap değilim o
yazılarla çünkü başkan var, başkan yardımcıları var, onunla ilgili çok bir şey söyleyebilecek durumda
değilim. Yani bu ademimerkeziyetçilik yani YÖK’le ilintili sorduğunuz soruyla ilgili kişisel şeyimi
merak ediyorsanız onunla ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Ben, çeşitli vesilelerle yurt dışındaki değişik
ülkelerdeki yapıları inceledim, hani 2008 yılından beri yaklaşık sekiz on yıllık bir süreçte hasbelkader
yükseköğretimle ilgileniyorum, okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Pek çok ülkede gördüğümüz değişik
yapılar var. Federatif yapısı olan ülkelerde, mesela Almanya gibi ülkelerde yükseköğretimle ilgili lokal
birimler var ama Türkiye’ye benzeyen ülkelerde ya yükseköğretim bakanlığı var ya da YÖK benzeri
yükseköğretimle ilgilenen birimler var yani bu tek bir merkezden üniversitelerin yönetilmesinin pozitif,
negatif yönleri var, bunları çok uzun saatlerce konuşulabilecek şeyler ama, yani uluslararası bağlamda
baktığınız zaman tamam, adı YÖK olan bir kurum yok ama onun işlevini gören kurumlar var. Size
basit bir örneğini vereyim: Şu anda ben YÖK’ün yurt dışı diplomalarının uluslararası bağlamda kontrol
edilip denklik verildiği bir birim var YÖK Denklik Birimi diye. Yılda 40 bin evrakın girip çıktığı bir
birim. Mesela YÖK’e yılda 100 bin evrak geliyor, 10 bin tane denklik başvurusu oluyor, 30 bin tane
de ilave evrak geliyor, yani bu birimle uğraşıyorum. Mesela, hani zaman zaman YÖK’te konuşuluyor:
“YÖK’ü kapatalım.” Çok basit bir soru: Bu denklik birimini ne yapacaksınız? Yurt dışından gelen
herkese “Tamam, senin diploman otomatik geçerli.” mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Yani bu bağlamda
düşündüğünüz vakit bir yapının, bir kontrol yapısının olması bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi şart
ama bunun nasıl olacağına, siyaset, yöneticiler vesaireler karar verirler. Benim bu konuda çok bilgi
veyahut da fikir serdetmem çok doğru olmaz diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, Sayın Burhanettin Uysal Bey, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sayın Çavuşoğlu, hoş geldiniz.
Şimdi, 2009 yılında polis meslek yüksekokuluna alınacak öğrenciler için hazırlanan soruların
İnternet ortamında dolaştığını söylediniz ve bunun iptal edilmesi için gayret gösterdiniz ve başarılı
oldunuz. Daha sonra tekrar YÖK üyesi ve ÖSYM Yürütme Kurulunda yer alınca tekrarlanan sınavda
da soruların çalındığını söylediniz. Bunu nasıl tespit ettiniz? Bunu öğrenmek istiyoruz.
İkincisi, tabii, bu Fetullahçı yapılanma ülkemizde kırk yıldır devam ediyor. Hem öğrencilik
hayatınızda hem de çalışma hayatınızda bunlarla hiç yolunuz kesişti mi?
Üçüncü sorum: 15 Temmuz akşamı -bu kadar mücadele vermişsiniz- televizyonda dokuzdan sonra
bir darbe teşebbüsü var, bu darbe teşebbüsünü kimin yaptığına dair bir kanı sizde oluştu mu?
Dördüncüsü: Torpilin kaldırılması için merkezî sınavı getirdik. Tabii, bu sefer merkezi ele geçirecek
olursaneğer hedeflerin, ideallerin, bir örgütün varsa- çok daha kolay bir yöntem oluyor. Bundan sonra
merkezî sınavlarla ilgili bir düşünceniz var mı?
Teşekkür ediyorum.
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YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben teşekkür ediyorum Sayın Vekilim.
Şimdi, öncelikle “Bu soru çalınmasını nasıl tespit ettiniz?” diye sordunuz. ÖSYM yıllardan beri
sınavlar yapıyor. Bütün yapılan sınavlarda, yani özellikle kalabalık, çok sayıda insanların katıldığı
sınavlarda, hatta üniversitelerde 50-60 kişilik bir sınıfın girdiği sınavlarda dahi çokça duyduğumuz
bir ibare vardır. Çan eğrisi diye bir ibare duyarsınız. Çan eğrisi çok basit bir şekilde şudur: Mesela
100 soru sorduğunuzu düşünün, bu soruların 1-2 tanesini yapan kişi sayısı, yani 98’ini yapamayıp 1-2
tanesini yapan kişi sayısı 1-2 kişidir; 100 tanesini yapan sayısı da 1-2 kişidir ve ortaya doğru geldikçe
soru sayısını yapan adedinin çoğaldığını görürsünüz. Yani şöyle bir eğri çıkar karşınıza. Çan eğrisi
dediğimiz eğri böyle eğri olur.
BAŞKAN – Evet.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Bu eğri, sağlıklı bir sınav yaptığınız vakit mutlaka
çıkar, yani hangi sınavı yaparsanız yapın bu eğri çıkar. Mesela şöyle bir şey aklınıza gelebilir: Soruları
zor sorsak bu eğri gene çıkar mı? Soruları zor sorsak bu eğri şu altta çizdiğim gibi çıkar. Soruları zor
sorduğumuzda eğri böyle olur. Peki, soruları kolay sorsak ne olur? Soruları kolay sorsak da bu eğri
şöyle olur, sorular kolay olduğunda eğri böyle olur. Peki, sıkıntılı bir sınav varsa, diyelim ki bir grup var,
soruların bir kısmını ele geçirmiş. O zaman bu eğri şöyle olur: Şu aşağıda gördüğünüz gibi çift hörgüçlü
bir şeye dönüşür, yani çan bir çan değil iki tane hörgücün olduğu bir görüntüye bürünür. Bunun için çok
yüksek ilmî kariyere sahip olmaya gerek yok. Herhangi bir sınavın sonucunu alın, resmine bakın, resim
size söyler, yani o sınavda kopya var mı, yok mu, resim size direkt bir şekilde söyler.
Biraz önceki sizin sorduğunuz “Bu sınavlardaki, hani 2009’da yenilenen sınavda da kopya
olduğunu nasıl tespit ettiniz?” sorusunun cevabı, böyle tespit ettim, yani eğriler bozuktu. İşin özeti o
şekilde.
15 Temmuz akşamı kimin yaptığı hususuna gelince, biz de televizyon seyrederek, televizyondaki
yorumcuların şeyiyle. Yani ben bu yapının işte ordudaki yapılanması vesairesini falan duyuyorduk.
Saat on bire doğru iyice açık hâle geldiği zaman ben de fark ettim.
“Öğrencilik zamanlarında ve diğer zamanlarda bunlarla karşı karşıya geldiniz mi?” sorusu:
Evet. Ben 1981-1985 arası okudum üniversitede. İlk zaman benim de böyle bir yapının, hani -tırnak
içerisinde- böyle bir cemaatin varlığından o dönemde haberim oldu. Arkadaşlarım da oldu bu yapıya
mensup, hatta bu yapıya mensup öğrencilerim de oldu. Ama sürekli aşamadığınız bir gizemleri oluyor.
Yani arkadaş oluyorsunuz, bilmem işte öğrenci oluyor, bilmem ne ama bir gizemli tarafları oluyordu.
İşte şimdi bile belki tam açığa çıkartılamadı bu gizemli taraflarında neler döndüğü. İşte zaman zaman
basına düşerek ortaya çıkartılıyor.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Dördüncü soru vardı: Torpilin kaldırılması için merkezî
sınav mevcut.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ülkemizde baktığımız vakit bu merkezî sınavlara…
Şimdi şöyle söyleyeyim: Yani 2008 yılında ben ÖSYM Yönetim Kuruluna başladığım tarihe kadar
ÖSYM’nin böyle bir dokunulmaz tarafı vardı. Dışarıya da çok bilgi aktarmayan bir yapısı vardı. O
kapalılık sürekli sağlam bir güveni aşılıyordu karşı tarafa. Yani herkes “ÖSYM çok sağlam bir kurum,
çok sağlam bir iş yapıyor, ÖSYM’de sıkıntı olmaz.” güvencesine bir şekilde sahipti fakat bu sınavların
bu şekilde çalınmasıyla dejenere oldu. Yani toplumsal olarak baktığımız vakit bir taraftan merkezî
sınavların toplumun vicdanında, insanların objektif, nesnel bir şekilde işte devlet kademelerine
yerleşmede veyahut da üniversitelerde pozisyonlarla yerleşmede insanların prim verdiği ve takdir ettiği

67

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

16 . 11 . 2016

T: 15

O: 2

bir yöntem olduğunu görüyoruz. Avrupa’da, Amerika’da, pek çok ülkede bu yöntem kullanılmıyor.
Mesela Amerika’da bazı kişilerin size referans olmasıyla üniversiteye başlayabiliyorsunuz veyahut da
sırf bir eyalette oturmuş olmaktan dolayı o üniversitede iş bulabilme şansınız olabiliyor. Türkiye’de
ise ta 1970’li yıllardan beri bu merkezî yerleştirme sınavları yapılıyor üniversiteye girmek için ve
KPSS icat edildikten sonra devlet kademelerine yerleşme için bu şey yapılıyor. Ben, bu merkezî
sınavları toplum vicdanında nesnel olarak kabul edilmiş bir mekanizma oldukları için iyi olarak
değerlendiriyorum fakat diğer taraftan gerekli tedbirlerin ve bunlarla ilgili, yani dışarıya sızmaması
için alınacak tedbirlerin artırılarak yani hem şeffaf bir şekilde hem de sağlıklı bir şekilde bu süreçlerin
yönetilmesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü öbür türlü, insanlarda sürekli işte kişi
ideolojik olarak şu işe alındı, şu partiye yakın olduğu için bu işe alındı, şurası şöyle oldu, böyle oldu.
Bunların getireceği negatiflikler merkezî sınavın sıkıntıları izale edilerek düzeltilmesinin şeyiyle ifna
edilebilir diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Ravza Kavakcı, buyurun efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
Ben de bilgisayar mühendisliği lisansı okudum, gerçi sonradan siyaset bilimine geçiş yaptım ama
şunu sormak istiyorum: Özel kullandıkları kriptolu telefonlar için ya da kendi aralarındaki yazışmalarla
alakalı, özel kullandıkları bir programlama dili var mıydı? Bunu merak ediyorum. Hani mühendis
olmanız hasebiyle soruyorum. Belki buradaki sunumunuzla doğrudan alakalı olmayabilir.
Onun haricinde, Hasan Palaz’a en son ne oldu? Tutuklandı mı? Sizin demin bahsettiğiniz rapora
“Zorla işte tarihini değiştirmesini istedikleri” gibi bir beyanatı olmuş ama siz de zaten yetkisi olmadığını
ifade etmiştiniz, Silikonla alakalı mevzuyu kastediyorum. Sonradan ne oldu? Onu ben kaçırdım,
bulamadım da şimdi baktığımda.
FETÖ örgütünün eğitimle beraber en çok istihbarat için de önemli bir altyapı teşkil eden bilişim
konusunda çalıştığını biliyoruz. İşte TİB’de çok büyük bir temizleme yapıldı, 15 Temmuzun akabinde,
sizin TÜBİTAK’ı zaten biliyoruz. Siz ilk olarak ne zaman fark ettiniz? Bu sunumunuzda bahsettiniz,
TÜBİTAK’ta 2014 müydü? Zannediyorum…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – 2014 başı, evet.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – 2014’te. Ondan evvel de bu sahaya yönlenmeleri dikkatinizi
çekti mi? Onu sormak istiyorum.
Son olarak da YÖK’le alakalı bir sorum var. YÖK bu 15 Temmuz sonrasında gerekli tedbirleri aldı
mı? Daha doğrusu bu FETÖ’cü yapılanmanın, akademideki FETÖ’cü yapılanmanın temizlenmesi için
yeterli adımlar atıldı mı YÖK çerçevesinde? Bunu sormak istiyorum.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Buyurun Çavuşoğlu.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben teşekkür ederim.
Şimdi, Hasan Palaz’ın tutuklu olup olmadığını emin olun ben de takip edemedim. Fakat, biraz önce
de söylediğim gibi, bu kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili savunmada… Şimdi, bizim elimizde
şöyle bir veri vardı: 150 küsur tane telefondan bahsediyoruz. Bunların hepsinin IMEI numarası TİB’e
gönderilmiş, yani TİB’de bir kişi oturuyor bilgisayarın başına. Şu, şu, şu numaraları dinleyelim. Tabii
bunu gayriresmî olarak yapıyor, herhangi bir savcılık yazısı vesaire olmadan. “Şu, şu, şu numaralar
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dinlensin ve dinlemeler emniyetteki şu bilgisayara aktarılsın.” diye bir talimat giriyor bilgisayara,
TİB’deki ana bilgisayara böyle bir talimat giriyor. Şimdi, bu talimatı girmek için ne lazım? IMEI
numaraları lazım. Siz TİB’de çalışan bir mühendissiniz. Yani 150 tane telefonun IMEI’sini nereden
bileceksiniz? Bunun toplu olarak bir yerden gelmesi lazım. Toplu olarak bu TÜBİTAK’ta vardı. Biz
bunu bildirdiğimiz vakit, Hasan Palaz o zaman “Bunu üretici firma da bilebilir.” diye savunmasını
yaptı. Bu arada ilginç bir şey daha var. Şimdi herhangi bir telefonun Türkiye’de kullanılabilmesi
için IMEI numaralarının, biliyorsunuz, bir IMEI havuzuna kaydedilmesi gerekiyor. Yurt dışından bir
telefon getiriyorsunuz, işte BTK’ya gidiyorsunuz “Ben işte yurt dışından telefon getirdim.” Vergisini
ödüyorsunuz, oraya, o havuza kaydediliyor. Dolayısıyla sizin o telefon Türkiye’de kullanıldığı vakit o
havuzda var olan telefonlar Türkiye’nin içindeki network’te kullanılabiliyor. Havuzda yoksa size önce
“Bir ay sonra kapatılacak.” bilmem ne diye bir şey geliyor. Siz de anlıyorsunuz ki havuzda yoksunuz.
Şimdi, bu telefonların da havuza kaydedilmiş olması gerektiğinden hareketle, ben -çünkü Hasan Palaz
“Benim haberim yok.” diye şey yapınca- BTK’ya başvurup oradaki yazıyı arattım ve bulamadık
yazıları. Yani TÜBİTAK’taki yazı da kayıp, BTK’daki yazı da kayıp.
Yani o kadar profesyonel, o kadar ilginç bir şeyleri var ki size bir örnek daha vereyim. Hani
bunların bilişim konusundaki şeyini siz de söylediniz. Şimdi, bu “imaj alma” diye bir kavramdan
bahsediyoruz, “İmaj alınıyor, bilgisayarın imajı alındı.” vesaire falan diye. “İmaj” dediğimiz şey
şu: Bir bilgisayarın sabit diskini alıyorsunuz, yani bilginin saklandığı hard disk dediğimiz sabit
diskini alıyorsunuz, şöyle bir makineye takıyorsunuz. Bir tane de boş bir disk getiriyorsunuz, onu da
alıyorsunuz makineye takıyorsunuz, makinenin düğmesine basıyorsunuz “Bunun içerisinde ne varsa
şuraya kaydet.” diyorsunuz. İmaj alma işi böyledir. Bu işlem bittiği vakit elinizde iki tane disk olur, şu
diskin aynısı. Dolayısıyla bu diski yerine geri verirsiniz, elinizde bu imaj olur ve bu imajda bu diskin
o anki resmini bire bir şey yapar. Yani o andan sonra buna bir şey kaydetseniz bu imaj farklı hâle gelir.
Yani bunun kontrol mekanizmaları var. Şimdi, gelelim bu imajı aldığımız cihaza. Bu cihazın bir özelliği
var. Çok insan bunu bilmez. Cihazı aldığınız tarihten itibaren yapmış olduğunuz imajların kaydını tutar.
Yani şu tarihte şu seri numaralı hard diskin şu seri numaralı hard diske kopyası yapıldı, şu tarihte şu
yapıldı, bu tarihte bu yapıldı diye işte yüzlerce işlem yaptıysanız…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Pardon, tamamını mı tutuyor?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Tamamını.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani bilgi olarak da tamamını tutuyor mu?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU –Hayır, bilgi değil. Sadece seri numaralar, şunlar
bunlar, şu büyüklükte, şu seri numaralı, bilmem şu marka hard disk şuraya kopyalandı diye tutuyor. Ha,
bu bir Emniyette var, bir TÜBİTAK’ta var. TÜBİTAK’ta iki tane cihaz vardı.
Bu kozmik odayla ilgili soruşturma gündeme gelince ben hemen şey yaptım. TÜBİTAK’taki
cihazın birisi bizdeydi, diğer cihazı da istettim. Diğer cihazda o log kayıtlarının da silindiğini gördüm.
Yani takip edemiyorsunuz. Yani o kadar sağlam çalışmışlar ki.
Şimdi “FETÖ’nün eğitimle ilgisini, istihbaratla ilgisini, bilişimle ilgisini ne zaman fark ettiniz?”
sorusunun cevabı: Doğrusu bilişimle ilgisinin ben TÜBİTAK’a başlayıncaya kadar farkında değildim.
TÜBİTAK’a başladıktan sonra anladım bilişimle bu kadar ilgili olduklarını. TÜBİTAK’ta birazcık
bu işlerle uğraştığımız vakit şöyle ilginç bir şey çıktı. Bir gün şey yaparken, Trabzon’da yapılacak
uluslararası bir konferansa TÜBİTAK’ta bir kişinin bir sunum yolladığını gördüm, bir makale
göndermiş. Konu ne? Konu ses değiştirme. Bu ilgimi çekince o kişinin geçmişe yönelik bütün
şeylerine baktım, yani ne tür konular çalışmış ve ses değiştirmeyle ilgili bu kişinin ve TÜBİTAK’ta
bir grubun 1996 yılından beri çalıştığını fark ettik. Bu çok önemli, yani ses değiştirme konusu çok
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önemli. Niye derseniz, mesela ses değiştirmeyle bir erkeğin sesini bayana, bayanın sesini erkeğe
dönüştürebilirsiniz. Ses değiştirmeyle bir kişinin ses özelliklerini öğretip bir sisteme, siz konuşup
sanki o kişi konuşuyormuş gibi konuşturabilirsiniz. Yani bilişimle ilgili olduklarını bu tarz makaleleri
vesaireleri falan yazmaları vasıtasıyla tespit ettik. Orada mesela yeri gelmişken şunu da söyleyebilirim:
Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın bir konuşması İnternet’e düşmüştü. İşte oğluyla bir konuşma
var, işte birazcık kısık sesli, birazcık yüksek sesli kısımları, vesaireleri falan var. Bu, TÜBİTAK’ta
incelendi. O inceleyen grubun içerisinde ben de vardım mesleğim itibarıyla. Gerçi idareci olduğum için
ben imza atmadım ama bizzat o süreci gözlemledim. Orada incelediğimiz vakit şöyle ilginç bir durum
ortaya çıktı. Değişik telefon konuşmalarından alınmış kısımlar var ve bu kısımları bir araya getirmişler
fakat…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Kopyalayıp yapıştırmışlar mı?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet, evet yapıştırmışlar.
Şimdi, şöyle bir şey söyleyeyim: Herhangi bir telefonda iki kişi birbiriyle konuşurken bant genişliği
çok daralmasın diye, yani şeyin istiap haddi dolmasın diye telefonlarda 4 kilohertzlik bir şey kullanılır.
Önce şeyi söyleyeyim de, şimdi insanın kulağının duyma frekansı aralığı 20 hertz ile 20 kilohertz
arasındadeğişir. Yani bir ses, duyduğumuz sıradan bir ses 20 hertzden başlar, 20 kilohertze kadar gider.
BAŞKAN – Hocam, çok teknik detay olunca mühendislik alanında bilgisi olmayanlar ve
tutanaklarda zorlanabiliriz. Yani müdahale etmek istemedim ama bunu da dikkate almanızı rica
ediyorum.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Burada bunu söylemem lazım diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Peki, buyurun.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – 20 hertz ile 20 kilohertz arasındaki sesleri duyabilir
insan, hayvanlar daha yükseklerini duyar, vesaire. Telefonlardaysa sadece 4 kilohertz kullanılır. Mesela
telefonda kaliteli bir müzik dinleyemezsiniz çünkü dinlediğiniz aralığı kısıtlıyorsunuz. O telefon
görüşmesinde, mesela “Tamamen sıfırlandı mı?” ibaresinin dışarıdaki konuşmalardan hece hece alınıp
oraya yapıştırıldığını o frekans spektrumunda biz gördük. Yani 4 kilohertz olması gereken telefon
konuşmasının içerisinde 7, 8, 10 kilohertzlik kısımlar vardı. Yani siz telefonda konuştuğunuz vakit öyle
bir şey olamaz ve bu konuşmaları birleştirdiğiniz yerlerde böyle -biz “speik” deriz ona- atlamalar vardı.
Onu da şöyle yapabilirlerdi esasında. Hani bilişimle ilgili usta olduklarını siz söylediniz. Ben olsaydım,
onu bir filtreden geçirip tırpanlardım, yani olmaması gereken yerden tırpanlar öyle yapardım. Ama
kendilerine o kadar güveniyorlar ki böyle bir şey yapma ihtiyacı bile hissetmemişler. Yani 2014 öncesi,
dediğim gibi, çok farkında değildim bilişimle bu kadar ilintili olduklarının.
Yani YÖK’le ilgili sorduğunuz soruyla ilgili olarak da bunu YÖK’ün yetkililerine sorsak daha iyi
olur.
BAŞKAN – Orada ilginç bir şey söylediniz tabii Sayın Çavuşoğlu. Tırnak içinde o “Tamamen
sıfırlandı mı?” söylemini yapılan bu incelemede “kes-kopyala-yapıştır” mı diyelim, yani o metot…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Dışarıdan, telefon görüşmesi dahi değil, yani
normal, dışarıdan yapılan bir konuşmanın şeyi. Yani mesela diğerleri dört-beş konuşmanın kesilip
yapıştırılmasıyla oluşturulmuş ama o “Tamamen sıfırlandı mı?” ibaresi dışarıdaki herhangi bir
konuşmada işte Cumhurbaşkanımız “Tam” derken “Ta-ma-men sı-fır-lan-dı-mı” ibarelerinin… Artık
mitingde mi söylemiştir… Ha şöyle bir şey de var: TÜBİTAK’ın Mecliste, onunla ilgili de ilginç bir
şey fark ettim. TÜTİBAK, Mecliste konuşmaların otomatik olarak yazıya dökülmesine dair bir proje
yapmış. Yani ne demek? Diyelim ki siz konuşuyorsunuz…
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BAŞKAN – Telefonlarda var, dikte programı, onun gibi mi? Konuşuyoruz, yazıyor.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet, onun gibi. Konuşuluyor, yazıyor.
Öyle bir proje yapılmış Mecliste. Şu anda kullanılıyor mu, bilmiyorum. Yani TÜBİTAK’taki o
bahsettiğim elemanların yaptığı bir proje. Dolayısıyla şey arşivi sıkıntılı değil.
BAŞKAN – Meclis arşivi ellerinde yani.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ellerinde. Yani o örneklemeler alınmıştır veyahut da
miting meydanından alın, televizyondan alın, nereden alırsanız alın ama şey farklı.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Tamam, değil mi Ravza Hanım, sorular.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Tamam.
BAŞKAN – Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Hoş geldiniz Hocam.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Hoş bulduk.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tabii CV’nizi okuduk, sunumunuzu da dinledik. Siz hem
hocasınız, bir bilişimcisiniz hem de bir yöneticisiniz.
Şimdi, 2009 ile 2010’daki sınav yolsuzluklarıyla ilgili o dönem ÖSYM’de Yönetim Kurulu üyesi
olarak görev yaptığınızı ve bu konuyla ilgili olarak savcı Şadan Sakınan’a gerekli bilgileri verdiğinizi
söylediniz. Pekâlâ, kurumun amirlerine bu bilgiyi vermediniz mi? Şimdi, bu önemli bir konu. Şunun
için önemli bir konu: Ben de yıllarca yöneticilik yapmış bir insanım. İdare, önüne bir olay geldiği zaman
iki tane soruşturma yapar; bir adli soruşturma olur, bir de idari soruşturma olur. Adli soruşturmayı savcı
akamete uğrattı. İdari soruşturma bu işin neresinde? Birinci merak ettiğim konu bu.
İkincisi…
İsterseniz soruları tek tek de sorabilirim, biraz farklı konularda oldu.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – O zaman ben cevaplayayım, ondan sonra şey yapın
isterseniz. Böylece unutmamış, atlamamış oluruz.
Biraz önce de söylediğim gibi, ÖSYM’yle ilgili şöyle bir algı vardı: ÖSYM çok sağlam, çok
iyi çalışan bir kurum ve zannediyorum, o zamanki yönetim de “Ya, burası iyi kötü çalışıyor, buraya
dokunuldu imajı vermeyelim.” diye… Hatta bana orayı beni bir bilişimci olarak gönderdikleri vakit,
şimdi ben süreçleri bilmiyorum, tamam, bilgisayarcıyım falan ama ÖSYM’de ne oluyor, ne bitiyor
veyahut da süreçler nasıl şey yapıyor, yani bilgim çerçevesinde ne biliyorsam o kadarını biliyorum
yani özel bir bilgim yok orayla ilintili. Yani, benim için esasında o iki buçuk yıllık dönem bir öğrenme
dönemi oldu. Yani, nasıl oluyor, hangi sistemde, hangi…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Benim burada sormak istediğim konu şu: Savcıya aktardığınız
bilgileri kendi ÖSYM yönetimine aktarmadınız mı?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şimdi oraya gelmeye çalışıyorum.
Şimdi, Yönetim Kurulu üyesi olarak bizim pozisyonumuz şuydu: Ayda bir ÖSYM’nin Yönetim
Kurulu toplantılarına gidiyoruz, bazı kararlar alıyoruz. İşte, şu sınavı ne zaman yapalım, şu sınavda şu
kişi kopya çekmiş, sınavını iptal edelim mi, etmeyelim mi, buna benzer kararlar alıyoruz. Orada benim
gözlemlediğim şöyle bir şey var. Ünal Hoca o zaman Başkanımız:. Ünal Hoca mümkün mertebe bizimle
verileri paylaşmıyordu. Yani, mesela şöyle bir şey yoktu: Mesela, ben biraz önce ne dedim? 2009
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yılında yapılan sınavın verilerini alıp baktım ve 2008’de iptal ettiğimiz şeyin aynısının tekrar olduğunu
gördüm dedim ya, onu o zaman görme şansım yoktu. Bir, o tecrübe ve bilgi birikimim yoktu; iki, Ünal
Hoca -bunları kendileri görüyor mu görmüyor mu kendisine sormak lazım- bunları görüyor idiyse niye
bununla ilgili bir şey yapmadı veyahut da bizimle niye paylaşmadı, onu bilmiyorum ama bizim şu anki
rahatlıkta o bilgilere erişme şansımız yoktu. Yalnız şunu ben biliyorum: Ünal Hoca’yı güvenlikle ilgili
pek çok konuda uyardım. O zamanki YÖK Başkanına, başkan vekillerine falan aktardığım hususlar
oldu. Mesela, ne konusunda? Bir gün bir sınav kâğıdı kaybolmuş, bu, çok stratejik, kritik bir şeydir.
Ne esnasında? Kutular açılıyor, şeyler derleniyor, evraklar toparlanıyor, bir gün sonra bir kişi geliyor,
çalışanlardan bir tanesi, diyor ki:“Ben şu kâğıdı yerde buldum.” Bir kişiye ait bir cevap kâğıdı. Hocam
bu ne demek ya, böyle bir şey olabilir mi? Hemen kamera kayıtlarını getirin bakalım, ne olmuş ne
bitmiş?” Ve ne dediler biliyor musunuz? “Ya, bizim oradaki sistem çalışmıyor.” dediler. Ben dedim ki
“Hocam, siz ne yapıyorsunuz?” “Ya, Hoca, hırsıza kilit mi olur, bir şey olmaz.” dedi. Yani, Hocanın,
yaşlılıktan mı diyeceksiniz, artık teknolojiden uzak kaldığından mı diyeceksiniz böyle bir rahat şeyi
vardı. Ben bunu şeye de yormuyorum yani, bunun arkasında bir şey vardır anlamında şey yapmıyorum
ama maalesef böyle bir şey vardı. Yani, Hocayla bu konuda çok şeyimiz oldu. Ve size şu ilginç şeyi
söyleyeyim: ÖSYM’de son zamanlara kadar bilgisayarda yapılan işlerin “log”lanması söz konusu
değildi. Yani ben burada açıkça söylemekte bir beis görmüyorum. Yani, diyelim ki siz ÖSYM’deki
kişilerin cevaplarına ve şeylerine erişen bir kişi olun, o salahiyeti olan bir kişi olun. Mesela, ben sınava
girdim, 40 tane yanlış, 20 tane doğru yaptım. Siz bilgisayara girip o 40’ı 20, 20’yi de 40 yapsanız
bunu kaydedip, bununla ilgili “Ya, bunu kim yapmış?” diye bakılabilecek bir mekanizma yoktu. Yani,
dolayısıyla, istismara çok açıktı. Ha, bunların hepsini ben o süreçte yaşayarak, sorgulayarak öğrendim,
uyarılarımı da zaman zaman yaptım Hocaya ama yani iş, o bahsettiğim 2010 süreci patladıktan sonra
yaşadıklarımızı yaşadık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hocam, benim burada sorduğum ne soru şu: Siz savcıya
anlattıklarınızı Başkana anlattınız mı, anlatmadınız mı?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Tabii ki anlattım canım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Anlattınız.
O zaman Sayın Başkanım, tutanaklara geçsin: O sınavdan sonra ÖSYM kendi içerisinde bir idari
soruşturma yapmış mı? Yapmışsa sonucu ne olmuş? Bunu isteyelim yazılı olarak. Bu, önemli bir konu.
Yani, şimdi, adli kısmı ayrı bir şey bunun, idari kısmı ayrı bir şey. Bu kısmı bence çok önemli.
BAŞKAN – İsteyelim, tamam.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, gene, Türkiye’de çok önemli bir konu -siz, YÖK’te hem
kendiniz de öğretim üyesisiniz hem de YÖK üyesi olarak hâlâ çalışmaktasınız- akademik unvanlar
konusu var. Şimdi, YÖK’ün, bir, kendi üniversiteler için personel alımı konusunda uyguladığı merkezî
personel alımı, araştırma görevlisi alımı meselesi var; ikincisi de FETÖ’nün yaptığı çok önemli başka
bir operasyon var kamu ayağında. Kamudaki birçok terfi yönetmeliğinde alınan akademik unvanlar,
akademik unvan elde eden kişiyi eşitlerinin önüne geçiriyor. Bu manada da çok sayıda insana belki
kamuda tarihin… Bunların sayılarını da aslında araştırıp öğrenmek lazım, bu bilgileri de istemek lazım
YÖK’ten. Kamu personelinin herhâlde bu son on-on beş yıl içerisinde olağanüstü bir şekilde, eskiden
görmediğimiz, aklımıza gelmeyen şekilde akademik unvan temini var. Bunlar içerisinde cemaatin, bu
FETÖ’nün nasıl bir yapılanması var? Bununla ilgili verebileceğiniz, bize söyleyebileceğiniz bir şey
var mı?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şöyle söyleyeyim: Bu konu savcılıkta ve araştırılıyor.
Yani o kadar bilgim var.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama idari tahkikat gene yok burada öyle mi?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU - Efendim?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) –İdari tahkikat gene yok.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yani idari olarak şöyle bir zorluk var: Genelde yani
üniversitelerin içerisinde olan biteni üniversiteler kendi içerisinde tahkikat yaparak… Yani diyelim
ki şöyle… Şöyle bir örnek hatırladım siz söyleyince: Bu Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinin
Rektörü olarak yeni atanan rektör arkadaşımız bana vermişti bu örneği. Bir o şehirdeki Sürat Kargonun
Müdürünü doktoraya alıyorlar, Sürat Kargonun Müdürünü ve iki sene içerisinde -yani akademik jargona
vâkıf olanlar bunu rahat anlayacaklar- 50-60 makalesi olan bir doçente dönüşüyor kişi. Yani ne oluyor?
Hızlı bir şekilde doktorasını bitirtiyorlar, doçentlik mekanizmasını yani üyelerin yani FETÖ’ye üye
kişilerin jüriye denk gelmesiyle veyahut da denk getirilmesiyle sağlıyorlar ve belki çeşitli şehirlerdeki
elemanlarına “Şu arkadaşımıza bir makale yazın.” diyerek, işte, onlarca makale yazdırıyorlar ve adam
bir anda Türkiye’nin en parlak doçenti, akademisyenlerinden birisi hâline geliyor.
Bunu ancak o… Şimdi YÖK’ün, yani 200 tane üniversitede kim kime doktora veriyor, hangi
yüksek lisans programına kaç kişi kayıtlı gibi bir şeyi takip edebilecek bir şeyi yok. Hani biz bir
taraftan şeyi diyoruz: “Ya, bu ademimerkeziyetçilik, YÖK bu kadar merkezî, niye bu kadar şey,
bunu kaldıralım.” vesaire falan tarzı şeyler söyleniyor, diğer taraftan da “Ya, YÖK Türkiye’deki 200
üniversitenin içerisine FETÖ’ler ne kadar adamı doktor yaptılar, ne kadar adamı yükselterek devlet
mekanizmalarında yükselmelerini sağladılar, YÖK’ün bundan haberi yok mu?” diye yani bence haksız
bir soruya muhatap oluyor YÖK. Orada öyle bir sıkıntı var.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sınavsız…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Olur mu canım.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yani ben öyle anladım, öyle cevapladım yani.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) –Şimdi, YÖK Denetleme Kurulu diye bir şey var.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – YÖK Denetleme Kurulu, bu konu artık öncesinde –atıyorum2007’de, 2006’da, 2005’te kimsenin aklında yoktu ama 17-25 Aralıktan sonra da YÖK’te kimsenin
aklına gelmedi mi “Arkadaş, bu işler nasıl yapılıyor?” Bu YÖK Denetleme Kurulu üniversitelere gidip
bu manada bir çalışma yapmadı mı şu ana kadar? İdari tahkikat olmadan, savcılar bu işin ne kadarını
çözebilirler? Allah aşkına, Hocam yani burada birbirimizi birazcık daha açık ifade edelim. Yani bu idare
devreye girmeden burada savcı bunu nasıl yapacak ki?
BAŞKAN – İdari olarak bir şeyler yapıldı mı? Yani Mehmet Bey bunu soruyor yani idari olarak
sizin bilginiz var mı, idari soruşturma… Bu konuda bilginiz varsa verin.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Benim bildiğim şu var: YÖK Denetleme Kuruluna
gelen bütün ihbarlar değerlendiriliyor yani bunu net olarak biliyorum ve bunlarla ilgili soruşturmalar
yapılıyor. Fakat biraz önce de söylediğim gibi, ya, bu işin boyutu, nesnel olarak ve gerçekçi olarak
baktığımız vakit yani o kadar kolay, basitçe halledilebilecek bir şey değil. Fakat savcılığa intikal eden
hususlarda ben sonuç çıkacağı kanaatindeyim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi bakın, 200 tane üniversite var. Savcıların her birisinin
görevi, sorumluluğu, her bölgedeki savcı ayrı ama sonuçta -bazıları tartışabilir YÖK’ün varlığını amaşimdi 200 tane üniversitenin olduğu bir yerde devletin, merkezî sistemin bu üniversiteleri denetleme
esas fonksiyonu. Şimdi bunları burada…
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YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU -10 kişi denetliyor, 10 kişi var zaten.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 10 kişi… Kendi, üniversitelere talimat verir, bu konuda
yapılanlarla ilgili her üniversiteye, rektörlere kendisi YÖK bir talimat verir. Rektörler bu araştırmaları
yapar, bu araştırmalar üzerinden gerekli görülenlere, Denetleme Kurulundan da o denetlemeciler gider.
Yani bununla ilgili yapılmış bir şey yok anlaşıldığı kadarıyla?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yok, benim haberim yok.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Haberim yok.”
Gene, araştırma görevlisi kadrolarında bu yurt dışına görevlendirmelerle ilgili olarak YÖK’ün
fonksiyonu nedir?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yurt dışına YÖK şu anda araştırma görevlisi
görevlendirmiyor, yapmıyor, göndermiyor.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Üniversitelerin görevlendirmesi… Her üniversite kendisi mi
yapıyor bu işi?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şu anda çok nadirattan. Onların oluru da YÖK’e
geliyor ama YÖK şu anda, 1416’yla Millî Eğitim bursuyla gidenler dışında kendisi çok araştırma
görevlisi göndermiyor. Yani ben onu biliyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu biraz önce bahsettiğiniz dinlemelerle ilgili olarak, tabii ki
Türkiye’de haklı haksız bir sürü dinlemenin yapıldığı artık ortada. Ancak bu çok önemli bir şeyden
bahsettiniz, işte, 150 küsur tane kriptolu telefondan 76 tanesinin dinlendiği. Ki bu çok önemli bir iddia.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – İddia değil, ispatlanmış bir şey.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İspatlanmışsa da şimdi bu kriptolu telefonların kriptosunun on
beş yirmi saniyede kırılabildiğini söylediniz.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, pekâlâ bu kadar basit kriptolu cihazları Başbakanlık,
Genelkurmay gibi devletin en önemli noktalarına alımını yapan kim? Yani niye bu dünyadaki başka
kriptolu telefonlar dinlenmiyor da bizimki dinleniyor? Bunları kim almış, nasıl almış, nereden almış?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şimdi, şöyle bir durum var. Yani hani bunları
alımdan ziyade şöyle düşünün: Yani Meclis. Meclisin içerisinde işte diyelim ki çalışan bilişimciler
var. Siz bilişimcilere diyorsunuz ki: “Ya, çocuklar, bize bir program yazın, bu programda biz mesela
günlük randevularımızı takip edelim, işte gelen gidenleri onun üzerinden şey yapalım, randevu verelim,
işte günlük işlerimizi, notlarımızı oraya alalım.” Ve bu sizin bilişimci kişi böyle bir program yapsa, bu
programı da öyle bir akortlasa ki sizin bütün randevularınız, bütün görüşmeleriniz aynı zamanda işte
dışarıda filancaya gönderilse ne yapacaksınız?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Pensilvanya’ya da…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Devlet, bir devlet kurumuna demiş ki: “Bize şöyle
sağlam bir şey yap yani bize bir silah yap.” Silah yapmış ama bir bakıyorsunuz, silah sizi vuruyor. Yani
şey bu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani bunu yapanlarla ilgili savcılık soruşturması dışında bir
idari soruşturma yapıldı mı? Bu adamlar hâlihazırda şimdi…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Hayır, idari soruşturma yapılmadı, onları biz derhâl
savcılığa bildirdik. Yani idari soruşturma yapılmadı. İdari soruşturma yapmak, o işlemi geciktirir.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Niye?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şimdi siz kişi çalıştırıyorsunuz en stratejik, en hassas
noktalarda… Yani bilmiyorum hiç TÜBİTAK’a girdiniz mi? Bazı birimlere böyle zor giriliyor, hani
kartlar, kimlikler, özel şeyler. Mesela TÜBİTAK’ın “SAGE” diye bir birimi var, Türkiye’nin bütün füze
teknolojileri orada geliştiriliyor. Yani oraya siz mesela elinizi kolunuzu sallaya sallaya giremezsiniz.
Yani şimdi böyle kritik bir yerde çalışan bir kişi, sizin o yaptığınız füzenin bir kenarına, yazılımında bir
yerine bir harf fazladan eklese, sizin o füze şeyden sapar, uçarken hedefini vurmaz.
Şimdi, böyle kritik işi yapan bir pozisyonla muhatap olduğunuz kişiyi, ya, ben soruşturma yapayım
şeyi değil, ben derhâl savcılığa…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Efendim, savcılığın adli soruşturmasıyla idari soruşturma zaten
eş zamanlı yürür. Bunları savcılığa bildirmek, idari soruşturma yapmaya engel olmaz ki.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yok, idari soruşturmalar da yapıldı, o dönemde
yapıldı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, TÜBİTAK’ın personel alım politikasıyla ilgili daha önce
konuşmanız sırasında Başkanım, verdiğiniz bilgiler var. Yani keyfî olarak, istenilen projede, istenilen
kişilerin alınabildiği. Şimdi de hâlihazırda da sanıyorum TÜBİTAK’ın yaptığı birtakım sözleşmelerle,
işlerle ilgili olarak onu uygulayacak personeli bir sınavla, vesaire değil de gene o projede hizmet alımı
olarak çalıştırdığını biliyorum şu anda da. Dolayısıyla, bu TÜBİTAK’ın personel alımı konusunda da
şu anda ciddi politika var mı?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Aynı usul devam ediyor mu?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yok. Biz o dönemde şöyle bir mekanizma geliştirdik:
Kişilerin diploma puanları, diploma notları ve ÖSS sınavına girip aldıkları yani sıralamada girdikleri
pozisyonla sıralamalarını şey yaptık. Şöyle bir örnek vereyim, daha iyi anlarsınız: Şimdi biliyorsunuz,
diploma notları 4 üzerinden şeyleniyor. Şimdi diyelim ki siz ODTÜ elektrik mühendisliğine girdiniz
ve 8 bininci oldunuz veya 10 bininci oldunuz. Biz şöyle bir formül geliştirdik: 10.000 bölü 1 yani eğer
ilk 10 bine girdiyseniz 1 puanınız oluyor, 1 alıyorsunuz. Diploma notunuz kaç? 2,5. ODTÜ mezunu,
2,5’la mezun bir kişisiniz. 2,5 artı 1; 3,5 yapıyor. Sizin puanınızı bir kenara yazdık. Diyelim ki başka
bir aday da Erciyes Üniversitesinden geldi, diyelim ki 80 binle geldi veyahut da 100 binle geldi -hesap
kolay olsun diye bir örnek vereyim- 100 bininci olarak yerleşti oraya. Bu kişi 3,2’yle mezun olsun yani
yüksek bir skorla mezun olsun. 10 binin dilimleri itibarıyla şey hesaplandığı için, 100 binden dolayı
onun şeyi 0,1 olacak, o eklenecek puan 0,1 olacak. 3,2; 0,1 daha 3,3. ODTÜ’lü 2,5’la mezun olmasına
rağmen, bu Erciyes Üniversitesinden mezun olanın önüne geçiyor. Yani olayı biraz abartarak anlattım
ki rahat şey edilsin.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Anladım.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Teknik personel böyle bir mekanizmayla ve daha
önce de söylediğim gibi, gönderilen pek çok kişiyi tekrar geri alma yoluna gittim, dönenler döndükleri
takdirde. Yani öyle bir şeyim oldu o zaman.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani TÜBİTAK gibi, efendime söyleyeyim, ÖSYM gibi,
kimsenin elini kolunu sallayarak giremeyeceği kurumlarda çalıştınız ama oralarda gördünüz ki FETÖ
buralara elini kolunu sallayarak girmiş, durum onu gösteriyor yani.
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YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yani neyi sallayarak girdiklerini tam şey
yapamayacağım ama yani ÖSYM’de normal devlete giriş mekanizmaları geçerli. Yani TÜBİTAK’ta
farklı. TÜBİTAK’ta, biraz önce söylediğim gibi, SGK’ya bağlı olarak çalışıyorsunuz fakat ÖSYM’de
şunu da söylemeden geçemeyeceğim -TÜBİTAK’dayken bilirkişiliklerden bahsettim- ÖSYM’deki
çalışanların diskleri de incelemeye geldi, TÜBİTAK’ta bize diskleri de geldi. Orada şunu fark ettim:
Tabii orada, o disklere göre o çalışanların özeline de birazcık girmiş oluyoruz. Çalışanlarla ilgili -bazı
yukarı pozisyonu şey yapan insanlar- işte aralarındaki gönül ilişkileri, ondan sonra bazılarının her hafta
poker oynadıkları, hatta bir kısmının Las Vegas’a kumar oynamaya gittikleri detaylarına vâkıf oldum
yani o şeyleri incelerken.
Şimdi bir taraftan da şöyle düşünüyorum: Yani böyle şeyleri olan, defoları olan -tırnak içerisindekişilerin telefonlarının dinlendiğini farz edin, bu kişilerin gizli hayatlarının hani bu işlere meraklı olan
bir grupça gözetlendiğini… O kişilere her şeyi yaptırırsınız ya. Yani illa oraya FETÖ’cü tıkmanıza
da gerek yok yani o kişilere “Getir bakayım, yoksa senin şu şeyini ortaya koyarız.” dendiği vakit ne
demiştir o kişiler, bilmiyorum yani.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, 2009’da 2008’de polis meslek yüksek okulu giriş
sınavının iptal edildiği ortada. Pekâlâ, bundan sonraki sınavda da sonradan şimdi vâkıf oldum, gene
yolsuzluk yapılmış dediniz. Yani hiçbir ilave tedbir alınmamış mı yeniden bir sınav yolsuzluğu
yapılmamasıyla ilgili?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yani o tarihte alındığını bilmiyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bilmiyorsunuz.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – O tarihte bilmiyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, merkezî sınav konusu, tabii Türkiye’de çok önemli.
1981’de ben de üniversite sınavına girdim, Ankara Siyasala geldim. O zaman, sokağa çıksaydık,
Türkiye’nin her yerinde, Anadolu’nun her yerinde herhangi bir kişinin Türkiye’de üniversite sınavında
yolsuzluk yapılacağına ilişkin bir şeyi aklına getirmesi mümkün değildi. Yani sınavı kazanan da
ben kazandım diyordu, kaybeden de ben kaybettim diyordu. Yani bir yolsuzluk aklına gelmiyordu.
Şimdi bu artık birkaç türlü aklımızda şu anda. İşte bir tanesi, elbette ki belki şu anda Türkiye gibi
ülkelerde en önemli ölçü yine merkezî sınav. Bunun bir şekilde arızalarının giderek devam ettirilmesi
lazım ama burada iki tane risk var. Birisini biraz önce söylediniz, merkezin ele geçirilmesi. İkincisi
de Türkiye’de, Türkiye’nin belli bölgelerindeki uygulama alanlarının ele geçirilmesi. Mesela, tam
yıllarını hatırlamıyorum ama 2007-2008 olabilir, o tarihlerde üç yıl üst üste üniversite sınavında Bitlis
ili Türkçede Türkiye 3’üncüsü oldu. Bir de bu tip örneklemeler var.
Siz, Türkiye’nin her yerinde merkezî sınavın sağlıklı uygulandığına inanıyor musunuz bu işin
içinde olan birisi olarak?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben, yani sadece bu ÖSYM ve YÖK geçmişimde
değil, üniversite öğretim üyesi olduğumdan beri yani 1985, 1986 yılından beri ve hâlen Türkiye’nin
her yerine ÖSYM’nin gönderdiği gözlemci, ÖSYM temsilcisi yani oradaki olayları gözetleyen
kişi pozisyonunda gittim. En kritik bölgelerine de gittim. Hatta öyle ilginç bir şey oldu ki yani bu
TÜBİTAK’taki 2010 KPSS’yle ilgili benim girişimleri işte FETÖ’yü o kadar rahatsız etti ki beni 2
defa Zaman gazetesine manşet yaptılar “ÖSYM’de sınavın güvenliğinden o sorumluymuş, o çaldırmış
soruları.” diye. Yani ben bir iki “tweet” atmıştım işte “Ben Diyarbakır Bismil’de şunları yaşadım,
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bilmem Şırnak’ta şöyle şeyler geldi başıma.” diye güvenlikle ilgili birkaç olayı aktarmıştım orada
çünkü silahlı şeylerle karşılaştım yani silahlı kişilerle karşılaştım, tehditlerle falan karşılaştım yani
ÖSYM temsilcisi olarak.
2 defa Zaman gazetesine manşet oldum. Hatta birinde şöyle bir manşet attılar: “ÖSYM sınavlarını
Meteksan’a ihale ederek devleti 157 milyon lira zarara uğrattı.” diye. İşin ilginç tarafı, ÖSYM’nin şu
anda ana taşeronu kırk yıldır falan Meteksan, şu anda hâlâ Meteksan ve bu süreçlerin hiçbirinde ben
ne oldum ne imzam var, hiç haberim bile yok yani bu olan şeylerden ama yani toplumu yönlendirme
konusunda bu kişiler çok usta oldukları için, yalnızca bilişim, istihbarattır, eğitim falan değil, toplumu
yönlendirmede de çok usta oldukları için öyle bir yönlendirme yapmışlardı.
Sorunuzun esas unsuruna gelecek olursak yani “Şu anda güvenli yapılıyor mu?” sorusunun
cevabı, kritik olan yerlerin hepsinde şu anda sınavlarda kamera var ve bu kameralarla sınav başından
sonuna kadar çekiliyor. Mesela buraya hâkim, şu hoparlörün olduğu yere bir kamera konuluyor ve
bu kameralardaki görüntülerin hepsi baştan sona kadar inceleniyor. Bazen sınavdan dokuz ay sonra,
diyelim ki burada sınavda kopya çektiğini kamerayla tespit ettiğimiz bir kişinin sınavı tak diye iptal
ediliyor dokuz ay sonra. Yani siz hatta üniversiteye yerleşmiş oluyorsunuz, bilmem ne oluyorsunuz, bir
bakıyorsunuz, sınavınız iptal edilmiş.
Eskiye nazaran şu anki uygulanan tedbirlerle sınavın şeyinin…
BAŞKAN – Güvenliğinin…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU - …bireysel olarak güvenliği konusunda daha güvenli
olduğu kanaati var bende.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kamera uygulaması ne zamandan beri var Hocam?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Önce pilot olarak başladı, şu anda yani 80-100 bin
tane toplam sınıf var şeyin yapıldığı. Yani şu anda yarısı kadar kamera var. Kamera uygulaması yani
pilot olarak da sayarsanız üç seneyi aşkın bir süredir var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yeni yani?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yeni daha, evet yeni.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Hocam.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Tabii, teknik bilgiler de olunca Mehmet Bey önemli şeyler sordu, cevaplar da kayıtlara geçti.
Mehmet Bey’in sorusuyla ilgili, hani 1981 mi sizin giriş?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet.
BAŞKAN – 1973’te üniversite sınavına girdim. Ne gelecek diye bakarken “iptal” geldi. 1973
yılında da üniversite sınavları, sorular çalındığı için iptal edildi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama o zaman merkezî yapılmıyordu, o zaman okullar kendileri
yapıyordu.
BAŞKAN – Yok, merkeziydi. 1973, girenler varsa hatırlar. Tabii, şaşırdık yani biz de o zaman yeni
bitirdik liseyi. İptal oldu, yeniden, tümden merkezî bir sınav daha yapıldı. Herhâlde bu konunun tarihi
böyle biraz var. Ben 1973’e şahit olduğum için onu ifade edeyim dedim.
Buyurun Belma Hanım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hocam, teşekkür ederiz, bize açıklamalarda bulundunuz.
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FETÖ grubu sizinle de çok uğraşmış, Zaman gazetesinde manşetler atmış, sonra siz açıklamalar
yapmışsınız, ben bunların hepsini okudum. Birkaç şapkanız var, TÜBİTAK var, ÖSYM var, YÖK var.
Benim sorularım üçüyle de bağlantılı. Biraz evvel dediniz ki: “TÜBİTAK üzerine vazife olmamasına
rağmen sistem kurularak devlet kurumlarına yazılım yapmış.” Yüksek Seçim Kuruluna da yazılım
yaptılar mı? Yaptıkları bu yazılımdan dolayı herhangi bir sıkıntı, mağduriyet, usulsüzlük vesaire,
bu YÖK, 15 Temmuzdan sonra tespit edildi mi? Bununla ilgili bir bilginiz var mı, bunu öğrenmek
istiyorum.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ondan haberim yok, öyle bir yazılım…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yüksek Seçim Kuruluna yaptı mı, onu da bilmiyorsunuz.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Bilmiyorum, yok.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hâlâ yazılım yapmaya devam ediyor mu TÜBİTAK?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yani yürüttükleri bazı yazılım projeleri var.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ama oradaki zaten bürokratların yani elemanların çoğu
değişti.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Epey değişim oldu oralarda, evet.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Birinci sorum buydu.
İkincisi: Yine ÖSYM’yle mi yapılıyor o sınav, çok emin değilim, akademik bir çalışmam yok
benim. 2013-2015 yılları arasında doçentlik sınavına geçmek için yapılan İngilizce sınavının sisteminin
değiştirildiği söyleniyor. İsmi IELTS. Bu sınavın sistemi değiştirilerek veya puanlama sistemi
değiştirilerek on yıl, İngilizce sınavına veya yabancı dil sınavına girip doçentliği hak etmemiş insanlar
bu sınav değişikliğiyle birlikte ciddi oranda doçentliği geçip… Zaten doçentliği aldıktan sonra, beş sene
sonra otomatik olarak kadro açılıyor, profesör oluyorlar galiba. Böyle bir sistem değişikliği veya sınav
neticelerinin tespiti sistemini değiştirerek üniversiteye ciddi sayıda FETÖ mensubu akademisyenin
girdiği söyleniyor. Böyle bir tespitiniz var mı?
Bir de Anadolu üniversitelerinden İstanbul’daki üniversitelere, Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul
Üniversitesine geçişler yapıldığı ve bunların direkt dekan olduğu veya daha üst kadrolarda görev aldığı,
bölüm başkanı olduğu şeklinde konuşmalar var, bilgiler var. YÖK’ün bu konuda bir çalışması var mı,
bunlar doğru mudur? Bunu öğrenmek istiyorum. İkinci sorum da bu.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Üçüncü bir sorum daha var.
BAŞKAN – Var değil mi?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Evet. Buna cevap verirseniz.
BAŞKAN – Tamam.
Sayın Çavuşoğlu, buyurun.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şimdi, IELTS sınavını şöyle söyleyeyim: Şimdi,
biliyorsunuz üniversitede akademik olarak doktoranızı yaptıktan sonra yardımcı doçent olabiliyorsunuz,
ardından doçent, ardından profesör oluyorsunuz. Yardımcı doçentlikten doçentliğe geçiş bir imtihan
sürecine tabi. Yani bir dil sınavı oluyor, arkasından da bir bilimsel sınav oluyor, yaptığınız yayınlar
vesaireler. Doçentlikten profesörlüğe geçmekse biraz prosedürel bir şey çok şey değil, orada çok sınav
falan yok.
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Şimdi, dolayısıyla, yardımcı doçentlikten doçentliğe geçmek için iki husus var. Birisi, İngilizce
sınavı, diğer bilim sınavı. Bilim zaten işte makale falan yazıyorsunuz. Şimdi, TÜBİTAK’ta başladıktan
sonra ben YÖK’te aynı zamanda doçentlik jürisi belirleme komisyonunda görevliydim. Yani mesela
işte diyelim ki 50 kişi elektrik mühendisliğinden şey olmak istiyor, doçent olarak başvuruda bulunuyor.
Normalde ÖSYM’nin yaptığı ÜDS, KPDS sınavları var, Amerika’nın yaptığı TOEFL sınavı var, bir de
İngilizlerin yaptığı IELTS sınavı var. Birdenbire IELTS’le başvuranların çoğaldığını fark ettim yani o
dosyaları inceleme aşamasında. Bunu fark edince… O zaman ben ÖSYM’de değilim. Bu IELTS’le ilintili
olarak kişiler, mesela sınava giriyor, aldığı sınav sonucunu ÖSYM’de onaylatıyor. Diyor ki mesela “Ben
IELTS’den 5,5 aldım.” Diyelim ki bu 70’e denk geliyor. “Bu, 70’e denk gelir.” diye bir yazı alıyorlar. O
zaman ÖSYM’de çalışan bir arkadaşa sordum “Ya, böyle bir artış var, nedir bu, senin bir bilgin var mı?”
falan. “Hocam, yılda 10-15 kişi gelirken bu yıl denklik başvurusu 800 oldu.” dedi. O zaman, ben bu işten
biraz işkillendim işin doğrusu ve bu IELTS nerelerde yapılıyor diye İnternet’te araştırma yaptım, bir
şey bulamadım. Yalnız, ben şeyi duymuştum, o zaman işte FETÖ’nün üniversitelerinden bir tanesi olan
Kayseri’deki Melikşah Üniversitesinde bu sınavın yapıldığını duymuştum. Bir şey bulamayınca daha
da işkillendim, devletin bütün vakıf üniversitelerinin listesini çıkardım yani Türkiye’deki bütün vakıf
üniversitelerinin listesini çıkardım, teker teker hepsini İnternet’te araştırdım “Acaba, bu üniversitelerin
IELTS’le bir ilişkisi var mıdır?” diye. Şöyle ilginç bir şey çıktı: IELTS sınavının yapıldığı 5 vakıf
üniversitesi çıktı. 5’i de şu anda kapatılan cemaat üniversiteleri. Melikşah, Ankara’da İpek ve Turgut
Özal, Antep’te Zirve, Konya’da Mevlana. Bunu fark edince işi anladım ve birkaç tane de şey örnek
tespit ettim, hani bu işi geçemeyecek kişilerin orada geçtiğini falan tespit edince…
Bu arada benim bir tespitim daha olmuştu. TÜBİTAK’ın 12 tane bilimsel olarak uluslararası
klasifikasyonlara giren, uluslararası literatürde geçerliliği teyit edilmiş dergisi vardı. Biz “science
citation index” diyoruz buna, uluslararası indeks. 12 tane dergi vardı. Yani mesela mühendis olarak
doçent olmak istiyorsanız, o dergilerde 3 yayın yapmanız yeterlidir. Bazı adaylarda şunu fark ettim:
Bir kişi doktorayı yeni bitirmiş, 3 tane yayınla başvuruyor-minimum şey- 3 yayını da TÜBİTAK’ın
bir dergisinde -mesela elektrik dergisinde- ve 3’ü de o derginin aynı sayısında ve bu kişi de IELTS’le
gelmiş. O zaman benim şeyler…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sistem kurulmuş yani.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Sistem şey…
Ve işin ilginci, ben yurt dışında doktora yapıp döndükten sonra hemen doçent olmuştum, kendi
kendime de övünüyordum “Ben 35 yaşımda profesörlüğü hak ettim, işte en genç profesör.” falan
diyerek. Ama bu mekanizmayla sisteme dâhil olan kişileri incelediğim vakit şunu gördüm: 21 yaşında
üniversiteyi bitiriyor, üç senede doktor oluyor, 24 yaşında doçent oluyor, 29 yaşında profesör oluyor. Şu
anda Türkiye’de böyle çok insan var. 29 yaşında profesörlüğü hak etmiş oluyor.
Bir tanıdığım vasıtasıyla o ara bir gazeteci bu işi fark etmiş, “Uçan profesörler” diye, işte “Paralel
zıplama tahtası” diye basında bir haber çıktı, işte “IELTS’den böyle böyle” diye ve arkasından IELTS
iptal edildi yani IELTS’in denkliği iptal edildi. İşin böyle bir hikâyesi var.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hocam, ne zaman iptal edildi biliyor musunuz?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – 2014 olsa gerek.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Şimdi, Sayın Başkanım, ben önerge vermiştim, haklı
olduğu ortaya çıkıyor Hocamızın anlattıklarından, YÖK bu konuda, o tarihlerde doçent olanların
listesini çıkarıp onunla ilgili işlem yapmamız lazım veya araştırma yapılması lazım.
Teşekkür ediyorum açıklamanız için.
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YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ha, onunla ilgili şöyle bir girişimiz oldu, onu da
söyleyeyim.
İngilizler “Ya, bizim bu sınavımızı niye şey yapmıyorsunuz?” diye sürekli girişimde bulundular,
hatta yani geçen yıl içerisinde yine bir ziyarete gelmişlerdi, Başkan Bey Yekta Hoca’nın da olduğu bir
platformda. “İşte biz şöyle güvenlikliyiz, böyle…” Ben Hocaya dedim ki: “Hocam, ben şeyi bir kenara
bırakıp bunlarla direkt konuşmak istiyorum.” Yani açık söylemek gerekirse o sınavı iptal ettiren benim
yani o gazetede o haberi yaptıran da benim yani ona sebep olan benim.
Şimdi, Yekta Hoca’ya “Diplomasiyi bir kenara bırakıp şunlarla açık konuşayım dedim eğer
şeyse…” Dedim ki: “Hak etmeyen bazı kişilerin sizin sınavınızdan geçip doçent olduğu kanaati var
bizde, bize yardımcı olun, bu kişilerin cevap örüntülerini, nasıl cevaplamışlar -çünkü hepsi onların
kayıt altına alınıyor- bize verin, biz de sizin sınavınızı tekrar geçerli yapalım, siz daha güvenlikli bir
şekilde sınavlarınızı yapmaya devam edin.” diye. Adamlar yanaşmadılar.
Hukuken şöyle bir şeyi de biliyorum; hani, siz yani böyle incelenmesi, vesaire diyorsunuz ya,
yani onunla ilgili de yürüyen süreçler var da şunu söyleyeyim size: Bir gün, o 2008-2010 döneminde
ÖSYM’de çalıştığım, Yönetim Kurulu üyesi olduğum dönemde bir arkadaşım –bu da doçent olmak
için sınavı geçemeyen birisiydi- bana dedi ki: “Ya, Hocam birisi bana geldi, 10 bin lira karşılığında
İngilizce sınavını hallederiz dediler dedi. Ben de dedim ki: “Ya, git çaktırmadan, bu şahısla görüşürken
telefonunu aç, sesini kaydet.” dedim ve bu kişi gidip yarım saat bu kişiyi kaydetti, bütün şeylerini, işte
sınav nasıl yapılıyor, kim yapıyor, sorular nasıl geliyor, cep telefon numaralarıyla, vesaireleriyle bütün
mekanizmayı anlattı. Bu arkadaş bana getirdi bu şeyi “Böyle böyle yapılıyor.” diye bana detayları
getirdi. İki şey yaptık sizin dediğiniz gibi: Bir, Şadan Sakınan’a gidip bu dokümanları, ses kayıtlarını
vesairelerini hepsini verin, illegal de olsa en azından bir soruşturma yapabilecek veri vardı.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “Delil başlangıcı” deriz. Hukukçular bu tip delillere…
Kesin delil değil de delil başlangıcı…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ha, onları verdim, onlarla ilgili bir şey olmadı, onu
söylemeye gerek yok.
İkincil olarak da ÖSYM Yönetim Kurulunda bunu dile getirdim, şöyle bir araştırma yaptırdım,
dedim ki: Bu çocuk, bu 10 bin liraya sınavı pazarlayan çocuk şöyle bir itirafta bulundu, dedi ki: “Ya
ben ilk müşterisiydim, bu şeyde ben müşteriydim, şimdi de paramı çıkarmak için pazarlıyorum bu şeyi.
Bu ekibe çalışmaya başladım.” Onu da itiraf etmiş şeyinde. Şey böyle olunca bu kişi… Biz normalde
herhangi bir sınıfta sınava giren kişilerin çapraz sorgulamasını yaparız. Mesela, benim cevap kâğıdım
ile bu sınıftaki herkesin cevap kâğıdının örüntüsü birbiriyle örtüşürse yüzde 80’in üzerinde, biz deriz
ki, Abdullah ile filanca kopya çekmiş. Niye? Çünkü yanlışları da aynı. Yani birbirlerine bakmışlar,
doğruları hadi aynı ama yanlışları da aynı. Biz o kişinin sınavını iptal ederiz. O sınavı pazarlayan
çocuğun girdiği sınavı buldum, Türkiye’deki –çünkü cep telefonu marifetiyle soruları aldıkları içinbütün herkesin o sınava giren -acaba başka müşteri var mıydı o çocukla beraber diye- şeyine baktık.
Isparta’da o çocukla aynı puanı alan bir kişi bulduk. Bir de örgüt şöyle şey yapıyor: “Kaç istiyorsun?”
“82,5” “Tamam, sen git biz sana 82,5’luk cevap göndeririz.” diyor. 82,5 alacak doğru cevap var ama
yanlış cevapların hepsi de aynı geliyor. Yani dolayısıyla diyelim ki sizinle biz kopya çekiyor olalım.
Benim 3’üncü sorum yanlış, (e), sizinki de (e), benim 27’nci sorum yanlış (d), sizinki de (d), benim
51’inci sorum yanlış (a), sizinki de (a) Böyle bir örüntüyü trilyonlarca ihtimal şey yapsanız bir araya
gelmez, yapamazsınız ya.
Bunu iptal ettik, kişiler mahkemeye gitti, mahkemeden geri döndü ve şeyleri iade edildi. Yani
böyle bir şeyden elinizde veri olmadan… Diyor ki: ”Yok.” Ya, istatistik bilimi yani…
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hocam, şu veri olabilir: 10 kere sınava girmiş,
bitirmemiş, sistem değişmiş ve geçmiş. Bu, bence direkt bir veridir yani.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Var, onların hepsi var. Hiç de öyle değil.
Yani siz hukukçu musunuz, bilmiyorum ama hukukçular öyle düşünmüyor, keşke öyle olsa.
Elimizde o zaman…
BAŞKAN – Buyurun Belma Hanım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – 2 sorum daha var.
Anadolu Üniversitesinden İstanbul, Marmara, İTÜ’ye gelenlerle ilgili…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şimdi, şöyle…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Boğaziçi bunların hep dışında kalmış. Boğaziçi zaten
onların özel bir sistemleri, galiba sınav sistemleri, onlarda hiç yok ama İstanbul, İTÜ ve Marmara’da
var.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şöyle söyleyeyim: Yani biz bu akademik camia
olarak kıymetimiz vakıf üniversiteleri açılınca odönemde çok arttı, çok kıymetlendik. Yani eskiden işte
diyelim ki 3 liraya çalışırken vakıf üniversitelerinde 5 liraya, 8 liraya çalışabilme imkânları çıktı ve
akademisyen ve öğretim üyesi piyasası çok dinamik bir piyasa olmaya başladı. Yani buradan gidiyor,
devletin bir başka üniversitesine gidiyor. İşte, devlet her tarafta üniversite açınca… Mesela, burada
sıradan bir öğretim üyesi, Şırnak’taki birisi diyor ki: “Gel, seni rektör yardımcısı yapayım.” Veya
Ağrı’dan bir hoca diyor ki: “Gel, seni dekan yapalım.” Böyle şeyler… Oraya gidişler oluyor, oradan
geliyor yani bunu takip etmek çok mümkün değil yani.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hocam, 3’üncü sorum YÖK’le ilgili.
Şimdi, malum Adil Öksüz bir akademisyen, bir yıl içinde 100 kere yurt dışına çıkıyor. YÖK’ün
bundan hiç haberi var mı, yok mu? Bunun büyük bir eksiklik ve idari sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
Geldiğimiz bu noktada YÖKkendinde sorumluluk hissediyor mu? Bunu sormak istiyorum.
Bir de mesela -Adil Öksüz yargılanıyor tabii, neticesini bekleyip göreceğiz- Adalet ve Kalkınma
Partisi iktidarı Türkiye’nin her yerinde, özellikle doğuda üniversiteler açtı. Bunu açarken amacımız
oradaki gençlerin, özellikle orada kız çocuklarının okullaşma oranı daha doğrusu üniversiteye gitme
oranını artırmak, ekonomik nedenlerle veya sosyal, ailevi nedenlerle batıya gelemeyen kızların
orada okuması için birçok yerde üniversite açtık. Bunu, hem sosyal yapının değişmesi için, gençlerin
birbirlerine doğu ve batının tanıması için hem de orada ekonomik bir hareket olması için yaptık. Ben
Hakkâri fahri milletvekiliyim. Hakkâri’de bir üniversite açtık. Oraya gönderdiğimiz rektör bu olayda
tutuklandı, sonra serbest yargılanıyor şu anda. Hakkâri’deki binayı, inşaatı bitirmemiş. Hakkâri’de hiç
öğrenci sayısı artmadığı gibi var olan öğrenciler Çukurova Üniversitesine kaymışlar. Bir yıl içinde
50 kere yurt dışına çıkmış. Bunun gibi bir sürü bir sürü nedenler. YÖK ciddi bir kuruluş, üzerinde
çok tartışmalar var. 12 Eylülün bize bıraktığı bir emanet ama görevde olan YÖK üyeleri, değerli
akademisyenler, değerli iradeciler hiç bunları takip etmezler mi? Bu insanlar, görevlendirdiğiniz bu
insanlar hakkıyla vazifesini yapmıyor, idari işlem yapıyor musunuz? Adil Öksüz ve bu Hakkâri olayıyla
ilgili örnek veriyorum. YÖK bugün geldiğimiz noktada kendine de bir fatura çıkarıyor mu?
Çok teşekkür ediyorum.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben teşekkür ediyorum.
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Şimdi, Adil Öksüz’den bahsettiniz. Adil Öksüz’ün uçağı düşseydi YÖK’ün haberi olurdu yani Adil
Öksüz’ün işe gelmediğinden. Yani akademik camiayı bildiğiniz vakit niye böyle dediğimi anlarsınız.
Şöyle: Yani hocalar derslerini üç dört güne toplar, hatta öğretmenler de öyledir. “Ya, üç dört güne
dersini topla…” Hele Adil Öksüz zannediyorum İstanbul’da oturuyor, Sakarya’ya gidip geliyormuş
yani benim tespit ettiğim şey.
Benim şeyim şu: Muhtemelen çarşamba, perşembe, cumaya veyahut da salı, çarşamba perşembeye
derslerini yığmıştır çünkü bölüm başkanına rica edersiniz “Ya, benim derslerimi birkaç güne
toparlayın…” Bu da rutin bir şeydir. Kimi hoca sıkça çarşamba, perşembe, cumaya yığar, kimi haftanın
ön tarafına yığar, kimi ortasına yığar. Bu benim tamamen tahminim, Adil Öksüz ortasına koymuştur,
perşembe akşamından uçağa binmiştir, gitmiştir, salı akşamı gelmiştir –zaten çok kısa seyahatler yaptığı
söyleniyor ve belki de en devamlı kişi bile addedilebilir orada. Uçağı düşseydi meydana çıkardı. Onun
dışında, kimsenin bu adamın okula gelmediğini ruhu duymaz. Yani şöyle bir mekanizma da yok: Ya,
işte Abdullah Çavuşoğlu öğretim üyesi, bu adam yurt dışına çıkmış, işte pasaport çıkışlarından emniyet
bir sinyal gönderip rektöre “Ey rektör, senin bu adam dışarı çıkıyor, haberin var mı?” deme gibi bir
mekanizma yok yani öyle bir mekanizma yok. Zaten olması da beklenemez. Benim kanaatim, uçağı
düşseydi şey olurdu ama… Hayat böyle.
Şimdi, Hakkâri’ye gelelim. Şimdi, şöyle bir şey yaşıyoruz. Bilmiyorum Hakkâri’ye hiç gittiniz mi?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben Hakkâri fahri milletvekiliyim, gittim tabii, çok
güzel bir yer.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben Türkiye’nin her tarafını dolaştım yani bu
sınavlar vesilesiyle hem şey oluyor. Bir taraftan iyi bir görev yaptığım kanaatiyle bir taraftan da yani
memleketin neresinde ne oluyor görmek için.
Şimdi, şöyle bir sıkıntı var: Hakkâri’nin ilk rektörü biliyorsunuz, Oxford’lu rektör atadık diye
şeylerini gördünüz. Şimdi, Oxford mezunuydu, doktorasını oradan yapmış bir arkadaştı. Şimdi,
bizde şöyle bir yanılsama var. Yani bir kişi çok iyi bir üniversiteden mezunsa veyahut da çok iyi
bir akademisyense “Bundan çok iyi bir yönetici olur.” yanılsaması var. Bu, yanlış bir şey. Yani bir
bakıyorsunuz, sıradan bir üniversiteden mezundur, çok iyi bir idareci olabilir kişi. Oxford, Harvard,
MIT’den mezun olur ama yöneticilik yapamaz. Ben birinci rektörün, ilk atanan rektörün orada başarılı
bir sınav veremediği kanaatindeyim. Niye? Üniversitenin yeri belli edilemedi, şeyi bir kenara bırakın.
Bir sürü sıkıntılı süreçler yaşandı. İki, bu mevcut rektörle ilgili, biraz yakından tanıdığım birisi.
FETÖ’yle ilgisi olan birisi değil. Ben yakinen tanıyorum. Hatta rektör olmadan önce…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Şu an açığa alınan değil mi?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Bahsettiğim rektör o.
Şey olmadan önce bana geldi, ben emin misin, senin ne işin var orada? Eşi de doktor…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Davası devam ediyor. İyi bir insan olabilir ama iyi bir
yönetici ve akademisyen değil.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Değil, değil,çok rektörümüz var böyle yurt dışına
bolca giden yani çok rektörümüz var maalesef.
Ama bazen de şöyle bir şey var: Ben mesela onun yaşadığı bazı şeyleri de biliyorum. Şeydeyken
saldırıya uğramalar, camların şeylerin indirilmesi, bir sürü sıkıntılar. Belki bunlar uzun şeyler de…
Yani şu anda sıkıntı yaşanan birkaç yer var, Şırnak, Hakkâri. Hakkâri de bunlardan bir tanesi.
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bir şey soracağım: Devlet memurları genelde yurt
dışına çıkarken bir izin istiyor, benim ablam devlet… Ben hiç devlette çalışmadım Allah’a çok şükür,
hep kendim çalıştım. YÖK ve üyeleri veya hocalar izin almazlar mı?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şu anda alıyor rektörler.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Veya gidip geldikten sonra ne yaptın, ne başarı elde
ettin, ne gördün, bize ne anlatacaksın? Bunun hesabı sorulmaz mı?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – O pek sorulmuyor yani siz bir akademisyensiniz, bir
yere konferansa gidiyorsunuz…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – O zaman herkesin gözünde niye parlamenterleri
yerden… Aşağıda Genel Kurul boş olduğu zaman bütün bizim şeyler işte bazı medya organları veya
halk işte “Salon boş…” Hâlbuki buralarda çalışıyoruz. Kaç tane komisyon… Ama biz sürekli çuvalın
üstünde, herkes bize vuruyor. YÖK üyesi gidiyor, geliyor, hiç kimsenin haberi yok. Şahsınızla ilgisi
yok, genel şeyler.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Bizim böyle şanslı bir tarafımız var, keşke siz de
akademisyen olsaydınız, o şansı siz de yaşardınız.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yıllarca vergi verdim. Yine kendim kazanıp, kendim
yiyip devlete de vergi veririm, çok da memnunum. Ben hep serbest avukatlık yaptım. Bu isteğimden
de çok memnunum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.
Sayın Aytun Çıray, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hoş geldiniz Hocam.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Hoş bulduk.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bütün bu dinlediklerimizden bizim bilim adamlarının bilim dışında her
şeyle meşgul olduklarını anladım. Sizi tenzih ederek söylüyorum tabii ama gerçekten Hocam…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Genelleştirmeyin…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) –Şu söylediğiniz birfelaket. Adam gidiyor geliyor şimdi fotoğraflarını
görüyoruz. İzlemişler ha, bir de öyle bir garabet var. Yani Adil Öksüz izlenmiş, öyle kendi keyfine de
gidip gelmemiş. Devletin bazı kurumları bunu izlemiş. İzlenmiyor olsa o gidiş geliş şeyleri bu kadar
net çıkmazdı piyasaya şimdi.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Hani,
sözünüzü kesmek gibi olmasın da.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tabii, buyurun.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben mesela, biraz önce şey dedim, YÖK’ün denklik
biriminden sorumluyum dedim. Biz mesela, YÖK’ün denklik biriminde şöyle bir şey yapıyoruz. Siz
diyelim ki diyorsunuz ki: “Ben gittim, İtalya’da şu üniversiteyi okudum geldim.” Biz diyoruz ki, yurt
dışına giriş çıkış kayıtlarını git emniyetten al gel bakalım. Yani 1990’lı yılların sonundan itibaren
muntazam tutuluyor bu veriler. Şunu al gel bakalım diyoruz. Siz getiriyorsunuz. Biz diyoruz ki, ha,
sen dört sene değil de orada bir buçuk sene kalmışsın, senin bu okuman çok düzgün değil veyahut da
evet, tam dört sene kalmışsın diye teyit edebiliyoruz. Yani o mekanizma biraz farklı işliyor. Adil Öksüz
değil 2000 yılından sonra kim ne kadar çıktıysa hepsinin dökümünü alabilirsiniz. Yani öyle bir şey var.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Öyle çıkış değil, fotoğraflarıyla, kamera kayıtlarıyla izlenmiş yani bir
istihbarat kurumu bu adamı izlemiş, o anlaşılıyor, şimdi görüyoruz. Yani bunu size bir soru olarak
sormuyorum bunu, sizi ilgilendiren bir şey değil.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Tamam.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Beni üzen şey şu: Hakikaten bu ülkenin pırıl pırıl bilim adamları var
ve bunlar kenarda köşede itilip kakılırken böyle kumpaslar, komplolar, 29 yaşında profesör olmalar,
bilmem 15 yaşında… Bu nasıl bir bilim dünyası hâline gelmiş ve Akit gazetesinin haberine göre Türkiye
dünyadaki bilimsel yayınların çok altında. Yani bütün bunları tartışan bilim adamları… Bilim adamları
rejimle meşgul, bilim adamları, tabii, profesyonel, doğrudur, devletin sorunlarıyla ilgilenecekler ama bir
tek işleriyle ilgilenmemişler yani Türkiye’de bilimsel seviyede geldiğimiz yer konusunda üzüntülerimi
ifade etmek için söylüyorum bu vesileyle Hocam.
Şimdi, burada konuşma yaparken Sayın Gülerce “Bu FETÖ denilen örgüt üçayak üzerine duruyor,
birisi taban. Tabanı çözmenin yolu sınav yolsuzluklarının üzerine gitmektir.” demişti. Çünkü bu millet
kul hakkı üzerine çok hassas. Hakikaten yani Akşam gazetesinde Levent Albayrak’ın haberi muazzam
bir haber. Her yıl onlarca yolsuzluk, sınav yolsuzluğunun haberini yapmışlar. Bu ne demektir?
Memleketin bir evladının hakkını yiyip haksız yere bir başkasını onun yerine ikame etmek demektir.
Bu hakikaten en büyük kul hakkı çünkü istikbalini yok ediyor, bir ümit, bir mücadele, bir kavga…
Çalışıyor, sınava gidiyor, sınav sorusunu çalan birisi gelmiş onu geçmiş.
Şimdi, bu da az buz değil, “2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011” diye Akşam gazetesi vermiş.
Haber 10’da var, Akitte var, bütün gazetelerde bununla ilgili haberler var Hocam.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Bugün mü çıkmış?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Her zaman çıkmış. Keşke bugün çıksa, derdik ki, dünden haberimiz
yoktu ama çoktan beri çıkmış bunlar.
Şimdi, dolayısıyla, sınav yolsuzluklarının tüm kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla hangi
tarihlerde yapıldığı ve kapsamları ortaya çıkarılsa, bugün aynı zamanda devlete girmiş olan bu FETÖ
elemanlarını veya onlarla başka türlü bağı olanları da tespit etmiş olmaz mıyız?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Olur.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Onun için, Sayın Başkanım -biz daha sonra bu önergemizi size arz
edeceğiz- bakınız, bir teknik şahıs da, bir hocamız da diyor ki: “Bu sınav sonuçlarında yapılan işler çok
şeyi ortaya çıkarır…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ama onlarla ilgili yürüyen soruşturmalar var.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, Hocam, bir başka mesele şu: Sanki 2 tane devlet var. Burada hep
bunu yaşıyoruz, arkadaşlarımız da bundan şikâyetçi. Geliyor herkes, sanki biz devletin içinde görev
almışız, onlar hiç görev almamış, o hatalı, bu hatalı, şu hatalı, biz hatasız… Yani bu nasıl olacak, ben
anlayabilmiş değilim. Yani herkes sorumluluğu bir dönem başkasının üzerine atmış, ister korku deyin
-sizi kastetmiyorum, tenzih ederim- ister çıkar ilişkisi ister mevki, makam isterseniz başka şey deyin,
ama Türkiye’de olağanüstü, devleti bugün yıkılacak noktaya getiren birçok konu göz ardı edilmiş, ortalık
ayağa kaldırılmamış, kıyamet koparılmamış. Kim ne derse desin, ben, bu denli büyük yolsuzluklar
meselesinde zamanın Başbakanının önüne gidilseydi, bunlarla ilgileneceğini düşünüyorum, kimse
gidip yakasına yapışmamış. Söylemiştir, ama söylemekle olmaz, gidip kapısına bunları… Bürokrasiden
geldik, geçtik hepimiz, ısrarla anlatacaksınız, ona anlatamıyorsanız Ravza Hanımı bulacaksınız, “Ben
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çıkamıyorum, siz çıkın.” diyeceksiniz, yani meselenin sahibi olmak gerekiyormuş. Buraya gelen
bürokrat ya da siyasi, oraya oturan herkes “Ben elimden geleni yaptım ama başka hiç kimse bir şey
yapmadı.” demekle… Ama bunu kim yapmış, şeyi bulamıyoruz.
Şimdi, bir başka sorum şu…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU –Şu ana kadar soru yoktu değil mi?
(Oturum Başkanlığına Sözcü Mihrimah Belma Satır geçti)
BAŞKAN – Evet, şimdi soru geliyor.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet, soru yoktu, görüşlerimi söyledim.
Hocam, tabii, TÜBİTAK gibi bir kurumla ilgili anlattıklarınız içimi acıtıyor, yani gerçekten.
Çünkü neden? Yazık, günah bu ülkeye, bu ülkenin evlatlarına günah.
Şimdi, konuşmanızın bir yerinde -yanlış söylüyorsam düzeltin, ben o sırada yoktum- 17-25 Aralık
konuşmalarının montaj olduğu kanaati mi var sizde?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Evet.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tamam.
Şimdi, bu olabilir, olmayabilir. O zaman ne yapmak lazım? Bir kere Türk milletinin… Ben bunu
içtenlikle söylüyorum, o şeyler ilk İnternet’e düştüğünde, içimden “Bunun gerçek olduğuna inanmak
istemiyorum.” dedim, çünkü benim ülkem bunu hak etmez, ama birtakım insanların da bakanlıkları,
siyasi hayatları, aile hayatları mahvoldu bu işten. Dolayısıyla, bunun çok netlikle ortaya konulması
gerektiği kanaatindeyim ben. Neden? Çünkü hâlâ eşit sayıda çok güçlü farklı görüşler var. Bunun için,
bir zamanlar -rahmetli oldu şimdi- Türkiye’nin önemli ses uzmanlarından Atilla Özdemiroğlu’nun
iddiaları vardı. Bir başka yabancı, uluslararası şirketin raporu var.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – O raporu ben okudum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani demek istediğim şey şu: “Doğru” diyen raporlar var, “Hayır, bu
yok.” diyen raporlar var. Bu iş bu hâldeyse, hâlâ muallaktaysa, hâlâ tartışmalıysa, uluslararası kabul
görmüş…
TÜBİTAK’tan birileri çıkmış, konuşmuş, demiş ki: “Bu vardır, biz aksi rapor vermeyiz.” Bir başka
grup çıkmış, “Hayır, bu montajdır, biz böyle rapor veririz.” demiş.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Öyle bir grup yok yalnız.
BAŞKAN – Sorunuzu sorarsanız cevabı alalım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Diyorum ki: “Bize öyle bir uluslararası kuruluş gösterin ki dünyada hiç
kimsenin onun objektifliğine, bilimsel meselesine itirazı olmasın, bana bunu Türkiye’den söylemeyin,
çünkü Türkiye’de bilimin siyasallaştığını görüyorum ben artık, ben ona güvenemem.”
HASAN TURAN (İstanbul) – Dünyanın her yerinde böyle, bütün kuruluşlar siyasidir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Vardır.
Yani objektif, bize düşman olmayan… Yani değil mi? Türkiye üzerinde her şirketin siyasi hesabı
yok ya dünyada. Türkiye üzerinde böyle bir hesabı olmayan bir grup vardır, bunu araştırın, bu konunun
gönderilmesini uygun görür müsünüz?
BAŞKAN – Tamam, bitti mi, başka sorunuz var mı?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yok, başka sorum yok.
BAŞKAN – Buyurun Hocam.
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YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şimdi, şöyle diyeyim: O zaman o raporla ilgili, bu
TÜBİTAK’ta hazırlanan rapora…
Öncelikle şunu söyleyeyim: TÜBİTAK’ta “Bu şey gerçektir.” diye inceleyip, söyleyen başka bir
grup yoktu. Sadece bize şey olarak geldi, yani “İnceleyin, kanaatiniz nedir, ifade edin, resmî, teknik bir
rapor yazın. diye geldi, orada teknik bir rapor yazıldı.
Şu anda kimin girişimiyle oldu hatırlamıyorum ama iki değişik girişimle, bir İngiltere’de, bir de
başka bir yerde iki ayrı kuruluşa incelettirilerek rapor düzenlettirildiği basına yansıdı, hatta orijinal
raporlar o zaman benim de elime geçmişti. O orijinal raporlarda, bizim TÜBİTAK’taki tespitlerimizin
aynısı vardı, fakat, hani, siz diyorsunuz ya, “İdeoloji midir, şu mudur, bu mudur, ondan dolayı farklı
yönleri ön plana çıkarılıyor bazı hususların.” diye, o raporlarda TÜBİTAK’ın tespit ettikleri değil
de başka hususlar ön plana çıkarıldı. Mesela, biraz önce benim söylediğim, yani orada eklemelerin
yapıldığı, farklı telefon görüşmelerinin birleştirilerek şey oluşturduğu net bir şekilde yazıyordu, yani
İngilizce bilenler bulsun raporu baksın.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Atilla Özdemiroğlu sağken diyor ki… Bunu bir başka da söyleyecek
adam vardır Türkiye’de…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yalnız Atilla Özdemiroğlu teknik birisi değil, yani
ses olarak, müzisyendir…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Atilla Özdemiroğlu diyor ki: “Gelsin, televizyonda, otuz saniye
Türkiye’nin önünde böyle bir montaj hazırlasın.”
Şimdi, bakın, demek ki tartışıyoruz. Yani ben “Sen haksızsın, ben haklıyım.” demiyorum, emin
olun.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben zaten gördüğümü söylüyorum, ben haklılık
iddiasından ziyade…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İsim vermek istemiyorum, uluslararası firmanın olumlu bir raporu da
var, yani “Montaj değildir.” raporu da var.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şimdi, siz o şeyi getirirseniz bana, ben üzerine
konuşabilirim. Ben 2 rapor gördüm, o raporlarda da bizim bulgularımıza aykırı, yani onların hilafına
bir beyan olmadığını net bir şekilde gördüm, fakat basında bu iş ideolojik olarak değerlendirildiği için
farklı şekilde değerlendirmeler gördük.
Dediğim gibi, eğer getirirseniz ben tekrar şey yapabilirim, o zamanki raporları karşılaştırıp…
BAŞKAN – Sayın vekilimizin kısa bir sorusu daha var herhâlde, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu konuda fazla bir şey söyleyecek durumda da değilim zaten.
Şimdi, şunu söylemek istiyorum: Hocam, siz ne zaman ÖSYM’de görev aldınız? Başkan danışmanı
mıydınız?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben Yusuf Ziya Özcan atandıktan sonra…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kaç yılıydı Hocam?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – 2008 yılıydı.
Zannediyorum mart, nisan gibi, bir arkadaşım, “Ankara’da ikamet eden, bilgisayarcı, bilişim
konularında hocaya destek verecek bir tane danışman aranıyor.” dedi bana. Ben de Yusuf Hocayı falan
tanımam, üniversiteden bir arkadaşım söyledi, “O zaman ben danışman olabilirim.” dedim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kaç yıl görev yaptınız Hocam orada?
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YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Esasında çok bir fasıla yok, 2008’den sonra
neredeyse sonuna kadar, yani bugüne kadar danışman, ardından da YÖK’te üyelik şeklinde…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sizin bulunduğunuz bütün dönemlerde sınav yolsuzluğu olmuş.
Buradaki Akşam gazetesinin haberi bu, Akit gazetesinin haberi bu. Yani bir dönemin sorumlususunuz,
kabul ediyor musunuz bu sorumluluğu? Kastınız yok ama sorumlu musunuz?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Hayır, şöyle cevaplayayım: Ben, 2008, 2009 ve
2010’un yarısı, yani iki buçuk yıl kadar ÖSYM’de yönetim kurulu üyeliği yaptım.
Şimdi, YÖK ile ÖSYM farklı kurumlar, yani onları birbirinden ayıralım. Bahsettiğim iki buçuk
yıllık dönem içerisinde bir 2009’daki polis meslek yüksekokulu sınavındaki şeyi fark ettim, o sınavı
iptal ettirdim, yani bizzat kendi girişimimle iptal ettirdim yönetimde ağırlığımı koyarak, 2010 KPSS
soruşturması ortaya çıkıp, yani daha doğrusu o skandal patladıktan sonra da yönetimden istifa ettim ve
üç beş ay öncesine kadar da ÖSYM’yle bir irtibatım yoktu, şu anda ÖSYM’deyim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, sizin bulunduğunuz dönemde Sayıştay denetçiliği sınavları
usulsüzlüğü çıkmış sonra…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Hangi dönem?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İşte, sayıyor burada: “2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yıllarında hâkim ve
savcı adaylarının seçme sınavı.”
BAŞKAN – Aytun Bey, çok özür diliyorum.
Emine Hocam ayrılacakmış, ona bir söz hakkı verelim, sorusunu en azından sorsun…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ama ben sonra devam edebilir miyim kaldığım yerden?
BAŞKAN – Tabii, tabii.
Kusura bakmayın, diğer komisyona gideceği için.
Eskişehir Milletvekili Emine Hocamız, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Çok teşekkür ederim Başkanım, Aytun Bey size de çok
teşekkür ederim, diğer bir komisyona geçmem gerektiği için kusura bakmayın, tekrar verdiğiniz değerli
bilgiler için teşekkür ediyorum.
TÜBİTAK, bence Türkiye’nin en önemli kurumlarından bir tanesi, teknoloji geliştiren ve stratejik
konularda Türkiye’nin önünü açan bir kurum, yani gerçekten işlevi çok çok önemli, ama çok da büyük
bir darbe geçirdi, 2012 yılı itibarıyla bir sarsıntı geçirdi. Şu andaki işlevi ve misyonuna uygun çalışıyor
mu? Bu tahribat nasıl giderilir? Duyduğumuza göre hâlâ içeride, iç yapılanmada bu işlevsellik yerine
gelmiş değil. Birinci sorum bu.
İsterseniz…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Birinci sorunuzu hemen cevaplayayım isterseniz.
Onu şu anki TÜBİTAK yöneticilerine sormak lazım, yani ben çalıştığım bir yıllık döneme ait
ifademi vermiş oldum tabiri caizse.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – O dönemde…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – O dönemde şöyle bir şey olmuştur, şu yanlıştır, şu
doğrudur veyahut da şu sizin sorumluluğunuzda mıydı gibi…
Yani ben, mesela bazı duyumları alıyorum TÜBİTAK’la ilgili, sizin de bahsettiğiniz kaygılar ama
bunu teyit edecek veyahut da “Hayır, böyle değildir.” diyebilecek şeyim yok.
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EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Peki, teşekkür ederim.
Diğer sorum da FETÖ’nün üniversitelerdeki ağırlığı nedir, devlet ve vakıf olarak böyle yaklaşık
bir şey var mı? İşte, “TSK’da yüzde şu kadar.” deniliyor veya başka kurumlarda, siz YÖK olarak böyle
bir tespit yaptınız mı?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Bu soruya cevap vermeyeyim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Peki.
Diğer bir sorum da FETÖ’nün olduğu bilinen pek çok vakıf üniversitesi-ki bunların tamamı 15
Temmuz sonrası kapatıldı- ilk açılırken YÖK bu üniversitelerin bu yapısını biliyor muydu? Özellikle
vakıf üniversitelerinin kimin tarafından finanse edildiğini biliyor muydu ve bu izinler nasıl verildi?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Şimdi, şöyle: Bu kapatılan üniversitelerle beraber
1.060 tane de orta dereceli okul kapatıldı. Yani onların izinleri nasıl verildiyse o da öyle verilmiştir diye
düşünüyorum.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Peki, YÖK bünyesinde, kurum içinde FETÖ’yle ilgili
mücadelede nasıl bir yol izleniyor? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Onu da Başkan ve başkan vekilleri cevaplayabilir.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Peki, teşekkür ederim.
Aytuğ Bey, tekrar teşekkürler.
BAŞKAN – Buyurun, devam edin.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, bu kadar, işte… Bunların çoğu da yazılıp çizildi.
Tabii, aynı zamanda, burada sizin şahsınızı suçlamak ya da böyle bir şeyi söylemek…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Hayır, suçlayabilirsiniz de.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ayrıca, Komisyonumuzun hem böyle bir görevi yok hem de bizim
burada gelen misafirlere karşı belli bir üslupla götürmek gibi bir hassasiyetimiz var, ama yine, burada,
sayın vekilimin sorusundan çıkardığım şey şu: Aşağı yukarı hiç idari soruşturma yapılmamış. Yani bu
kadar yolsuzluk lafı var, basın yazıyor, çiziyor, aşağı yukarı hiç idari soruşturma yok. O zaman, yine,
bir en azından, en hafifinden görevi ihmal söz konusu değil mi? En hafifi.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kurulunun, o dönemde, o 2010 olayı ortaya çıktıktan sonra detaylı bir soruşturma yaptıklarını
biliyorum. Yani sonuçları ne oldu ne bitti bilmiyorum da öyle bir soruşturma yapıldığını biliyorum.
Yani gelip uzunca bir süre çalıştılar o zaman.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani ben iktidar milletvekillerimizden rica ediyorum, çünkü bütün
bu yaşadığımız ağır kalkışma girişimi ve felaketin altında, bu sınavlar kullanıldığı, devletin içine
çoğunlukla bunlarla girildiği için, bunların aydınlanması gerçekten birçok konuyu halledecektir.
Hocamın sorduğu soru çok önemli, evet, bu örgüte bağlı üniversiteler kapatıldı, bugün devlet
üniversitelerinin içinde durum ne, bunu bilmiyoruz.
Şimdi, Hocam size yine YÖK’le ilgili… Selçuk Bey burada yok herhâlde, Selçuk Bey çok önemli
bir şeyi söyledi geçen akşam, ben de önemsiyorum ve kendisiyle bu konunun araştırılması konusunda
mutabıkım, o da bundan önceki Hacettepe Üniversitesi rektörünün direkt karıştığı iddia edilen Fetullah
Gülen’in yurt dışına çıkışıyla ilgili rapor meselesi.
Burası sizinle ilgili değil, şimdi sizinle ilgili bölümü sormak istiyorum. Bu hocamız daha sonra
Sağlık Bakanlığında Kanser Dairesi Başkanlığı yapıyor.

88

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

16 . 11 . 2016

T: 15

O: 2

YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Bu Rektör mü yapıyor?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Murat Tuncer.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Yani Rektörlükten sonra mı yapıyor?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, önce yapıyor.
Daha sonra da Rektörlüğe atanıyor. Kaç yılında Hoca Rektörlüğe atandı?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Hoca bir dönem Rektörlük yaptı yani öbür rektör
geleli bir yıl olmadı daha, muhtemelen 2011-2015 arası falan.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hep bir görevi ihmal var. Şimdi, bu Hocanın -bizim değerli arkadaşımız
Selçuk Bey’in iddiası- Gülen’in çıkışıyla ilgili bir rapora karıştığı. Herhâlde 1999 yılı kastediliyor
çünkü çıkış o zaman.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Onun için rapora gerek yok ki adam pasaportunu alır
gider, ne olacak.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, tedavi ihtiyacıyla çıktığı, belki de bir pasaport için gerektiği ya da
başka bir şey, bilmiyorum. Ama Selçuk Bey bunu söylüyor, bu önemli bir iddia ve bunu önemsiyorum.
Selçuk Bey’in bu lafını hiç yabana atmıyor, önemsiyorum.
Benim anlamak istediğim şey şu: İyi kötü, hocalık olsun, başka idari görevlerde bulunan
arkadaşlarımız bilirler; özel sektörde dahi olsa şeceresi vardır adamın. Hele rektör atayacaksanız,
yine hepimiz biliyoruz ki rektör atanacakların kişilerin çoğu hakkında Millî İstihbarattan rapor istenir
Hocam yani Cumhurbaşkanlığından isterler. Eskiden öyleydi, ben şimdi de öyle olduğu kanaatindeyim.
Buna itibar eder ya da etmez ama bu kadar önemli makama… Rektörlük, dekanlık makamları benim
gözümde çok büyük makamlar çünkü istikbalimiz oradan geçiyor. Bu şahıs böyle bir işe karışmışsa
bunun dosyasında olmaması mümkün değil. Peki, nasıl YÖK bunu -rektör olmasına, atanmasınaaday olarak gösterdi? Cumhurbaşkanının önüne 3 aday gidiyor çünkü aynı zamanda, bunu da YÖK
belirliyor. Yanlış değil bilgim değil mi Hocam? Peki, bu durumda Yükseköğretim Kurulu nasıl olur da
bu tür işlere karışmış bir insanı hem de yakın zamanda böyle bir göreve atıyor?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – 2011 yılında ben YÖK’te görevli değildim, hani
YÖK Genel Kurul üyesi olarak görevim yoktu. 2015’te bu şahıs, 2’nci sırada olmasına rağmen YÖK
tarafından şey yapılmadı, yukarıya önerilmedi. Ben şu kadarını söyleyeyim: Bu şahısın yaptıklarıyla
ilgili tekrar atanmamasını temin noktasında epey katkım oldu, o kadar söyleyeyim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, bunun dışında idari ya da adli bir soruşturma açıldı mı Hocam?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Onu bilmiyorum.
Biraz önce de söylediğim gibi, hani evraklar benim elimden geçmediği için soruşturma açma
mercisi veyahut da şeyi… Ancak duyum olursa haberim olabilir böyle bir şeyden, haberim yok yani.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani 2011’de zaten bu konu bilinseydi atanmasına bir olumlu
referans mı olurdu yoksa olumsuz bir şey mi olurdu?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben size şu kadarını söyleyeyim: Ben 2010 yılında
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Rektör Yardımcısı ve Dekan olarak göreve başladım. Bu yapıyla ilgili
referansın olumsuz olarak değerlendirilme noktasında telkinler aldım o tarihte ve buna da uydum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sizin için söylemiyorum. Yani 2011’deki YÖK yapısı içerisinde
o Hacettepe Üniversitesi Rektörünün durumu bilinseydi onun için iyi bir referans mı olurdu, kötü bir
referans mı olurdu?
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YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Ben de aynı şekilde diyorum ki YÖK yapısı
içerisinde değerlendirebilirsiniz Yıldırım Beyazıt Üniversitesini. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde
Rektör Yardımcısı olarak bu referansın olumlu olmadığı noktasında telkinler aldım diyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Aile şirketleri olduğunu biliyor musunuz?
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU –Efendim?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Aile şirketleri, ticari şirketleri olduğunu biliyor musunuz? Yaptığı işlerle
ilgili…
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Bu şahsın mı?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet.
YÖK ÜYESİ ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU – Öyle şeyler duydum ama çok şey değilim yani çok
detayına vâkıf değilim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Benim yine sizden iktidar milletvekili olarak ricam şu… Buradan bir
sonuç da çıkarıyoruz ya aynı zamanda, ders çıkarıyoruz: Bu üniversitelere artık bir standart getirmek
lazım. Yani üniversiteyi açtık demekle üniversite açılmıyor. Bunlara eğitim verme yetkisi… Üniversite
açalım, bu memleketin üniversiteye ihtiyacı var ama eğitim verme yetkisini belli standartları yerine
getiren üniversitelere verelim.
Bakın, ben tıp doktoruyum. Bugün çocukların günahı yok ama bazı diplomalara baktığım zaman
yavaşça oradan kaçıyorum. Çünkü başhekimlik de yaptım, iğne bilmeden doktorlar gelmeye başladı.
Teşekkür ederim.
Başka sorum yok.
(Oturum Başkanlığına Başkan Reşat Petek geçti)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tutanaklara geçmesi için söyleyeyim.
BAŞKAN – Buyurun Mehmet Bey.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, ben bir şeyden üzüldüm: Tabii, hakikaten YÖK konusu
Türkiye’de çok tartışılan bir konu. Ama ben zannediyordum ki şimdiye kadar, YÖK hakikaten
üniversiteler arasında bir koordinasyon sağlıyor, bu yapıyı denetliyor, bu yapıya bir standart getiriyor.
Ama bugün sizin anlattığınız bilgilerle YÖK’ün yok olduğunu ben anladım.
BAŞKAN – Noktaları yok muymuş?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yok yani yok böyle bir şey.
Çünkü denetim yoksa bir yerde o kurum yoktur yani bizim için en önemli konu bu. Ben buna
çok üzüldüm ülkem adına. Eğer YÖK konusu bundan sonra yeni yapılacak anayasada vesairede
tekrar gündeme gelecekse ya YÖK’ü tamamen yok etmek lazım ya da YÖK’ü YÖK etmek, gerçekten
üniversiteleri denetleyen bir yapıya kavuşturmak lazım. Böyle bir şey olamaz.
BAŞKAN – Çok teşekkürler.
Değerli Komisyon üyeleri, bugün ikinci konuğumuzun, Sayın Abdullah Çavuşoğlu’nun bilgi
verme süreci burada sona erdi.
Komisyonumuz adına size çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, sorularımıza cevap verdiniz, katkı
verdiniz, çok teşekkürler.
Arkadaşlar, yarın sabah 11.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum.
Kapanma Saati:17.07
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