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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu saat 11.09’da açılarak üç oturum yaptı.
Millî Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı
(1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında bir sunum
yapıldı.
2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerine devam edilerek,
Millî Savunma Bakanlığının,
Savunma Sanayi Müsteşarlığının,
2017 yılı bütçeleri ile 2015 yılı kesin hesapları kabul edildi.
İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’in Millî Savunma
Bakanlığı 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
bir açıklamada bulundu.
Millî Savunma Bakanı Fikri Işık’ın İç Tüzük’ün 32’nci maddesi uyarınca kapalı oturum
yapılmasına ilişkin önergesi kabul edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından 19.34’te toplantıya son verildi.
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.09
BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)
BAŞKAN VEKİLİ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)
BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok değerli Bakanımız, kamu
kurum ve kuruluşlarımızın değerli bürokratları, basınımızın değerli temsilcileri; Başkanlık Divanı
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Komisyonumuzun 13’üncü Birleşimini açıyorum.
Gündemimizde Millî Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı bütçe, kesin hesapları
ve Sayıştay raporları bulunmaktadır. Ayrıca, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
Sayıştay raporu da gündemimizdedir.
Şimdi sunumunu yapmak üzere Millî Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık’a söz veriyorum.
Buyurun Sayın Bakanım.
II.- SUNUMLAR
1.- Millî Savunma Bakanı Fikri Işık’ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774)
ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun çok değerli üyeleri; bütçe maratonunun yoğun devam ettiği bu süreçte, sözlerime
başlamadan önce her birinize başarılar diliyor, en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın 2017 Yılı Bütçe Tasarısı’na
ilişkin bilgilendirmeye geçmeden önce, savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı etkileyen küresel ve
bölgesel güvenlik ortamına ve bilhassa hudutlarımızın hemen ötesinde meydana gelen gelişmelere
değinmek isterim.
Hepimiz dünyanın çok hızlı bir değişimden geçtiğini görüyoruz. Meydana gelen sosyal, ekonomik,
politik, askerî, teknolojik ve çevresel değişimler, uluslararası dengeleri temelden sarsmaktadır. Mevcut
küresel ve bölgesel düzenlerin sorgulandığı, siyasi ve iktisadi boyutta ardı ardına yaşanan muhtelif krizler
şeklinde tezahür eden bir döneme tanıklık etmekteyiz. Bu tür krizlerin, genellikle kaynaklandıkları
ülkelerin sınırlarının ötesine taşarak geniş bir coğrafyada tesirli olduğunu görüyoruz. Bu durumu biz
en yakından, güneydeki komşularımız Suriye’deki ve Irak’taki gelişmelerden dolayı bire bir yaşıyoruz.
Buralardaki çatışmalar ve iç savaşlar nedeniyle yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca
çaresiz insan da evlerini ve hatta memleketlerini terk ederek sığınmacı konumuna düşmüştür. Bilhassa
savaşlardan ve katliamlardan canlarını kurtarmak için kendi ülkelerinden kaçan çaresiz insanların,
karalardan ve denizlerden, hemen her yolu denemek suretiyle daha güvenli ve müreffeh ülkelere
erişmeye çabaladığını görüyoruz. Bu tehlikeli yolculuklar sırasında, aralarında küçücük çocukların
ve kadınların da bulunduğu binlerce insanın denizlerde boğulduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece bu
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yıl içinde 11 Kasım tarihine kadar olan dönemde Akdeniz’de boğulan göçmen ve sığınmacı sayısı
maalesef 4 bini geçmiştir. Bunların çok büyük bir bölümü Libya’dan İtalya’ya geçmeye çalışırken
boğulan insanlardır.
Bildiğiniz gibi, ülkemiz de bu krizlerden ve göç dalgalarından ziyadesiyle etkilenmektedir.
Ancak biz savaşlardan ve türlü tehlikelerden kaçarak bize sığınanlara hep insanca muamele ettik. Ege
Denizi’ndeki yasa dışı geçişleri kontrol altına almak için hem AB ile 18 Mart 2016 tarihinde vardığımız
mutabakat hem de Deniz Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik ve Jandarma unsurlarımızın olağanüstü
çabaları sayesinde Ege’de daha fazla ölümlerin olmasını engelledik.
Bildiğiniz gibi, yaklaşık 2 milyon 750 bin Suriyeli ve 300 bin Iraklı olmak üzere, 3 milyonun
üzerinde insanı ülkemizde misafir ediyoruz. Biz ülkemize sığınan bu insanları aslında bütün uluslararası
camia adına misafir ediyoruz. Devletimizin bütçesinden bu amaçla yaptığımız faturalı harcamalar 13
milyar ABD dolarını buldu. Sivil toplum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin ve milletimizin bir bütün
olarak yaptığı fedakârlıklarla bu rakam toplam 25 milyar doları aşmış durumda. Oysa bütün dünyadan
ve özellikle ilgili Birleşmiş Milletler ajansından ülkemizdeki sığınmacılar için şimdiye kadar gelen
yardımların toplamı sadece 780 milyon Amerikan doları olmuştur.
Suriye’de yarım milyondan fazla insanın hayatına mal olan, ülke nüfusunun yarısını evinden
barkından eden, 5 milyon civarında Suriyelinin mülteci konumuna düşmesine yol açan iç savaş, bu
krizlerin en vahimidir. 2003 yılındaki ABD işgalinin de tetiklediği ve bazı bölge ülkelerinin, deyim
yerindeyse ateşe benzin dökmesi nedeniyle Irak’ta ve Suriye’de daha da yayılan yangının yıllardan beri
çok canlar yaktığını derin bir üzüntüyle görüyoruz.
Her ikisi de dünya döndükçe ebedi komşularımız olarak kalması mukadder Suriye’de ve Irak’ta
meydana gelen ve gelecek olan her türlü olumlu gelişmenin ve iyiliğin bizi sevindireceği bilinmelidir.
Her gerilemenin ve kötülüğün ise, bizi üzdüğü ve üzeceği ise kuşkusuzdur. Maalesef, bu iki komşu
ülkeye bazı küresel ve bölgesel aktörlerce yapılan dış müdahaleler, kimi vakit yerel siyasetçilerin de
alet olabildiği mezhepçilik odaklı tehlikeli politikalar ve bütün bunlardan kaynaklanan ya da derinleşen
muhtelif ihtilaflar büyük bir istikrarsızlık alanı oluşturmuştur. Bu istikrarsızlık ortamında izlenen bazı
vahim mezhepçi ve ayrımcı politikalar ise, neticede Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan
ve yüce dinimize en büyük zararı veren DEAŞ gibi vahşi bir terör örgütünün ortaya çıkmasına zemin
oluşturmuştur. Üstelik, DEAŞ’ın Irak’ta ve Suriye’de pek çok yerleşim merkezini ele geçirmesi ise hâlâ
içinden çıkılamayan ciddi sorunlara yol açmıştır. Bu karanlık ortamda PKK, PYD, YPG gibi diğer terör
örgütleri de kendileri için müsait bir zemin bulabilmiştir.
Türkiye, hemen güneyindeki hudutlarına bitişik bölgelerde âdeta bir terör kuşağı yaratılmasına
izin vermeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiş ve bu uyarılarının dikkate alınmadığı hâllerde gereğini
yapacağını da göstermiştir. Aynı anda hem DEAŞ’a hem PKK, PYD, YPG’ye hem de DHKP-C gibi
bölgedeki bütün terör örgütlerinin tamamına karşı en büyük mücadeleyi veren ülke de Türkiye’dir.
Bütün müttefiklerimize ve dostlarımıza da bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü kullanmak
suretiyle başarıya ulaşılamayacağını, terör örgütlerinin verdikleri sözlere güvenilemeyeceğini, hem
Suriye’nin hem de Irak’ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunmasının şart olduğunu bıkmadan
usanmadan izah ediyoruz.
Tabiatıyla, bir yandan da sadece diplomasiyle yetinmeyerek gerekli gördüğümüz somut tedbirleri
almaya devam ediyoruz. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı’nı da bu çerçevede
değerlendirmekte fayda var. Bu harekât sayesinde Cerablus, Er-Rai ve DEAŞ için büyük sembolik
önem taşıyan Dabık’ın tarafımızdan da desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerince kurtarılması
mühimdir. Bu sayede, toplamda 1.620 kilometrekareden büyük bir alan temizlenmiş olup bu bölgedeki
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202 meskûn mahal özgürleştirilmiştir. Şimdi sırada El-Bab vardır. Bu harekât sırasında şehit olan
10 kahraman askerimize ve bunlarla beraber hayatını kaybeden, şehit olan Özgür Suriye Ordusu
mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Biz, Suriye
ve Irak’taki her türlü senaryoya göre ihtimalat planlamalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bir yandan
diplomasiyi azami ölçüde kullanarak ilgili bütün ülkelere görüşlerimizi ve önerilerimizi aktarıyor, diğer
yandan, her türlü ihtimale binaen, askerî tedbirler de dâhil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yapıyor,
gerekli gördüğümüz önlemleri alıyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz böylesine belirsizliklerin ve sorunların devam ettiği bir
ortamda hâliyle kendi ulusal güvenliğimizi her şeyden bağımsız olarak da temin etmek mecburiyetindeyiz.
Bu anlayışla, DEAŞ ve PKK terörü başta olmak üzere, Suriye’den ülkemize yönelen tehditler ve
ciddi riskler karşısında güvenliğimizin üst seviyede teminat altına alınması için Hükûmetimiz ihtiyaç
duyulan her türlü tedbiri tereddütsüz hayata geçirmektedir. Bu doğrultuda, diğer tedbirler meyanında,
Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi kurduğumuzu eminim sizler de yakinen takip ediyorsunuz. Bu proje
kapsamında toplam 825 km sınır duvarı yapılması planlanmış olup bugüne kadar 269 km duvar imalatı
tamamlanmıştır. Kalan diğer bütün parçaların da ihalesi bitirilmiş durumdadır. Bütün hududumuzun
fiziki güvenliğinin 2017 yılının ilk yarısında tamamen sağlanmasını hedefliyoruz. Bu sistem, aynı
zamanda, bölgede konuşlu güvenlik güçlerimizin görevlerini icra ederken karşılaşabileceği risklerin en
aza indirilmesi açısından da önemli faydalar sağlamaktadır ve sağlayacaktır.
Bu arada, Halep’te icra edilen hava operasyonları ve kuşatma altındaki masum sivillere yönelik
saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu durum Suriye’de kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesini ve
siyasi bir çözüme ulaşılmasını fiilen imkânsız hâle getirmektedir. Acil durum merkezleri, okullar ve
hastaneler gibi halkın en temel insani ihtiyaçlarının karşılandığı altyapıların hedef alınması kesinlikle
kabul edilemez. Dolayısıyla, Halep’te silahların kayıtsız şartsız acilen susturulması gerekmektedir.
İnsanlar en temel ihtiyaç maddelerinden yoksun vaziyettedir. Böyle devam ederse Halep’teki insani kriz
daha da vahim bir hâle gelecek ve belki de yeni göç dalgalarına yol açabilecektir. Halep, Suriye’deki
krizin sona erdirilmesi bakımından da kilit şehirlerden birisidir. Halep’teki durumun kısa süre içerisinde
normalleşmesini sağlamak, ülkede siyasi bir çözümü elde edene kadar da Halep’teki insani yardım
meselesinin üzerine yoğunlaşmak mecburiyetindeyiz; bu bir insanlık vazifesidir.
Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; evvelce değindiğim gibi, Suriye ve Irak’taki kaotik durum
terör örgütleri için müsait bir zemin oluşturmuştur. Terör örgütleri bu sayede etkinlik kapasitelerini ve
eylem alanlarını gün geçtikçe artırmış, bölgesel ve hatta küresel seviyede ülkelerin ve masum insanların
güvenliğini tehdit eder hâle gelmiştir. Her vesileyle vurguladığımız üzere, Türkiye amacı ve başvurulan
yöntem ne olursa olsun terörün her türüne karşıdır ve terörle mücadelede tüm dünyada en önde yer
alan ülkelerden bir tanesidir. Ayrım gözetmeden masum insanların yaşam haklarını hiçe sayan terör
eylemleri öncelikle bir insanlık suçudur. Ülkemizin her türlü terör tehdidine karşı mücadelesi azim ve
kararlılık içerisinde devam edecektir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu
da bu kararlılığımızın en somut örneklerinden birisini teşkil etmektedir. Uluslararası Koalisyon
tarafından da desteklenen Fırat Kalkanı Harekâtı, Özgür Suriye Ordusu güçlerinin DEAŞ’a karşı bizim
de desteğimizle sahada mücadele ederek sınırımızın hemen öte yanındaki belli bir bölgenin DEAŞ’tan
ve her türlü terör tehdidinden tamamen arındırılmasını hedeflemektedir. Böylece, DEAŞ unsurlarının
hudut bölgemizden uzaklaştırılması ve burada PKK, PYD, YPG dâhil hiçbir terörist unsurun
barınamayacağı, terörden arındırılmış bir güvenli saha tesis edilmesi hedeflenmektedir. Bununla aynı
zamanda Suriyelilerin güven içinde yaşayabileceği bir alan tesis edilmiş olacak, burada iskân edilenlere
hayatlarını insanca sürdürebilecekleri koşulları hazırlamak da mümkün hâle gelecektir. Bu esasen
çok uzun zamandan beri savunduğumuz bir husustur. DEAŞ teröründen ve diğer terör örgütlerinden
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arındırılan bu bölgeye dönüşler esasen başlamıştır. Cerablus, Er-Rai ve Dabık halkı artık emniyet
içerisinde normal hayatına dönmektedir. Müteakip safhada, El-Bab dâhil, mevcut hattın güneyindeki
bazı iç bölgelerin de DEAŞ’tan temizlenmesi çalışması sürdürülmektedir. Koalisyonun da desteğiyle
bu operasyonu kararlılıkla sürdürüyoruz.
Neticede, DEAŞ teröründen en fazla etkilenen ülke Türkiye’dir. Bildiğiniz gibi, gerek DEAŞ gerek
PKK, PYD, YPG’nin terör saldırılarıyla yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu terör saldırılarına
karşı gerekli tedbirleri almak, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak Hükümetimizin en
önemli sorumluluğudur ve biz bu sorumluluğun bilincinde hareket etmekteyiz.
Fırat Kalkanı Harekâtı, aynı zamanda ulusal güvenliğimiz bakımından çok büyük önem arz
eden bu bölgede, Türkiye’nin herhangi bir terör örgütünün faaliyet göstermesine, bir terör koridoru
oluşturulmasına veya aleyhimizde herhangi bir oldubittiye yol açılmasına rıza göstermeyeceğini
de ortaya koymuştur. Türkiye’nin bu çabası, nihayetinde Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi
birliğinin korunması açısından da gayet anlamlı bir katkı teşkil etmektedir. Nitekim, PKK terör
örgütünün Suriye’deki uzantısı olan PYD, YPG Suriye’deki karışıklıktan istifade ederek aslında orada
toprak kazanmak peşindedir. Neticede, birbirinden hiç farkı olmayan, bütün talimatlarını Kandil’den
alan elleri kanlı bu terörist çeteler uluslararası kamuoyunun gözünde meşruiyet kazanacakları hayaliyle
Suriye’deki ve Irak’taki krizi istismar etmektedirler. PKK ve PYD’nin aynı terörist havuzunu ve
lider kadroyu paylaştığı hepimizin bildiği bir gerçektir. Özetle, PKK’nın YPG ve PYD’den hiçbir
farkı yoktur. Bunu bütün dünyaya tekrar tekrar anlatmaya ve dostlarımızı ileride pişman olacakları
hatalara düşmemeleri için uyarmaya devam ediyoruz. PKK’ya karşı yurt içindeki mücadelemiz de aynı
kararlılıkla sürmektedir.
Bildiğiniz gibi, PKK terör örgütü, Irak ve Suriye’de elde ettiği tecrübelerle bazı yerleşim yerlerini
kontrol altına almak hevesiyle geçtiğimiz yıl sözde Kırsala Dayalı Kent Merkezli Eylem Stratejisi’ni
uygulamaya, Suriye ve Irak’tan temin ettiği ağır silahları ve bol miktardaki patlayıcıyı kullanarak bazı
kent merkezlerinde eylemler düzenlemeye kalkışmıştı. Bu nafile hain planlar güvenlik güçIerimizin
kararlı mücadelesi ve yöredeki halkımızın ezici bir çoğunlukla devletimizin yanında yer alması
sonucunda tamamen akamete uğratılmış, terör örgütü açmış olduğu çukurların içerisine gömülmüştür.
PKK terör örgütüne karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu kanlı terör örgütüne
geçtiğimiz otuz beş yıllık süre içerisinde karşılaştığından çok daha ağır zayiat verdirilmiştir. Türkiye,
terörle mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biri konumuna gelmiştir. Terörle mücadeleyi sonuna
kadar sürdürmekte kararlıyız. Bu büyük mücadele sırasında canlarını veren tüm şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar dileyerek şükranlarımızı sunuyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Irak da çok uzun zamandan beri dış müdahalelerle iyice
zayıflatılan devlet yapısından kaynaklanan ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Dış müdahaleler neticesinde
zehirlenen siyaset ortamı maalesef mezhepçiliğin etkisinde kalmaya devam etmekte, bu da kardeş
Irak halkının muhtelif çatışmalardan tarifsiz acılar çekmesine neden olmaktadır. Irak’ın etnik, dinî ve
mezhepsel temelde bu şekilde kutuplaşması ülkenin istikrarlı hâle gelmesinin önünde ciddi bir engeldir.
Irak’taki bu ortam da, tıpkı Suriye’de olduğu gibi, DEAŞ ve PKK terör örgütlerinden kaynaklanan
tehditleri büyütmüştür. Bu durum, hâliyle ulusal güvenliğimiz açısından zaruret arz eden bazı tedbirlerin
alınmasını gerekli kılmıştır. Bu arada, Koalisyon güçlerince desteklenen Irak Ordusu ve Güvenlik
Kuvvetleri tarafından 17 Ekim tarihinden itibaren icra edilmeye başlanan Musul Operasyonu’nun nasıl
yürütüleceği de bölgemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Musul’un veya Telafer’in
DEAŞ’tan temizlenmesinden belki daha da önemli olan husus, Musul’un bilahare nasıl ve kimler
tarafından yönetileceği meselesidir. Örneğin, mezhepçi saiklerle hareket eden yabancı unsurlardan
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müteşekkil silahlı milis güçlerinin Musul’a veya Telafer’e girmesi en az DEAŞ’ınki kadar ağır, yeni
bir tahribat yaratacaktır. Biz Musul’un Musullulara, Telafer’in Telaferlilere, Rakka’nın Rakkalılara
ait olduğunu söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla, Musul vilayetinin demografik
yapısının değiştirilmesine tevessül edilmemesi gerektiğini her vesileyle vurguluyoruz. Zira, aksi bir
durum sadece Irak’ı değil, ülkemizle birlikte yakın çevremizi de ilave güvenlik sorunlarıyla ve yeni
insani krizlerle karşı karşıya bırakabilecektir. Böyle hatalar yapılırsa yeniden tetiklenecek etnik ve
mezhepsel fay hatları, Irak’ın birliğini ve bütünlüğünü dahi tehdit edecek bir boyuta ulaşabilir, bu asla
arzu etmediğimiz bir durumdur.
Zira, bazı çevrelerce kasıtlı şekilde çarpıtılarak Türkiye aleyhinde bir hava yaratılmaya çalışılsa
da, gerçekte biz Irak’ın toprak bütünlüğüne, birliğine ve istikrarına dünyada en fazla önem veren
ülkeyiz. Bu bizim için temel bir ilkedir. Dolayısıyla, kendi güvenliğimiz için almak mecburiyetinde
bırakıldığımız tedbirler de bu temel ilkeye dayanmaktadır. Zamanında Irak tarafının talebi ve
daveti üzerine, Başika Kampı’nda Musullu yerel gönüllülere yönelik başlattığımız askerî eğitim
faaliyetlerimize de bu anlayışla devam ediyoruz. Başika’da bugüne kadar Musul’un 4 bine yakın yerli
unsuru eğitilmiş olup bu insanlar kendi vatanları olan Irak’ın toprak bütünlüğüne ve birliğine karşı en
büyük tehditlerden birisini teşkil eden DEAŞ terörüne karşı mücadele etmektedir. Bunu gayet iyi bilen
DEAŞ terör örgütü Başika’daki kampımıza bunun için saldırmıştır. Ancak her defasında gereken cevabı
almış, neticede 700’den fazla DEAŞ teröristi Başika’daki kuvvetler sayesinde etkisiz hâle getirilmiştir.
“Ninova Muhafızları” olarak bilinen bu unsurlardan yaklaşık 3 bini peşmergelerle birlikte hâlen Musul
Operasyonu’na katılmaktadır. Ninova Muhafızları’nın Musul Operasyonu tamamlandıktan sonra da
şehrin güvenliğinin sağlanmasında ve idaresinde önemli bir rolü olacağına inanıyoruz.
Özetle, Başika’daki varlığımızın yegâne sebebi hem ülkemizin hem de Irak’ın ulusal güvenliğine,
birliğine, bütünlüğüne ve egemenliğine karşı ağır birer tehdit teşkil eden DEAŞ ve PKK gibi terör
örgütleriyle mücadele etmektir. Türkiye, Başika konusunda yanlış anlamalardan ve bazı çevrelerin
kasıtlı tahriklerinden kaynaklandığına inandığımız uyuşmazlığın Irak Hükûmetiyle ikili görüşmeler
çerçevesinde dostane bir şekilde çözülmesini arzulamakta ve Irak makamlarıyla iletişim kanallarını
sürekli açık tutmaya azami özeni göstermektedir. Bu nedenle, bazı Iraklı yetkililer tarafından yapılan
açıklamaları yanlış buluyoruz. Son dönemde dikkat etmelerini de memnuniyetle karşılıyoruz.
Neticede, Musul’da bölgenin DEAŞ’tan temizlenmesi için mücadele eden güçleri ve peşmergeleri
eğiten unsurlardan birisinin de Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu unutulmamalıdır. Öte yandan, buradaki
her gelişme ülkemizi de doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin Musul operasyonuna
katkı vermesinin ve operasyon sonrasındaki süreçte masaya oturacak aktörler arasına katılmasının
hem gerekli hem de aslında herkesin yararına bir durum olacağını sağduyu sahibi tüm taraflar teslim
etmektedir.
Musul operasyonu, DEAŞ’la mücadele açısından kritik bir aşamayı teşkil etmektedir. Bu cihetle,
bu operasyonun nasıl icra edileceğine bağlı olarak şayet uyarılarımız dikkate alınmaz ve ciddi hatalar
yapılırsa ortaya çıkabilecek ilave güvenlik sorunlarının ve insani krizlerin Türkiye’yi doğrudan
etkilemesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, hayati çıkarlarımızı ilgilendiren bu gelişmeleri çok yakından
takip etmekteyiz.
Musul’u veya Telafer’i DEAŞ’tan kurtarmak adına ne bir yabancı silahlı milis gücünü ne de PYD/
YPG gibi bir başka terör örgütünü getirip Musul’a veya Telafer’e yerleştirmenin sorunların çözümüne
zerre kadar katkıda bulunmayacağını muhataplarımıza sürekli anlatmaktayız. Bilakis, bu tür hatalar
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yapılması mevcut sorunların daha da ağırlaşmasına yol açacaktır. Dolayısıyla, hiç kimse mevcut
karışıklığı fırsat bilerek buradan herhangi bir şekilde kendi mezhepsel ya da etnik siyasetini geliştirmek
için fırsat kollamamalıdır, buna asla müsaade etmeyiz.
Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi sadece bir başlangıç olacaktır. Zira, Irak’ta kalıcı istikrar
ve güvenliğin tesis edilmesi, DEAŞ sonrasında özelde Musul vilayetinde, genelde Irak’ta nasıl bir
yönetimin tesis edileceğine bağlıdır. Bu çerçevede, Irak’ta temsil kabiliyeti yüksek, kapsayıcı ve
ademimerkeziyeti esas alan federal bir siyasi sistemin ihdas edilmesi gerektiğine inanmaktayız.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz sadece PKK veya DEAŞ terörüyle veya onların
uzantılarıyla mücadele etmemektedir. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz gecesi, ülkemiz, asker üniforması
altına gizlenmiş Fetullahçı terör örgütü mensuplarınca kalkışılan hain bir darbe girişimine maruz
kalmıştır. Asil
milletimizin göğsünü tanklara, uçaklara ve ağır silahlara siper ederek bu darbe teşebbüsüne
karşı çıkması, darbeye kalkışanların emellerini engelleyen en önemli unsurdur. Tabiatıyla, Sayın
Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, Hükûmetimizin, iktidar ve muhalefet partileriyle birlikte
Yüce Meclisimizin tamamının birlik ve beraberlik içerisinde darbeci teröristlere karşı kararlı bir duruş
sergilemiş olması da çok önemlidir. Nihayet, devletimizin ve ordumuzun bu hain şebekeyle hiçbir ilgisi
bulunmayan büyük çoğunluğunun darbe teşebbüsünün engellenmesindeki hakkını da burada teslim
etmek durumundayız.
Bu ihanet şebekesiyle, bu terör örgütüyle mücadele etmek millî bir görevdir, Türkiye Cumhuriyeti’nin
beka meselesidir. Onun için, bu terör örgütünü hiç hafife almadan, bu FETÖ hainlerine karşı sonuna
kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizde tek bir hain bile
bırakmayana kadar sürecektir ancak bu arada bireysel çekişmeler veya asılsız iftiralar nedeniyle masum
personelimizin mağduriyete uğramasına da asla izin vermeyeceğiz. FETÖ’ye karşı mücadele sadece
Türk Silahlı Kuvvetlerinde değil, devletin tüm kurumlarında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu arada,
böyle bir ihanetin bu ülkede bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirleri de almakta kararlıyız,
bunun için esasen pek çok adımı attık, bundan sonra da aynı kararlılıkla gereken diğer adımları da
atacağız. Bu doğrultuda, özellikle darbeye zemin hazırlayan zafiyet noktalarını belirledik, gözden
geçirdik. Bir daha böyle bir zafiyet yaşanmaması amacıyla öngördüğümüz yeni düzenlemeler için
kanun hükmünde kararnameler vasıtasıyla ilgili mevzuatta değişiklikler yaptık, bu değişiklikler de
geçtiğimiz hafta siz değerli milletvekillerimizin desteğiyle yasalaştı.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, Bakanlığımızın öngörülen
yeni teşkilat yapısı ve buna bağlı olarak personel konularındaki son gelişmeler hakkında kısaca sizleri
bilgilendirmek istiyorum.
Öncelikle, bu yeniden yapılanmanın temel felsefesini paylaşmak isterim. Amacımız, bir bütün
olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık durumunu ve operasyonel etkinliğini artırmaktır.
Özünde, daha ziyade sivil personel ve uzmanlar tarafından yerine getirilebilecek işleri Millî Savunma
Bakanlığı ve bağlı birimleri tarafından yapmayı hedefliyoruz. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
muharip yeteneklerini geliştirmeye daha fazla odaklanması mümkün hâle gelecektir. Neticede, güçlü
bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir orduya sahip olmak, dünyanın ve bölgemizin
içinden geçmekte olduğu olağanüstü şartlar karşısında sadece siyasi bir tercih değil, acil bir zarurettir.
Bu anlayışla yapmakta olduğumuz düzenlemelerle, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın,
kuvvet komutanlıkları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabilme ve onlara herhangi bir makamdan
onay alınmaksızın derhâl yerine getirilmesi koşuluyla doğrudan emir verebilmeleri yetkisi verilmiştir.
Genelkurmay Başkanlığı için Kuvvet Komutanlığı yapma şartı kaldırılmıştır. Kara, Deniz ve Hava
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Kuvvetleri Komutanlıkları Millî Savunma Bakanına bağlanmış, Genelkurmay Başkanlığı ile Millî
Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri yeniden belirlenmiş, Genelkurmay Başkanlığının yetkileri,
Silahlı Kuvvetlerimizin savaşa hazırlanmasında istihbarat, harekât, teşkilat ve eğitim hizmetleriyle
sınırlı tutulmuştur yani kendi asli işine Genelkurmay Başkanlığının odaklanması hedeflenmiştir.
Askerî okullardaki eğitim faaliyetleri ile askerî fabrika ve tersaneler dâhil, harp sanayisi
hizmetlerinin Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülmesi benimsenmiştir.
Yüksek Askerî Şûra’nın yapısı yeniden düzenlenmiş, Yüksek Askerî Şûra’da Başbakan,
Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Millî Savunma Bakanı ile
kuvvet komutanlarının olması benimsenmiştir.
YAŞ toplantılarının ağustos ayında yapılması zorunluluğu kaldırılarak, Yüksek Askerî Şûra’nın
Başkanının çağrısı yani Başbakanın çağrısıyla toplanması benimsenmiş ve sekretarya hizmetleri Millî
Savunma Bakanlığına verilmiştir. Harp akademileri, askerî liseler ve astsubay hazırlama okulları
kapatılmış, Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA) ve bünyesindeki meslek yüksekokulları Sağlık
Bilimleri Üniversitesine, askerî hastaneler Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.
Burada, bilhassa GATA’nın ve diğer askerî hastanelerin yeni yapılanması nedeniyle, sanki
askerlerimiz sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılıyormuş gibi bir havanın siyasi mülahazalarla kasıtlı
olarak oluşturulduğunu söylemek mecburiyetindeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarınca evvelce
verilen sağlık hizmetleri aynen sürdüğü gibi, gerek Sağlık Bilimleri Üniversitesinin gerek diğer tüm
sağlık kurumlarımızın imkânlarından da istifade edilmesi mümkün hâle gelmiştir.
Neticede, askerî operasyonlar için muharebe ortamında görev yapabilecek askerî tabip ve yardımcı
sağlık sınıfı personelinin yetiştirilmesine ve istihdam edilmesine de devam edilecektir. Dolayısıyla, bu
alanda bir zafiyete yol açıldığı iddiaları tamamen temelsizdir.
Burada belki kısa bir açıklamayı şu noktada yapmak durumundayım: Değerli arkadaşlar, Sağlık
Bilimleri Üniversitesine askerî tabip yetiştirmek için özel bir kontenjan koyuyoruz, şu anda teknik
çalışmalar sürüyor. 150 ile 250 arasında askerî tabip kontenjanını YÖK’e bildireceğiz, YÖK bunun için
askerî tabip öğrenci kadrosu oluşturacak ve öğrenciyi buna göre alacak. Bunlar da aynı FYO mantığıyla,
fakülte/yüksekokul öğrencisi mantığıyla eğitimlerine devam edecekler. Aynı şekilde, Sağlık Bilimleri
Üniversitesi, harp psikiyatrisi, harp cerrahisi ve askerî branşlardaki bütün çalışmalarını yoğunlaştırarak
sürdürecek yani GATA’yla ilgili en küçük bir boşluğun doğmasına izin vermeyeceğiz.
Bakanlığımızın sivilleştirilmesi ve diğer bakanlıklar gibi teşkilatlandırılması amacıyla 1325 sayılı
Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmıştır. Bu maksatla,
Bakanlık merkez teşkilatının şu an için yaklaşık yüzde 60’ının sivil, yüzde 40’ının asker olması hedefiyle,
diğer bakanlıklar gibi müsteşar, müsteşar yardımcıları, genel müdür, genel müdür yardımcılıkları,
müstakil daire başkanlıkları ve daire başkanlıkları şeklinde yeniden yapılandırılmaktadır. Bu
kapsamda, anılan kadrolara sivil personel atanmaya da başlanmıştır. Şu anda 15 Temmuz öncesindeki
gibi tamamen askerî personelle Millî Savunma Bakanlığının yürütülmesi ne kadar yanlışsa, tamamen
sivil personelle de bu işlerin yürütülmesinin o kadar yanlış olduğunu görüyoruz ve asker ve sivilin
birlikte çalışmasının bu noktada ülkemiz açısından ve Bakanlığımız açısından son derece önemli ve
gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Hükûmetimizin kararı doğrultusunda, Ankara ve İstanbul garnizonlarındaki kara ve hava
unsurlarına ait bir kısım askerî birliklerin başka şehirlerdeki garnizonlara taşınmasına ilişkin intikal
faaliyetleri büyük oranda tamamlanmıştır.
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Kuleli Askerî Lisesi binasının Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmekte olduğunu
özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara ve İstanbul garnizonlarındaki kara havacılık unsurları
ile Ankara’da Mürted Meydanı’nda konuşlu bulunan uçakların başka garnizonlara taşınması faaliyeti
de planlandığı şekilde devam etmektedir.
Sayın Başkanımızın memleketi Isparta’daki Kara Havacılık Okulunu bitirdiğimiz zaman Kara
Havacılık Komutanlığı ve okulu tamamen Isparta’ya taşınmış olacaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; personel konularında ise askerî okullar ile Türk Silahlı
Kuvvetlerine personel temin faaliyetinin, kuvvet komutanlıkları yerine, doğrudan Bakanlığımızca ama
Kuvvet Komutanlığıyla koordineli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmış, subay
ve astsubay atamaları Millî Savunma Bakanının onayına tabi kılınmıştır.
15 Temmuz öncesinde askerî öğrenim kadromuzda okuyan 6.193 harp okulu öğrencisi, 4.090
askerî lise ve astsubay hazırlama okulu öğrencisi ve 6.140 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi,
derecelerine göre, Yüksek Öğretim Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından durumlarına uygun
okullara nakledilmiştir.
Daha önce çeşitli nedenlerle askerî okullardan ayrılan veya çıkarılan öğrencilere tahakkuk ettirilen
tazminatların tahsilinden vazgeçilmiştir. İmam-hatip okulları da dâhil, tüm meslek liseleri mezunlarının
askerî okullara girişlerindeki kısıtlamalar kaldırılmıştır.
OHAL süresince, TSK personelinin ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının
onayıyla kamu görevinden çıkarılması usulü benimsenmiş, aynı maksatla askerî hâkimler ve savcılar
için de bu uygulama yürürlüğe konulmuştur.
Pilot açığının kapatılması amacıyla özlük haklarında iyileştirmeler yapılmış, pilotların
mecburi hizmet süresi on dört buçuk yıldan on sekiz yıla çıkarılmış, çeşitli nedenlerle Türk Silahlı
Kuvvetlerinden ayrılan pilotlara Bakan onayıyla geri dönüş imkânı tanınmış ve bu kapsamda FETÖ/
PDY mensuplarınca, başta sağlık olmak üzere, çeşitli gerekçelerle uçuştan ayrılmak zorunda bırakılan
personelin pilot olarak dönebilmelerine ilişkin temin faaliyeti ekim ayında gerçekleştirilmiştir.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, metnin yarısındayız ama 32 dakika geçti, 8 dakika süremiz kaldı.
Bilginize efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Peki Sayın Başkanım, hızlanalım.
BAŞKAN – Beş dakika ilave edeyim ama on beş dakikada toparlayalım lütfen.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Hayhay, o sürede tamamlarız.
UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Isparta’dan bahsettiği bölüm biraz zaman almış olabilir.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
bu vesileyle askerî okulların öğrenci alımlarıyla ilgili son gelişmeleri de kısaca sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Kara ve Deniz Harp Okullarının 1, 2 ve 3’üncü sınıflarına üniversitelerin uygun bölümlerinden
öğrenci temini yapılması, astsubay meslek yüksekokullarının 1’inci sınıflarına yüksekokulların uygun
bölümlerinden öğrenci temini yapılmasını planlıyoruz. Hava Kuvvetleriyle ilgili süreci zaten başlattık.
Bu yılın sonuna kadar da yaklaşık... Bu yıl başlıyoruz işlemlerine, önümüzdeki yıl içerisinde 30 bine
yakın yeni personeli Türk Silahlı Kuvvetleri bünyemize katmayı hedefliyoruz.
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Harp akademilerinin kapatılması ve askerî okullardaki eğitim hizmetleri görevinin Bakanlığımıza
verilmesi nedeniyle, Bakanlığımız bünyesinde kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim
vermek amacıyla teşkil edilecek enstitüler ile Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ve astsubay meslek
yüksekokullarından müteşekkil olmak üzere Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü kurulmuş,
Üniversitenin Rektörü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından seçilerek görevine başlamıştır.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, bugüne kadar 3.665 personel FETÖ örgütü irtibatlı olduğu için ihraç
edilmiştir. Neticede, toplam 16.423 öğrenciyle beraber değerlendirildiğinde 20.088 kişinin Türk Silahlı
Kuvvetleriyle bağı kesilmiştir. Ayrıca, 2.855 personelin de soruşturma işlemleri sürdürülmektedir.
Konuşmamın başında özetle bahsettiğim, dünyanın içinden geçtiği olağanüstü şartlara yakın
coğrafyada devam eden krizler ve ihtilaflar ile milyonlarca insanın evlerinden, yurtlarından ayrılmalarına
yol açan çatışmaların ülkemize yansımaları dış tehdit ve risklerin artmasına yol açmıştır. Bütün bu
saydığım tehdit ve risklere son dönemde de siber saldırı alanında yaşanan sınamalar da eklenmiş
bulunmaktadır. Bu nedenle, siber savunma dünyanın önde gelen ülkeleri bakımından en önemli harekât
alanlarından birisi hâline gelmiştir. Öyle ki artık tek bir kurşun veya bomba atmadan kritik enerji veya
altyapı tesislerinin veya bir ülkenin bütün bankacılık, finans sisteminin veya kamu idaresinin felç
durumuna getirilmesi mümkündür. İşte, bunun için, biz de siber savunma alanında gerekli çalışmaları
yaparak uygun tedbirleri almaktayız.
Bununla birlikte, küreselleşen dünyada ortaya çıkan bu yeni sınamalarla hiçbir ülkenin tek başına
mücadele etmesi artık mümkün değildir. Bu bağlamda, NATO ve diğer ilgili uluslararası örgütlerle iş
birliği yapılması daha da önem kazanmıştır. Bu bağlamda, uluslararası alanda özellikle NATO’nun siber
savunma faaliyetlerine iştirak etmekteyiz. Türkiye ile NATO arasındaki Siber Savunma Mutabakat
Muhtırası 25 Temmuz 2016 tarihinde imzalanmış ve 19 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9209 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı’yla onaylanmıştır. Hâlihazırda Mutabakat Muhtırası’nın yürürlük işlemleri devam
etmektedir.
Biz bir yandan, Türkiye’nin küresel ve bölgesel tüm meselelere çözümler bulunması
arayışlarına olumlu katkıda bulunabilecek önemli bir aktör olduğunu dikkate alarak dostlarımızla ve
müttefiklerimizle iş birliğimizi artırırken diğer yandan da Türk Silahlı Kuvvetlerimizi en iyi imkânlarla
güçlendirmeyi hedefliyoruz. Esasen ülkemiz, birçok küresel ve bölgesel iş birliği mekanizmasında yer
almakta ve dünyadaki muhtelif barışı destekleme misyonlarına imkân, kabiliyetleri çerçevesinde iştirak
etmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin 1952 yılından beri üyesi olduğu NATO’nun kolektif savunmamız
açısından temel bir rolü bulunmaktadır. Türkiye, artan güvenlik sınamaları karşısında ittifakın askerî ve
siyasi etkinliğinin muhafazasına büyük önem vermektedir. Nitekim, NATO’nun 2014 yılında Galler’de
ve 2016 yılında Varşova’da gerçekleşen zirvelerinde NATO üyesi ülkelerin askerî yeteneklerini ortaya
çıkaran bu yeni ihtiyaçlara göre de geliştirmeleri yönünde ortak bir irade oluşmuştur. Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; burada, 2014 yılında NATO’da alınan önemli bir karar, ülkelerin 2024 yılına
kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2’sini savunma harcamalarına, bunun da en az yüzde 20’sinin
silah sistemlerinin tedarikine ayırmayı taahhüt etmeleridir. Dolayısıyla, ülkemiz de 2024 yılına kadar
gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2’sini özellikle savunma harcamalarına ayırmak durumundadır. Bu
husus esasen tarafımızdan ortaya konulan daha güçlü bir orduya ulaşma hedeflerimizle de uyumludur.
NATO hesaplama yöntemlerine göre Türkiye’nin savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına
oranı 2015 yılında yüzde 1,66 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye bu oranla NATO üyesi ülkeler
içinde 7’nci sırada yer almaktadır. 2016 Temmuz ayındaki Varşova Zirvesi’nde bütün müttefiklerimizin
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savunma harcamalarındaki azalmaları durdurduğu ve ortaya konulan hedefler doğrultusunda somut
gelişmelerin planlandığı müşahede edilmiştir. Esasen, yeni güvenlik sınamaları nedeniyle dünya
genelinde savunma harcamalarının artmakta olduğu da görülmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, Türk savunma sanayisinin en köklü kuruluşu
olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin
konvansiyonel silah, mühimmat ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Özellikle son on yıldaki
yatırımlar ve AR-GE projeleri sayesinde, ana muharebe tankı Altay, Fırtına obüsleri ve 35 milimetre
alçak hava savunma sistemi olan Korkut’un yanı sıra nüfuz edici bomba, uzun menzilli akıllı
mühimmat gibi yeni nesil modern ve millî silah, mühimmat üretim projelerinde Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumunun da önemli katkıları olmuştur. Türkiye’nin ilk yerli ve millî piyade tüfeği olan
Modern Piyade Tüfeği (MPT) Projesi kapsamında imzalanan seri üretim sözleşmesi uyarınca 500
adetlik ilk kafile üretim tamamlanmış olup kalan 19.500 adedi de önümüzdeki yılın eylül ayına kadar
gerçekleştirilecektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’nin bekasını, güvenliğini ve savunmasını en iyi
şekilde temin etmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji ürünü yeteneklerin
büyük ölçüde millî sanayimiz tarafından geliştirilmesi ve üretilmesi temel hedeflerimizden birisidir.
Bu konuda son dönemde çok önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin, kamu ve özel sektör
arasındaki iş birliğini etkin bir şekilde sağlayan muhtelif iş modelleri sayesinde dünyada en önde gelen
savunma sanayilerinden birisine sahip olmaya başladığını eminim sizler de yakından izlemektesiniz.
Bu hedefe ulaşmanın ana yolunun verimli bir sistem kurmaktan geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla,
savunma sanayisi alanında önümüzdeki dönem daha verimli çalışan bir ekosistem teşkil etmek için
çalışıyoruz. Yakın zamana kadar savunma sektöründe ihtiyaçlar devlet eliyle karşılanmaya çalışılmış,
dolayısıyla kamu veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri aktif olarak rol almıştır.
Yeni dönemde ise omurgada devletin rolünü devam ettirirken özel sektör odaklı bir sıçramayla rolleri
dağıtmak, hızı ve verimi arttırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda
vakıf ve kamu şirketlerimiz daha çok sistem entegrasyonuna yönelecek, katma değeri yüksek ürünler
üretecek, beyin gücünü yeni nesil sistemler geliştirmek için kullanacak. Neredeyse her işi kendi yapan,
her şeyi kendi üreten bir kamu şirketi modelinden çıkıp kritik alanlar dışındaki ihtiyaçların özel sektör
eliyle üretildiği ve iş paylaşımının tabana yayıldığı bir ekosistem oluşturacağız. KOBİ’lerimiz de
savunma ve havacılık alanında giderek daha çok rol alacaklar. Özetle, ana yüklenicilerin KOBİ’lere
ciddi seviyelerde iş aktardığı bir yapı sayesinde teknolojik derinliği sağlayabilecek, pratik ve çevik
girişimleri de destekleyecek bir sistemi oluşturmaya çalışacağız. Sektörün gelişimi ve sürdürülebilirliği
açısından savunma ve havacılık ürünlerinin ihracatının yapılması da önemlidir. 2015 yılında 1,66
milyar dolar olarak gerçekleşen bu kalemdeki ihracat rakamını yıllık 5 milyar doların üzerine çıkarmayı
hedefliyoruz. Böyle bir hedefe sadece daha fazla mal satarak ulaşmanın zor olduğunu biliyoruz.
Dolayısıyla, bu sektördeki en büyük dönüşüm katma değeri yüksek ürünler, platformlar ve sistemler
üretip bunları başka ülkelere de satmak şeklinde olacaktır.
Savunma sanayisi en ileri teknolojilerin kullanıldığı bir sektördür. Bu teknolojilerin geliştirilmesi
yoğun AR-GE çalışmalarıyla ancak mümkün olmaktadır. Muhtelif kaynakların tahsis edildiği ARGE alanında da sistematik değişiklikler yapıyoruz. Buna göre, siparişe dayalı AR-GE çalışmaları,
üniversitelerdeki akademisyenlerin sanayiye aktif katılımı üzerinde yoğunlukla çalışmamızı
sürdürüyoruz. Özellikle, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının katılımını etkinleştirmek, insan
kaynağından daha fazla yararlanmak gayesi içindeyiz. Aynı zamanda, kurduğumuz ve kuracağımız
AR-GE merkezleriyle ihtisaslaşmayı sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz koşullar, klasik savunma
ürünlerinin yanında elektronik harp ve siber savunma alanında da AR-GE çalışmalarımızın
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hızlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu alanda elde edilecek başarılar aynı zamanda ülkemizde
güvenlik ve huzurun sağlanmasında esaslı bir katkı niteliği de taşıyacaktır. Burada özellikle, devlet,
kamu şirketlerimizin ve vakıf şirketlerimizin daha çok kritik teknolojilere yoğunlaşmasını, mevcut
nitelikli insan kaynağının Türkiye’nin mutlaka elde etmesi gereken kritik teknolojileri elde edecek
şekilde organize edilmesini, özel sektörümüzün de vakıf şirketlerimiz ve diğer kamu şirketleriyle
birlikte çok daha etkin ve verimli bir çalışmayla hem ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanmasını hem de
dost ve kardeş, müttefik ülkelere bu ürünlerin satılmasını hedefliyoruz.
Değerli milletvekilleri, şimdi, Sayın Başkan uygun görürse, özellikle dünyanın da dikkatini çeken
bazı projeleri kısaca heyetinizle paylaşmak istiyorum. Farklı amaçlar için kullanılabilecek değişik
konfigürasyonlardaki bölgesel uçakların yurt içinde tasarlanarak üretilmesi için Bölgesel Uçak Projesi’ni
başlatmış bulunmaktayız. Bu projede öncelikli amacımız, bilinen sertifikalı bir modelin üretimiyle işe
başlamak, edinilecek tecrübeler ışığında insan kaynağımızı ve yan sanayimizi oluşturmaktır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacına cevap verecek ve aynı zamanda dünya
pazarlarında da pay sahibi olabilecek özgün bir eğitim uçağının yurt içi imkânlarla tasarımı ve
üretimi amacıyla Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş) Geliştirme Projesi’ni biliyorsunuz,
sürdürüyoruz. Bu çerçevede, tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan 2 adet prototip üretilmiş
ve testler başarıyla tamamlanmıştır. Buradan elde edilen veriler ve tecrübeler ışığında prototipe
aviyonik modernizasyon uygulanarak yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş-B’nin seri üretimine de
başlanmıştır. Bunun tüm sertifikasyon işlemleri de bitirilmiştir. Bu kapsamda 15 adet üretilecek olup
kabul aşamalarının tamamlanmasını müteakip ilk uçağın Haziran 2018’de Hava Kuvvetleri envanterine
Hürkuş-B olarak girmesini hedefliyoruz. Sertifikasyon faaliyetleri tamamlanan ve uluslararası
sertifikaya sahip Hürkuş’un güçlü motoru ve performansı, keza yenilikçi aviyonik mimarisi sayesinde
sınıfındaki diğer uçaklarla rekabet edebilecek bir seviyeye ulaşacağını ve dünya pazarındaki yerini
alacağını öngörmekteyiz.
Ekonomik ömürlerini doldurmaya başlayan ve bir kısmı hâlihazırda envanterden çıkartılan F4
uçakları ile ileride envanterden çıkacak olan F16 uçaklarının yerini alacak müşterek taarruz uçağı F35
tedariki için kurulan uluslararası projede ülkemiz de yer almaktadır. F35 uçakları Hava Kuvvetleri
Komutanlığımızın vurucu gücünü ve operasyonel etkinliğini artıracaktır. Bu projede, Amerika Birleşik
Devletleri dâhil 9 ülkeyle birlikte faaliyet gösteriyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında ilk 2’sini teslim
almak üzere bugüne kadar 6 uçağın siparişi verilmiş, önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl 8’er adet
olmak üzere ilave 24 adet F35 siparişi için de karar alınmıştır.
Millî Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın
2030’Iu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeliyle karşılanması
hedeflenmektedir. Proje kapsamında, ön tasarım ile detaylı tasarım ve prototip kalifikasyonu aşamalarını
kapsayan dönem 1 için TAI ana yükleniciliğinde irili ufaklı çok sayıda şirketimiz rol alacaktır. Proje
modeli, ana yüklenici TAI’nin tasarım geliştirme ve üretim dönemlerinde teknik destek alacağı bir
yabancı firmayla iş birliği şeklinde belirlenmiştir.
Yerli elektronik ve silah sistemleriyle donatılmış millî gururumuz ATAK helikopterlerinin
16 adedi envanterimizde hizmet vermektedir, ki bu ATAK helikopterleri şu anda Güneydoğu’da
terörle mücadelede yoğun olarak kullanılmaktadır. 2017 yılı sonuna kadar toplam 35 adedin tedariki
tamamlanmış olacaktır. Pek yakında, ATAK helikopterimiz yerli tanksavar silahımız UMTAS’ı da
kullanmaya başlayacaktır. Dost ve müttefik ülkelerden ATAK helikopterine yoğun ilgi duyulmakta
olduğunu ve bu helikopterlerden talep edildiğini de özellikle bilmenizi isterim.
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer makamların ihtiyacı olan Özgün Helikopter Programı da
başlamış olup çalışmalarımız sürdürülmektedir. Özgün Helikopter Programı’nın dışında Genel Maksat
Helikopteri Projemiz’le kamuda arama kurtarma, sağlık, ambulans, yangınla mücadele, asayiş ve kamu
güvenliği tipi helikopter ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında teslimat takvimi
15 Haziran’da başlamış olup 2021 yılında teslimatların yapılması hedeflenmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; stratejik nitelikteki uydu ve uydu fırlatma sistemleri, gelişen
teknolojiyle beraber kullanım alanlarının çoğalması neticesinde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde
de önem kazanmıştır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Bakanım, lütfen toparlayabilir miyiz? Üç beş dakikaya lütfen…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Toparlıyorum, beş dakikada toparlarım.
Bu çerçevede, ülkemizin askerî haberleşme, istihbarat ve uzaya bağımsız erişim alanlarındaki
ihtiyaçlarının bazı projelerin hayata geçirilmesiyle karşılanması öngörülmektedir.
Savunma Sanayii Müsteşarlığımızca yürütülmekte olan hava savunma projeleri kapsamında farklı
menzil ve irtifalarda Türkiye’nin hava savunma ihtiyacının yerli imkânlarla karşılanmasına yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, alçak ve orta irtifada hava savunma sağlayacak olan
Hisar Projeleri kapsamında Türkiye’de ilk defa hava savunma füzesi geliştirilmektedir.
Bu arada, Korkut Projesi kapsamında hava araçlarına karşı etkinliğinin gösterimi başarıyla
sağlanmış olup roketlere karşı etkinliğe yönelik çalışmalar da hızla devam etmektedir.
Diğer taraftan, silah ve mühimmat ihtiyacımız için gerekli çalışmalara da kesintisiz devam
etmekteyiz. SOM-J silah sisteminin F35 uçaklarına entegrasyonu için önemli bir çalışma yapılmış ve
Amerika Birleşik Devletleri dâhil bütün dünya pazarına hitap eden bir silah sistemi geliştirilmiştir.
Askerî gemi projelerimizin yurt içi imkânlarla gerçekleştirilmesi neticesinde, özgün deniz
platformlarını tasarlama ve inşa etme kabiliyeti oluşmuş olup yurt dışı bağımlılığımız en aza indirilmiş
ve Silahlı Kuvvetlerimizin güçlenmesi sağlanmıştır, şimdi, artık MİLGEM’de ihracat noktasına geldik.
Özel tersanelerde geliştirilen ve Silahlı Kuvvetlerimizce kullanılan deniz platformlarının yurt dışına
ihraç edilmesi suretiyle millî ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlanmıştır.
Yurt içinde inşa edilecek olan 6 adet denizaltıyı içeren Yeni Tip Denizaltı Tedarik Projesi
kapsamında, Gölcük Tersanesi Komutanlığında söz konusu denizaltıların inşa edilebilmesine yönelik
olarak gerçekleştirilen altyapı iyileştirme faaliyetlerine ve dizayn adaptasyonları çalışmalarına
başlanmıştır. İlk denizaltının 2020 yılında, sonrasındaki denizaltıların ise birer yıl arayla Deniz
Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanmıştır. Aynı zamanda, Millî Denizaltı Geliştirme
Projesi de başlatılmıştır. Şu anda yaptığımız çalışmayı Almanlarla birlikte yapıyoruz; Türkiye’de
üretilecek ama Almanlarla birlikte. Daha sonra tamamen Türk mühendislerinin tasarımıyla kendi millî
denizaltımızı da yapmış olacağız.
Ülkemizin yurt içinde yüzde 100 yerli olarak dizayn ve inşa edilen MİLGEM Projesi, yerli askerî
gemi inşa sanayi için bir mihenk taşı niteliğindedir. Projedeki yerlilik oranı yüzde 65’i geçmiştir.
Projede 50’den fazla yerli firma rol almış, diğer askerî gemi inşa projelerine öncülük etmiştir.
MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen ilk 2 gemi sırasıyla 2011 ve 2013 yıllarında Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına teslim edilmiştir. Biliyorsunuz, Büyükada ve Heybeliada. 3’üncü ve 4’üncü gemilerin
inşasına Eylül 2014’te başlanmış olup, bu gemilerin de sırasıyla 2018 ve 2020 yıllarında hizmete
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alınması hedeflenmiştir. Bu serinin gelişmiş bir devamı olarak, MİLGEM 5-8 için tasarım faaliyetleri
yani MİLGEM 5, 6, 7 ve 8 için tasarım faaliyetleri başlamış, MİLGEM 5’in İstanbul Tersanesi
Komutanlığında, diğerlerinin ise özel sektörce inşası kararlaştırılmıştır.
Çok maksatlı amfibi hücum gemisi -yani bir yerde bir helikopter gemisi olarak
değerlendirebilirsiniz- Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana
üs desteği gerektirmeksizin kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek 1 adet havuzlu
çıkarma gemisi tedariki amacıyla başlatılan süreç, 30 Nisan 2016 tarihindeki sac kesme töreniyle
somut bir aşamaya ulaşmıştır. Özel bir tersanemizin ana yükleniciliğinde, yurt içi üretim modeliyle
inşa edilmekte olan geminin sözleşme takvimine göre 2021 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
envanterine girmesi planlanmaktadır.
Kara araçları sektörümüzün bugün savunma sanayimiz içinde en gelişmiş sektörlerden biri olduğunu
biliyoruz. Özel sektör firmalarının varlığı sayesinde rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan
kara araçları sektörümüz, yurt dışındaki başarılarıyla dünyada da önemli işlere imza atan bir konuma
gelmiştir.
Millî tank projemiz olan ALTAY Projesi kapsamında, prototip geliştirme ve kalifikasyon aşaması,
teste hazırlık, gözden geçirme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Nisan 2015’te sistem kalifikasyonu ve
kabul test süreci başlamıştır.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, şu bütçe büyüklükleriyle ilgili, bütçeyle ilgili değerlendirmeleri
alalım, tasarıyla ilgili…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, birkaç tane önemli projeden
bahsetmeme müsaade edin çünkü hakikaten, Türkiye’nin hem gururu hem de ihtiyacı olan projeler.
Uygun görürseniz bitirmek üzereyim şeyi.
BAŞKAN – Biliyorum, 3 sayfa kaldı da…
Buyurunuz, peki.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Birinci prototip tankla 10 bin kilometre
dayanıklılık testlerine devam edilmektedir. İkinci prototip tankla silah sistemleri ve ateş gücü kabul
test ve muayene prosedürüne göre sistem kalifikasyon test atışları icra edilmektedir. Seri üretim için
geliştirme yapan firmadan sözleşme gereği olarak ilk ve ikinci teklifler alınmış olup değerlendirme
süreci devam etmektedir.
Taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki çok sayıda İHA
sistemi envantere girmiş; üstün istihbarat, keşif ve gözetleme yeteneklerine sahip sistemler ihtiyaç
makamlarımızın hizmetine verilmiştir. İHA sistemlerimiz sadece keşif ve gözetleme yapma boyutunu
aşmış, silahlandırılarak erişilmesi zor hassas bölgelerde bile terör unsurlarını yok edecek kabiliyete
ulaşmışlardır. Böylece terörle mücadele harekâtında üstünlük sağlanmış, görüntü istihbaratı ve sinyal
istihbaratıyla anında müdahale imkânı getirilmiştir. Geleceğin havacılığında çok önemli bir rol
üstleneceğini düşündüğümüz insansız hava araçlarının sayı, boyut ve misyon açısından çeşitlendirilerek
geliştirilmesi tüm hızıyla devam etmektedir.
Değerli arkadaşlar, Ankara’da özellikle bir merkezî koordinasyon birimi oluşturuyoruz, tüm
Türkiye’de uçacak İHA’ların tek bir merkezden koordinasyonunu sağlayacak şekilde yeni bir birim
kuruyoruz.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte bu anlayışla hazırlanan Millî Savunma Bakanlığı 2017 Yılı
Bütçe Tasarısı, 28 milyar 702 milyon 119 bin Türk lirası olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır.
Bu bütçenin yüzde 51,5’ini personel giderleri, yüzde 8,8’ini Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi
giderleri, yüzde 37,4’ünü mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 1,5’ini cari transferler ve yaklaşık binde
8’ini ise sermaye giderleri oluşturmaktadır.
Mal ve hizmet alım giderleri kapsamında, 10 milyar 724 milyon 21 bin Türk lirası Türk Silahlı
Kuvvetleri personelinin barınma, beslenme, giyim gibi yasalarla belirlenmiş yasal istihkakları ile
akaryakıt, yakacak, taşıma, ulaşım gibi tüketim mal ve hizmet alımlarına ve Stratejik Hedef Planı 2017
Programı modernizasyon ihtiyaçlarına planlanmıştır.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017 Yılı Bütçe Tasarısı, savunma projelerinin haricinde kalan
Müsteşarlığın personel giderleri ile yönetim faaliyetleri için toplam 62 milyon 851 bin TL’dir. Bu
Bütçenin; yüzde 59’unu personel giderleri, yüzde 7,2’sini Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi
giderleri, yüzde 26,5’ini mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 2,1’ini cari transferler ve yüzde 5,3’ünü
ise sermaye giderleri oluşturmaktadır.
Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın 2017 Yılı Bütçe Tasarıları; Türk
Silahlı Kuvvetlerine verilen vazifeyi etkinlikle yerine getirecek kuvvet yapısının oluşturulması, çağın
gereklerine göre geliştirilmesi ve harbe hazırlık düzeyinin yükseltilmesi amacıyla planlanmıştır.
Bakanlığımızın ve Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın 2017 Yılı Bütçelerinin ülkemiz için hayırlı
olmasını diler, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Başkanına ve üyelerine yapacakları katkılar için
şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
BAŞKAN – Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz sunumları için.
Değerli hazırun, şimdi müzakerelere başlıyoruz…
MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Başkanım, bir şey söylemek istiyorum.
BAŞKAN – Müsaade ederseniz bir lafımı bitirirsem…
MUSA ÇAM (İzmir) – Buyurun bitirin.
BAŞKAN – Öncelikle, Sayın Bakanım, bürokrat arkadaşlarımızın Sayın Bakan Yardımcımızdan
başlayarak sırasıyla kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyoruz.
(Bürokratlar kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Sayın Çam, buyurun, bir söz talebiniz var galiba.
MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Bakanın bir saatlik sunumunu dinledik ama bir 15 Temmuz yaşadık,
Sayın Bakanın anlatacakları bu bir saatlik süre içerisinde sadece bunlardan mı ibaret, başka anlatacak
bir şeyleri yok mu? Anlatması gereken, bana göre, paylaşması gereken Bütçe Komisyonuyla ilgili çok
daha önemli bilgilerin ve verilerin olduğunu düşünüyoruz.
BAŞKAN – Müzakereler esnasında görüşürüz bunları Sayın Çam. O zaman zaten size söz
vereceğim. Siz söylersiniz, sorarsınız; Sayın Bakan da cevaplar.
MUSA ÇAM (İzmir) – Hayır, Sayın Bakan eğer o konudaki sunumlarını gerçekleştirirse biz onun
üzerinde görüş ve düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Şimdi, bizim için kapalı bir kutu, Millî Savunma
Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının verileri üzerine sunum oldu, başka bir şey alamadık.
Oysa anlatması gereken çok şey var Sayın Bakanın yani.
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BAŞKAN – Bütçe görüşmelerindeyiz Sayın Çam, bütçe bazında, özelinde de Sayın Bakan
söylenmesi gereken her şeyi fazlasıyla söyledi. Bunun dışında duymak istediklerinizi sorarsınız,
müzakerenin sonunda görüş, eleştiri ve sorulara cevap verdiğinde de Sayın Bakan bunları cevaplar.
Teşekkür ederim.
MUSA ÇAM (İzmir) – O sürenin ne kadar kısa olduğunu siz de biliyorsunuz, sizin bu konuda ne
kadar vicdansız ve adaletsiz olduğunuzu biliyoruz yani.
BAŞKAN – Sayın Çam, çok teşekkür ediyorum.
Bugün tek bütçemiz var, arzu ederseniz iki saat, üç saat Sayın Bakana görüş, eleştiri ve sorulara
cevap vermesi için süre tanırız, orada bir problem yok.
Teşekkür ederim.
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri
a) Millî Savunma Bakanlığı
b) Savunma Sanayi Müsteşarlığı
c) Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığı
BAŞKAN –Sayın Temizel, buyurun lütfen.
ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; ben Plan ve Bütçe Komisyonunda kaç Millî Savunma
Bakanlığı bütçesi görüşmesine katıldım tam olarak bilemiyorum ama onlarca var. Her zaman,
konuşmaya tereddütsüz bir şekilde Silahlı Kuvvetlerimize duyduğumuz güveni dile getirerek başladım.
Şehit olacağını bile bile verilen emri gözünü kırpmadan yerine getiren Astsubay Başçavuş Ömer
Halisdemirlerin olduğu bir orduya karşı da zaten farklı bir duygu beslenmesi mümkün olmaz. Kaldı
ki ben ailesinin tüm yetişkin erkekleri Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan İstiklal Madalyalı bir ailenin
çocuğuyum, farklı düşünmemi zaten kimse beklemesin. Ancak değerli arkadaşlar, 15 Temmuz hain
darbe kalkışması sırasında ne olduğunu tam olarak anlayamamanın ve sürekli olarak da belirli sorulara
yanıt aramaktan ötürü içi rahat etmeyen, sürekli huzursuz olan bir insan hâline geldim. Bizler halkın
temsilcisiyiz, halk bize ne olduğunu soruyor. Söyleyebildiğimiz tek şey ordu içerisinde bir grup
Fetullahçı terör örgütü mensubunun darbe girişiminde bulunduğu, demokrasiden yana tüm güçlerin
ölümü göze alarak karşı koyması sonucunda da darbecilerin amacına ulaşamadıkları. Sayın Bakan da
neredeyse kelimesi kelimesine bu tanımı yaptı.
Buraya kadar tamam da değerli arkadaşlar, bir sürü de yanıtlanmayan soru var. İlk olarak, Fetullahçı
terör örgütünün örgütlenme yapısına ve hiyerarşisine baktığımızda bu tanımlamadan ibaret olmadığını
görüyoruz bu olayın. Fetullahçı terör örgütü kendisine “imam” dedirten -imamlıkla ilgisi olmamasına
karşın- imamlarla örgütleniyor. İmamdan talimat almadan kimse hareket etmiyor. Bu, örgütlenme
şemalarında çok net bir şekilde görülüyor. Neredeyse Türkiye’de her kurumun bir imamı var. Silahlı
Kuvvetlerde her kuvvet komutanlığının bir imamı var. İstihbaratımızın imamı var. İmam da imam
her taraf. Bunların darbe teşebbüsü sırasındaki etkinliğini ortaya çıkan her görüntüde çok net olarak
görüyoruz. Gerçek anlamıyla bir yönetici gibi ortalıkta dolaşıyorlar. Belki askerî kıyafetli imamlar
da var ya da vardı, umarız şimdi yoktur. Bu durum karşısında bu olayı sadece bir grup “Fetullahçı
terör örgütü giysisi giymiş asker” diye sınırlandırıp tanımlamanın bu sorunun çözümü açısından yanlış
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olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçek bir çözüm arıyorsak önce sorunu tam olarak bir tanımlamamız
gerekiyor; bu, burada yetmiyor. Bunun, bu darbe girişiminin sıradan bir iktidar mücadelesinden ibaret
olmadığı da ortaya çıkıyor. Bunun altında Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamayı amaçlayan emperyal
güçlerin parmağını çok net olarak görüyorsunuz, hatta gözümüzün içine sokuyorlar “Biz buradayız.”
diye. Bu koşullar altında bu soruların hepsinin yanıtlanması gerekiyor bizim açımızdan, en azından
tartışılması gerekiyor. Zaten bu noktaya geldiğimizde ikinci önemli soru ortaya çıkıyor: Bu imamlar
devlet içerisinde bu kadar güçlü bir hâle nasıl geldi, nasıl örgütlendi? Özellikle de bizim “Göz
bebeğimiz.” dediğimiz Silahlı Kuvvetlerde her defasında tüm güvenimizi arkasına koyduğumuz bu
kurumda nasıl örgütlendiler? Bunun da yanıtını henüz bulamadık. İşin garip kısmı, herkes bu olayın
farkında, burada böyle bir Fetullah terör örgütü örgütlenmesi var, herkes birbirini de uyarıyor ama nasıl
oluyor da bu kurum harekete geçemiyor, bunu bir türlü anlayamıyorum. Bunca yıllık devlet deneyimim
bana bunu önleyecek kadar bir birikim sahibi olunmadığını kabul ettiremiyor. Bizim bu birikimimiz
var, bizim devletimiz öyle sıradan bir devlet falan değil.
Bu sorular yanıtsız kaldıkça bu toplumun geleceğe güven altında bakması o kadar kolay bir olay
değil. Çözümler konusunda da bu kadar fazla kuşku olmaya başlayınca bu güvensizlik daha da artıyor.
Değerli arkadaşlar, kanun hükmündeki kararnamelerle tam 381 maddede değişiklik yapıldı,
değişik kurumlarda değişiklikler yapıldı. Bu 381 maddenin 225 maddesinin sadece Millî Savunma
Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerle ilgili olduğunu mutlaka hesaplamışsınızdır. Bütün kanun hükmündeki
kararnamelerin yani 10 kanun hükmündeki kararnamenin toplam madde sayısı 381, 225 tanesi
tamamen Millî Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlere ait. Bunun içerisinde askerî hastanelerin sivile
dönüştürülmesinden tutun, liselerin kapatılmasına kadar, görevden almalara kadar, kısacası her şey
var. Yani birdenbire bin yıllık bir kurum 225 tane değişiklikle olduğu gibi değiştirildi, yapılandırıldı.
Değiştirilemez demiyorum ancak bu kurumda her kurumun yerleşmesi ve kabul görmesi için geçen,
denenen deneme sürelerini arka arkaya koyduğunuz takdirde, bu olaya “Ya, gerçekten burada çözüm
mü üretildi?” sorusunu sormaktan da insan kendisini alamıyor. Bu ne? Bu kurumların hepsi gerçekten
böyle bir olayın beslenmesi için mi şimdiye kadar çalıştılar, yoksa bu olayları veya bu kurumları
yönetenler miydi bu olayın sorumluları? Onlarsa onlar nerede? Bu soruların yanıtı olmadan bu iş
olmuyor Değerli Bakan. Eğer bu örgütlenme Türkiye’nin neredeyse bütün kurumlarındaysa -bütün
kurumlarında olduğunu da görüyoruz zaten- hatta uluslararası kurumlarındaysa sizi uluslararası
kurumlarda temsil eden insanlardaysa o zaman bütün düzenlemenin neredeyse üçte 2’si niye sadece
Silahlı Kuvvetlerde? Kaldı ki bunların içerisinde çok küçük bir grubun bu olayı yaptığını biliyoruz.
Hatta, Silahlı Kuvvetlerin silahlarını, elbise giymiş farklı insanlar da kullanıyor. Yani soruları çoğalta
çoğalta bir hâl oluyoruz.
Değerli milletvekilleri, en anlaşılmaz konu da -daha önceden de dile getirdim- bizim, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunda bu konuyla doğrudan doğruya ilintili yapılan bir
araştırma. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna binlerce, binlerce dilekçe geliyor.
“Askerî okullarda, harp okullarında mobbing uygulanıyor bize. Bu okullardan uzaklaştırılmak için
canımızdan bezdiriliyoruz, işkence görüyoruz. O nedenle oradan ayrılmak zorunda kaldık.” diyorlar.
Binlercesi geliyor, binlercesi. Raporunda Dilekçe Komisyonu çok net bir şekilde bunu yazıyor. Bütün
değerli arkadaşlarımızın şu raporu açıp okumasını istiyorum veya en azından öneriyorum. “Askerî
okullarda ayrımcılığa uğradıklarını, haksız olarak ilişkilerinin kesildiğini iddia ederek konunun
araştırılması, askerî okullardan ilişiği kesilenlerden istenilen tazminatlar vesaire gibi dilekçeleri
bu konuda çok sayıda başvuru olması nedeniyle ayrıntılı olarak incelemek zorunda kaldık.” diyor.
İnceliyorlar, rapora bağlıyorlar. Raporu ayrıntısıyla anlatamam. Kalın, büyük bir rapor. Sonucu şu:
“Evet, bu olaylar var.” deniyor. Çözüm? İnanamazsınız arkadaşlar ama “Ödeyecekleri tazminatı yüzde
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50’ye indirecek bir kanun teklifinde bulunalım.” diyorlar ve bu öğrencilerin ödeyecekleri tazminatları
yüzde 50’ye indiriyorlar -şimdi tamamı kaldırıldı kanun hükmündeki kararnameyle- ve olay kapatılıyor.
Ve bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkıyor. Ya, bu nasıl bir akıl tutulmasıdır, bu nasıl
bir olaydır? Yani, bu, imam darbesiyse acaba bu insanlar kalkıp da insanların akıllarını da alabilecek
bir dua mua -Allah göstermesin de- yani öyle bir şey mi buldular, efsun mu buldular, neyin nesidir
bu olay, nasıl akıl tutulur burada? Ve benim asıl anlamadığım, kabul edemediğim, yani, ordudaki bu
hiyerarşi içerisinde, böyle bir şikâyeti alan komutanlar, üstler bu olay karşısında nasıl sessiz kalırlar?
Bunu anlayamıyorum, bunu bana birisinin mutlaka anlatması lazım. Bunlar anlatılmadığı sürece ya biz
kafayı yiyeceğiz belirli bir süre sonra ya da herkese kuşkuyla bakan, gözleri fıldır fıldır dönen insanlar
hâline geleceğiz.
Değerli milletvekilleri, eğer kurumlarınız kendilerini demokratik ve laik demokrasinin savunmasını
yapabilecek nitelikte görmüyorlarsa, bu özelliklerini yitirdiyse bunlar için alelacele yapılacak
düzenlemelerin gelecekte aynı sonuçları doğurmayacağını kimse iddia edemez. Temel olan, yapısal
reformlarını yapmaktır. Bu yapısal reformlarını yaparken de insanların daha rahat konuşabildikleri,
daha rahat söyleyebildikleri çünkü baskı altında oldukları… Yani, bir darbe teşebbüsünden sonra
askerlere “Gerçek anlamda bir örgütlenme getirin, yapısal değişiklik yapalım.” dediğiniz zaman sadece
o günkü olay üzerinden davranmayacaklarını düşünemezsiniz. Onlar da mobbing altındadır, baskı
altındadırlar belki de. Dolayısıyla, bu yapısal değişiklikleri ve reformları yapmak çok geniş kapsamlı
bir çalışma gerektirir. Bizim ihtiyacımız olan bu. Bu toplumsal kâbustan uyanmamız için mutlaka
yapılması gereken bu değerli arkadaşlar.
İlk defa olarak kâğıtlarıma dikkat ederek konuşuyorum çünkü söylediklerimin ciddi anlamda aynı
tutarlılık içerisinde gitmesini, tutarlılığının bozulmamasını istiyorum.
Şimdi, değerli milletvekilleri, artık uluslararası politikada saygın hâle gelmek o ülkenin demokratik
niteliğiyle, gelişmişliğiyle, hukuka saygısıyla vesaireyle ölçülmüyor. Temel ölçüler aslında bunlar.
Artık uluslararası camiada, maalesef, itibarlı olmanın yolu savunma sanayilerinin güçlü olmasından
geçiyor. Eğer savunma sanayiniz güçlü değilse ve özellikle de belirli silahları bizzat siz kendiniz yapıp
geliştirmiyorsanız… Çünkü başkalarından aldığınız silahların hiçbir önemi falan yok. Milyonlarca dolar
vererek aldığınız füzelerin içerisindeki programlar eğer başkalarınınsa onun içerisine mutlaka bir şeyler
koymuşlardır onlar. Kullanmaya kalktığınız zaman, gönderdiğiniz yere değil, büyük bir olasılıkla gelip
yeniden sizi vurur. Bu durumda, yapacağınız tek olay, kendi silahlarınızı geliştirmektir ve özellikle
de bu şekildeki -yani mekanik silahları kastetmiyorum tabii ki, bunu anlıyorsunuz- çalışmaların bu
ülkenin ulusal birimleri tarafından yapılması gerekir. Bunlar, gerçek anlamıyla devletin teşebbüsleridir.
Her ülkenin, her devletin bu şekildeki kuruluşlarla geliştirmiş olduğu silahları vardır. Hatta bu silahlara
çok abartılı birtakım söylentiler falan yayarak da varlıklarını bizzat kendileri deşifre etmeye çalışırlar.
Bizim de bu tür kurumlarımız var değerli arkadaşlar. Devlet laboratuvarı dediğimiz, geçen bütçede
övüne övüne, yaptıkları füzeleri anlattığımız kuruluşlarımız vardı. TÜBİTAK’a bağlı SAGE’miz vardı,
Uzay Enstitümüz vardı, Kriptoloji Enstitümüz vardı, ROKETSAN’ımız var. Bunların hepsi var, “vardı”
derken kastım ortadan kalktıkları anlamında falan değil. SAGE’nin son füzelerini ROKETSAN seri
hâlde üretmeye başlıyor ve bu füzeleriniz gerçekten dünyayı kıskandırıyor şu anda, ciddi anlamda
kıskandırıyor. Amerikalıların ortaklık tekliflerini, şunlarını, bunlarını falan duyuyorsunuz. Demek ki
yapabiliyorsunuz, yapılıyor da zaten.
Ama asıl burada söylemek istediğim enstitü Kriptoloji Enstitüsü. Eğer siz kriptolarınızı başkasının
yaptığı programlarla sağlamaya çalışıyorsanız yani kendinizi aldatıyorsunuz, böyle bir komiklik
olmaz. Dolayısıyla, bunu kendinizin yapması lazım. Bizim Kriptoloji Enstitümüz inanılmaz başarılı
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kriptolar yaptı değerli arkadaşlar ve sizi temin ederim ki aldığım bilgiler, dışarıdan duyumlarım, hepsi
beraber geldiğinde, yabancı istihbarat örgütleri neredeyse kafayı yiyorlardı. Çözemiyorlar bir türlü
kriptoları. Hatta ve hatta bu, bizim menfur çuval olayımız vardır ya, çuval geçirme olayı askerlerin
başına, bunun nedeninin bile bu kriptoları çözmek adına olduğu söylenir çünkü daha sonradan alınan
telsizlerin hepsinin söküldüğü, onunla ilgili birimlerinin çıkartıldığı, sonra yeniden takıldığı söylenir.
Yapılmış diyemem tabii ki, söyleniyor. Ama bunun yapıldığından ben eminim, başkalarını bilmem. Ve
bunu çözemediler. Ne yaptılar ondan sonra? İşte, tuttular, Kriptoloji Enstitüsünü, SAGE’yi, hepsini
Fetullahçı terör örgütüne teslim ediverdiler. Bunlara bu teslim edildiği zaman, bunlar götürdüler bütün
bu şifrelerin hepsini Amerikalılara teslim ettiler değerli arkadaşlar. “Yahu, bu telefonlar çözülmezdi.”
olayı birdenbire bitiverdi. Bir ülkenin ihaneti budur. Şimdi, bu kurumları bile biz nasıl koruyamadık?
Yani, bir Kriptoloji Enstitüsü gibi bir kurumun, yani bilemiyorum ama sorumlusu olanın her Allah’ın
günü gidip de bunları denetleyecek kadar önem vermesi gereken bir kurum olduğunu düşünüyorum.
Şimdi, değerli arkadaşlar, bu süreçlerden geçtik, geldik, bir de darbe teşebbüsü geçirdik. Şimdi,
bu kurumların yeniden oluşturulması gerekiyor. Burada iki tane olayınız var: Bu insanların sınavlarda
hile yaparak, çalarak, şunu yaparak, bunu yaparak şu anda kamunun belirli yerlerine, üniversitelerin
belirli yerlerine, eğitim kurumlarının belirli yerlerine getirilmesindeki haksızlığı ortadan kaldıracak bir
adım atmadık daha. Bu ayrı bir olay ama asıl bu kurumlarımızın yeniden kurumlaştırılması gerekiyor,
yapılandırılması gerekiyor.
Ben, Türkiye’de adam yokluğu diye tanımlanan kaliteli insan eksikliği diye bir kavramı kesinlikle
kabul etmiyorum. O SAGE’nin çalışmalarını ben en bunaldığım zamanda buradan, kalkar ta Samsun
Yolu’nda, oraya kadar giderdim. “Ya, ne yaptınız, ne ettiniz?” falan diye sorardım. Oradakilerin “Ya,
biz buradan, soba borusundan bir şey fırlatsak ertesi gün Amerikalılar gelip de ‘Siz ne attınız?’ diye
soruyorlar.” dediklerini hatırlarım. Soba borusuyla bir şey atsalar… Bu, heyecan verecek bir olaydır.
Bunun için doğru organizasyonlara ve doğru insanlara ihtiyacınız var, bir de kendi kendini kontrol
edecek bir sisteme. İnsanlar ne kadar ne olurlarsa olsunlar sürekli olarak onların peşinde dolaşamazsınız.
Otokontrol sistemlerini oluşturmanız gerekiyor. O nedenle, bu organizasyonların büyük bir hızla
yeniden yapılması gerekliliğini, farklı bir düşünceyle yapılmaması gerektiğini söylüyorum.
Sözlerimi bitirmeden önce bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum Sayın Bakanım. Sayın
Cumhurbaşkanı da söyledi, siz de söylediniz. Cumhurbaşkanının söylediği yer Birleşmiş Milletler,
burası Plan Bütçe Komisyonu. Bizim, savaş belasından kaçan zavallılara -öyle tabir edelimharcadığımız paranın 13 milyar dolar faturalı olduğunu söylüyoruz, faturalı harcama yaptığımızı
söylüyoruz. Güzel. Yani, kalkıp da bu ülkede “Bu yardımları niye yaptınız?” diyebilecek bir Allah’ın
kulu yok, öyle bir derdimiz de yok. Peki, burası Plan Bütçe Komisyonu, bu 13 milyar doları nereden
yaptık arkadaş biz, hangi bütçeden yaptık? 13 milyar dolar dediğiniz olay 40 milyar lira yapar. Değişik
yıl bütçelerine dağıtsanız bile bu harcamaları yapan kuruluşların Türkiye Büyük Millet Meclisine gelip
de “Ey Türkiye Büyük Millet Meclisi, biz böyle sosyal bir görev görüyoruz. Bu nedenle şu, şu, şu
harcamaları yapıyoruz. Hadi bize ödenek verin.” demesi gerekmez mi? Nerede arkadaşlar bu, nerede,
nereden yaptık? Siz bunu bu şekilde ortaya koymadığınız zaman, uluslararası kuruluşlar ya da buna
katılma konumunda olan devletler size soruyorlar. “12,5 milyar dolar yardım yaptık.” Güzel. “Nasıl
yaptınız?” İşte orada duruyoruz. Bize bir şey gelmedi, bu Komisyondan bir şey sorulmadı. Niye yedek
ödenek istemediniz? O yetmiyorsa daha fazlası da verilirdi, niye istenmedi bu, bütün dünyaya niye
göstermediniz bunun hangi bakanlıklardan, hangi kuruluşlardan yapıldığını? Sağlık Bakanlığından mı
yaptık, Bayındırlık Bakanlığından mı yaptık, nereden yaptıysak bütün bunların hepsini niye ortaya
koymadık ve niye ortaya koymuyoruz hâlâ?
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Büyük devlet olmanın yöntemleri, büyük devlet olmanın adımları gerçekten bellidir.
Büyüksünüzdür ama küçük adımlar attığınız zaman büyüklüğünüz belli olmaz, gürültüye gider. Şu
anda belki de devletimiz kuruluşundan beri -yani ta Osmanlının kuruluşundan beri alın isterseniz- en
hassas dönemlerinden birisini yaşıyor. Tehlikeli dönemini demiyorum, hassas dönemlerinden birini
yaşıyor. Bu hassasiyette saniyelerin değeri vardır. Buralarda özellikle de bilgiye, birikime ve birlikte
çalışmaya da ihtiyaç vardır.
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Yani, savaşsız, silahları sadece
savunma amaçlı olarak kullanıldığı bir ülkedir bizim hayalimiz. Mustafa Kemal’in ve Misak-ı Millî
sınırları içerisindeki “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkeleri çerçevesinde götürülen bir ülke olmasını
temenni ediyoruz ama zorunda kaldığımız zaman da canavar kesilmek…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Temizel.
ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) – Ben teşekkür ederim.
Bütçeniz hayırlı olsun Sayın Bakanım.
BAŞKAN – Sayın Günal, buyurun lütfen.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli bürokratlar ve basın mensupları; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Şimdi, son olarak bir cümleden Sayın Temizel bahsetti ama onunla bağlantılı -çok konu olduğu
için- hızlıca bir şeyi hatırlatarak geçeceğim. Biz klasik, Sayıştayın raporlarını önce bir hızlıca söyleyip
geçiyoruz. Hepsinde var ama çok ayrıntılı raporlar var, ben ayrıntısına girmeyeceğim. Çok önemli
bulduğum için “Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun 2015 yılı bütçesinin bulunmaması” diyor
örnek, bulgu 4’te. Yani, hiç duymamış gibi bakıyor Bakanımız ve Bakan Yardımcımız. 2015 yılı kesin
hesap raporunda yazıyor “2015 yılı bütçesinin hazırlanmadığı tespit edilmiştir.” Bunu niye söylüyorum?
O zaman sizin alacağınız yüzde 2’sini aşmayacak bütçeniz neye göre belirleniyor diye bakmak lazım.
Yani, bütçe tahminî bir şey. Şimdi yapıyoruz, mesela, siz de 28,7 mi dediniz, 2 mi dediniz neyse; o
harcadığınız zaman farklı olabiliyor. Geçen senekine verdiğimiz ödeneğe bakıyoruz, bütçe ödeneği
ayrı, kullanılan harcama farklı çıkabiliyor. Ona biz bir sürü itiraz ediyoruz ama baştan bir tahmininiz
var yani nereye ne harcayacağınıza dair Bakanlık olarak. E, onun da nereden geleceğine, Savunma
Sanayii Müsteşarlığına baktığımız zaman diyor ki: “Oranın bütçesi fondan gelir.” Şimdi, fonun
bütçesi olmadan Savunma Sanayiinin bütçesini nasıl yapıyoruz? Şunu soracağım da onun için: Şimdi,
buradan baktım sonra fonun bütçesine. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre diye bakıyoruz, gelirlerle
ilgili gerçekleşme 60,8; harcamaya bakıyoruz 57, vermişiz 49. Yani, şimdi bu 60’a bakıp bunu yüzde
2’ye göre koyup yüzde 98 daha mı ekleyeceğiz yani nereden… Yok, örnek söylüyorum, başka hiçbir
şeyi yok. Ben burada ne yapacağım? “Yüzde 2’si 60’sa o zaman bunu mu aldınız?” diyeceğim. Şimdi,
“bütçe yok” diye bir şey olur mu Sayın Bakanım? Ona güleceğim de onun için söylüyorum.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Yöntem farklı.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, hayır, yöntemden bahsetmiyorum. Bakın, işte, sadece…
Şimdi, ben böyle düşünürüm çünkü ortada diyor ki: “Bütçe yok.” Siz diyorsunuz ki: “Burası özel bir
fon, biz kafamıza göre harcayalım.” Tamam, iyi de onun da kaydının olması lazım, onun da muhasebesi
olması lazım. “Borç alacakta çıkıyor.” diyor. Dün de konuştuk, önceki gün de, Millî Eğitim de de var,
Sağlıkta da var; bu döner sermayeler, fonlar bizim için önemli bir sorun oluşturuyor. Evet, belli amaçlar
için kuruluyor, ona eyvallah. Siz doğru da yapıyor olabilirsiniz ama burada bir denetleme mekanizması
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olması lazım. Az önce Sayın Temizel’in dediği gibi, kontrol çıktığı zaman ister onunla ilgili olsun ister
yönetimle ister mali konularla ilgili olsun, o zaman ipin ucu kaçıyor. Önce onu bir söylemiş olayım diye
çünkü çok konu var, unuturuz şimdi.
Öncelikle, evet, arkadaşlarım da az önce değindiler, bir 15 Temmuz kâbusu yaşadık. Şu anda en çok
yıpratılan, zayıflatılan kurumun bütçesini tartışıyoruz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin. Temel görevi savunma
politikalarını oluşturmak, daha önce lojistik destek vermek olan Millî Savunma Bakanlığının bütçesini
konuşuyoruz. Açıkçası, çok fazla yıpratıldı Türk Silahlı Kuvvetleri. Hatta o gün, o darbe teşebbüsünün
sıcaklığı içerisinde ben hayretler içerisinde kaldım. Adalet Bakanıyla, savcılarla değişik sohbetlerim
oldu, ciddi anlamda da tepki gösterdim çünkü bir tane kişisel bir şey yazıldığı zaman bile hemen yayın
yasağı koyup bütün her şeyi kapatan -Telekomünikasyon İletişim Başkanlığıydı eskiden, şimdi BTK’ya
geçti- anında yayınları durduran, bir yerde bir patlama haberi olduğu zaman, lokal bile bütün yayınları
durduran bir ortamda o askerlerin defalarca, günlerce o şekliyle resimlerinin yayınlanması beni çok
yaraladı açıkçası. Oradaki asker yani Mehmetçik. Sizin çocuğunuz da olabilir, benim çocuğum da
olabilir. Emir verildiği zaman gider. Yani, bunların o şekliyle yayınlanmasına -basın da burada, onlara
da sesleniyorum- ben gerçekten çok üzüldüm. Sonrasında yayınlanan diğer resimlere de üzüldüm, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin itibarı adına üzüldüm. Allahtan ki aradan birkaç hafta geçtikten sonra Yenikapı
mitinginde vatandaşlarımız Türk Silahlı Kuvvetlerine, Genelkurmay Başkanının şahsında sahip
çıkarak o darbe teşebbüsünde bulunanlarla ve orduyu yıpratmaya çalışanlarla aynı kanaatte olmadığını
gösterdi ama bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Sizlerin yetkili kurulları, kurumları, yargıyı uyarmanız
lazım. Özellikle sizlerin yani Millî Savunma Bakanı olarak, Adalet Bakanlığı savcılığı başka konuda
uyarıyorsunuz çünkü siyasi bir şey olduğu zaman. Tak diye kesiliyor yayınlar, hemen mahkemeden
yayın yasağı çıkıyor, beş dakika sonra bakıyoruz, alt yazı geçmeye başlıyor. Ordu bizim göz bebeğimiz.
“Ordu millet” diyoruz, “peygamber ocağı” diyoruz. Dolayısıyla, bu yıpranmadan sonra ki daha önce
de Balyoz, Ergenekon’du vesaireydi derken zaten belli bir yıpratma sürecine girilmişti, şimdi başka
bir açıdan yine darbe teşebbüsüyle beraber ordumuzun hedefe konmasını engellememiz lazım, bundan
sonra ciddi bir yeniden yapılanma lazım. Yeniden yapılanma sadece şu kadar asker alalım, şu kadar
okula eleman alalım kısmı değil. Yani, moral değerler açısından da bir yeniden yapılanma gerekiyor,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin o yaraları hızlı bir şekilde yarması gerekiyor.
Siz güzel anlattınız, birçok şey var. Harp okullarıyla ilgili, akademiyle ilgili, üniversite var, askerî
kısımlar var, tıbbi kısımlar var. Bunların da bir an önce yapılması lazım, doğru. Eleştirdiğimiz noktalar
da var. KHK’lar geçtikçe onları Genel Kurul gündeminde de arkadaşlarımız iletiyor, bizler de iletiyoruz.
Bir an önce eksiklerin tamamlanması gerekiyor. Bu kapsamda siz bir çok yerde hep yazmışsınız
ama genelde dikkatimi çeken bir şey var, konuşmayı okurken çizdim tek tek. “Planlanmaktadır”,
“hedeflenmektedir”, “istiyoruz”, yapacağız” ama “yaptık” kısmının biraz hızlanmasını bekliyoruz ki
önümüzdeki bütçeye “Şunu yaptık, şu söylediğimizi bitirdik, bunu da bitireceğiz.” şeklinde olursa…
Bazılarının gerçekten beklemeye tahammülü yok, onun için burada tek tek yazdım. Özellikle Türk
Silahlı Kuvvetlerinin birçok biriminde, tabii, personel açığı oluştu ani gelişmelerden dolayı ama
daha önceki süreçte, Balyoz ve Ergenekon’da Deniz Kuvvetlerimiz büyük ölçüde yıpratılmıştı askerî
personel açısından. Bir kısmı her ne kadar geri dönme şeyinde olsa da artık insanlar belli bir noktadan
sonra geri dönmüyorlar yani ne derseniz deyin, o iş ayrı, bu iş ayrı.
Şimdi, yine Türk Hava Kuvvetlerinde siz “Rezerv pilot çalışmamız var.” demişsiniz geçici olarak,
onların bir an önce herhâlde sonuçlanması gerekiyor, “Son aşamaya geldi.” denmiş. Uçak başına
düşen pilot sayısı -siz bizden daha iyi biliyorsunuz- şu anda kritik durumda olduğu için bir an önce
onların tamamlanması lazım ki en kritik noktadayız. Siz de konuşmanızın en başında belirttiniz, içinde
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bulunduğumuz ortam ve coğrafya itibarıyla şu anda mücadele ettiğimiz terör unsurlarını dikkate alırsak
hem yurt içinde hem yurt dışında, bunları bir an önce tamamlamamız lazım. Burada bize düşen bir şey
olursa da onları da yapmamız lazım.
Özel Kuvvetlerle ilgili burada söylediğiniz bir cümle dikkatimi çekti, tam anlayamadım. “6.129
subay adayı, 11 bin kusur astsubay adayının müracaat etmesi…”, “adayı” derken muvazzaf subaylar
arasından özel kuvvetlere mi?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Yok, doğrudan.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Doğrudan, dış kaynaklardan, diğer okullardan. Başta söylediğiniz
diğer meslek okullarından bu ayrı bir şey değil, normal Silahlı Kuvvetler için söylediğinizin bir devamı
gibi.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Onu ben cevaplayayım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamam. Yok, yani yukarıda toplam eleman alımını söyledikten
sonra Özel Kuvvetleri ayrıca söylemişiniz, onlar da dışarıdan mı alınacak yoka bir an muvazzaf subay
gibi anladım da onun için söylüyorum.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Kısa söyleyeyim onu isterseniz.
Şimdi, şu anda biliyorsunuz, pek çok hem terörle mücadele harekâtı var hem de Suriye ve Irak’taki
gelişmeler dolayısıyla Özel Kuvvetlerin personel ihtiyacı oldu. Dış kaynaktan 200 subay, 500 astsubay
alımı için çağrıya çıktık.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Muvazzaf olmayan, dışarıdan…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Dışarıdan. Zaten iç kaynaktan sürekli temin
ediyoruz, orada bir sorunumuz yok ama takdir edersiniz ki burada şu ana kadar bu 700 kişiye mukabil
22 binin üzerinde müracaat oldu, ay sonuna kadar süre var muhtemelen 30 bini geçecek, 700 kişilik bir
şeye göre. 24.300’e ulaşmış bu sabah itibarıyla.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sorun değil, toplam 700 kişi planlıyoruz.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Yani, bu dış kaynak zaten iç kaynaktan
sürekli gerekli takviyeyi yapıyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Şimdi, tabii, Başkan birazdan uyaracak, burada birçok konu
var konuşmamız gereken ama ben baştan söylediğim, savunma sanayi kısmına tekrar geri dönmek
istiyorum yani anladık onu…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Başkanım, müsaade ederseniz.
BAŞKAN – Buyurunuz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Özet itibarıyla, hep birlikte ordumuzun hem teçhizat olarak hem
moral olarak yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Bunu tartışmamıza gerek yok ama ben bir an önce
söylediğiniz projelerin tamamlanmasını bekliyorum. Bize düşen bir şey varsa da burada bir an önce
destek olalım. Bu kapsamda da savunma sanayiyle ilgili konuşmanızın içinde geçen, “Biraz daha, vakıf
kuruluşlarından özel sektöre doğru farklı bir tedarik sistemine geçiş” dediniz. Evet, destekleyelim özel
sektörle ama onlar da zaten aslında özel sektör. Bu kapsamda, az önce bahsettiğim iki unsur, hem
Balyoz, Ergenekon vesaire süreci hem 15 Temmuz sonrası o kurumlarda da, vakıf kuruluşlarında da
aslında yıpranma oldu. Bu kapsamda, hem OYAK ve belli şeylerle ilgili, diğer vakıfların kuruluşlarıyla
ilgili… Daha doğrusu, savunma sanayinde olan şirketlerimiz belli zaten, şimdi yeni bazı özel şirketlerle
konsorsiyum yapmaları ayrı ama burada bizim ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan ne varsa daha önce
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olanlar da var, birlikte TAİ’yle beraber bir aslında daha büyük bir konsorsiyum hâline getirmemiz
lazım. Yani, sadece özel sektöre bazı alt tedarikler yurt dışına da yapılıyor yani bir uçak yaptığınız
zaman lastiğini birine, kanadını birine, diğer taraflarını birine havale etmeniz normal ama sizin
dediğiniz gibi, tasarım kısmı asıl projenin yürütülmesi. Bunun da ötesinde, asıl ihracatı. Siz de zor
olduğunu yazmışsınız ama başlarken ikili ilişkilerle, uluslararası ilişkilerle eğer bunu geliştirirsek belli
ülkelere baştan belli tedariklerle, en azından prototip siparişleri çıktıktan sonra hemen başlamamız
lazım ki biz de onu geliştirecek yeni kaynaklar bulabilelim ama bunun için de yine demin söylediğim
hassasiyete dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin, biz ASELSAN’daki mühendislerimizi koruyamazsak,
aynen Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bazı subaylarımızı koruyamadığımız gibi, o projeleri tamama
erdiremeyiz. Yani, onun üzerinde ciddi durmamız gerekiyor. Biz kamuoyunun hassasiyeti nedeniyle
bunları çok konuşmuyoruz, yapmıyoruz orduya gösterdiğimiz hassasiyet ve sektörün hassasiyet ve
sektörün hassasiyeti nedeniyle ama o çocukların hangi nitelikte olduğunu biz biliyoruz. Nereden alınıp
nereye geldiklerini, daha önceki lise, kolej eğitimlerinde hangi başarıyı sağladıklarını, akıl sağlıklarının
yerinde olduğunu ve intihar etmeyeceklerini biliyoruz Sayın Bakanım, onu söylemeye çalışıyorum.
Onları korumamız lazım. Özel proje yapıyorsak o proje ekibini de, madem ki o kadar özel insanları
seçiyorsak korumamız lazım. Aynı şey, önemli şimdi, uydu teknolojileri varsa, fırlatma teknolojileri
varsa, Roketasan bu aşamada önemli bir gelişme kaydetmiş ve bazı ürünleri artık üretir hâle gelmişse
oraya özel destek… Ya, bir yere yoğunlaşalım, bir sürü yere değil, en stratejik olanları, hangisinde daha
avantajlıysak oraya yoğunlaşmamız lazım, orayı desteklememiz lazım.
Az önce Sayın Temizel kısaca değindi ama benim yıllardır size Sanayi Bakanıyken de söylediğim,
bütün arkadaşlara TÜBİTAK’la ilgili gelişmelerde söylediğim, millî yazılım sistemini mutlaka
yapmamız lazım. Yani, askeriyenin belli bir kısmında evet, işletim sistemiyle ilgili daha önce
konuştuğumuz Pardus’u askeriyenin belli bir bölümü kullanıyor ama UNİX tabanlı yani Microsoft’un
Türkçe işletim sistemi deyince yani Windows tabanlı birtakım şeyler değil, kendimizin geliştireceği,
güvenliğini sağlayacağımız -az önce kriptolojiyle ilgili de- o tip şeyler daha çok askerle ilgili kurumlarda
ve sivil de olsa savunma sanayi üzerinden geliştirilmesi yapılıyor. Maalesef, Millî Eğitim Bakanlığında
da o tarz şeyler vardı, olmadı. FATİH Projesi kapsamında çocuklara verdiğimiz o bilgisayarlarda
deneme yapalım diye bir şey olmuştu, birileri engelledi, nasıl olduysa onu tartışmayalım, uzun hikâye
ama bu yazılım, işletim sistemi üzerinde mutlaka çalışmamız gerekiyor ve sizin öncü olmanız lazım
yani savunma sanayisi kuruluşlarının öncü olması lazım. HAVELSAN’la birlikte, diğer kuruluşlarla
birlikte bunu bir an önce neticelendirmek ülkemizin güvenliği açısından -az önce Sayın Temizel’in
dediği- hem kriptoloji… Tübitak’ta yaşananları biliyoruz, onlarla ilgili olanları biliyoruz, uzun uzun
konuşmaya gerek yok. Bunları bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, daha çok konuşuruz,
güvenliğimizi tartışırız. Bir taraftan da yaptığımız işlerin güvenli olması için de bu çalışmalar önemli.
İnşallah daha millî hâle gelmiş, yerli tedarikle güçlendirilmiş bir savunma sanayimiz olur. Ama, bunu
yaparken de -başta söylediğimiz gibi- amacın doğru olması ayrı ama şeffaf, hesap verebilir olmak
da ayrı bir şey. O kapsamda da düzenlemelere dikkat etmek… Kaynak gerekiyorsa verelim, teşvik
gerekiyorsa burada yapıyoruz yani verelim, özel sektör yapıyorsa -dediğiniz gibi- onlara da ayrı teşvik
verelim, öncelikli sektörlerden birisi. Biz millî bir şekilde savunma sanayisinin desteklenmesini, uzay
ajansının kurulmasını ve bu araştırmalarla ilgili ayrıca özel araştırma merkezi kurulmasını Milliyetçi
Hareket Partisi olarak zaten öneriyoruz. Az da olsa çıktı AR-GE Kanunu’muz -siz biliyorsunuz Sanayi
Bakanlığından kalma- ama o araştırma merkezleriyle de -dediğiniz gibi- üniversitelerle gelişmeyi
hızlandırarak birkaç pilot üniversitede hassaten savunma sanayisine ilişkin özel araştırma merkezi
onlarla beraber -sadece kurumlarda değil- kurmanın ben yararlı olacağını düşünüyorum. Hem onları
biraz daha işin içine çekmek hem de o kaynaktan beslenmek adına daha güzel olur diye düşünüyorum.
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Çok husus var ama yine dediğim gibi, şimdilik, bütçenin hayırlı olmasını, bir sonraki bütçede daha
güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleriyle, orduyla ve savunma sanayisiyle bizim karşımıza gelebilmenizi
umut ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Sayın Günal, teşekkür ediyorum.
Sayın Çakır…
SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) – Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, Bakanlığımızın
değerli çalışanları ve değerli basın; sizleri saygıyla selamlıyorum.
Bugün görüşmekte olduğumuz Millî Savunma Bakanlığının 2017 bütçesi ve 2015 kesin hesapları
üzerine değerlendirmelere geçmeden önce, Bakanlık bütçemizin şimdiden hayırlı olmasını temenni
ediyorum. Bugün burada oylayacağımız ve onaylayacağımız 2017 bütçesiyle, aslında bölgemizdeki
istikrarsızlık ve belirsizlik ortamında risk ve tehdit odaklarıyla yurt dışından ve yurt içinden gelebilecek
her türlü saldırıları önleyecek, engelleyecek bir kurumun günümüz şartlarına ve gereksinimlerine bağlı
olarak, ona uygun bir şekilde teçhizi, donanımı, desteklenmesi nasıl olmalıdır, bu bütçeyle yapılması
hedeflenenler başarılabilecek midir, bu bütçe yeterli midir, daha neler yapılabilir, yapılmalıdırın yanı
sıra, kesin hesap dönemi olarak Sayıştay raporları çerçevesinde, denetlemekte olduğumuz 2015 yılıyla
ilgili olarak uygunluğu da masaya yatırarak Bakanlığın gelecek perspektifine katkı sağlamaya çalışmış
olacağız.
İnsanoğlunun var oluşundan bu yana korunma ve güven altında yaşama duygusu taşıdığı
bilinmektedir. Bu meyanda, tarihin her döneminde insanlık buna göre çare ve tedbirler üretmeye
çalışmış, hayatına yön vermiştir. Yaşamın yadsınamaz unsurlarından olan savunma anlayışı, denilebilir
ki bir tarihî mirastır. İşte, bu noktada, güvenlik tedbirlerinin yeterli düzeyde veya hiç olmayışı, kendi
güvenliğini sağlayamamak, dolayısıyla saldırılara açık olunmasına kapı aralayacak, bu da kendi
özgürlüklerimizin kısıtlanmasına yol açacaktır. Bu bağlamda, başka alanlarda olduğu gibi, savunma
alanında da gerekli tedbirlerin alınıp çalışmaların buna göre yapılması gerekmektedir. Özellikle dünyada
ve ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak güvenlik açısından oluşabilecek en ufak bir
zafiyet, daha sonra yeri doldurulamayacak sıkıntıları beraberinde getirecektir. Dünya, hâlen ne idiği
belli olmayan terör örgütleri üzerinden içinden çıkılamaz sıkıntıları yaşıyor, terör örgütleri üzerinden
ülkelerin parçalanma handikabını komşular üzerinde görüyor. Bunun kendi ülkemiz üzerinde de ciddi
tahribatını her geçen gün daha fazla hisseder olmaktayız. Bu durumda ortaya çıkan güvenlik ihtiyacı hiç
olmadığı kadar öne çıkmakta, buna bağlı olarak da oluşan talepleri karşılamak hem ekonomik olarak
hem bir zorunluluk olarak başlı başına bir inceleme konusu, çalışma alanı oluşturmaktadır.
Yaklaşık altı yıldan beri içinde yaşadığımız coğrafyayı direkt ilgilendiren, etkileri coğrafyamızla
sınırlı kalmayıp tüm dünyada hissedilen ve hâlen devam eden gerek halk hareketleri gerekse terör
örgütü yapılanmaları bizim ülkemizi de çok yakından ilgilendirmeye ve etkilemeye devam etmektedir.
Aslında, gelişmiş dünya ülkeleri arasındaki ilişkiler değişime uğrayarak güce bağlı olarak bölgemiz
ülkelerinin sınırlarıyla, egemenlik varlıklarıyla ilgili değişiklikleri planlamakta ve uygulamaya
konulmaya çalışılmaktadır. Yaşadığımız bu coğrafyada kuzeyden güneye, doğudan batıya kadar
stratejik olarak etkisi yıllarca hissedilecek dönüşümlerin yaşandığı ve yaşanmaya da devam ettiği bir
süreçten geçtiğimiz aşikârdır. Bütün bunlara rağmen, ülkemiz tarihten gelen bir anlayışla savunan,
hamilik yapan, güvenli liman olma anlayışıyla güvenlik ve istikrar üreten, bölge ülkeleri ve halklarına
karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ve bunu da uluslararası kamuoyuyla iç içe ve insanlık
adına yapmaktadır.
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Bugün Millî Savunma Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. Bir tarihî serüven hatırlatması yapmayı
düşünmüyorum ancak 15 Temmuzu, askerî darbeleri, bu darbeleri ortaya çıkaran anlayışları da bugün
farklı bakış açılarıyla değerlendirebilmeliyiz. 15 Temmuz 2016 tarihi, Türk demokrasi tarihinin hem
en karanlık günlerinden biri hem de milletin iradesine sahip çıkması dolayısıyla bir aydınlık müjdecisi
olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar
diliyorum. Bugün, milletin dişinden tırnağından arttırarak kendilerine sağlanan imkân ve ellerine
verilen silahları millete çeviren, köhne, kaypak, kalleş bir örgüt organizasyonu çerçevesinde asker
içinde odaklanan küçük bir grupla el ele vermiş bir kalkışmayla karşılaştık. Hamdolsun, milletin
daha önce yaşadığı darbelerden almış olduğu ders çerçevesinde, sosyolojik olarak diğer darbe ve
kalkışmalardan farklı olarak ele alınması ve incelenmesi gereken bu kalkışmanın tarihin çöplüğünde
yerini almış olması mutluluk sebebidir. Ancak, öncesi, sonrası, zemini, hazırlık aşamaları, getirdikleri
ve götürdükleri üzerine herkes mutlaka bir şeyler söyleyecek, yazacak. Bu olay bir kalkışma, bir darbe
denemesi ama bir yanıyla da tam bir terör hareketi ve asla basit olmayan, düşünülmüş, planlanmış
ve hedefi tam anlamıyla insanımızın tercihini, seçimini ve yarınını bloke etmeye yönelik ve içinde
kan kokan yanıyla tefessüh etmiş bir zihniyet fukaralığının “Acaba olabilir mi?” şizofren takıntısının
bir versiyonudur. Bir milleti sokakta görmek ancak bu tür bir doğru için güzeldir. Sokağa çıkmaması
gereken ile sokağa çıkması gerektiği anı ayarlayabilen güzellikte bir sonla karşılaştık. Yarın yeni bir
kalkışma, darbe, ihanetle karşılaşmamak için bugün görüştüğümüz bu bütçeyle beraber alınacak tüm
tedbirlerin ve yapılan, yapılacak ve yapılması gereken reformların sonuna kadar arkasında durmak
mecburiyetindeyiz.
Aslında, darbe zihniyetinin bir karargâh olarak askeriyenin tümünü hiçbir şekilde kapsamadığını
bilerek ve kabul ederek diyoruz ki: Silahlı Kuvvetlerimizin içinde zaman zaman farklı isim ve
çalışmalar altında bu tür anlayışların vatansever, Mehmetçik ruhuna sahip çoğunluğun bunun dışında
olduğu gerçeğini görmezlikten gelmediğimizi de söyleyerek devam etmek lazım. Burada yapacağımız
bu değerlendirmelerle sadece bu bütçenin sarfına onay vermiş olmayacağız, bütün bu süreçleri göz
önünde bulundurarak Silahlı Kuvvetlerin içinde oluşabilecek habis yapıların tekrar neşvünema
bulmamasını temin yanında, en üst düzey bilgi donanımlı, çağın gereklerine uygun, silahlanmayı
temin, caydırıcılık gücünü en üst seviyede kullanabilecek bir kapasiteyi yakalamak yolunda yapılacak
her türlü çalışmayı da desteklemeye yönelik olacaktır. Silah gücü, makine, ekipman ve her türlü
ihtiyacın zamanında ve gerektiği kadar olması tartışılmaz. Bir o kadar da, özellikle 15 Temmuz sonrası
Silahlı Kuvvetler bünyesinde gerçekleştirilen reformlar, eğitimde yeni yönelişler bir gereklilik ve geç
kalmış bir süreçti. Bu süreçte kültürel evrimini tamamlayarak bir daha eski alışkanlıklarına dönüp
bakmayacak yeni bir anlayışın tesis edilmesi yönündeki bu çalışmaları son derece önemsiyor, olması
gereken alanlar, ilgilenilmesi gereken alanlar diye düşünüyoruz. Muharebe gücü yüksek, azami ölçüde
millî sanayiye dayanan, ileri teknolojiyi içinde barındıran silah sistemleriyle teçhiz edilmiş, bilgi ve
eğitim üstünlüğünü elinde bulunduran, her türlü ortamda her türlü mücadeleyi yapabilecek bir kuvvet
ve dirayete sahip olması gerektiğini bir mecburiyet olarak görmek durumundayız. Zaman, tarihî süreç,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin ulusal güvenliği açısından olması gerekenden çok daha yüksek
seviyelerde bir konumda olmasını gerekli kılmakta. Kimin dost kimin düşman olduğuna dair kafaların
alabildiğine karışık olduğu bugünlerde çok daha fazla önem arz etmektedir. Bu biraz da “Hazır ol cenge
eğer ister isen sulhusalah” deyişinin yansıması olsa gerek.
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Hiçbir ülkenin topraklarında gözümüzün olmaması gibi bir kabulümüz var ama hiçbir ülkenin
topraklarının ülkemizin huzurunu bozacak mekânlar olarak kullanılmaması aslolandır, şartsız
beklentimizdir. Barış için ölecek kadar deruni bir anlayışımız var ve bu tarihten gelen bir geleneğimizdir.
Bu görüşmeler yapılırken bütün bunların göz önünde bulundurulacağına inanmaktayım. Yoksa,
Lübnan’da, Afganistan’da, Kosova’da, Başika’da, Somali’de var oluşumuzu izah edemezsiniz.
Son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak üretilen yerli silah ve ekipmanlar milletimizin
haklı gurur duymasını sağlamış, bunun yanında, yarınımızın güvenliği için atılmış birer adım güzelliği
olduğunu da dosta düşmana göstermiştir.
Bölgesel ve küresel önceliklerin yanı sıra, caydırıcı gücünüzün hatırı sayılır bir seviyeye çıkması
uluslararası güç dünyasında da güvenilirliğinizin ve dostluğunuzun da vazgeçilmez bir parçası
olacaktır. Bunun da sağlanabilmesi güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmaktan geçiyor. Türk savunma
sanayisi son zamanlarda stratejik bir dönüşüm yaşamaya devam ediyor. Daha önce dışa bağımlılık oranı
yüksek olan savunma sanayimiz millî savunma sistemlerine önem vermiş, bu bağlamda üniversiteler,
araştırma kuruluşları yerli sanayimizi ciddi bir şekilde teşvik etmiştir. Tasarımdan üretime kadar
millî bir katılım sağlayan ülkemizin bu alanda üretim gücünü seferber eden bir yapıya dönüştüğünü
gözlemleyebiliyoruz. Ülkemizin ileriye dönük hedeflerinde savunma sanayimizin gelişmiş ülkeler
arasında ilk 10’da olmasını hedeflediğini de biliyoruz.
Bu hedef ve doğrultuda, Millî Savunma Bakanlığına çalışmalarında başarı dileklerimle, 2017
bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Hazırunu saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Sayın Çakır, çok teşekkür ediyorum.
Sayın Kuşoğlu, buyurun lütfen.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, basın mensupları; hepinize
saygılar sunuyorum.
Sayın Bakan, bu Millî Savunma Bakanı olarak ilk bütçeniz, hayırlı uğurlu olsun. Şuayip Bey’e de,
değerli arkadaşımıza da Bakan Yardımcılığının hayırlı olmasını diliyorum.
Sayın Bakanım, ben sözlerime size bir konuyu sorarak başlamak istiyorum, onunla ilgili bilgim
yok gerçekten, bugün de vermediniz: Bu 15 Temmuz darbe girişimine ne kadar asker ve subay katıldı
tüm Türkiye’de? Bir rakam vardır, bellidir herhâlde değil mi? Verebilirseniz memnun olurum, ona göre
konuşmamı inşa edeceğim.
UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Buna bir ekleme yapabilir miyim? Buna kendi sınıflarında oran
verirseniz… Yani tüm Silahlı Kuvvetlerin -böyle bir açıklama yapılmıştı- yüzde şu kadarı denmişti;
generaller arasında ne kadar, astsubaylar arasında ne kadar bu sayı?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi arkadaşlarım tam rakamları detaylı
olarak versinler ama şöyle düşünün: Jandarma ayrılmadan önce 358 general, amiralimiz vardı, 15
Temmuz itibarıyla söylüyorum. Maalesef Jandarma ayrıldıktan sonra Kara, Deniz ve Havada 150
general darbe teşebbüsünde bulunduğu için şu anda tutuklu veya ihraç edildi.
Şimdi, hani bir özgül ağırlık tartışması yapıldı ya, bu hakikaten vahim bir durum yani neredeyse
ordunuzdaki her iki generalden 1’i bu darbe teşebbüsüne iştirak etmiş. Subaylarda ve astsubaylarda
rütbe düştükçe… Özelikle subay ve astsubay dengesinde bizim yaklaşık 35 bin subayımız, 65 bin
astsubayımız var. Her bir astsubaya karşılık 4 subay darbe teşebbüsüne katılmış. Kuvvetlerdeki rakamı
ben size net olarak şimdi arkadaşlar getirsinler, bir yanılgıya meydan vermemek için…
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BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Bakanım, sokağa çıkan, şey yapan… Tabii, generallerden
o kadarı darbeye katıldığı gerekçesiyle ya da örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle alındı ama o gece
sokağa çıkan kaç askerimiz, subayımız vardı?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, şöyle: Burada -biraz önce Mehmet
Bey de söyledi- öyle olaylar var ki sokağa çıkan her askeri de “bunlar darbeci” diye nitelemek de
bazen haksızlık olabiliyor. Mesela, Siirt’de geliyorlar, diyorlar ki “Siirt Valiliğini teröristler bastı,
hemen koşalım.” Şimdi, oradaki askerin sokağa çıkma sebebi Siirt Valiliğini teröristlerin bastığı gibi
yalan, asılsız bir haber. Bunu kim yapıyor? Oradaki o askerî birliğin komutanı olan FETÖ’cü subay
fakat oradaki askerler gidip bakıyorlar ki, ellerinde Türk Bayrağı’yla halk vilayette. “Ya, bu hiç PKK
baskınına benzemiyor...” Sonra, bakıyorlar ki, bir darbe teşebbüsü var ve kendi komutanlarına karşı
direniyorlar. Dolayısıyla, şimdi, bu ne kadar askerin fiilen darbeye teşebbüs ettiği adli sürecin sonunda
ortaya çıkacak. Şimdi, “Tatbikat yapıyoruz.” diye çıkardıkları askerler var. Masum erler, hiçbir şeyden
haberi olmadığı hâlde “Tatbikata gidiyoruz.” diye çıkarılanlar var. Dolayısıyla, bütün bunlar nerede
ortaya çıkacak?
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Nedir bunların sayıları yani sokağa çıkarılanların sayıları Sayın
Bakan?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sokağa çıkarılanların sayılarını
arkadaşlarımız net olarak getirsin.
Şimdi, bunların her biri tek tek adli süreçte olduğu için, biz doğrusu burada adaletin bu işi ortaya
çıkarması gerektiğine inanıyoruz ve bu noktada da elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Yani,
adaletin tam tecellisi, gerçekten başka bir amaçla çıkarılanlar ile darbe amacıyla çıkanların birbirinden
tefrik edilmesi çok önemli bu süreçte adaletin yerini bulması açısından. Buna yönelik ciddi bir
gayretimiz var yani şu anda darbeye karıştığı ve FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle -biraz önce rakamları
verdim- ihraç ettiklerimiz var, bir de açığa aldıklarımız var.
Şimdi, ihraç ettiklerimizin sayısı 3.410. Kuvvet kuvvet: 2.259’u Kara Kuvvetlerinden; bunların
87’si Kara Kuvvetlerinde general, 1.184’ü subay, 446’sı astsubay, 539’u uzman erbaş ama bunların
tamamı o gün fiilen şeye çıkmış olanlar değil, diyelim ki yurt dışında ama biliyoruz ki bu yapının
adamı, bu örgütün bir elemanı, o da bunların içerisinde.
Deniz Kuvvetlerinde 31 amiral var, 194 subay, 135 astsubay var, 8 uzman erbaş ve 6 sivil memur
var.
Hava Kuvvetlerinde, mesela 32 general var, 566 subay var ve 173 astsubay var; toplamda 3.410,
bunlar ihraç edilenler.
Bir de şu anda soruşturması devam ettiği için soruşturmanın selametinden dolayı açığa alınan
personel var; bunlar da, Kara Kuvvetlerinde subay 505, astsubay 281, uzman erbaş 280; toplam 1.094;
28 de sözleşmeli er var.
Deniz Kuvvetlerinde 288 subay, 176 astsubay var; toplamda bütün rakam 495.
Hava Kuvvetlerinde 291 subay, 135 astsubay var; toplamda 460.
Bütün kuvvetlerin toplamı da 1.084 subay, 592 astsubay, 301 uzman erbaş, 35 memur, 2 işçi, 35
sözleşmeli er; toplam 2.049.
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Şimdi, bu süreç devam ettikçe bizim de bunları ayırma, tefrik etme imkânımız olacak ama adli
süreç de devam ettiği için çok fazla biz de işin içerisinde bire bir bulunamıyoruz, sadece destek vermek
açısından bizden yargının talep ettiği bilgileri, belgeleri yargıya en süratli şekilde ulaştırmanın gayreti
içerisindeyiz.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim ama şunu sormak istiyorum: Bir darbe...
BAŞKAN – Yalnız, bu çok karşılıklı şeye döndü. Ben sizin zamanınızı tekrar işletmeye başlayayım,
durdurmuştum. Bu şekilde yol almamız mümkün değil.
Buyurun Sayın Kuşoğlu.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Tabii ki ama bir şeyleri ortaya çıkarabilmek, net olarak
konuşabilmemiz için de...
BAŞKAN – O zaman formatı değiştirelim.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Tabii, özellikle kesin hesaba yönelik olarak değişmesi de
gerekiyor efendim.
BAŞKAN – Onu konuştuk zaten.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Şunu söylemek istiyorum Sayın Bakanım: Bir darbe girişimi
varsa bunu anlamaya çalışıyoruz. Ne kadar asker o gece sokağa çıkarıldı darbeyle ilgili olarak? Bu ayrı
bir sayı. Daha sonra, darbeyle ilgili, darbecilerle ilgili, o örgütle ilgili olarak bağlantısını gördüğünüz,
tutuklattığınız, içeri alınan, işten çıkarılan vesaire bunlar ayrı yani bildiğimiz kadarıyla, o gün Ankara’da
600 ya da 900 asker, İstanbul’da da bin 500-bin 600 asker sokağa çıktı. Yani, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
çok önemli bir bölümü asker olarak bu darbe girişimine katılmadı.
DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) – Yüzde 1,5.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Yani, biraz sonra sayıları vereceksinizdir. Bizim bir geleneğimiz
var, gizli, kapalı bir oturum yapıyoruz orada. 450 bin civarında askerimiz var, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensubu var ve bunların çok çok az bir kısmı sadece Ankara’da ve İstanbul’da sokağa çıkmış,
çıkarılabilmiş. Yani, Türk Silahlı Kuvvetlerini 15 Temmuz için darbeci bir Silahlı Kuvvet olarak
görmek mümkün değil diye düşünüyorum, değil mi? Yani, sizin de bir Millî Savunma Bakanı olarak
bunu sahiplenmeniz lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri o gün özellikle darbe yapmak istememiştir yani
bunu tescil etmemiz lazım, kabul etmemiz lazım. Çok şükür yani bunu kabul etmemiz lazım.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Kuşoğlu, bunu zaten hem Sayın
Cumhurbaşkanımız hem Sayın Başbakanımız hem de biz her vesileyle vurguluyoruz.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, siz bu cevapları verdiğinizde ben mikrofonu açmayınca kayda
girmiyor. Tam tutanak var. Bunların lütfen hepsini... Yoksa bitiremeyeceğiz.
KADİM DURMAZ (Tokat) – Sayın Başkanım, bir ara verip sağlıklı bu konuda Sayın Bakan
anlatırsa... Bizler de soracağız, belki hepsinin cevabı şey olacak. Bilmiyorum, var mıdır teamüllerde?
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Bakanım, verdiğim, sokağa çıkarılan asker sayıları doğru
değil mi aşağı yukarı? Kesin bir sayı veremedim, ben de bilmiyorum ama sizin bunu vermenizi, onun
üzerine yorum yapmayı tercih etmiştim.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, sizin mikrofonunuzu da sürekli açık tutayım.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şöyle söyleyeyim: Şimdi, arkadaşlarım bir
hazırlık yapıyorlar yani nerede, kim, kaç asker sokağa çıkmış? Tabii, Türkiye’nin muhtelif vilayetlerinde
İstanbul ve Ankara’nın dışında da sokağa çıkan asker oldu. Dediğim gibi bunların önemli bir kısmı bir
darbeye katılmak amacıyla, niyetiyle değil; aksine, bir olay veya bir tatbikat bahanesiyle çıkarıldı.

31

17 . 11 . 2016

Plan ve Bütçe Komisyonu
T: 13

O: 1

Bunlarla ilgili eğer arkadaşlarımız rakamları net olarak toparlayabilirlerse ben onu size ikinci bölümde
sunarım, onda bir şeyimiz yok ama şu anda sizi de yanıltmak istemem çünkü vereceğimiz rakamlar
kayıtlara geçiyor. “Şu kadar asker sokağa çıktı.” dediğimiz zaman o bütün kayıtlara da geçmiş olacak.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Tabii, tabii.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, lütfen mikrofonu kapatmayın, ben sürekli açık tutacağım çünkü
konunun da hassasiyetine binaen, bugün yani özellikle bu bütçe görüşmesi bu şekilde geçecek.
Buyurun Sayın Kuşoğlu.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Yani, bunun şöyle bir önemi var: 450 bine yakın sayısı olan bir
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, işte bin 500-2 bin kişilik, 2.500 kişilik bir bölümü yani yüzde 1’inin altında,
çok altında bir bölümü var.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Daha yüksek.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – İşte, o sayıyı onun için bilmek istedim yani.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Önemli değil ama.
BAŞKAN – Sayın Kuşoğlu, bu da çok göreceli yani kendi illerimizde o gece bunların hepsini
yaşadık yani “Bu kadarı çıktı, çıkmadı...”
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Başka illerde...
BAŞKAN – Ben, mesela Isparta’dan örnek vereyim: Isparta’da sadece 118 Harbiyeli çıkarabildiler
ama ondan sonra bütün bu yollar kapatıldığı ve kışlaların önü kapatıldığı için bu 118 Harbiyeli tekrar
Eğirdir’e dönüş yapamadılar, Isparta’daki garnizona sokuldu ama onun dışındaki diğer tarafta bekleyen
geri kalan 600’ün üzerindeki Harbiye öğrencisi ve diğer Eğirdir’deki birlikler dışarı çıkamadılar ama
hepsinin de hazırlıklarının olduğu tespit edildi. O yüzden zaten 2 CASA uçağı Isparta Havaalanına
yönlendirilmişti o gece. Yani, bunun hiçbir tanesi bizi bir noktaya götürmez, o anlamda söyledim.
Buyurunuz.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Hayır, şöyle bir noktaya götürür: Şimdi, bir Türk Silahlı
Kuvvetlerinin darbe yapıyor olması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin -onun için üzerine basa basa
söylüyorum- çoğunluğuyla generali, subayı, askeriyle birlikte bir darbe yapıyor olması ayrı bir konudur,
onun içerisinde çok küçük bir bölümün yapıyor olması ayrı bir konudur. Silahlı Kuvvetlerin darbe
yapıyor olması ayrı bir konudur, Türk Silahlı Kuvvetlerine darbe yaptırılıyor olması ayrı bir konudur.
Bunlar çok önemli farklılıklar, bunları görebilmemiz lazım. Tamam mı yani...
BAŞKAN – Sayın Kuşoğlu, siz “darbe” diyorsunuz, ben “terörist saldırı” diyorum burada farklı.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sonuç olarak, darbe olduğuyla ilgili artık kimsenin bir şüphesi
yok herhâlde. Bir darbe girişimiydi herhâlde, bir terörist saldırı, bir terörist örgüt ama sonuç olarak bir
darbe girişimi vardı, değil mi?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkanım, belki şu kayıtlara geçmesi
açısından: Bu olayda bizim ifade ettiğimiz, asker elbisesi giymiş teröristler ancak bu, hiçbir zaman,
Türkiye’de, daha doğrusu, herhangi bir demokratik ülkede, millî iradenin seçtiği Parlamentonun
oluşturduğu bir Hükûmete ve bir Meclise Türk Silahlı Kuvvetlerinin veya herhangi bir silahlı kuvvetin,
emir komuta zincirinde dahi olsa darbe yapmasını meşrulaştırmaz. Yani, biz Meclis olarak hepimiz o
gün ortaya koyduk, çok net bir tavır koyduk, dedik ki: “Hiçbir şekilde darbeyi kabullenmeyeceğiz.” Ve
kabullenmedik. O gün hiçbir parti farklı bir tavır göstermedi.
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Tutanaklara geçmesi açısından söylüyorum. Bizim, hiçbir şekilde -emir komuta zinciri içerisinde
yapılmış olsa dahi- hiçbir darbeyi meşru görmemiz, mazur görmemiz mümkün değil. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin görevi bellidir, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi bellidir, Türkiye’de yönetimin
kimler tarafından nasıl icra edileceği Anayasa’mızda bellidir. Bu Anayasa’daki çerçevenin dışına hiç
kimsenin çıkma hakkı da, yetkisi de yoktur. Bunu özellikle kayıtlara geçirmemiz lazım. Sanki, emir
komuta zinciri içinde yapılan bir darbe makul görülebilir gibi bir anlayışı asla kabullenmemiz mümkün
değil. Bunu, özellikle sizin söylediklerinize bir destek olarak da ifade edeyim, kayıtlara da geçmiş
olsun.
(Oturum Başkanlığına Başkan Vekili Mehmet Şükrü Erdinç geçti)
BAŞKAN – Sayın Kuşoğlu, devam edin.
Buyurun.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim.
Şunun için bu tartışmayı açtım, bu bilgileri öğrenmek istedim Sayın Bakanım: Şimdi, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin, geçmişte olduğu gibi bir darbe yapıyor olması ülke demokrasisi açısından bir felakettir,
çok kötü bir durum. Gerçekten, biraz önce söylediğiniz gibi bizlerin ve bütün demokrasiye meftun
olanların buna karşı çıkması lazım ve karşı çıktık fakat bu darbenin arkasında birilerinin oluyor olması
çok daha büyük bir felakettir. Yani, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi başına bir darbe teşebbüsünde
bulunuyor olması kötü, çok kötü ama bu darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini
yıllardan beri takip ederek, işte belli kişilerin oralarda yuvalanmasını sağlayarak bir örgüt hâlinde ve
dışarıdan kumandalı olarak yaptırmak Türkiye için tam bir felakettir. Demokrasiyi de aşar, ülkemizi
tam bir felakete sürükler.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun, devam edin.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Bizim gördüğümüz kadarıyla, böyle bir darbe girişimi onun için
bu açıdan çok daha kötüdür. Yani, bir Batılı gücün ya da Batılı güçlerin bu darbenin arkasında oluyor
olması -ki bunlar söyleniyor- ya da bu darbeyi, efendim, işte Rusya’nın, İsrail’in önlemiş olduğu gibi
konular, bunlar bizi gerçekten üzüyor. Onun için bu konuların net olarak açığa çıkarılması da lazım.
Efendim, hiçbir ülkenin Türkiye’ye müdahale etmesinden mutlu olmayız, hiçbir ülkenin de
bu darbe girişimini engellemesinden mutlu olmayız. Bu darbe girişimini, şu çok bilinen şekliyle
halkın önlemiş olmasından çok mutlu olurum, öyle bir gerçekleşme olmasından çok mutlu olurum,
kendimizin engellemiş olmasından çok mutlu olurum; askerin buna çok katılmadan, askerin çok az bir
kısmının katılmış, diğerlerinin katılmamış olmasından, gerçek anlamda da darbeyi askerin engellemiş
olmasından çok mutlu olurum. Onun için bunu kurcaladım; onun için bu konuda asker sayısını, sokağa
çıkarılan asker sayısını, subay sayısını öğrenmek istedim. Bunu bilmemiz lazım.
Sonuç olarak, bu, yıllar sonra da araştırılacak, tartışılacaktır. Bizim şerefimiz haysiyetimizdir Türk
milletinin, Türk devletinin. Öyle bir konu bu; hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir bu. Yıllardan
beri bu konuyla ilgili olarak da yuvalanılmışsa ordu içerisinde, bunu da çok net olarak ortaya koymamız
lazım, bunun için gerekenleri de yapmamız lazım ve bunun için de, Sayın Bakanım, bu yaptığınız
düzenlemeler de yeterli olmayacaktır yani Genelkurmay Başkanının, Silahlı Kuvvetlerin istihbarat,
harekât, eğitim, teşkilat konularında sadece savaşa yönelik olarak yetkili olması yeterli olmayacaktır.
Şimdi, bu yaptığınız düzenleme dünyada hiçbir orduda yok. Genelkurmay Başkanı Başbakana ve
Cumhurbaşkanına bağlı olacak ama Millî Savunma Bakanlığına kuvvet komutanlıkları bağlı olacak.
Genelkurmay ile kuvvet komutanlıklarının bağını koparacaksınız, böyle bir şey de hiçbir şekilde, hiçbir
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yerde mümkün değil. Yani darbeyi önlemeye yönelik bir teşkilatlanma olmaz Sayın Bakan. Bu, darbeyi
önlemeye yönelik belki başarılıdır, bu teşkilatla, olacağını da sanmıyorum ama böyle bir teşkilatlanma
sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığını, niçin kurulduğunu bir anlamda da inkâr etmektir. Bu
Silahlı Kuvvetler herhâlde düşmana karşı kurulmuştur, Türkiye’yi koruyacak bir güçtür, ona göre de
hazırlanması, teşkilatlanması, ilk hedefinin o olması gerekmez midir? Bu şekilde, bu mantıkla hareket
edilmesi gerekmez mi? Şimdi, şu yapıya bakın, evet, siz Genelkurmay Başkanlığıyla yani emir komuta
zincirini kesmiş oldunuz ama bu emir komuta zincirinin kesilmesi darbelere yönelik bir kesinti olmuş
oldu. Bu, Silahlı Kuvvetlerin çok daha iyi çalışmasına, görev yapmasına yönelik bir düzenleme değil.
Bununla ilgili bir iddiada da bulunamazsınız, bulunacaksınız tabii ama sonuç olarak bu konuda beni
ikna edemezsiniz.
Mürted ne oldu bilmiyorum şu anda, mesela şunu yapıyorsunuz, diyorsunuz ki: “Mürted’den
oradaki hava kuvvetlerinin taşınması…” Ya, nereye taşıyacağız bunu? Evet, Mürted Ankara’nın çok
yakınında ama Diyarbakır’dan bir F16’nın buraya gelmesi, Ankara’ya gelmesi ne kadardır biliyor
musunuz? On iki dakika, on üç dakikadır. Ben Millî Savunma Bakanlığında danışmanlık yaptım, bakan
danışmanlığı, yıllar önce, yirmi beş yıl önce, F16 projesiyle ilgili olarak çalıştım. Diyarbakır’dan buraya
gelmesi on üç dakikadır, ne fark eder? Yani Mürted’den alıyoruz, Diyarbakır’a götürelim, Diyarbakır
kadar uzak bir yere götürelim, daha uzağa da götüremeyiz. Sonuç olarak, bir F16 yine o kadar sürede
gelecektir, Ankara’da eğer öyle bir niyeti varsa, öyle bir duruma izin veriyorsak yine aynı şovunu
yapacaktır. Yani bunların çok ani olarak yapılmaması, bu konularda karar verilmemesi lazım.
Mesela, Zırhlı Birliklerin de aynı şekilde… Daha önce, darbe girişimiyle bağlantılı bir konu
değildi Etimesgut Zırhlı Birliklerinin alınması, Polatlı’ya gidecekti bildiğim kadarıyla, bir kısmı da
Isparta’ya ve Başbakan böyle bir açıklama yapmıştı, daha sonra bu konu değişti, şimdi ne olacağını
bilmiyorum, bir kısmı Şereflikoçhisar’a, bir kısmı da başka yerlere gidecek ama son karar nedir, o
konuda bilgim yok.
Hâlbuki askerî birliklerin taşınacağı yerin bir müstahkem yer olması lazım, kolay ulaşılabilir ya da
gerektiği zaman yani askerî koşulların, stratejinin gereği olan yerlere gitmesi lazım, sadece merkezden
uzaklaştıralım mantığıyla bunların yapılmaması lazım. Son zamanlarda yapılan işler biraz böyle işler
olmaya başladı yani askerî mantıkla, mantaliteyle değil, gerekçelerle değil, uzaklaştıralım bir an önce
şu başkentin etrafından gerekçesiyle olmaya başladı, bunu anlamam mümkün değildir. Herhâlde sizin
izah etmeniz de çok zor olacaktır Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Çok kolay.
sizi.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Daha önce de bu konuyla ilgili olarak ziyaret etmek istemiştim

Siz sunumunuzda pek girmediniz, pek değil, hiç girmediniz ama 2015 yılıyla ilgili olarak da kesin
hesabınızın yani daha önce Millî Savunma Bakanlığının ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının yaptığı
harcamaların denetlenmesi söz konusu. Onunla ilgili bilgi vermediniz ama onunla ilgili Sayıştay
raporları var, önemli bir bölümünü de toplantımızın ona ayırmak zorundayız, en azından ben onunla
ilgili bazı şeyler sormak zorundayım. Şimdi, Savunma Sanayii Müsteşarlığıyla ilgili olarak şartlı görüş
verilmiş yani “Tümüyle kayıtlar uygundur.” denmemiş, şartlı görüş verilmiş, 2+1 bulgu var. Savunma
Sanayii Müsteşarlığının Savunma Sanayii Fonu’nun ne kadar olduğuyla ilgili bilgi sahibi olamıyoruz
burada. Bakın, bazı eleştiriler var, bunlar önemli konular. Bazılarını geçeyim, vaktimiz yok ama şunu
özellikle sormak istiyorum, arkadaşlarımız not alabilirlerse memnun olurum: Mesela, bazı tutarlar
hesaplara kaydedilmiyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’yla ilgili olarak 5 milyar 344 milyon hatalı bir
meblağ söz konusu, 5 milyar 344 milyon. Ziraat Bankası döviz hesaplarında tutulan mevduatların
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muhasebe kayıtlarına alınmaması, 1 milyar 63 milyon hatalı gözüktüğü yani bunlar önemli meblağlar
Sayın Bakanım, bunların olmaması lazım, Savunma Sanayii çok da karmaşık değil, fonun gelirleri ve
giderleri. Yine, Savunma Sanayii Fonu’ndan, ki 2015 yılı Savunma Sanayii Destekleme Fonu toplam
gideri… Gelirini tam olarak bilmiyor arkadaşlar, buraya almamışlar, bakın, Sayıştay denetçileri dâhil
gelirleri tam olarak bilmiyorlar ve faaliyet tablosunda da görünmüyor, görünmesi lazım. Toplam gider
5 milyar 19 milyon lira ve bunun 4 milyar 903 milyon liralık kısmı silah, savunma ve modernizasyon
harcaması, geri kalan 115 milyon liralık bölümü hizmet alımı, temsil, tanıtma gibi giderlerden oluşuyor.
Kanuna göre fonun yüzde 2’sini ancak fon yönetimiyle ilgili olarak harcayabiliyorsunuz. Bunu, fona
dâhil etmeden bu harcamaları yapıyorsunuz. Savunma Sanayii özel bütçeli bir kurum, 57 milyon liralık
bir harcaması var, bütçe gideri var, ilave olarak bu 117 milyon lira da var.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – O tabii, proje bazlı.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – 117 milyon proje bazlı değil, bunlar fon yönetimiyle ilgili
harcamalar, fona dâhil edilmiş.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – İşte, fon da projeyle ilgili.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – İşte, onların ne olduğu belli değil ama. Fon gelirleri de belli
değil, bunlar da belli değil. Bunların bir araya getirilip bu hesaplamanın yapılması lazım.
Şöyle diyor Sayıştay denetim raporunda Sayın Bakanım: “Savunma Sanayii Destekleme Fonu
bütçe ve nakit sistemine ilişkin bu husus 2013 ve 2014 yıllarında da eleştiri konusu yapıldı ama bununla
ilgili olarak gerekli düzenlemeler hâlâ yapılmamıştır.” 2013 ve 2014’te de benzer eleştiriler söz konusu
imiş.
Yine, bulgu 6’da Savunma Sanayii Müsteşarlığının asli ve sürekli görevler için hizmet alımı
yoluyla personel istihdam etmesi konusu da eleştiri konusu yapılıyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Kuşoğlu, buyurun.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Hemen bitireceğim.
2015 yılında gerçekleştirilen giderlerin toplamı 57 milyon lira. Bu tutarın içinde 553 SSM
personeli, 158 güvenlik, temizlik, şoför, toplam 711 personel gideri yer almakta. 176 personel için
ödenen toplam tutar 39 milyon, SSM bütçesinin yüzde 70’ine tekabül ediyor ve bununla ilgili olarak da
Sayıştayın eleştirisi var. Bu konuların dikkate alınması lazım, geçtiğimiz iki yıldan beri çözülemeyen
bu konunun da burada çözülmesi, normal koşullarda kesin hesapla ilgili bir komisyon oluşturmamız
hâlinde gerekiyordu Sayın Bakanım, o da olmadığı için bunları maalesef açık tartışma konusu yapıp
karara bağlayamıyoruz burada.
Bakanlığınızla ilgili olarak da şartlı görüş verilmiş, 3 bulgu var ve faaliyet tablosu da yanlış
düzenlenmiş, vergi gelirleri geliri değildir Bakanlığınızın.
Vaktimi çok aşmamak için devam etmiyorum.
Sorular bölümünde de birkaç sorum olacak.
Bir de not alırsa askerlerimiz, Suriye’de ne kadar askerimiz, subayımız ve askerî cihazımız vesaire
var?
Çok teşekkür ediyorum.
Bütçelerimizin hayırlı olmasını diliyorum.
(Oturum Başkanlığına Başkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti)
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kuşoğlu.
Sayın Durmaz…
KADİM DURMAZ (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli bürokratlar ve basınımızın değerli
temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyor, Millî Savunma Bakanlığı bütçemizin de hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum.
Tabii, adı “Millî Savunma Bakanlığı”, çok ciddi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratan bir
süreçten sonra böyle bir bütçeyi görüşüyoruz. Peygamber ocağı bildiğimiz, gerçekten de gözümüz
gibi korumamız gereken bu kurumun halk nezdinde de birçok üzüntülere, travmalara neden olduğunu
hepimiz biliyoruz, içinde olanların durumlarını anlamak da hiç de zor değil zaten, onu da sık sık
görüyoruz. Ancak, şunu da gördük ki bu yaşadığımızdan sonra kısa, orta ve uzun vadede Hükûmetin şu
ana kadar kamuoyunu rahatlatacak bir planlamasının olmadığını gördük.
Gelinen noktada mağdur olan da var, gerçekten ülkemizde bir kara leke gibi oluşan bu 15 Temmuz
darbe girişiminin değirmenine su taşıyan da var ama masum ile su taşıyanların kriterlerinin çok ayırt
edilip ciddi inceleme noktasında bir muhatabın olmadığı da bir gerçek. İşte, olağanüstü hâl bunun
gerekçesi oldu, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenler, sorduğunuzda bu yapıyla ilgisi
olmayan birçok mağdur ordusu da oluştu, ben kendi bölgemden de biliyorum. Sonra, o günlerde
yaşanan bir olay da birçok mağdurun olabileceğini bize kanıksattı.
Mesela, Tokatlı, Erbaalı bir er Mamak’ta askerlik yapıyor, kevgire dönmüş bir vücut, daha yedi
günlük, Adli Tıptan ailesine teslim ediliyor ancak terörist ilan ediliyor, memleketine gönderiliyor.
Bunun cenazesini kılmaya hiç kimse gelmiyor, yakınlarından bir imam geliyor, şu anda o imam da
meslekten ihraç ediliyor. Şimdi, babasının söylediklerini söylüyorum, “Ben bunu davul zurnayla, eline
kına yakıp vatana kurban olsun diye gönderdim ama bu kurşunların nereden geldiği, kimin tarafından
olduğunu bilmiyorum ama benim 20 yaşındaki çocuğum terörist olamaz.” diyor. Aynı aileden yine
şehit, gazi olanlar da var, hepsi böyle acısını, kanını içine akıtıyor.
Böyle şeyleri hep birlikte bu ülkede yaşadık. Bunun gibi, benzer olayları çok yakından
tanıdıklarımızdan, ülkemizin muhtelif illerinde malum yapıyla hiç ilgisinin olmadığı insanlardan da
dinledik.
Askerî okullarla ilgili çok seri kararlar alındı ama bu kararlar alınırken istihbarat birimlerinin,
gerek Millî İstihbarat gerekse askerî istihbarat kaynaklarının titizlikle raporlarının alınıp tamamı bu
kotaya konulmadan, bu çocuklar mağdur edilmemeliydi. Hepsi bu ülkeye hizmet etmek için, o şerefli
Türk Silahlı Kuvvetlerine, elbisesini giyip ülkemize hizmet etmek için o görevlere talip oldular. Bu
noktada bu kararların çok acele alındığını ama mutlaka gözden geçirilmesinde zaman kaybı olmadan
yarar var diyorum.
Biliyorsunuz, eskiden Askerî Şûra kararları çok tartışılır, belli krizlere de yol açardı. Zamanın
Başbakanı, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı askerî istihbarat raporlarının dikkate alınmadan Millî
İstihbarat raporlarıyla bu YAŞ’taki ihraçların kararlaştırılmasını, öyle bir geleneğin olmasını arzu etti
çünkü MİT tabii ki Başbakanlığa bağlı ama yıllardır bu şerhler sanki bu sorunu öteledi ya da perdeledi.
Mesela, o zaman MİT’in hazırladığı rapor bir gruba aitti, o grup belki temizlendi ama sonuç, geldiğimiz
noktada bir kandırılma olayı değil, bu devletin devlet olma gelenekleriyle Sayın Bakanım, on dört
yıldır iktidarınız çok oynadı. İşte, bunun sonucu da bu perdelemeleri, bu ötelemeleri ve hepimizin içini
inciten olayları yaşadık. Bu kadar sızmanın, Genelkurmay Başkanının yaverine, Cumhurbaşkanının
nefesinin dibinde olma noktasına kadar her alanda olmanın, yani IŞİD’e de istihbarat eğitimi alan
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde, MİT’te fark edilmemesi sizce çok manidar ve garip değil mi? Geldiğimiz
noktaya bakıyoruz, tüm resmî kurum, kuruluşlarda bütün insanlar bu şekilde, bir bölümü diğer sivil
memurlar, artık banka, okul falan gibi boyutlarıyla şey yapıyorum ama istihbarat biriminin mutlak bu
olayları fark edip doğru bilgilendirmesi gerekiyordu. Temel neden, Hükûmetteki anlayışın yani iktidar
olup bu ülkeye hizmet etmeden öteye, hepimizin canından aziz bildiği devlete sahip çıkmadan da öteye
devletin sahibi olma duygusundan kaynaklandığına inanıyorum. Birçok örnek var, bunların hepsi
yazıldı çizildi ama bütün bu gelinen noktada yaşadığımız bu acıların, böyle bir “Hakkınızı helal edin.”
demekle de kurtulmayacak kadar bu ülkede bir tahribat açtığına inanıyorum. Bu travmayı kısa sürede
bu ülkenin atlatması da Hükûmetin önlemleriyle oldukça zor. Muhalefetiyle, ana muhalefetiyle, sivil
toplum örgütleriyle, bilim adamlarıyla çok ciddi bir proje hâlinde ve bunları önemseyen bir anlayışla
zatıâlinizin bunları değerlendirip yeni bir bakış açısından belli bir noktaya taşımak lazım. Geçen gün
Millî Eğitim Bakanımıza da sordum, bu, projeleriniz arasında da var, askerî alanların kent dışına
çıkarılması, hatta bir bölümünün uzaklaştırılması. Bu noktada bu alanlar iyi mekânlar, Millî Eğitim
Bakanımız bu konuda kararlı görünüyor, siz de destek olun, Hükûmetin bir projesi olsun, birilerine
rant alanı olmaktansa bu alanlar Millî Eğitime ve şehirlere nefes alınacak, o beton yığınlarının arasında
parklar, bahçeler ve sosyal donatılarla donatılmış mekânlar olsun diyorum. 2,5 milyar lira her yıl
ülkemizde servislere ödenen para var bu ülkenin yurttaşları tarafından. Çok ciddi bir bütçe. Bu parayla
da ülkemiz insanı farklı ihtiyaçlarını giderebilir.
Yine, ülkemizde gazilerimizin, şehitlerimizin talebi var ve gaziliğin bir tanımı yok Sayın Bakanım,
siz de farkındasınız. Bu gaziliğin artık herkesi kucaklayacak, kapsayacak bir tanımının yapılması lazım
ortak bir anlayışla, onları da dinleyerek, “Ben yaptım oldu.”, “Bakın, böyle düzenleme yaptım, siz de
bunun kapsamında olacaksınız.” deme noktasında olmaksızın. Er ve erbaşlar da şehit olduğu zaman
aile bireyi yani kardeşler askere alınmıyor ama maaşlı bir subayın, astsubayın olduğu zaman kardeşleri
askere alınıyor. Bu tür düzenlemeler. Bunun dışında, birçok şehit ailesinden 2 birey devletimiz tarafından
bir işe yerleştiriliyor. Peki, bunların büyük bir bölümü Sayın Bakanım, uzmanlık şeyinde değil, devlet
bir yere yerleştiriyor. Bunlar kurumlar arası geçişte yani birçok insana tanınan ayrıcalığın bunlara da
-ayrıcalık olarak demiyorum- bir hak olarak devletimiz tarafından tevdi edilmesini diliyorum.
Bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diler, başarılar dilerim.
BAŞKAN – Sayın Durmaz, çok teşekkür ediyorum.
Sayın Aksu, buyurun.
İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, basın mensupları; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Ülkemizde asker-sivil ilişkileri, Türk Silahlı Kuvvetleri-siyaset ilişkileri her dönem tartışılan
konuların başında gelmiştir. Periyodik hâle gelen antidemokratik kalkışma ve girişimler bu tartışmaların
yapılmasının ana sebebidir kuşkusuz. Ancak bu meselenin sağlıklı bir zeminde bir araya gelerek
Türkiye’nin ihtiyaçları, bölgesel ve küresel tehditler, terörle mücadele, Türk devlet geleneği ve benzeri
hususlar dikkate alınarak bugüne kadar değerlendirilmemiştir. Anayasalar dâhil yapılan esaslı işler hep
tepkisel olmuştur.
15 Temmuzda Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan teröristlerin hain darbe girişimini bir kez daha
lanetliyorum. Demokrasi dışı her arayışı, sebebi ne olursa olsun, reddediyoruz. 15 Temmuz gecesi
demokrasiye ve millî iradeye vurulmak istenen pranga, Türk milletinin engin feraseti, demokrasiye
olan bağlılığı, azim ve kararlığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever mensupları sayesinde bertaraf
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edilmiştir. Bu defa da yapılan düzenlemeler aynı anlayışla tepkisel olarak şekillenmektedir. Oysa Millî
Savunma Bakanlığının yapısı zaten değiştirilmesi gereken bir yapıdaydı, uygulamada Millî Savunma
Bakanlığı icracı bir bakanlıktan ziyade Genelkurmay Başkanlığının aldığı kararlar doğrultusunda
faaliyet yürüten bir birim şeklinde yapılandırılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerine girişten başlamak
suretiyle subay ve astsubay yetiştirilmesi, bunların tayin ve terfileri, demokrasi anlayışları ve vatan
sevgilerine ilişkin oluşan zafiyetler ve bunları besleyen dinamiklerin engellenememesi Türk Silahlı
Kuvvetlerinin en önemli sorunlarıdır. “Önce Türk vatanı”, “önce Türk milleti” anlayışının yerleştiği
bir zihni yapının neden oluşturulamadığıdır esas problem. Sistem darbe üretiyor şeklinde ifade edilen
ve bu nedenle de Türk Silahlı Kuvvetleri sistemini tümüyle değiştirme eğilimi sorunun derinliğinden
ziyade kolaycı bir yaklaşımla meseleye yaklaşılmasının sonucudur ancak bilindiği gibi, sistem
kalitesi kadar sistemi işleten insan gücü kalitesi de önemlidir ve buradaki sistem yönetiminde ciddi
sorunlar olduğu da açıktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en caydırıcı ordularından birisi hâline
getirilmesi Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumunun, tarihî ve kültürel mirasının yüklediği
sorumluluğun gereğidir. Bu doğrultuda fiziki, teknolojik ve beşeri kapasitenin artırılmasına yönelik
gelecek planlamasının sağlıklı bir şekilde yapılması zorunludur. Yaşanan gelişmelerin bu temel amaç
ve hedefi ortadan kaldırıcı bir yaklaşıma dönüşmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı olma temel
vasfına hizmet etmeyecektir.
Tartışılması gereken temel sorun alanlarından birisi, belki en önemlisi Türkiye’nin güvenlik ve
savunma stratejisi çerçevesinde oluşturulan politika ve prensiplerin uygulanması yerine daha çok
eğitim, istihbarat ve personel gibi TSK’nın özellikle kadro planlamasına dönük art niyetli sızmaların
gözden kaçırılması ya da göz yumulmasının altında yatan sebeplerin ortaya konulmasıdır. Sayın Bakan
da sunumunda bunun araştırıldığını, özellikle de bunun üzerinde durulduğunu ifade etti. Bu nedenle
bu ifadeyi de memnuniyet verici olarak değerlendiriyoruz. Tüm zaafı sadece sisteme bağlayan anlayış,
mevcut sorunlardan bir kısmının görmezden gelinmesine, bunlara yönelik çözüm üretilmemesine,
dolayısıyla da potansiyel tehlikenin devam etmesine neden olacaktır. Askerî istihbarat başta olmak
üzere, sicil, disiplin, yöneticilerin görev ve sorumluluklarına kadar birçok hususun gözden geçirilmesi,
sorgulanması, zaaf alanlarının ortaya çıkarılması ve yapılandırılması zorunlu bulunmaktadır.
Öteden beri “orduda sivilleşme” şeklinde ifade edilen çoğu hazırlık, yazı ve söylem aslında bir
yandan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütü PKK başta olmak üzere terörle mücadeledeki
önem ve önceliğinin hafifletilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleden çekilmesi amacına
yöneliktir. Demokrasi, insan hakları ve hukuktan bahsederek ve dünyadaki gelişmeleri, orduların
yapılanmalarını da olduğundan farklı yansıtarak kamuoyunu yanıltma girişimidir. Bu girişimin altında
PKK, FETÖ, IŞİD ve benzeri terör örgütleriyle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin katkısını
ortadan kaldırmak suretiyle Türk devletini güçsüz düşürme çabalarının yattığı da açıktır. Bu tür
terörle mücadeleyi zaafa uğratma girişimleri baz alınarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan her
türlü yapılanma terörle mücadelede devletin elini zayıflatacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal
olarak yıpratılması, binlerce yıllık maziye dayanan ordu-millet ilişkisinin yıkılarak Türk devletinin
zaafa düşürülmesi gayesi de bugün karşı karşıya olduğumuz önemli sorunlardan birisidir. O nedenle
yapılacak her düzenlemenin ve alınacak her kararın bu stratejik problem göz ardı edilmeden yapılması
ve kararlaştırılması gerekmektedir. Ordunun faaliyetlerinde oldukça önemli bir yere sahip olan emir
komuta zincirinin bozulması, Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunu ve çalışmalarını aksatacaktır.
Gücün dağıtılması adına da olsa çok başlılık ordunun caydırıcılık gücünü azaltacak bir yönetsel
zafiyet ortaya çıkarabilecektir. TSK’nım kurum olarak tahkir edilmesine ve saldırıya maruz kalmasına,
Peygamber ocağı ve Mehmetçik anlayışının yıpratılmasına hizmet eden planlı ve sinsi her türlü girişim
engellenmelidir. Bu doğrultuda yeni bir ordu-millet kampanyası başlatılabilecektir.
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Türkiye’nin iç ve dış güvenlik politikaları ve onlara uygun kurumsal yapılanmanın bir bütün
olarak değerlendirilmesi ve kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
kanunlaşmasına ilişkin görüşmeleri sırasında uygulamada karşılaşılan sorunlar da dikkate alınarak
yeniden düzenlenmesi, mevcut eksiklerin giderilmesi yerinde olacaktır. Türkiye’nin jeostratejik konumu,
tarihî ve kültürel mirasından doğan yükümlülükleri bölge ve dünya barışının tesisinde üstleneceği rol
nedeniyle güçlü ve caydırıcı bir savunma sistemi tesis edilmesini zorunlu kılmaktadır. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin görevini çağın şartlarına uygun ve başarılı bir biçimde yerine getirebilmesini, hareket
kabiliyetinin artırılmasını ve caydırıcılığının yükseltilmesini teminen askerî modernizasyon programı
başlatılarak silah, teçhizat ve ileri teknoloji kullanma kabiliyeti bakımından dünyanın en güçlü
ordularından birisi olması sağlanmalıdır. İleri teknolojiyi kullanmada ihtisas sahibi uzman personel
istihdamı yaygınlaştırılarak hareket kabiliyeti artırılmalıdır. Askerî savunmada asimetrik, politik ve
ekonomik güvenlik anlayışlarını da dikkate alan ön alıcı bir yaklaşımla millî çıkarlarımızı sınırlarımızın
ötesinde başlayarak koruyacak yeni stratejik güvenlik anlayışına geçilmelidir. Üye olunan uluslararası
güvenlik ortaklıkları ve müttefik ilişkilerinden medet ummak yerine, ülkemizin kendi dinamik ve
değerlerinden hayat bulan millî bir savunma yapılanması esas olmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah
ve teçhizat yönünden dışa bağımlılığını azaltarak ihracat kapasitesi yüksek, bağımsız ve yerli bir harp
sanayisinin gelişmesi ve yerli müteşebbisin de silah ve askerî teçhizat üretimine yatırım yapması teşvik
edilmelidir. Malzeme teknolojileri, elektronik harp, havacılık, uzay ve uydu teknolojileri, ağ merkezli
savaş, insansız hava araçları, güdüm ve kontrol teknolojileri gibi savunma sanayisi teknolojilerinin
AR-GE çalışmaları ve üretimi desteklenmelidir. Savunma sanayisinde bilgi güvenliğini sağlamak
amacıyla mutlaka millî yazılım sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Savunma ve güvenlik alanında
uzayın imkânlarından yararlanmak için havacılık ve uzay teknolojilerine ağırlık verecek havacılık ve
uzay kurumu mutlaka kurulmalıdır. Savunma sanayisi teknoloji üreten bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Savunma sanayisi lojistik ihtiyaçlarında dahi dışa bağımlıdır, özellikle bu alanda…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Aksu, buyurunuz.
İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – …savunma sanayisi dışa bağımlı olmaktan kurtarılmalıdır.
Sayın Bakanım, konuşmanızda millî bölgesel uçaktan bahsettiniz. Burada, TAI’de mevcut
yatırımlar devam ederken neden böyle bir yeni şeye girildiği tartışılıyor.
Bir de bunun kullanımının fizibil olmadığı için Avrupa gibi yaygın uçuş bölgelerinde bu uçağın
kaldırıldığı, neden bunu tercih ettiğimiz tartışılıyor. Buna ilişkin bir açıklamanız olursa sevinirim.
Sayıştay denetimine ilişkin birkaç husustan bahsetmek istiyorum. Şimdi, birincisi: “Taşıt Kanunu’na
aykırı olarak araç edinilmesi” başlığıyla bir eleştiri var. Burada Savunma Sanayii Müsteşarlığında daire
başkanı vesaire vesaire üst düzey yöneticilere özel sektör ve kamu sektörü şirketlerince karşılanan lüks
sınıfta araçların tahsis edildiği söyleniyor ve bu uzun uzun anlatılıyor. Yani eğer bizim yöneticilerimizin
bir araca binmesi gerekiyorsa bunu sağlayacak devletin imkânları vardır, niye gidip özel sektörden,
özellikle iş ilişkilerinin olduğu, ihalelerin verildiği özel sektörden bu araçları alıyoruz? Bunun çok
hafife alınmaması gereken önemli bir sorun olduğunu düşünüyoruz.
Yine, Savunma Sanayii Destek Fonu’nun 2015 Yılı Kesin Mizanı’nda borç ve alacak sütunu
toplamlarının birbirine eşit olmaması, yine, ifade edildi. 2015 Yılı Bütçesinin bulunmaması, yine,
Bakanlığın asli ve sürekli hizmetlerinde “danışman” adı altında personel istihdam edildiği söyleniyor.
Şimdi, Anayasa’mıza göre asli ve sürekli kamu hizmetlerinin memurlar eliyle görülmesi gerekir. O
hâlde, bu hizmetlerde danışman istihdamının olmaması gerekir.
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Evet, bunlar Sayıştay raporunda detayıyla zaten anlatılmış.
Bir de birkaç mesele var, kısaca onları da arz etmek istiyorum: Bunlardan bir tanesi, uzman
erbaşların meselesi. Biliyorsunuz, bir kanun değişikliğiyle uzman erbaşlardan yedi yıl hizmet yapanların
ancak kamu kurumlarına geçişi öngörüldü. Daha evvel böyle bir kısıtlama olmadığı için, rutin, Devlet
Memurları Kanunu’ndaki iki yıllık süreyi dolduranların başka kurumlara nakil imkânları vardı. Şimdi,
son çıkan kanun hükmünde kararnameyle esasen bunların durumlarında bir iyileştirme yapıldı. Nedir
o? İcra infaz memurluğu, gardiyanlık kadrolarına geçirilebilmelerine fırsat verildi belli bir yaş sınırıyla.
Ancak biz bununla ilgili kanun teklifi de vermiştik. Kanunun çıktığı tarihte yedi yılını doldurmamış
olan kişiler açısından bu şeyin uygulanmaması gerekirdi. Yani, kanunun uygulanmasının daha evvel
istifa etmiş olanları kapsamaması gerekiyordu. O yönde bir düzenlemenin mutlaka yapılması lazım
çünkü bu, kazanılmış hakların da ihlali anlamına gelen bir durumdur.
Son olarak da bu, yine, kanun hükmünde kararnameyle yapılan değişiklikle teşkilat kanununuzda
hem dışarıdan eleman alımı mümkün hâle getirildi hem de Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde
çalışanların diğer kurumlara gönderilmesine bir imkân getirildi. Bu tür düzenlemeler ilk defa
yapılmıyor yani bunlar daha evvel kamuda yapılmış olan düzenlemeler ama bunların uygulamasında
hep sıkça problemlerle karşılaşılmıştır bizim tarihimizde, haksızlıklar olmuştur, siyasi ya da birtakım
başka saikler hep öne çıkmıştır. Dolayısıyla, buradaki uygulamanın nasıl yapılacağı çok önemlidir.
Buna hassasiyet göstermenizi Anayasa’mızın 70’inci maddesinde belirtildiği gibi, görevin gerektirdiği
niteliklerden başka hiçbir ayrımın yapılmamasının esas alınması gerektiğini ifade ederek sözlerimi
bitirmek istiyorum.
Bütçenin hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Sayın Aksu, teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, birleşime 14.45’e kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 13.48
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.58
BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)
BAŞKAN VEKİLİ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, 13’üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
En son Sayın Aksu’ya söz vermiştim.
Sayın Bekaroğlu, buyurunuz.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ben biraz sonra söz alayım.
BAŞKAN – Sonra söz verelim size, peki.
Sayın Aydemir.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ben mi konuşayım Başkanım?
BAŞKAN – Buyurun.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Çok teşekkür ederim Değerli Başkanım, beklemiyordum, sağ
olun Değerli Hocam.
Değerli Bakanım, hoş geldiniz. Şahsınızda bütün hazırunu saygıyla selamlıyorum.
Efendim ben aslında bir özel hazırlık yaptım ama irticalen ifadeler daha tesirli oluyor diye
düşünüyorum. Bir kavram, çok özel bir kavram, sizin Bakanlığınız da ifade ediyor “milleti müsellâha”
diye bir kavram, milletin silahlanmış şekli. Bunu ordu-millet olarak da tarif ediyoruz. Özellikle
mütefekkir Nihad Sâmi Banarlı’nın milletimize güç izafe ederken yaptığı bir tanım var, orada diyor ki:
“Bu milletin 3 ordusu var: Birisi ordu-millet.” Yani silah temerküz etmiş, ordunun arkasında duran, yeri
geldiğinde silah kuşanan millet, milleti müsellâha, o kadar değerli bir kavram ki Saygıdeğer Bakanım.
Bir başkası “irfan ordusu” diyor. Efendim, hocalarımızı, öğretmenlerimizi ifade ediyor. Üçüncü ordu
olarak da ruh ordusundan bahsediyor, “Göklerdeki ordumuz” diyor, şehitlerimiz. Çok yüksek değerler
bunlar. Dolayısıyla bu değerleri ifade eden Bakanlığınız da bu derece öneminden ziyade değerlidir,
kıymetlidir. Sizler de burada çok layığıyla görev yapıyorsunuz, daha önce bulunduğunuz vazifelerde
de öyleydi, Allah razı olsun. Bakan Yardımcımız burada yok, ona da çok kıymet veriyoruz, bizim yol
arkadaşımız.
BAŞKAN – Toplantıya gitti efendim.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Evet.
Şimdi, efendim, ben tabii bu 15 Temmuz bağlamında birkaç vurgu yapmak istiyorum. Özellikle
altını çizerek siz de söylediniz, ordudan -biz “haşere” olarak tarif ediyoruz bunları- önemli oranda
temizlendiler bunlar, temizleniyorlar, daha da temizlenmeliler ama bunları tarif eden “FETÖ”
kavramının benim seçildiğim il ile de bir irtibatı var. “Fetullah Gülen” denen iblisbaşı, hain, malumunuz
Erzurum doğumlu. Ama bir kentte doğmuş olmak o kentli olmak için kâfi gelmiyor efendim. O kentin
değerleriyle hemhâl olmak lazım, o değerleri özümsemek lazım. Bu zat, bu iblis bizim değerlerimizi
asla temsil etmedi hiçbir noktada. Zaten öyle olduğu için ki -yalnız burada altını çizerek bir şey
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söyleyeceğim, Murat Bey kardeşim burada, İzmir milletvekili sakın yanlış anlamasın, çünkü İzmir’i
de biz çok mübarek bir kent olarak görüyoruz- bundan birkaç sene önce bir konuşmasında “Ölürsem
beni İzmir’e gömün.” demişti. Yani bu Erzurum’a aidiyetini bu noktada ifade eden bir tespittir ama
İzmirli olduğu anlamına da gelmez bu. Kesinlikle bunu söylüyorum ki, nihayetinde onun ölüsü de
bu topraklara Allah’ın izniyle nasip olmayacak. Bu topraklar mübarek topraklar, hain kabul etmeyen
topraklar. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum Sayın Bakanım.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul)– Toprak neyi kabul etmemiş ki, gömün gitsin ya.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hocam bana sürekli takılıyor.
Şimdi, efendim, Sayın Bakanım, Erzurum’u siz çok yakın biliyorsunuz, bulunduğunuz vazifelerde
Erzurum’a projeksiyonlarınız çok açıktı, Allah razı olsun, ben biliyorum. Ama bizim bir-iki tane
temennimiz var, beklentimiz var.
Erzurum’da Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Akaryakıt Boru Hattı Tesisleri
İşletme Başkanlığının bazı üniteleri bulunuyor efendim, ANT, önemli bir birim. Bunun kitabi bir
tarifi var, “Barışta ve savaşta Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dış takviye kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının akaryakıt ve madeni yağ stoklarını muhafaza etmek
ve bunları akaryakıt boru hattı ve diğer nakliye araçları ile askerî birliklere ulaştırmak, atıl kapasitenin
ülke ekonomisi yararına kullanılması gibi hayati görevleri var.” diyor. “Türkiye-NATO akaryakıt boru
hattı sisteminin işletme ve bakım onarımını yapmak da bu kuruluşun görevleri arasındadır.” diye de
kayıt düşüyor.
Efendim, bu teşkilatın Erzurum’da bulunan Erzurum TF/23 tank çiftliği şefliğinin yeni bir idari
binaya ihtiyacı var, çok ciddi bir ihtiyaç bu. Karda kışta arkadaşlarımız eski bina içerisinde görev
yapmakta hakikaten zorlanıyorlar, bizatihi ben şahidiyim bu hadisenin. Sonra buranın tank yolları
son derece harap ve kullanışsız. Bu yolların mevcut hâli sadece yürüme yolu şeklinde, araçların seyri
mümkün değil. Araç gidebilecek şekilde bu yolların yapılıp asfalt yol hâline gelmesi zaruri bir ihtiyaç.
Burada tabii, belediyeyle de irtibat kurulabilir Sayın Bakanım, biz onu belediyemizle de konuşalım.
Ayrıca tank bölgelerine nizamiye yapılması gerekiyor. Sanırım teknik arkadaşlarımızın bu konular
üzerinde bir çalışma yapması lazım. Sizin müzaheretinizi bekliyoruz efendim. Ayrıca, Saygıdeğer
Bakanım, bu ANT işletimindeki boru hatları sivil kullanımına da açılırsa, yıllardır biz böyle bir talep
üzereyiz, İskenderun rafinerisinden Erzurum’a boru hatlarıyla motorin ve gerekli düzenlemelerin
yapılması hâlinde benzin nakledilmesi de mümkün olabilirmiş. Böyle bir uygulama Erzurum ve doğu
ekonomisine can simidi olur efendim. Bölge bayilerine nakliyat Erzurum’da yapılabilecek, nakliye
ücretleri düşecek, tankerlerin benzin giderleri de bu sayede azalacaktır efendim. Böylelikle Erzurum’a
ek bir istihdam imkânı da doğacaktır. Bu hususun talimatınızla araştırılıp hayata geçirilmesini önemli
talep ediyorum.
Başlarken söyledik efendim, hayati bir Bakanlığın bütçesini görüşüyoruz, başında da sizin gibi
yetkin bir isim var. 2017 bütçesinin Bakanlığımız için çalışmalarında çok daha inşallah böyle velut,
üretken bir hâl arz edeceğinden eminim ben.
Hayırlı mübarek olsun diyor, hazırunu saygıyla selamlıyorum efendim.
BAŞKAN – Sayın Aydemir, teşekkür ederim.
Sayın Bekaroğlu, hazırsınız değil mi?
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Hazırım efendim.
BAŞKAN – Buyurun.
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MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle Sayın Bakanım, unutmamak için iki
tane küçük sorum var, onları soracağım, komutanlara da soruyorum. Çünkü söz verdim bu soruyu
soracağıma mağdurlara, bana göre mağdurlara. Tank yüzbaşı Selçuk Erdem, Doğubeyazıt mekanize
kaçıncı şeyde asker, şu anda Ağrı M-Tipi cezaevinde tutuklu.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – İsmi ne dediniz? Selçuk…
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Selçuk Erdem.
Bu yüzbaşı millî sporcu ve ilk defa bu tutuklanmadan üç gün evvel birliğine gidiyor. Hep
Ankara’da kalmış, ne diyorlar keskin nişancı mı, havalı tüfekler mi ne deniliyor böyle bir millî şey var
herhâlde ordunun, burada sporcu, ilk defa kıtasına gitmiş ve bu olaylar olmuş, tutuklanmış. Ve neden
dolayı tutuklanmış biliyor musunuz? Cumhurbaşkanına suikast girişimi. Yani bu adamın öyle tahmin
ediyorum, onların iddiası da o, keskin nişancı ya da yivli tüfek müfek kullanıyor olmasından başka
Marmaris’le Doğubeyazıt arasındaki mesafeyi düşünün… Mağdur, ağlıyor, “Ben her şeyimden oldum,
hayatım bu.” Bunu iletmek istiyorum.
Bir de askerî lise ve harp okulu öğrencileri, bunları komutanları almış, çıkarmış, “Tatbikata
gidiyoruz, terör saldırısı var.” götürmüş. İşte bunların arasında linç edilenler var, şey yapılanlar var
ve bu insanlar içeride. Zaten atıldılar, herkes atıldı, bunlar başka okula da giremediler. Ya, niye bunlar
mahkemeye çıkarılmıyor? Bu askerî lise öğrencileri de varmış içeride tam bilemiyorum, siz daha iyi
bilirsiniz ve harp okulu öğrencileri. Bunlara bir bakın ya, yüzlerce insan var, genç insan, aile bunu
göndermiş, komutanı alıp götürmüş. Ne var? “Tatbikat var, şu var, bu var.” Ya, lütfen, rica ediyoruz,
bunlara bir bakın.
Şimdi, Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım; Millî Savunma Bakanlığının bütçesini konuşuyoruz.
Bölgemizde, dünyada da önemli işler oluyor da bölgemizde özellikle altüst edecek önemli işler oluyor.
Allah korusun yani Türkiye’nin savaşa girme ihtimali var, hatta “Savaştadır şu anda.” diyenler var.
Esasen bu durumu Türkiye’yi böyle bir ortama, bölgemizi ve Türkiye’yi böyle bir ortama sürükleyen
politikaları konuşmamız gerekiyordu, ne var ki biz burada 15 Temmuzu konuşuyoruz. “Ne var ki
15 Temmuzu konuşuyoruz.” derken, bu çok önemsiz bir şey olduğu için değil, ben de 15 Temmuzu
konuşacağım, o nedenle aslında önemli bir şeyi konuşuyoruz.
Değerli arkadaşlar, bir uzman şöyle bir şey yazmış: “Orduda öyle şeyler yapılıyor ki, yani sadece
motor indirme filan değil, aynı zamanda beyinde yeni format atma diye bir operasyon yapılıyor. Büyük
bir devrim bu, evrim filan değil.” diyor. “Sivilleşme” adı altında anlatılıyor. Nedir bu niye böyle bir
ihtiyaç duyulmuş? Bütün ülkelerin ordusu var, ordu besliyor, vergilerimizi topluyoruz ve savunmamızı
yapsın diye, işte, bizde Peygamber Ocağı, vatan için, millet için ölüm, şehitlik kutsal, ordu besliyoruz.
Bir taraftan güçlü bir ordumuz olsun diye her şeyimizi oraya veriyoruz, öbür taraftan o ordunun
ikide bir bize silah doğrultacağı… Ki bizim paralarımızla, boğazımızdan, çoluk çocuğumuzun eğitim
harcamalarından kestiğimiz paralardan aldığımız silahları bize doğrultmasından endişe ediyoruz, böyle
bir problemle karşı karşıyayız. Bütün dünyada bunlar var mı? Olanlar var ama demokratik gelişmiş
ülkelerde böyle bir endişe yok. Böyle bir problem var.
Şimdi, deniliyor ki: “Eğer sivilleşme olursa bu iş bir daha olmaz.” Bu çerçeveden Hükûmet kanun
hükmünde kararnamelerle birtakım –tırnak içinde, “devrim niteliğinde” diyor bazıları- reformlar
yapıyor, sivilleştiriyor. Ne yaptı bu çerçevede? Ha, daha önce de 15 Temmuzdan önce de bir şeyler
yapılmıştı ama esasen radikal olarak şimdi yapılıyor. Bildiğiniz gibi, Jandarma ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlandı. Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları Millî
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Savunma Bakanlığına bağlandı, Genelkurmay Başkanlığı da bir şekilde koordinatör bir merci hâline
getirildi. Eğer Anayasa değişikliği yapılırsa, öyle tahmin ediyorum Cumhurbaşkanlığına bağlanacak ya
da bağlanacağı söyleniyor.
Şimdi, aslında dış tehditlere karşı bizi koruması gereken, görevi bu olan, bu şekilde yetişmiş olan,
gerektiğinde kendisini bu vatan için feda edecek olan insanların bir kısmının hain olduğunu öğrendik.
Hani bir darbeler vardı emir komuta filan ama başka bir şey öğrendik 15 Temmuzda. Yani bir anda sanki
ilk defa oluyormuş gibi herkes “Abov!” filan dedi. Aslında Sayın Bakanımız Zekeriya Temizel sürecin
nasıl geliştiğini filan da anlattı. Ama hepimiz de şaştık, “Ya, Allah Allah, böyle bir şey beklemiyorduk.”
Evet, güvenliğimiz için besliyoruz bu orduyu, çok açık ama bir paradigma, yani bizim Türk Silahlı
Kuvvetlerinin paradigmasıyla ilgili ciddi bir problem varmış demek. Neydi bu paradigma, çok şeye
girmeyeceğim. Yani objektif kontrol, Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bütün güç
merkezde hiyerarşik şekilde toplanıyor, âdeta paralel bir yapı şeklinde yargısıyla, sağlığıyla gelişiyor,
bütün mekanizma onlarda. Özellikle tarihsel gelişme içinde de siyasetçilere de, siyasete de tepeden
bakıyor ve zaman zaman siyasete müdahale etmiş, müdahale etme –tırnak içinde, bazıları öyle diyorzorunda hissetmiş bir ordu var, yani böyle bir paradigma, böyle bir ordu var.
Şimdi, bu ordunun içinde 15 Temmuz nasıl oldu, öbürü nasıl oldu ayrı bir tartışma. Şimdi, bu ordu
sürekli şekilde millete silah doğrultuyor. Burada bir problem var. Bazen emir komuta zinciri içinde,
bazen bu şekilde cunta ya da böyle terör örgütleri orduyu ele geçiriyor. Nasıl ele geçiriyor? Nasıl
ordunun stratejik karar alma mekanizmasını felç edebiliyor. 15 Temmuzda felç oldu, kimse kusura
bakmasın, felç oldu, biz böyle görüyoruz, olmadıysa bize anlatırsınız, “Hayır, felç olmadık. Her şey
kontrol altındaydı.” diye bize anlatırsınız. Ama yani bir grup, bir terör örgütü bu ordunun stratejik karar
alma merkezini, hareket merkezini ele geçiriyor ve bu millete bu kadar sert şeyler yaşatıyor.
Ha, şimdi “Orduyu sivilleştirerek bu işi halledeceğiz.” diyorsunuz. Nasıl sivilleştireceğiz Sayın
Bakanım? Sivillere bağlayacağız orduyu, şu anda yaptığımız şey budur. Ordunun elinde bir güç var,
silah var ve bu güç geçmişte neler yapmış neler yapmamış biliyoruz yani bu orduyu. Efendim, yok
bizim ordu darbeyi önledi, yapmazdı filan. Tamam 15 Temmuz darbesini ordu önledi, ben de kısmen
öyle olduğu kanaatindeyim, millet de önledi, ordu da önledi ama daha evvel darbe yaptı, biliyoruz yani.
Şimdi, “Bu gücü nasıl kontrol edeceğiz?” sorusunu soruyorsunuz Sayın Bakanım ve “Biz kontrol
ederiz, biz seçilmişler kontrol ederiz.” diyorsunuz. Evet, yani “Biz seçilmişler kontrol ederiz.”
diyorsunuz, onun için sivil otoriteye bağlıyorsunuz.
Peki, Sayın Bakanım sizi kim kontrol edecek?
MUSA ÇAM (İstanbul) – Sandık.
HİKMET AYAR (Rize) – Millet.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – “Millet” diyecek şimdi, doğru, tabii “millet” diyecek ama
ben başka daha teknik konulara gireceğim, öyle basit bir konu değil sevgili arkadaşım.
HİKMET AYAR (Rize) – Millet hiçbir zaman basit olmaz.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – “Millet basit” demedim ya, “millet basit” demedim, bir
dinle, ben söyleyeceğim sana esasen bunları, “millet basit” der miyim, öyle bir şey demedim, konu
basit değil. Yani milletin denetiminin yolları, mekanizmaları var arkadaşlar, yani “Millet denetler.”
filan değil yani.
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Şimdi, sivilleşmenin yanında Sayın Bakanım, “demokratikleşme” diye bir kavram var. Yani
bu kontrol mekanizması… Ordunun demokratikleşmesi, hiyerarşisinin bozulmasından filan söz
etmiyorum, “Komutanlar seçimle gelsin seçimle gitsin.”den söz etmiyorum. Yani ordunun sivil
denetiminin demokratikleşmesi nasıl olacak? Dolayısıyla “Türkiye’de demokrasi nasıl olacak?”
sorusu da burada Sayın Bakanım. Ne yapılıyor burada? Yani şu anda sivillerin eline geçti, en
azından şeklen sivillerin eline geçti, sivilleşti, ne sivilleşti? Kontrol mekanizması sivilleşti. Kimin
elinde? Seçilmiş çoğunluk elinde, yani Hükûmetin elinde. Tamam. Ama bu yetmez, eğer seçilmiş
çoğunluk, seçilmiş iktidar bu gücü seçilmiş muhalefetle, bu gücü medyayla, bu gücü sivil toplum
kuruluşlarıyla, uzmanlarla, akademisyenlerle… Şunu demiyorum yani: “Efendim milletin iradesinin
paylaşılması.” Hani 1961 Anayasası’nda, daha sonra 1982 Anayasası’nda egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir ama bu egemenlik işte anayasal güçler tarafından kullanılır, efendim ordu da işin içine
girer, Genelkurmay da girer, Anayasa Mahkemesi de girer, memlekette bir vesayet sistemi oluşur, o
olsun anlamında söylemiyorum. Demokratikleşme bu değildir. Demokratikleşme aslında ordunun sivil
denetimi, seçilmiş iradenin de, siyasetçilerin de, sivil siyasetin de kendi içinde denetlenmesi anlamına
geliyor. Eğer Türkiye’de biz gelişmiş demokrasiyi ayağa kaldıramazsak, eğer seçilmiş hükûmetleri
arkadaşlarımızın anladığı gibi “Millî irade… Biz hep seçiliyoruz, dolayısıyla bizim denetlenmemize
gerek yok, dört sene sonra millet bizi yine seçecek.” Ya, bu kadar basit değil işte bu iş, bu iş böyle değil.
Siz seçildikten sonra, demokratikleşme, ülkedeki muhalefet, medya, akademiya, uzmanlar neyse bunlar
tarafından denetleme yolları, mekanizmalarını bulmamız gerekiyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu, bir dakika lütfen, toparlarsanız…
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra şunu söylemeye
başlayacağız, siz Allah korusun bir savaş kararı alacaksınız, ben buradan diyeceğim ki muhalefet
olarak: “Savaş kararına aslında ihtiyaç yoktu, kardeşim, başkanlık referandumunda öne geçsinler diye
orduyu savaya soktular yazık, işte şu kadar şehitlerimiz gelecek.” Demem de, diyebilir birisi çıkar,
böyle bir şey diyebilir. Yani bu sivilleşme, demokratikleşmeyle demokratik denetim mekanizmalarıyla
tamamlanmazsa sürekli bir şekilde itiraz olacak.
Bakın ne oluyor Sayın Bakanım. Şimdi, bu 15 Temmuz darbesi çerçevesinde her konuda nasıl
kutuplaşmışsak 15 Temmuz darbesi çerçevesinde kutuplaştık. Bir kısım “15 Temmuzda darbeyi ordu
önledi, ordu zaten millî ordudur, ordu önledi.” diyor. Öbürü diyor ki: “Ne ordusu canım millet önledi.”
diyor, siz de arayı bulmaya çalışıyorsunuz, doğrusu da budur aslında, orduda da buna karşı çıkanlar
oldu.
Yalnız bir soru var, sürekli şekilde Bülent Bey de size söyletmeye çalıştı. Evet, yüzde 98,5’i
darbeye katılmadı, yüzde 1,5’i katıldı, yüzde 2’si katıldı. Peki, yüzde 98,5’i neredeydi o akşam, ben
soruyorum bu soruyu, öyle değil yani, o kadar basit değil yani. “Ordu önledi.” filan diye bir şey yok, o
kadar basit değil. Çünkü bu yapıdan dolayı, bu otokontrol, gücün tek merkezde olmasından dolayı, o
akşam da o terör örgütü, o güç o gücün merkezini, stratejik karar alma merkezini felç ettiğinden dolayı
yapılamadı bütün bunlar.
Şimdi, biz iki kutba ayrılmışız, nasıl olacak bunlar? Efendim böyle olmaz. Yani biz iki kutba
ayrılırsak, Huntington’un meşhur şeyiyle, ordu Marslılar gibidir, onlar kendi içinde olacaklar, ordu ayrı
bir güçtür, biz ona güveniyoruz, her zaman önler, ordu önler! Yok efendim, ordu da neymiş, siviller
önledi! Yani bir de böyle bir kutuplaşma içinde dizileceğiz, bunlar yanlış.
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Bitiriyorum Sayın Başkanım. Şimdi, savaş tehlikesi var, güvenlik önemli, ordunun ne kadar önemli
olduğunu, silahlı kuvvetlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama silahlı kuvvetlerin ikide bir bize
silah doğrulttuğunu da biliyoruz. Şimdi, bu dengeyi bulacağız. Oturacağız, sivil ve demokratik bir kontrol
sistemi kuracağız, Türkiye’nin gerçek anlamda demokratikleşmesine paralel olarak. İki, etkinlikle ilgili
ciddi, elimizdeki etkinlikle ilgili, verimlilikle ilgili, toplumsal meşruiyetiyle ilgili -burada psikolojik,
sosyolojik dünya kadar çalışma var- hukuki meşruiyetiyle ilgili önemli çalışmalar yapacağız, sonra
küresel güvenlik ortamında caydırıcılık nedir, bunları konuşacağız. Uluslararası ilişkimizi de gözden
geçirmemiz gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman gerçekten alelacele bir şey değil de gerçekten bir şey
yaparız. Bunları mantıkla güzel bir şekilde herkese, bütün taraflara, askere, sivile, herkese anlatabiliriz
ve 15 Temmuzdan bir ders çıkarabiliriz. Aksi takdirde o şey devam eder. “Ele geçirdim.” psikolojisiyle
gidersek Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım –kim kimi ele geçiriyor yani- olmaz yani, yarın başkası
ele geçirmeye kalkacak, öbür gün başkası ele geçirmeye kalkacak ve gerçekten sonuç alamayacağız.
Umarım, 15 Temmuz hepimiz için ordumuzun ve bütün siyasal sistemimizin gerçekten milletin ihtiyaç
duyduğu şekilde, bir daha askerî darbe olmayacak şekilde dizayn olmasına, organize olmasına vesile
olur diyorum ve bütçenizin de hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Tamaylıgil, buyurunuz.
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Sayın Bakanım, Sayın Başkan, değerli hazırun; tabii, Millî
Savunma Bakanlığı bütçesi diye baktığımız zaman, hele hele içinde yaşadığımız 2016 yılıyla beraber
değerlendirdiğimizde, karşılaştığımız tablo hem düşünmemizi hem düşünürken doğru stratejiyle
nasıl karar almamız gerektiğini hem de bundan sonraki süreçte dünyadaki gelişmelerin bize nasıl bir
gelecek hazırladığını doğru keşfedip ona uygun stratejik temelli kararların alınması gerekliliğini bize
hissettiriyor.
Sayın Bakanım, ben geçenlerde bir resim, fotoğraf, kayıt seyrettim. Çankırı’dan daha sıcak
bölgeye aktarılan askerlerimizle ilgili bir trene binerken ki görüntü. Şimdi, bir gerçek var, hepimizin
evlatları, yüzlerce can kaybı oldu. Bu çocuklarımız için biz bugün devlet, bütçe konuşuyoruz, bütçe
içerisinden de baktığınızda, somun ekmeklerini torbalara koyarak o trene binen askerlerin görüntüsü
benim içimi acıttı ve üzdü. Bizim o çocuklarımıza, görev yaptıkları her yerde en iyi şartları vermemiz
lazım, göreve giderken de görevlerini yerine getirirken de. Bulundukları görev sırasında doğa koşulları
ve mücadele koşullarında giyecekleri kıyafete kadar, yedikleri içtiklerine kadar, onların korunmasıyla
ilgili çelik yeleğinden mekanizmaya ve koruyucu bütün araç ve gerece kadar ve kullandıkları ve
mücadele ettikleri, karşılarındaki mühimmata kadar en iyisinin verilmesi lazım ve bu da başta siz ve
kuvvet komutanlıkları olmak üzere o gençlere verilmek zorunda. Öyle bir tablo benim gerçekten içimi
acıttı, gördüğüm resim, seyrettiğim haber. Bunu vurgulayarak başlamak isterim.
Sayın Bakanım, siz geçen sene Sanayi ve Teknoloji Bakanıydınız ve Ocak 2016, daha doğrusu
yılbaşında -geçici bütçeydi sanırım ya da sonraki görüşmelerde- size bir soru sormuştum ve bir uyarıda
bulunmuştum. Çünkü o konuda… Yani her yerde bir şeyler patlıyor “2 ton patlayıcı”, “5 ton patlayıcı”,
“3 ton patlayıcı” diye ve dünyada da özellikle amonyum nitrat temelli patlayıcıların. Yani işte bir
Oklahoma saldırısında ortaya çıkan gerçeği ve sonra alınan tedbirlerle beraber “Biz ne yapıyoruz
bu konuda?” diye bir soru sordum. Siz de bana TÜBİTAK’ta bu konuyla ilgili bir çalışmanın devam
ettiğini dile getirmiştiniz, ta ki mayıs-haziran aylarına geldik, bu konuyla ilgili, amonyum nitratlı gübre
satışıyla ilgili yasaklama kararı çıktı.
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Şimdi, o arada da pek çok patlama oldu ve ondan sonra da oluyor. Özellikle baktığınızda tabii,
yaşanılan içerideki terör eylemleri ve ona bağlı gelişmelerde özellikle kullanılan patlayıcılar açısından
ortaya çıkan sonuçları en azından “Kim, nereden geliyor, nasıl üretiliyor, bu kadar büyük can kaybı
nasıl oluşuyor, bunun teknik gelişmeleri nasıl, üretimi nasıl, kontrolü nasıl hangi aşamalarda bu kontrol
başarıyla yapılıyor, hangi aşamalarda yapılamıyor?”u gerçekten çok önemsedim ve o zaman da özellikle
bu konuda dile getirdim. Ama gördüğüm, direkt, gübre satışı yasaklandı ama bu konuda nereye varıldı,
ne oldu, sanırım siz daha bütünleştirici bir bilgiyle paylaşma imkânına sahip olacaksınız.
Diğer taraftan, yine haziran aylarıydı, Sayın Binali Yıldırım’ın ilk Başbakan olduğu
dönemlerdeydi, yine Türkiye’deki patlayıcılarla ilgili bir soru önergesi verdim, aylar geçte hâlâ ve hâlâ
cevabı gelmedi. Bunun içeriğinde de sorguladığım şuydu: Türkiye’de patlayıcı üretimi yapılmakta mı,
nerelerde yapılıyor? Bunların dağıtımı, kullanım alanları ve denetimi nasıl gerçekleşiyor ve bu patlayıcı
depolarıyla ilgili denetim nasıl oluyor? Patlayıcı depolarından herhangi bir şekilde çalınma veyahut ona
bağlı olarak bir patlayıcı madde çalındı mı, mühimmat çalındı mı ve eğer çalındıysa bunların yaşanan
terör olaylarında kullanımı söz konusu oldu mu? Ve hangi şirketler nasıl bu konuda çalışıyor bunlarla
ilgili gerçek anlamda denetimin… Çünkü farklı alanlarda da patlayıcı kullanılıyor, üretim ve kullanım
alanları açısından denetim, takip ve bu konuyla ilgili hukuka veya yargıya ulaşmış başlıklar var mı
diye sorguladım. Ama yine maalesef bu konuda yeterli karşılığı ortaya koyan bir cevabı alamadım.
Diliyorum ve umuyorum ki, önemli bulduğum böyle konularda… Yani biraz önce şunu söyledim:
Türkiye’nin içinde bulunduğu bir uluslararası ortam var, yaşamış olduğu bir darbe teşebbüsü süreci
ve onunla ilgili sorgulanan başlıklar var ama bundan sonra da içinde iç ve dış coğrafya açısından çok
farklı boyutlarda gelişen veya gelişebilecek başlıklar var. Tüm bunlardaki detayı iyi görmemiz, iyi
değerlendirmemiz ve ona göre bir süreç idaresini ortaya koymamız lazım.
Ben, diğer arkadaşlarım gibi Sayıştay raporlarını inceledim, pek çok önemli başlığı arkadaşlarım
dile getirdiler. Ama benim dikkatimi çeken ve özellikle sorgulamak ihtiyacını duyduğum, Savunma
Sanayi Müsteşarlığı tarafından kendi personel bütçesi açısından, personel bütçesinin yüzde 70’ine
tekabül eden bir teknik personel dışarıdan kullanımını ortaya koyan tespit var.
Şimdi, baktığınızda 57 milyar 268 milyon küsurun ve bu tutar içerisinde 553 Savunma Sanayi
Müsteşarlığı personeli, 158 güvenlik, temizlik, şoför ve toplam 711 personel görev yapıyor ama bu
giderin içerisinde sadece STM Danışmanlığın… STM Danışmanlık kimdir diye baktığımda da, yine
Sivil Savunma Müsteşarlığı, HAVELSAN ve Savronik diye bir firmanın ortaklığında bir danışmanlık
firması olduğu ve buna ödenen giderin de bütçenin yüzde 70’ine tekabül ettiğini zaten Sayıştay
görevlileri de tespit etmişler.
Şimdi, tabii ki, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda bir sözleşmeli personel çalıştırılabilir
ama bu kendi bünyesinde de çalıştırır ve özel durumlar olsa, yine özel bir projede kullanıldı diye
düşünülebilir bu personel ama bakıyorsunuz özel durum değil, sürekli, aynı konuda sanki hizmeti
sürekli yapan bu danışmanlık firmasıymış gibi. Bu konuda da daha önce de, daha önceki yıllarda
uyarılar ve dikkati çeken başlıklar olmuş.
Ben başta “stratejik değerlendirme” dediğim zaman, yine Sayıştay raporuna bağlı kalarak da bazı
tespitleri paylaşmak isterim: Burada da stratejik plandaki durumla ilgili durum analizi bölümüyle ilgili
ortaya çıkan ve buradaki hazırlığın yapılmadığına dair tespitler var. Diğer taraftan, maliyetlendirme
bölümüyle ilgili, yani geneliyle ilgili önemli tespitler var ve aslında çok güzel bir tanımları da var.
Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda faaliyet ve projelerle
ilgili kaynak ihtiyacının doğru belirlenmesi gerektiğine dair bir vurgulama var ki, ben bunun çok
önemli ve doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü pek çok projelerle ilgili gerçekten övünç duyuyoruz.
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Gerek Kara Kuvvetleriyle ilgili, gerek havacılıkla ilgili, gerek deniz, denizaltılarla ilgili, pek çok
projeyle ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Ancak ve ancak projeyi yapmakla beraber bizim gibi kıt kanaat
içerisinde, içinde bulduğu şartlardan dolayı daha da etkin olabileceği bir süreci idare edecek bir ülkede
denetimin çok çok çok önemli ve doğru tercihlerin çok çok önemli olduğuna inanıyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Tamaylıgil, bir dakika lütfen.
Buyurunuz.
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Şimdi, Sayın Bakanım, yine geçtiğimiz haftalar içerisinde,
daha doğrusu bu yılın içerisinde bizim bir tankımızla ilgili haberleri seyrediyoruz ve övünç duyuyoruz,
yüksek miktarda da üretilebileceğine dair bu noktada haberler var.
Şimdi, benim bildiğim prototip üretimiyle ilgili ihalesi yapıldı, prototip üretildi, şimdi seri üretime
geçilecek. Onunla ilgili de sanırım teklifler alındı ya da alınıyor. Bundan sonra üretim aşamasıyla ilgili
bir kararınız oldu mu? Çünkü bir an önce başlamak üzere beyanlar var veya farklı bir ihale süreci
mi işleyecek ve bu sürecin yönetimiyle ilgili düşünceleriniz nedir, bu konuda nasıl bir gerçekleşme
olacaktır, onu da açıkçası sormak isterim.
Şimdi, diğer taraftan baktığımızda, özellikle içeride üretim yaparken veyahut kendi stratejik
bazı malzemelerimizde problemler yaşıyoruz, bu da uluslararası ilişkilerimizle çok bağlantılı. Biz
uluslararası ilişkilerimizle ilgili olarak yaşadığımız gelişmeleri kendi savunma yapımız açısından da
çok iyi değerlendirmek durumunda oluyoruz. Şimdi, mesela bu insansız hava araçlarıyla ilgili bir
operasyonlarda önemlilik teşkil eden optik kamera problemi olduğuna dair bir süreç var, bu süreç
tamamlandı mı? Yani daha önce belli tüfeklerle ilgili problem olmuştu, o sanırım halloldu. Bu stratejik
malzemelerle ilgili olarak gelişmeler nasıldır çünkü yine baktığınızda bölgesel güç ortaya koyanların
bizim ve bizimle ilgili olan anlaşma ve sözleşmeler bağlamında ortaya koydukları tavır ve bu tavırlara
karşı bizim alternatiflerimizin neler olacağı konusundaki yapılan çalışmalar nedir, ne olacaktır diye
sormak istiyorum.
Tabii ki yaşadığımız ve toplumsal olarak baktığımızda hem toplumun kendi içindeki o güven
duygusuyla ilgili büyük sorguların ortaya çıktığı bir 15 Temmuz ve arkasında can kayıplarıyla ağır bir
gelişmedir. Ancak şunu çok çok iyi görmemiz, nerede eksik yapıldı, nasıl bu kadar etkin bir süreç işlendi?
Ve oranları verirken de ben yüzdesel oranlara bakmakla beraber etkin konumdakilerin bulundukları
konuma göre de oranlarının da iyi değerlendirilip ona göre yorumların yapılması… Ve o noktaya nasıl
geldiler, yıllar içerisindeki uyarılar neydi de o uyarılar dikkate alınıp alınmadı ve ona uygun bir süreç
işletilmedi, onu gerçekten merak ediyorum. Millî Güvenlik Kurulu kararlarının içerisindeki saptamalar
olmasına rağmen, onları gözardı ederek bugün eyvah, nasıl olduyu sorgularken bir de ne olması gerekir
diye bakmak gerektiğine inanıyorum.
Sizin kumpas mağdurlarıyla ilgili ortaya koyduğunuz iadeiitibar noktasında bir söylem vardı,
bu bir ay sonrasındaydı bu yaşanan olayın. Bu konudaki gelinen aşama ve yapılacaklar nedir, onu
sorgulamak isterim.
Bir de bir OYAK konusu var açıkçası. Bu OYAK’la ilgili olarak da aslında -daha detay
sorgulayacağım ama- bir yönetim değişikliği oldu. Bildiğim kadar OYAK Yasası’na göre de Millî
Savunma Bakanı, Maliye Bakanı, banka ve sanayici birlikleri ortak bir kurumsal genel müdür
ataması yapıyor. Ben atanan kurumsal genel müdür açısından hangi liyakat ve birikime göre böyle bir
değerlendirme yapıldığını da sormak isterim.
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Zaman verdiğiniz için teşekkür ederim, hayırlı olsun. Savaşın olmadığı, kardeşlik ve barışın hâkim
olduğu bir dünya dileğiyle hayırlı bütçeler diliyorum.
BAŞKAN – Sayın Tamaylıgil, teşekkür ediyorum.
Sayın Kalaycı, buyurun lütfen.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Bakanlığımızın ve kurumlarımızın
değerli temsilcileri, değerli basın mensupları; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha nefretle ve şiddetle lanetleyerek sözlerime başlıyorum.
Milletimizi, Meclisimizi, millî kurum ve kuruluşlarımızı bombalayıp kurşunlayacak kadar gözü dönmüş
FETÖ’cü canilerin darbe girişimi hamdolsun akamete uğramış, vatanı, milleti ve mukaddesatı için canını
ortaya koyan kahraman askerlerimiz, polislerimiz topyekûn milletimiz tarafından püskürtülmüştür.
Gerek 15 Temmuz darbe girişiminde gerekse de terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımıza
Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum, minnet ve şükranlarımı sunuyorum, gazilerimize de sağlıklı ve
huzurlu bir ömür diliyorum.
Sayın Bakanım, 15 Temmuzu hiçbir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız. Hükûmetten
isteğimiz ve beklentimiz bölücülerden, hainlerden, emperyalist güçlerin uşaklarından gereken hesabın
sorulması, FETÖ’nün de PKK’nın da, IŞİD’in de kökünün kazınmasıdır. Buna Türk milletinin desteği
tamdır, baştan beri ifade ettiğimiz gibi biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanınızdayız.
Bizim iki konuda hassasiyetimiz var, bunları da ifade edeceğim Sayın Bakanım. Birincisi:
Peygamber ocağı olarak bildiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıpratılmasına, gücünün ve itibarının
azaltılmasına asla fırsat vermeyelim, asla müsaade etmeyelim. İkinci konu da suçluyla suçsuzun
ayrımı iyi yapılmalı, masum insanlar mağdur edilmemeli, bu konudaki inceleme ve soruşturma hızla
bitirilmeli, hiçbir suçu olmayan, dosyası boş olan varsa bunlar daha fazla mağdur edilmeden hızla
görevine döndürülmeli, hakları verilmelidir.
Sayın Bakanım, 15 Temmuz şehit ve gazileriyle ilgili yaptığınız düzenlemeden şikâyetçiyiz. Aile
Bakanlığı bütçesinde dile getirdik, doğrudan sorumlu olduğu için Sayın Aile Bakanımız ama sizin de
alanınız, sizin en azından müdahalenizi beklerdik. Şu tespiti yapayım önce, şehitlik ve gaziliğin bizim
inancımızdaki yeri bellidir. Hiç kimsenin, hiçbir kurumun bu konuda farklı hüküm vermeye, bunlar
arasında sınıflandırma, farklılaştırma yapmaya hakkı da yoktur, haddi de değildir Sayın Bakanım.
Bakınız, KHK’yla yaptığınız düzenleme sonucu bu 15 Temmuz melun darbe girişiminde şehit düşen
ve malul olan kardeşlerimizle terörle mücadelede şehit ve malul olan kardeşlerimize bağlanan aylıklar
ve ödenen tazminatlar arasında çok ciddi farklar var. Bir defa Türk milleti için şehitler nurlanmış,
gaziler onurlanmış kahramanlardır. Ben size soruyorum Sayın Bakanım: Cudi Dağı’nda şehit düşen
asker Mehmet ile 15 Temmuz Ankara’da şehit düşen Mehmet arasında sizce bir fark mı var? Aynı
şekilde gazilerimiz arasında bir fark mı var? Biz millet olarak Türk milleti onları yüce makama,
Peygamber Efendimiz’e komşu diye uğurlama anlayışına sahibiz yani böyle bir yanlış neden yapıldı,
anlamak mümkün değil yani bu gönülleri yaraladı Sayın Bakanım. Yani mektuplar var bize gelen,
kısaca birini okuyayım bakın. Diyor ki: “Vatan hainleri tankların önüne çıkan yüzlerce insanı ezdi,
örgütün askeriyedeki uzantıları vatandaşa kurşun yağdırdı, o gece şehitlerimiz var, Hükûmet darbe
şehitlerinin aileleri ve gazileri için yasa çıkardı. Yasada şu haklar yer aldı: 15 Temmuz gazileri için
yüzde 40 iş göremezlik şartı aranmayacak. 15 Temmuz gazileri tüm gazilik haklarından yararlanacaklar.
Şehit yakınlarına 2 istihdam, gazilerimize 1 istihdam hakkı verildi. Yapılacak yeni düzenlemeyle şehit
yakınlarına tazminat hakkı da eklenecek, maaş ise 3.200 lira olarak açıklandı, aynı zamanda tazminat
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ve maaşlara icra ve benzeri yaptırımlar uygulanmayacak. Şehit yakınları faizsiz konut kredilerinden
de faydalanabilecek, şehir içi ulaşım ve burs avantajlarından yararlanabilecek.” Diyor ki: “Gazilere
verilen değer budur. Bizler başka bir ülke için mi yaralandık, sakatlandık! Bu ayrımcılıkları yapanlara
hakkımı helal etmiyorum.” diyor gazimiz. “Gazi bir gecede olundu, bizlerin dağlarda anamız ağladı,
Hükûmetin gazileri bizden daha değerli oldu.” diyor. Yani bunları söyletmemeniz lazımdı gerçekten
Sayın Bakanım. Yani bunun düzeltilmesi lazım, unutmayın o KHK’nın altında sizin de imzanız var.
Savunma sanayisiyle ilgili olarak özellikle memleketimle ilgili birkaç hususu ifade edeceğim.
Savunma sanayisi açısından önce şu tespiti yapayım, gerçekten güzel gelişmeler var, önemli gelişmeler
var, özellikle yerli üretimle ilgili önemli mesafe katedildi. Bu anlamda da savunma sanayisi açısından
Konya’nın yüksek potansiyeli var, görüşmeler yapılıyor, girişimler var, sizlere de iletildi, bunu
biliyorum, gerçekten bu potansiyel değerlendirilmeli. Yine, Beyşehir ilçemizde mazisi yüz yılı aşan bir
silah sanayimiz var, bu Huğlu ve Üzümlü kasabalarında üretilen tüfekler Türk malı olarak tüm dünyaya
ihraç ediliyor. Tecrübeli ustalarımız var, atölyeler var, fabrikalar var yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyacı olan silahları üretebilecek kabiliyet ve imkân var. Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın Türk
Savunma Sanayi Kataloğu’nun hafif silahlar bölümünde yer alan birçok silahını, yine modern piyade
tüfeğinin, yine modern makineli tüfek parçalarının üretimine yetişmiş insan gücümüzle ve makine
ekipman ve donanımımızla katkı verme durumumuz var. Yani yerinde de bilmiyorum görme imkânınız
oldu Sayın Bakanım, gerçekten orada bir değer var, yüz yıldır da orada önemli mesafe katettiler,
ustalarımız var. Bunu değerlendirmeliyiz hem bölgeye hem de ülke açısından çok önemli.
Sayın Bakanım, son KHK’da önemli düzenlemeler yapıldı. Tabii keşke bazıları Meclise gelseydi,
bizler de katkı verebilseydik. Özellikle Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili, çalışanlarla ilgili bizce
önemli… Ki birçoğunda iyileştirmeler söz konusu. Kısaca bunlara bakarsak. İşte, bu uzman erbaşlarda
45 yaş sınırı 52’ye çıkarıldı, iki yıl çalışıp ayrılan uzman erbaşlara işte yaş şartı var, 35’in altındaysa
infaz koruma memuru imkânı getirildi. Tabii, bunlar yapılması gereken düzenlemeler ancak yine de
uzman erbaşlar çok sıkıntıda Sayın Bakanım. Yani bunlar güzel düzenlemeler ama bu arkadaşlarımızın
özlük hakları çok yetersiz, apoleti yok, görev tabancası yok, zor alım hakkı yok, orduevlerine, kamplara,
gazinolara giremiyor, hasta olmaları bile yasak, doksan günden fazla hasta olurlarsa meslekten
atılıyorlar yani bunların kıdemine münasip maaş artışları yok yani on beş yıldır uzman erbaş olanla
yeni giren uzman erbaş arasında çok önemli bir maaş farkı yok.
Tabii, askerliğin temeli disiplin elbette disiplini bozucu davranışlar cezalandırılmalı ama hürriyeti
bağlayıcı cezalar hâkim kararı olmadan verilmemesi gerekir, bu hukuk dışıdır. Muhakemesiz, şahsi
hürriyeti kısıtlayan ceza sistemi kaldırılmalıdır. Şu anda kanunda var diye biliyorum….
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Yok, hâkim kararı olmayınca hürriyeti
kısıtlamıyoruz.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Bu beyaz saray dedikleri efendim yani birliklerde hapis cezaları
oluyor.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Kaldırıldı o, tamamen kaldırıldı.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Özellikle bu uzman erbaşların sorunlarının çözümü için -yirmi
yılın üzerinde benim bildiğim kanunları- 3269 sayılı Kanun’u baştan sona gözden geçirip günün
şartlarına göre yeniden düzenlememiz gerekiyor.
Yine, astsubaylarımızla ilgili de sorunlar var. Yıllardır bekledikleri intibak sorunu önemli boyutta
çözüldü, belki bir kademeyle ilgili arkadaşlarımızın talepleri var, bir kademe eksik yapıldı diye bize
başvuruyorlar.
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Bitiriyorum Sayın Başkanım.
(Oturum Başkanlığına Kâtip Emine Nur Günay geçti)
BAŞKAN – Ek süre veriyorum.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Tamam.
Emsallerine göre aynı duruma getirmek için o bir kademenin daha verilmesi uygun olacak. Bir
de bu uygulama başladığından beri makam ve görev tazminatı alamıyorlar, o da emekli olduklarında
maaşlarının önemli oranda düşmesinin nedeni. Bu makam ve görev tazminatı konusunda Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından uygulamanın adil olmadığı gerekçesiyle iptal kararı verilmiş
ama 2008 yılında çıkarılan yeni düzenlemeyle aynı durum devam ettirilmiş, bunun düzeltilmesi lazım.
Astsubaylarımızın da görevlerine mütenasip makam ve görev tazminatı alabilmeleri sağlanmalı.
Bu OYAK konusunu ben de ifade edeceğim yani bu OYAK yönetimindeki temsil yıllardır
tartışılıyor, uygulama hukuka uygun hâle getirilmeli, bu kapsamda da OYAK ve iştiraklerinin yönetim
ve denetim kurullarında OYAK iştirakçisi herkesin iştirakçiliği oranında temsil edilmeleri sağlanmalı.
Ben, Bakanlığımızın ve kurumlarımızın bütçelerinin hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum,
saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kalaycı.
Sayın Yedekci, buyurun.
GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, bütçenizin hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.
Şimdi, ben bir iki noktada bir şey söylemek istiyorum. Birincisi sunumunuzda bu sivil memurların,
TSK’da çalışan sivil memurlarla ilgili hizmetin dışarıdan alınmasıyla ilgili bir şey var, yanlış mı anladık
onu bilmiyorum. TSK memurlarının ciddi sıkıntıları var ve normal memur…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Memurlarla ilgili değil.
GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) – Benim sorum memurla ilgili, birkaç tane de kanun teklifi ve soru
önergesi de verdim bu konuda, henüz cevapları gelmedi ama bunların önemli sorunları var. Gerek işte
suç işlediklerinde yargılanmaları konusunda gerek izinleri konusunda bunların oldukça fazla sorunu
var.
Bir de tabii, ben mimarım onun için mimari bir şey söylemek isterim. Askerî arazilerin imara açılıp
açılmamasıyla ilgili çokça konuşulan bir durum var, bu konuda sizin de tavrınızı net bir şekilde görmek
isteriz. Binaların da kullanım amaçlarının eğitim olmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Kuleli
Askerî Lisesiyle ilgili olarak Millî Savunma Üniversitesine rektörlük binası şeklinde değerlendirdiniz.
Tabii, bizim hani şimdiye kadarki uygulamalar kötü olduğu için bundan sonra da öyle mi olur diye
endişelerimiz var, inşallah öyle olmaz.
Sizi tabii Teknoloji Bakanlığınızdan tanıyoruz. Teknoloji Bakanının Millî Savunma Bakanı
olmasıyla ilgili olarak bundan sonra acaba askerîyemiz ve işte Millî Savunma Bakanlığımız daha mı
ileri teknolojik düzeyde olacak? Yani siz Bilim ve Sanayi Bakanlığınızdan gelen bilgilerinizi burada da
kullanacak mısınız? Bu benim için çok önemli çünkü dünya başka gezegenlerde artık yaşam alanları
arıyor, Türkiye bu yarışta hep geride kalıyor, bu anlamda sizin bu gayretlerinizin önemli olacağı
inancındayım.
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ASELSAN’da ciddi ve soru işaretli ölümler oldu, bu hepimizin dikkatini çekti. Ordunun her bir
ferdinin bizim için kıymetli olduğunun, bütün insanların kıymetli olduğunun ama vatanı savunmak
pahasına canını veren askerlerimizin de çok kıymetli olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim.
Elbette ki bizim amacımız insanlarımızın barışçıl bir ortamda yaşaması, içeride ve dışarıda barışın
hâkim olmasıdır.
Teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yedekci.
Sayın Çaturoğlu, buyurun.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, Bakan Yardımcım, Müsteşarım, müsteşar yardımcılarım, çok kıymetli genel
müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın değerli çalışanları, kıymetli vekil arkadaşlarım; hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle Sayın Bakanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum ve başarılı olacağına da canı
gönülden inanıyorum.
Öncelikle her türlü terör ve vatan savunması esnasında şehit düşen Emniyet güçlerimize, Silahlı
Kuvvetler mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar, gazilerimize de geçmiş
olsun diliyorum, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, öncelikle savunma sanayimizin 2016 yılında gelmiş olduğu kapasiteden dolayı
bir vekil olarak değil sadece, bir Türk vatandaşı olarak oldukça mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum
çünkü bu konu oldukça önemli bir konu. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bunların
tamamının aynı zamanda savunma sanayi üretiminde söz sahibi olduklarını da görüyoruz. Hiçbirimiz
savaş istemiyoruz ama böyle de bir realitesi var bu işin. Barışın garantisi olarak caydırıcı güç olarak bu
üretim kapasitesine ulaşmakta büyük bir stratejik fayda var diye düşünüyorum. 2002 yılında 60 milyon
dolar olan ihracatın bu sektörde bugün 5 milyar dolar seviyelerine üretim olarak gelmesi ve 1,6 milyar
dolar ihracat kapasitesine ulaşması çok önemlidir. Bu hem ülkemiz için hem de cari açığın kapanması
açısından da önemli. Bunun daha da artırılması gerektiğine olan inancımı ifade etmek istiyorum.
İkinci konu Sayın Bakanım. Muharip gazilerimizin sorunları var, bizim Plan ve Bütçe Komisyonunda
olduğumuzu bildikleri için bunlar bize dosyalar veriyor. Burada 3 tane önemli sorunları var. Bunlardan
bir tanesi, İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan muharip gazilerine verilen
şeref aylığında faklı uygulamaların olduğundan şikâyetçi bu gazilerimiz, bunun ortadan kaldırılmasını
talep ediyorlar. Bunun tüm muharip gaziler için asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyorlar. İkinci
talepleri, konutu olmayan muharip gazilerimiz için Toplu Konut İdaresinden faizsiz kredi verilmesini,
konut edindirmek için faizsiz kredi verilmesini talep ediyorlar. Üçüncüsü de, muharip gazi çocuklarına
kamu kurum ve kuruluşlarında veya belediyelerde istihdam verilmesini arzu ediyorlar.
Bir diğer konu Değerli Bakanım. Kurtuluş Savaşı’nın hep karada yapılmış olduğu varsayılır. Oysa
Kurtuluş Savaşı’nda deniz muharebesi de gerçekleşmiştir ve bu muharebe 9 Şubat 1921 tarihinde
Zonguldak ili Karadeniz Ereğli açıklarında meydana gelmiştir. Burada Kopenhag isimli bir gemi
önce Denmark ismini almış, daha sonra Alemdar ismini almış ve 7 kahraman denizcimiz bu gemiyi
İstanbul’dan Ereğli’ye kaçırmış. Bu gemi Millî Mücadele’ye katılmış. Bunu takip eden Fransız C-27
gambotu ile bir deniz savaşı yaşanmış, burada 3 Fransız askeri ölü, 5 kişi yaralı, 5’i de esir alınmış.
Biz de burada Kurtuluş Savaşı’nın tek deniz şehidini vermişiz. Bu gemi daha sonra buradan Trabzon
Limanı’na intikal etmiş, Trabzon Limanı’yla Rusya’nın Novorossisk Limanı arasında İstiklal Harbi’ne
Rusya üzerinden cephane ve mühimmat taşımış. Kurtuluş Savaşı’nda ve sonrasında önemli hizmet
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gören Alemdar gemisi envanterden çıkartılmış, Denizyollarına devredilmiş, 1951 yılında büyük
onarım görmüş, kazanları yenilenmiş, 1959 yılında da Denizyolları tarafından hizmet dışı bırakılmış.
1960’da özel bir armatöre satılmış su tankeri yapılmış, 1964’te farklı bir şirkete devredilmiş, 1982’de
de İstanbul’da sökülmüş. Maalesef bu gemiyi biz koruyamamışız. Ancak gerek Zonguldak Valiliği
gerek Ereğli Kaymakamlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığı ve bölgedeki tersaneci ve iş adamlarımızın
sponsorluklarıyla Alemdar gemisinin aynısı yapılmış ve Karadeniz Ereğli sahilinde müze olarak
hizmet vermektedir. Biz bu gemiye istiklal madalyası istiyoruz. Bunun için bir kanun teklifi verilmesi
gerektiğini biliyoruz, bunu vereceğiz ama Sayın Bakanım sizden de bu konuda önce Komisyona, sonra
da Genel Kurula gelmesi için biz Millî Savunma Bakanımız olarak bu konuda sizlerden yardım talep
ediyoruz.
Diğer bir sorunumuz, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sayın Bakanım, bizim Zonguldak ilimizde,
özellikle Ereğli’mizde tersaneler bölgemiz var, o bölge maalesef 2008-2009 global krizini atlatamadı.
Hâlen 500-600 kişi çalışıyor, hâlbuki o sıralarda 5-6 bin kişi burada istihdam edilmekteydi, burada
çok büyük bir istihdam kaybına uğramış durumdayız. Burada sizden önceki Sayın Bakanımız İsmet
Yılmaz döneminde Savunma Sanayii Müsteşarımız, Bakanlık müsteşarımız, Sayın Bakanımız ve diğer
yetkililerle birlikte Ereğli’deki tersane sahipleri, ticaret odamız hep beraber bir çalışma yapmıştık.
Onlardan bir talebimiz vardı, -Sayın Bakanım size de aktarmıştım ben bunu- bu tersanemizin atıl
vaziyette kalmaması için acaba buralarda millî gemilerimizden birini ve birkaçını yapabilme ihtimalimiz
var mı diye bunun araştırılması noktasında bir heyet gönderilip ve olumlu neticelenmesini sizlerden
arzu ediyoruz. Bu bölgemiz için çok önemli konulardan bir tanesi Sayın Bakanım.
Bir diğer konu da yine, size bahsettiğim gibi TTK Limanı’mız var, burası askerîyeye bir protokolle
verilmiş, depremden sonra Gölcük donanmasının bir kısmının buraya taşınacağı ifade edilmiş ancak
aradan geçen yaklaşık on yedi yıl olmasına rağmen böyle bir şey gerçekleşmemiş. Bunun hemen
üzerinde Karadeniz Ereğli eski devlet hastanemiz var, 40 dönüm civarında, biz buranın Bülent
Ecevit Üniversitesine Ereğli kampüsü yapılması amacıyla devrini sağladık. Bunun üstünde sit alanı
var, dolayısıyla üniversite alanının, kampüs alanının genişlemesi mümkün değil, aşağısında da bu
bahsettiğimiz TTK Limanı var. Eğer sizler de askerîyemiz de uygun görürse o limanın Bülent Ecevit
Üniversitesine Karadeniz Ereğli kampüsü yapılmak üzere devredilmesini talep ediyoruz, arzu ediyoruz,
Bu duygu ve düşünceler içerisinde Bakanlığımız 2017 bütçesinin hem Bakanlığımıza hem de
ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ediyor, Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız
olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çaturoğlu.
Buyurun Sayın Bakan.
MURAT BAKAN (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, Millî
Savunma Bakanlığının çok değerli bürokratları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Az önce Erzurum Milletvekili değerli arkadaşım İbrahim Aydemir, FETÖ’nün aidiyetiyle ilgili
yani Erzurum’a aidiyeti noktasında bir değerlendirme yaptı ve FETÖ’nün vasiyetinde işte İzmir’e
defnedilmek istediğini ve buradan da bir aidiyet ilişkisi kurma gibi değerlendirmesi oldu, onunla ilgili
kısa birkaç kelime söyleyeyim başlamadan önce. İzmir’e aidiyet için İzmir’e defnedilmek yetmez.
İzmir’e aidiyet için önce cumhuriyetin değerlerine, ilkelerine inanacaksın, Atatürk ilke ve devrimlerine
inanacaksın, demokrasiye inanacaksın, özgürlüklere inanacaksın ve bunları savunacaksın, bunun
mücadelesini vereceksin İzmir’e aidiyet için. Bunu savunmayan, bu ilkelere, bu değerlere inanmayan
kimse İzmir’e defnedilmek üzerinden böyle bir aidiyet beklemesin. Bunu savunan herkesi de İzmir
bağrına basar. Böyle başlayayım konuşmama.
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Sayın Bakanım, ben Millî Savunma Komisyonu üyesiyim. Bu OHAL KHK’larından üçte 2’si
neredeyse Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili. Türk Silahlı Kuvvetlerine en çok ihtiyacımız olan
dönemdeyiz. Sizin sunumunuzu dikkatle dinledim, IŞİD’ten bahsettiniz, FETÖ’den bahsettiniz,
PKK’dan bahsettiniz, Musul’dan bahsettiniz, El Bab’tan bahsettiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin
caydırıcılığına, onun Türk milletine verdiği güvene en çok ihtiyacımız olan dönemdeyiz ama Türk
Silahlı Kuvvetleri yaralı, uçakları uçuracak pilotumuz yok neredeyse, olması gerekenin çok çok
altında. Çok sayıda mağdur Türk Silahlı Kuvvetleri personeli var, siz kendiniz örnek vererek ifade
ettiniz, Siirt dediniz sanırım, Hakkâri’de de benzer durumlar var, her yerde benzer durumlar var. Türk
Silahlı Kuvvetlerinin rehabilitasyonu, yeniden yapılanması, yeniden eski caydırıcı gücüne ulaşabilmesi
için hep beraber bu düzenlemelerin yapılması gerekir. Bizler Millî Savunma Komisyonu üyeleri
olarak buna katkıda bulanabilecekken Komisyonumuz hiç toplanmadı, biz burada düşüncelerimizi
ifade etme fırsatına sahip oluyoruz. Hâlbuki bu ortak akılla Komisyonda bizim tartışarak görüşerek
bunları değerlendirerek getirebilecektik. Oluşabilecek bu tez canlılıkla oluşabilecek sorunları da
önleyebilecektik ama bunlar çok hızlı şekilde geldi, kanunlaştı, bununla ilgili eleştirimi belirteyim size.
Bu 15 Temmuz hain darbe girişimi ve bu içinde bulunduğumuz konjonktür şunu gösterdi. Elinizde
en gelişmiş uçaklarınız olabilir, tanklarınız olabilir, savunma sistemleriniz olabilir ama onu kullanacak
insan unsuru önemli. Kimdir o? Türk Silahlı Kuvvetleri mensubudur, subayımızdır, astsubayımızdır,
uzman erbaşımızdır, erimizdir. Bunların özlük hakları, bunların mutlu şekilde yaşamaları, güvenle
ailelerinin, çocuklarının geleceğiyle ilgili bir endişe hissetmeden yaşamaları çok önemli. Yalçın
dağlarda görev yaparlar, azgın denizlerde görev yaparlar, bir emirle ölüme giderler, bir kefenleri de
üniformalarıdır; şehit olduklarında hepimiz arkalarından gözyaşı dökeriz ama hayattayken bunların
özlük haklarıyla ilgili her ne hikmetse hiçbir adım atılmaz. Biz bir yıldır Millî Savunma Komisyonunda
bahsediyoruz. Burada benden önce konuşan Milliyetçi Hareket Partili arkadaşım da ifade etti bazı
sorunları, ciddi sorunlar var ve buradan çıkacak kararları, Komisyon toplantısından çıkacak kararları,
Plan ve Bütçe görüşmelerinden çıkacak kararları dört gözle bekliyor o subay, astsubay, uzman erbaş,
Mehmetçik.
Şimdi, ben kısaca birkaç hususa değinmek istiyorum. Orduda sadece üst subaylara ödenen makam,
temsil, kadrosuzluk, görev, komutanlık tazminatından astsubaylar yararlanamıyor Sayın Bakanım,
sadece binde 1, göstermelik noktada binde 1 olarak yararlanıyorlar. Hâlen makam ve görev tazminatı
yarbay ve üst rütbedeki subaylara 2016’nın ilk yarısı için 888,20’den başlayıp kıdemli albay için
1.479,60’a kadar yükseliyor. Bu tazminattan yarbaydan daha alt rütbedeki subaylar ile astsubaylar
yararlanamıyorlar. Bu kanayan yara, yıllardır söylenilen, çok uzun yıllardır, bizim de Millî Savunma
Komisyonunda ifade ettiğimiz, ancak çözüm üretilememiş bugüne kadar -Murat Yaman Albayım iyi
bilir- bir konu.
Tam teşekküllü hastaneden sağlam raporu alarak orduya giren personel yıllar sonra görevin
koşulları etkisiyle sağlıklarını kaybediyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Ek süre veriyorum, toparlayabilir misiniz.
MURAT BAKAN (İzmir) – Başkanım, bizim fırsatımız yok dışarıda ifade etmeye bunları, Millî
Savunma Komisyonunda çalışmaya. İzin verirseniz üç beş notum var.
BAŞKAN – Çok haklısınız, yalnız Komisyon tarafından alınmış bir karar var, beş dakika ama ek
süre verdim zaten.
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MURAT BAKAN (İzmir) – Bu personeller görev yapamaz raporuyla resen emekli ediliyor. Türk
Silahlı Kuvvetleri dışında resen emekli edilen başka kamu görevlisi yok. Bu personel emsallerinin
derece ve kademesine ulaşamadığı için mağdur oluyor. Bunların emsallerinin derece ve kademesini
geçmemek üzere yükselmelerinin sağlanması ya da asgari bir üst dereceden emekli edilmesi lazım. Bu,
adaletin gereği.
Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 70’inci maddesi (1)’inci fıkrası (b) bendinde yer alan gruplardaki
oranlar belli seviyede azalmasına rağmen üçüncü ve ikinci derecedeki personelin oranları orantısız
şekilde azalıyor ve bir üç yıllık eksik hizmet ya da amir tahakkümü sonucu haksız sicil notu alan bir
personel ömür boyu yüzde 30, yüzde 40 eksik maaş alıyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekir.
Kalkınmada öncelikli ve olağanüstü hâl bölgelerinde iki yıl görev yapan kamu personeli bir
kademe almasına rağmen bu hak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden esirgenmiştir, bunun ortadan
kaldırılması gerekir.
Sayın Bakan, ülkemizde birçok af yasası çıkarıldı ama Türk Silahlı Kuvvetlerinde –disiplinin
ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama- hiç disiplin affı çıkarılmadı. Bu sivil memurlara çıkarılan
sicil affının, disiplin affının askerî personele de uygulanması gerekir, bu konuda bir çalışma yapılması
gerekir.
Bir de, görev ve sorumlulukları astsubaylarla mukayese edilemeyecek birçok memur, ev
ekonomistleri, ziraat teknikerleri, bizim stenograflarımız, onların da çalışma koşulları zor ama 9’a
2’den başlıyorlar, astsubayların da sicilinin 9’a 2’den başlaması gerekir Sayın Bakan.
Yine, astsubaylara 1’in 4’ü hakkı tanındı, ancak içi boş. 1’inci derece, 4’üncü kademedeki
subaylara 4.800 ila 9.000 ek gösterge uygulanıyor ancak, astsubayların 1’in 4’ünün karşılığı yok.
Bir de ilaveten söylemek istediğim bir şey var. Bu Suriye’de uçak düşürme krizi, Rus uçağının
düşürülmesinden sonra bizim uçaklarımız Suriye’de operasyon yapamadı uzun zaman, bunu Sayın
Cumhurbaşkanı da ifade etti. Bunda özellikle S300, S400 savunma sistemlerinin etkili olduğunu
biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin acilen kısa, orta, uzun menzilli hava savunma sistemlerine ihtiyacı
var. Bu konuda bir çalışmanız var mı, yapmayı düşünüyor musunuz?
Sivil memurların ciddi sorunları var, doğuda, güneydoğuda çalışan, lojman problemleri var onların.
Yine silah taşıma şeyi var, güvenlikleri sebebiyle silah taşıyamıyorlar.
Son olarak Sayın Bakan, bu hain darbe girişimini kendini dinî cemaat olarak adlandırılan bir terör
örgütlenmesi yapısı yaptı. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekilleri, üyeleri hiçbir şeyhin,
şıhın, kendini mürşit eden meczubun elini eteğini öpmedik, bir derdimiz yok ama çok sayıda cemaat,
tarikat var. Bugün kamu spotu olarak Nakşibendi tarikatının bir kolunun şeyi bir sempozyumun kamu
spotu olarak televizyonlarda çıkmasına ilişkin bir karar almış RTÜK. Yani, cemaatleri, tarikatları bir
kamu hizmeti gibi sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde cemaat yapılanması olmaması gerekir,
hangi cemaat yapılanması olursa olsun. Rütbesinden başka kimseye bir bağlılık göstermemesi gerekir
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun oradaki hiyerarşinin, disiplinin bozulmaması için. Yoksa, bir
FETÖ çıkar gider, başka bir FETÖ gelir. Bu aidiyetlerin önlenmesi ve bununla ilgili çalışma yapılması
gerekir. Cemaatteki tarikat şeyhi ile mürit arasındaki ilişki tam teslimiyet ilişkisidir, bunu 15 Temmuzda
gördük. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir astsubayın Çiğli Hava Üssü Komutanına hükmettiğini gördük,
bunun yaşanmaması gerekir. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine hangi cemaate mensup olursa olsun
kimsenin girmemesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerekir. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı?
Teşekkür ederim, saygılar sunarım.
(Oturum Başkanlığına Sözcü Abdullah Nejat Koçer geçti)
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BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Sayın Kavaklıoğlu, buyurun lütfen.
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Değerli Bakanım, değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım,
bürokrat arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Konuşmama başlamadan önce, bu vatan için hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle,
gazilerimizi de minnetle anıyorum.
2017 yılı bütçesini görüşmekte olduğumuz Millî Savunma Bakanlığımız Hükûmetlerimiz
döneminde çok önemli başarılara imza attı. Millî helikopterimizi, tankımızı, silahımızı, kendi
denizaltımızı yapan ve birçok alanda büyük yeniliklere ve başarılara imza atan Bakanlığımızı
kutluyorum.
Değerli arkadaşlar, günümüz dünyası on yıl öncesine göre daha az istikrarlı, daha az öngörülebilir
ve daha çok karmaşık bir hâl almıştır. Bu belirsizlik hâli ve ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyadaki
hâlini dikkate aldığımızda, Türkiye her şeye rağmen bu coğrafyanın barış adası ve güvenli bir limanı
olma vasfını sürdürmektedir. Ülkemiz NATO’nun da, bölgenin de en güçlü ordusuna sahiptir. Bu
sayede Türkiye, bu çalkantılı konjonktürde güvenlik ve istikrar üreten, bölge ülkeleri ve halklarına karşı
sorumluluklarını yerine getiren bir güç olarak etkinliğini artırmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
daha nitelikli ve beka kabiliyeti yüksek, modüler, esnek ve her türlü ortamda kesintisiz görev yapabilecek
caydırıcı bir kuvvet yapısına sahip olması her zamankinden daha önemli hâle gelmiştir. Ordumuz,
uzun bir süredir huzur ve güvenliğimize, millî birliğimize yönelik PKK, DEAŞ ve en az onlar kadar
tehlikeli bir terör örgütü olan, aynı amaç ve odağa hizmet eden FETÖ’nün terör saldırılarıyla mücadele
etmektedir. 15 Temmuzda FETÖ’nün darbe girişimi karşısında hainlere gerekli tokadı atan ordumuz,
içerisindeki alçaklara geçit vermeyerek alnına sürülmek istenen kara lekeyi önlemiştir. Özellikle,
Niğdeli kahraman hemşehrimiz Astsubay Ömer Halisdemir’i bu vesileyle rahmetle ve minnetle
anıyorum.
15 Temmuzdan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizde yapılan FETÖ temizliği sayesinde hainlerden
temizlenen ordumuz 15 Temmuz öncesinden daha güçlü ve daha etkili hâle gelmiştir.
Değerli arkadaşlar, savunma sanayisi, bir ülkenin güvenliği ve bağımsızlığı için olmazsa olmaz
sektördür. Güçlü bir savunmanın oluşturulabilmesi için güçlü bir savunma sanayisinin de olması
gerekmektedir. Ülkemiz savunma sanayisinin geleceğe hazırlanması maksadıyla savunma araştırma ve
teknoloji çalışmalarına gerekli yön Milli Savunma Bakanlığımızca verilmektedir.
Hükûmetimizin, 2023 vizyonu doğrultusunda millî savunmada hedefimiz, savunma sanayisi
gelişmiş dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmektir. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarla
geçmişte ekonomimiz için büyük bir yük olan savunma alımlarımız ülkemiz sanayisi ve teknolojisi
için büyük bir katma değere dönüştürülmüştür. AK Parti’yle ilk olarak 2004 yılı Mayıs ayında toplanan
Savunma Sanayii İcra Komitesinde hükûmetlerimizden önce yabancı müteahhitler eliyle yürütülmesi
planlanmakta olan 4 projenin millî sanayimize dayalı yeni yöntemlerle hayata geçirilmesi kararı
alınmıştır. Bundan sonra Türk savunma sanayisinde stratejik bir dönüşüm başlamıştır. Böylece savunma
sanayimiz tarafından halkımızın gurur duyacağı çalışmalar hayata geçirilmeye başlanmıştır.
Millî tankımız ALTAY’ın prototip üretimi tamamlanmıştır. 2017 yılından itibaren seri üretiminin
başlayıp Kara Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulacağının öngörülmesinden mutluluk
duyuyoruz.
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Aynı şekilde, muharip gemi MİLGEM üretebilme kabiliyeti kazanılmıştır. Projenin 3’üncü ve
4’üncü gemilerinin önümüzdeki yıllarda hizmete gireceğini biliyoruz.
Taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK üretilmiş, ürettiği bu helikopterleri ihraç edebilme
noktasına gelinmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan, ancak akim kalan havacılık atılımımız yeniden
canlandırılmıştır. Altmış senelik bir aradan sonra Avrupa Havacılık Otoritesi Sertifikasyon Kuralları’na
göre tasarlanan ilk millî eğitim uçağımız HÜRKUŞ üretilmiş; ihtiyacına göre, ANKA dâhil, her türlü
insansız hava aracı üretebilme yeteneği kazanılmıştır.
Orta ve uzun menzilli güdümlü füze ile saldırı helikopterlerine entegre edilecek cirit füzeleri
üretilmiş, alçak ve orta irtifa füze sistemleri tasarlanmış, istihbarat gözlem uydusu üretilerek fırlatmaya
hazır hâle getirilmiştir. İhtiyaç olan zırhlı kara araçları üretilmiş, turbojet motorunun prototip olarak
üretilmesi çalışmalarına başlanılmıştır.
Askerlerimizin mayın tehdidine karşı korunmasının sağlayan KİRPİ Projesi kapsamında da 614
adet araç üretilerek hizmete sunulmuştur.
Seyir füzeleri, tanksavar füzeleri, güdümlü roketler kendi teknolojimizle üretilir hâle getirilmiştir.
Uydu fırlatma merkezimizin kurulması için de çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. İlk millî
gözlem uydumuz GÖKTÜRK-2 uzaya fırlatılmış ve başarılı bir şekilde yörüngesine yerleştirilmiştir.
Böylece ilk millî askeri keşif ve gözetleme uydusu uzaydaki yerini almıştır. Yüksek görüntü
çözünürlüğüne sahip GÖKTÜRK-1 uydumuz, bu yıl 5 Aralıkta fırlatılarak hizmete alınacaktır. Aynı
şekilde GÖKTÜRK-3’ün de 2019 yılında fırlatılmasının hedeflendiğini biliyoruz. Bu projelerle artık
askerî gözlem ve haberleşme uydu sistemlerimizin tamamen ülkemizde tasarlanıp, üretilebileceği
açıktır.
Alçak ve orta irtifa hava savunması için millî olarak geliştirdiğimiz HİSAR füzelerinin ilk atış
denemesi Tuz Gölü’nde 2014 yılında başarıyla icra edilmiştir.
Sayamadığım daha çok sayıda başarılı proje olmakla beraber bunlar sadece bir başlangıçtır. Az
önce belirttiğim gibi, 2023 vizyonu doğrultusunda Hükûmetimiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında
dünyada ilk 10’a girerek millî savaş uçağımızı uçurmayı, ülkemizde tasarlanan uyduları yine ülkemizden
fırlatmayı, millî denizaltımızı üretmeyi ve uzun menzilli füzelerimizi hizmete almayı planlamaktadır.
Değerli Arkadaşlar, komisyonumuza sunulan 28,7 milyar liralık Millî Savunma Bakanlığımızın
2017 yılı bütçesinin millî güvenlik politikamız çerçevesinde üstlendiği görevleri yüksek bir yetkinlikle
yerine getirmek ve savunma gücümüzü çağın gereklerine göre geliştirme hedefleri doğrultusunda
hazırlanmış olduğunu görüyoruz.
Millî Savunma Bakanlığı 2017 yılı bütçesinin Türkiye’nin 2023 vizyon ve hedeflerine ulaşmasına
önemli katkılar sağlayacağı düşüncesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Son olarak, Sayın Bakanımıza Ömer Halisdemir’in memleketi olan Niğde’mize verdiği askerî
birlik getirileceği sözü için teşekkür ediyorum, herkese saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kavaklıoğlu.
Sayın Çam, buyurun lütfen.
MUSA ÇAM (İzmir) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, Bakanlığımızın çok değerli yöneticileri,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli temsilcileri, basınımızın değerli emekçileri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
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2017 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Ayrıca, Sayın Bakan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından sonra Millî Savunma Bakanlığınızın
da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, başarılar diliyorum.
Millî Savunma Bakanlığı bir ülke için en stratejik bakanlıklardan biri. İzlediği politikalarıyla o
ülkeyi temsil eder, etmesi gerekir. Millî Savunma Bakanlığının ana omurgasını da diplomasi oluşturur.
Ülkemiz Millî Savunma Bakanlığı geçmişten gelen uluslararası tecrübe ve yetişmiş insan kaynaklarıyla
çok ciddi bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Ne var ki AKP İktidarlarıyla bu potansiyel çarçur
edildi. AKP iktidarlarının giderek tek adam Erdoğan iktidarına evrilmesiyle Millî Savunma Bakanlığı
işlevsiz hâle getirildi. Erdoğan, gelişigüzel hâliyle, bazen esip gürleyerek, diplomasiyi küçümseyerek
ve hiçe sayarak dış politika oluşturmaya çalıştı. Plansız, programsız, uluslararası dengeleri gözetmeden
bu gelişigüzel davranmanın başarı şansı olamazdı, olmadı zaten.
“Sıfır sorun.” denildi, tüm komşularımızla sorunlu hâle gelindi. Burada “Bizi falanca kandırdı.”
deme şansınız ne yazık ki yok. AKP her konuda olduğu gibi Erdoğan’ı alkışladı sadece ve gün
geldi, alkışlanmayacak yerde de alkışlayınca Erdoğan uyardı “Hayır, burada alkış olmaz.” dedi. Biat
kültürüyle tek adama bağlanmış bir Hükûmet, bir parti ya da Bakanlık iradeden yoksun ve iktidarsızdır.
İsrail’i düşman ilan etti, alkışladınız. İsrail’i dostumuz ilan etti yine alkışladınız. Esad’a “kardeşim”
dedi, neredeyse tek ülke, iki devlet ilan edildi, alkışladınız; aynı Esad diktatör ilan edildi, yine
alkışladınız. Rus jeti düşürüldü “Angajman” dedi kükredi, alkışladınız; Rusya’dan özür dilendi, yine
alkışladınız. Suriye’yi parçalamak için kurulan planlardan daha fazlasını ben yaparım dedi, emperyalist
güçlerden de şahin görünmeye çalıştı, olmadık ilişkilere girdi, alkışladınız; Suriye politikası duvara
tosladı, yine alkışladınız. Irak’a orduyu soktuk, alkışladınız, Irak’tan orduyu çekiyor, yine alkışladınız.
Türkiye artık güvensiz bir ülke olmanın eşiğindedir. Her gösterge, her yeni açıklama bu eşikte, bir
bıçak sırtında olduğumuzu bizlere hatırlatmaktadır. İster ekonomiyi, ister sağlığı, ister turizmi, ister dış
işlerini isterseniz başka bir büyük başlığı ele alın, her noktada giderek kaybedilen güven ve yitmekte
olan güvenli ülke imajının yansımalarını göreceksiniz. Türkiye gün geçtikçe güvenliğini, güvenirliğini,
istikrarını, öngörülebilirliğini yitirmekte olan bir ülke konumuna düşmektedir. Ülke içindeki
sorumlu konumlarda olanlar işin ciddiyetini ve bu durumun yarattığı artan maliyeti anlamaktan uzak
görünmektedir. Tabloyu ağırlaştıran en önemli unsurlardan biri de budur. Türkiye’de artık haberleri
çocuklarınıza izletemezsiniz. Her yerde ölüm, kan, gözyaşı ve ağır sorumsuzluk kol gezmektedir.
Son dönemde yapılan bir araştırmaya kısaca değinmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri
merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Global Terörizm Endeksi raporuna
göre 34 OECD ülkesinin 21’inde en az 1 tane terör saldırısı yaşandı. Bu olaylar arasında en çok ölüm
Türkiye’deki IŞİD saldırıları ve Fransa’da eş güdümlü olarak gerçekleştirilen saldırılarda oldu. Vahim
bir tablo önümüzde duruyor.
Türkiye tarihinde ilk kez savaş uçağı kaybetti, tank kaybetti; sınır ötesinden bombalara,
havan toplarına maruz kaldı. Siz ne yaptınız? 15 Temmuz sonrasında çıkarılan kanun hükmündeki
kararnamelerle darbe girişimi sırasında şehit olan kişilerin yakınlarına “konut yardımı” adı altında
ayrım gözettiniz, vatan savunmasında şehit olan ailelerin yakınları ile 15 Temmuz şehitleri arasında
ayrım yarattınız ve bugün bu çelişki maalesef şehit aileleri arasında da akıl almaz derecede devam
etmektedir.
Darbecilerin başındakilere bakınca siyasetiniz dışında bir şey görülmüyor. Bir numara dediğiniz
Akın Öztürk kim? Onu kim emekli etmek yerine YAŞ üyesi yaptı? Komuta kademesine bakın. Mehmet
Dişli kim? Elbette bizden çok daha iyi tanıyorsunuz. Genel Başkan Yardımcınız Şaban Dişli’nin
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kardeşi. Karargâhtaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın en yakın çalışma arkadaşı olarak
orada olmasını sağlayan kim? Orgeneral Erdal Öztürk kim? Başbakan’ın Askeri Danışmanlığı demek
olan Harekât Başkanlığında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’la neredeyse her gün bire bir temas
içerisinde olup Türkiye’nin içinde, bölgesinde ve dünya genelinde ortaya çıkan güvenlik sorunlarıyla
ilgili bu çok yüksek mevkie gelmesine kim ön ayak oldu? Her şeyde yanılanlar bunda da yanılırken
sorumluluk kimin? Onu kim 3. Ordunun başına getirdi? Ya 2. Ordunun başındaki Orgeneral Adem
Huduti kim? Bugün kendisi nerede? Onu o göreve getiren kararnamenin altında imzası olanlar nerede?
“Tüm bu sorular ne için?” derseniz, sizleri bir kez daha uyarmak için. Partizanlığınıza,
kayırmacılığınıza, kadrolaşma dışında burnunun ucunu göremeyen anlayışınızın sonuçlarını
hatırlatmak ve bizlerin de dâhil olduğu farklı çevrelerden gelen onlarca, yüzlerce uyarıya rağmen
değişmeyen tutumunuzun yol açtığı yıkımın artık dayanılmaz hâle geldiğini hatırlatmak için. Darbe
girişimini araştırmak üzere kurulan komisyonda eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök açıkça sizleri
suçlamışken, bile bile işleri bu noktaya taşımış olduğunu söylemişken artık yeter demek için. Her
YAŞ toplantısında ağırlaşan tabloya dair sizleri uyaranlara rağmen, alnı secdeye değmenin bir kriter
olduğunda sonucunun da yıkım olduğunu anlamanızı sağlamak için.
Darbe girişiminin ardından, Hükûmetiniz, 31 Temmuz tarihli Resmî Gazete’de bir olağanüstü hal
kararnamesi yayınladı. Harp akademileri, askeri liseler ve astsubay okulları kapatıldı. Asırlık kurumların
kapısına kilit vurdunuz. Onların yerine ne olduğu belirsiz bir Millî Savunma Üniversitesi kurdunuz.
Başına da dizi danışmanlığı ve TV programlarıyla ünlü bir tarihçiyi sırf size yakın diye getirdiniz.
Soru çaldılar, göz yumulmasını sağladınız. Sınavların içini boşalttılar, destek oldunuz. Mülakatlarda
kayırmacılığın en ağırını yaptılar, “Allah verdikçe veriyor.” dediniz.
Sonuçta, kurumlara yandaşları iş başına geçirdikten sonra yeniden açıyorsunuz, sanki ilkeleriniz
değişmiş, dün olan yarın olmayacakmış gibi. Sanki Yüksek Askeri Şûra üyelerinin sivil sayısını
artırmak sorunları çözecekmiş gibi; sivil-asker dengesi sadece sayılarla ilgiliymiş gibi. Ne diyordu
eski Müsteşarınız? “Kapsamlı bir çözüm oluşturamadık.” İşte sizin yönetim ilkeniz ve geçen bunca
yılın özeti. Sorunlara kapsamlı çözüm için de ya uzun vadeli bakışınız yok, ya günlük çıkarlarınızla
karşılaştırıldığında kapsamlı çözümlerin bir değeri yok; partizanlığa da yaramıyorsa zaten bir değeri
yok.
Şûranın sekretarya hizmetlerinin Genelkurmay Başkanlığından alınarak Millî Savunma
Bakanlığına verilmesi sembolik olarak önemli ama ne zaman askerler askerlik, siviller de sorumlu
yöneticilik yapma niyetinde olduğunda. Amaç, bu ortamı hazırlayacak altyapıyı kurmak olmalı.
Sayıları değiştirip, partizanlığın önünü açmak, kardeşi orgeneral yapacak mekanizmaları kurmak değil.
Bir ülkede güvenliği sağlamaktan sorumlu mekanizma devlettir, onun kurumlarıdır. “Ülke
krizin eşiğinde.” diyoruz ama belki yeterince ifade edemiyoruz. Kurumlar çalışmayınca yurttaşların
güvensizliği derinleşiyor. Bunun ağır toplumsal sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Her gün basında
bireysel silahlanma ve iç savaş için hazırlık yapıldığına dair köşe yazıları, haberler ve yorumlar çıkıyor.
Bu, aklını kaybeden bir toplum görüntüsüdür. Bir örnek özellikle dikkat çekicidir. Kamuoyunda
SADAT denilen örgüte dair bilgiler yer almıştır. Kendilerini uluslararası savunma ve danışmanlık
alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek şirkettir diye tanımlıyorlar. Özel harpçi emekli
Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin 2012’de kurduğu bir şirket. Neden ilk ve tek? Çünkü, bugüne kadar
böyle bir hizmetin devlet dışında verilmesi gibi bir ihtiyaç akıllara gelmemiş. Bu şirketin üreteceği
hizmeti satın alacak kişi ya da kurumlar hangi amaçla bu hizmete ihtiyaç duymaktadır? Millî Savunma
Bakanlığı bütçesi artık işlevini yerine getirmeyen bir Bakanlığa para aktarmak mı demektir? Neden bu
Bakanlığın bütçesini görüşüyoruz? Yurttaşların vergileri neden bu alana ayrılıyor? Güvenlik hizmeti
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artık bireysel bir iş midir? Sorumlular buna yanıt vermeli. Bu kurum, İçişleri ile Millî Savunmanın
yapmadığı neyi, kimin için yapmaya adaydır? Peki, şirketin patronu Adnan Tanrıverdi kim ve şimdi
nerede? Kendisi, Cumhurbaşkanının Başdanışmanlığına getirilmiştir. Neden kaçak sarayda bu kişinin
hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır?
Tüm bu sorulara eklenmesi gereken ve normal bir demokratik ülkede sorana deli gözüyle bakılacak
ama yurttaşların kendi aralarında bugünlerde yanıtını aradıkları bir soru daha var. Bir iç savaş hazırlığı
mı yapılmaktadır? Ülkeyi getirdiğiniz uçurum kenarından aşağıya yuvarlama planları mı yapılıyor?
Eğer bu boş bir kuruntuysa yeni Ombudsman yaptığınız ve seçtirdiğiniz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Şeref Malkoç’un darbeye karşı ruhsatlı silah alımının kolaylaştıracağına dair açıklaması ne demektir?
AKP’nin Afyon’da yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman
Soylunun parti yöneticilerini silahlandıracaklarına dair beyanı ne anlama geliyor? Bizlerin bilmediği ne
biliyorsunuz? Bunları bize anlatmanız gerekir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; herkes farkında olmalıdır ki bu gidiş çok endişe vericidir.
Türkiye’de yaşamını sürdürmek, Türkiye’yle dost olmak, geleceğini Türkiye’ye yatırmak artık olumlu
değişimler için beklenti içinde olmaktan çıktı. Karamsar olmamak imkânsız hâle geldi. Belirsizlik her
geçen gün koyulaştıkça ağır bir kriz tablosu içinde…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUSA ÇAM (İzmir) – Toparlıyorum.
Artık herkesin sorumlu davranma zamanıdır. Bu ülkenin ayarlarıyla daha fazla oynanmasına
herkes itiraz etmelidir. Tek adamın ihtiyaç ve çıkarına koskoca bir ülkeyi feda etmek iktidarı, muhalefeti
ayırmadan çözme ve yok olmaya artık yeter diyorum.
Sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum: Sayın Bakan, 28 Şubat döneminde generaller şöyle demişti:
“TSK’daki dindarlar, komutanlardan değil, daha alttaki cemaat abilerinden talimat alıyorlar. Bu, askerî
kurum için büyük bir felaket.” Siz veyahut da sizin gibi düşünenler veyahut da birçok düşünen insan
“Bunlar din düşmanı, amaçları alnı secde gören komutanların Türk Silahlı Kuvvetlerinde olmasını
engellemektir.” demişlerdi. Şimdi o generallerin söylediğini sizler söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki:
“Türk Silahlı Kuvvetlerinde dindarlar komutanlardan değil, kimi abilerden talimat almaktadır.” Çünkü,
ibadeti liyakatin önüne koydunuz. Alnı secde gören komutan halkın üzerine kurşun yağdırırken,
Cumhurbaşkanını öldürmeye çalışırken, Gazi Meclisi bombalarken inancını, ideolojisini, mezhebini
bilmediğimiz liyakat sahibi başka bir komutan veya komutanlar bunu engellemeye çalışıyordu.
Erdoğan’a “Lütfen Istanbul’a gelin, sizi ben koruyacağım.” diyen komutan sizin tanımlarınıza uyan bir
dindar değildi belki ama işini iyi yapan, liyakat sahibi bir insandı. Belki de iyi bir dindardı, çok daha iyi
bir dindardı ama bunu bize, size gösterme ihtiyacını duymamıştı.
Bütün bu yaşananlardan ders çıkarmanız gerek. Hiçbir şey olmamış gibi dindarlığı siyasetin
malzemesi yapmaya devam edemezsiniz. İbadet ve inanç göstergesini liyakatin önüne koymayı
sürdürerek bir yere varamazsınız, varamayız. İyi insanı değil, iyi Müslüman gördüklerinizi el üstünde
tutmaya devam ederek sorunları çözemezsiniz. Keramet inançta, mezhepte, etnik kökende değil. İnanç
birlikteliği bizi bir yere taşımıyor, üstelik başımıza büyük felaketler açıyor. “Bu ülkenin evladı olmak”
ortak paydası hepimiz için yeter de artar.
Farkında mısınız Sayın Bakan, yaşadığımız felaket bize bir kere daha gösterdi ki her görüşten
insanın kötüsü de var iyisi de; her görüşten insanın işini iyi yapanı da var kötü yapanı da; bunu görün
ve kabul edin artık. Liyakat sahibi öyle Aleviler var ki binlerce dindara değişmezsiniz. Liyakati üstün
öyle Atatürkçüler, solcular var ki binlerce dindara değişmezsiniz. Ama siz bunları değil, TÜBİTAK’ta
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görev yaptığınız dönemde Hayvanat Bahçesi Müdürünü getirdiniz, TÜBİTAK’a müdür yaptınız. Bir
mesleği kötülemek için söylemiyorum. Şimdi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Özlü, FETÖ
mensuplarının kullandığı Bylock adlı iletişim programını yine TÜBİTAK’a sızmış FETÖ’cüler yazdı.
2002 yılından beri iktidarsınız ve TÜBİTAK sizin elinizde bir oyuncak hâline geldi. Bylock sistemini
yazan o insanları TÜBİTAK’a getirip kim yerleştirdi bunları öğrenmek isteriz.
BAŞKAN – Sayın Çam, tamamlar mısınız lütfen.
MUSA ÇAM (İzmir) – Bitiriyorum Sayın Başkan, hoşgörünüzle.
Bırakın kimin hangi ibadeti yaptığını, neye inandığını veyahut da inanmadığını. İnsanların hangi
mezhepten, hangi görüşten olduğuyla değil, iyi insan mı değil mi veyahut liyakat sahibi mi değil mi,
buna göre bir yaklaşım geliştirin. Diğer türlü, topluma, ülkeye “Fetullah Gülen’in haşhaşini değil, bizim
haşhaşimizi alın.” demiş oluyorsunuz ki bunun Türkiye’ye, Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılabilecek en
büyük kötülük olduğunu bilmenizi istiyorum.
Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde yine Türk Silahlı Kuvvetlerinde sivil çalışan memurlarla ilgili
bir genelge yayınladınız. Türbanla yakından ve uzaktan hiçbir sorunumuz yok, hiçbir problemimiz de
yok ama Türk Silahlı kuvvetlerinin bütün işi bitti, her şeyi bitti Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan
sivil memurların türban takıp takmamasına gelmişsek bizim işimiz daha çok zor diyorum.
2017 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çam.
Sayın Çakırözer, buyurun lütfen.
UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarımız, Bakanlığımızın ve diğer kamu kurumlarının
kıymetli bürokratları, değerli basın emekçisi meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanım, ben de yeni Bakanlığınızda başarılar diliyorum size ve bütçenizin de şimdiden
hayırlı olmasını diliyorum.
Tabii ki Millî Savunma Bakanlığı ülkemizin savunması açısından çok önemli. İçinde bulunduğumuz
coğrafyada, karşı karşıya bulunduğumuz tehditlere karşı mücadele veren büyük bir camia. Bunun
bütçesini burada ele alırken artısıyla eksiyle her şeyi masanın üstüne koymak son derece önemli.
Ben de sözlerime kısa süre önce atlattığımız badireye değinerek başlamak istiyorum. 15 Temmuz
darbe kalkışması, girişiminde hayatını kaybeden, şehit olan yurttaşlarımıza rahmet diliyorum,
yakınlarına başsağlığı diliyorum; hâlâ yaralı olanlara acil şifa diliyorum.
Ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditleri sizler ortaya koydunuz, geçtiğimiz bütçelerde de
konuşulmuştu. Tabii, IŞİD’den, PKK’dan, YPG’den bahsederken Suriye nasıl geldi bu noktaya?
Suriye’yi siz de sunumunuzda söylediniz, Suriye’nin içinde bulunduğu şartlardan doğduğunu bu
örgütlerin ama “Suriye nasıl geldi?” diye bir dönüp bakmak lazım bundan beş yıl öncesine. Suriye’de
biz nasıl bir politika izledik? Orada, sınırımızda ne IŞİD vardı ne YPG vardı ama biz ille de Suriye’de
rejim değişikliği istedik, “Suriye’de Esat gitsin, İhvan gelsin, Müslüman kardeşler gelsin.” arayışını
ısrarla sürdürdük. Bu arayışı Suriye’nin içindeki silahlı gruplara destek verecek şekilde, taraf olacak
şekilde sürdürdük ve sonunda, doğru, Suriye’nin tamamından olmasa da, sınırımızdan Esat gitti ama
yerine şu anda işte sizin de kitapçığınızda uzun uzun anlattığınız, mücadele konusunda uzun uzun
anlattığınız IŞİD geldi, diğer kanlı terör örgütleri geldi, PKK geldi ve onunla mücadele için şu anda
askerlerimiz Suriye’nin içinde. Bu konuda, tabii, biz yurttaşlarımızın canına kasteden tüm terör
örgütlerine karşı mücadelede her zaman iktidarın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. O yüzden
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de Fırat Kalkanı operasyonuna Sayın Genel Başkanımız, parti yöneticilerimiz IŞİD’le mücadelenin,
gecikmiş olan mücadelenin yapılması açısından destek verdik ama burada şu kaygılarımızı da ifade
etmeden geçemeyeceğim: Bu mücadelenin Suriye’de kalıcı bir askerî varlığa dönmemesi gerekir.
Sınır güvenliğimizin sağlanmasından sonra Suriye’de daha güneye “Oraya da gideriz, orayı da alırız,
oraya da biz tek başımıza müdahil oluruz.” şeklinde, tek taraflı, dünyada yayılmacı bir algı yaratacak,
müttefiklerimizden kopuk, bölge ülkelerinin rızası olmadan yapılacak olan operasyonların çok büyük
risk içerebileceği kaygısını taşımaktayız. Uluslararası hukuka her zaman riayet etmemiz lazım. En
azından yaptığımız girişimlerde uluslararası hukuku kullandığımızı açık seçik muhataplarımıza
anlatmamız lazım. Müttefiklerimizin desteğinin hep yanımızda olması lazım. Özellikle, bugünlerde
bir süreden beri hem bölge ülkeleriyle hem Amerika Birleşik Devletleri’yle orada IŞİD’le mücadele
noktasında, PYD’ye, YPG’ye bakış noktasında zaman zaman uçurum denecek görüş ayrılıkları
oluyor. Tabii, bu noktada mutlak surette bu görüş ayrılıklarını gidermemiz lazım. Örneğin, Menbiç
konusunda gerçek nedir? Gerçekten oradan bizim istediğimiz gibi YPG ayrıldı mı, ayrılmadı mı?
İşte, uluslararası basında haberler var, bizim kendi basınımızda haberler var. Uzun lafın kısası: Suriye
içindeki varlığımızı mutlak surette, sınır güvenliğimizi sağladıktan sonra, askerlerimizi geri çekmemiz
lazım. Uzun süreli orada asker bulundurmamızın ulusal çıkarlarımıza yaramayacağı kanaatindeyiz,
askerlerimizi riske atacağı kanaatindeyiz. Irak’ta da yine benzer şekilde Başika tartışmasını da bizim
Irak Hükûmetiyle, Irak yönetimiyle mutlaka bugüne kadar çözmemiz lazımdı. Orada Musul’da IŞİD’le
mücadele edilirken, koalisyon mücadele ederken biz sanki Irak’la ayrı bir mücadele alanı açmışız gibi
bir algı yaratacak, yani herkes IŞİD’le mücadele ederken biz Irak’la mücadele ediyormuşuz gibi bir
algı yaratacak münakaşadan kaçınmamız lazım. Tabii ki Musul bizim için önemli, Irak’ta yaşanacak
her gelişme bizim için önemli. Nasıl ki Suriye’de insani trajediler öncelikle bizi etkilemişse Irak’ta da
yaşanacak olan bir göç, orada yaşanacak olan bir trajedi doğal olarak bizi etkileyecektir. Ama bunu
bu nedenle yapacağımız girişimlerde, müttefiklerimizle, bölge ülkeleriyle yapacağımız girişimlerde
bu önceliklerimizi iyi anlatmalıyız. 1920’lere giderek, işte “Anlaşmanın şurası eksik kalmıştı. O
dönem anlaşmalar iyi yapılamamıştı.” diyerek hak iddia edecek, dünyada algı yaratacak girişimlerden
kaçınmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada, uluslararası basında son dönemde Türkiye ile Batı
arasında bizim hep çıpa olarak nitelediğimiz ilişkilerimizin geleceğini sorgulayan analizler, makaleler
çok sık yer almakta. Nedir bizim çıpalarımız? NATO üyeliğimizdir, Avrupa Konseyi üyeliğimizdir,
Avrupa Birliği tam üyelik, adaylık sürecimizdir. Avrupa Birliğiyle, tam üyesi olmadığımız için, onların
da rızasını gerektiren bir konum var ilişkimizin ilerlemesinde. Onlardan bize yönelik, tek taraflı “Şunu
yaparsın, bunu yapamazsın.” şeklindeki yaklaşımları kabul etmek mümkün değil, bu karşılıklı bir ilişki
ama örneğin NATO konusunda, bizim üyesi olduğumuz NATO konusunda uluslararası basında çıkan
makalelerde hep NATO üyeliğimizi sorgulayan yaklaşımlar kaygı vericidir. Batı’yla, Batı kurumlarıyla
ilişkilerimizin bir an önce geliştirilmesinin ulusal çıkarlarımızın yararına olduğu kanaatindeyim.
NATO üyeliğimizin dahi sorgulanacak hâle gelmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu noktada,
muhataplarımıza da daha net bir şekilde bizim ülkemizin geleceği noktasındaki bakışımızı ifade
etmemizde fayda var diye düşünüyorum.
Bir husus daha önce vurgulandı Sayın Bakanım, ben de ona değinmeden edemeyeceğim: Bu
iadeiitibar konusunda çok geç kalındı. Balyoz davasında çok büyük mağduriyetler yaşandı. Ali Tatar,
Murat Özenalp, Cem Çakmak, Berk Erden, Olgun Ural, Ali Tarık Akça hayatlarını kaybettiler, maalesef,
çektikleri acılar nedeniyle; bazıları kendileri intihar etti, bazıları cezaevlerinde yaşadıkları acılar
nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Onlara bir an önce şehitlik unvanı verilmesi lazım. Ayrıca, bu kumpas
davaları nedeniyle kariyerlerini yitiren, aileleri büyük zarar gören Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına
da mutlak surette iadeiitibarın verilmesi lazım, bu konunun çok geciktiği düşüncesindeyiz.
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Komisyondaki değerli değerli arkadaşlarımız daha önce ifade ettiler: 15 Temmuz hain darbe
kalkışmasına karşı meydanlara çıkan yurttaşlarımıza, yani “15 Temmuz şehitleri” dediğimiz
yurttaşlarımıza tanınan haklar ile ya da yaralanan gazilerimize tanınan haklar ile bugüne kadar terörle
mücadelede canlarını ortaya koyan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz arasında ayrım gözetilmesini
kabul etmek mümkün değil, vicdanlara sığmıyor. Bu konuda Hükûmetin eşitlikçi, daha hakkaniyetli bir
yaklaşıma gelmesinde sizin çabanıza ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
Bize verdiğiniz ve belki yanıtlar bölümünde detaylı olarak konuşacağımız Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarından, işte, o gece dışarıda olanlar, katılanlar konusunda çok fazla soru işareti var.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Lütfen toparlar mısınız.
UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Teşekkür ederim.
Öncelikle bu kabul edilemez. Kanlı darbe girişiminde sorumluluğu olan, katılan, planlamasında
olan tüm sorumluların yargı önünde en ağır şekilde cezalandırılmasından yanayız. Ancak, sizlere de
ulaşıyordur eminim, bize de ulaşıyor, çok sayıda başvuru var; haksız yere, suçsuz yere, günahsız yere
içeride aylardır duran, TSK’dan ihraç edilmiş olan, derdini anlatmaya çalışan, muhatap arayan askerler
var; bunlar arasından er, erbaşlar var, üst düzey rütbeliler var bir türlü derdini anlatamayan. Örneğin,
Urfa’da geçtiğimiz günlerde sınırlı sayıda serbest bırakılan alt düzeyde asker oldu. Ama bir, işte, tugay
dışına çıkma yok, içeride kalınıyor, vesaire ama onlarca subay, astsubay hem ihraç edildiler hem türlü
haklarından mahrum bir şekilde. Bunun gibi çok sayıda asker olduğu şeklinde bize başvurular geliyor.
Bunun bir an önce, kim suçlu, kim suçsuz ayırt edilmesi lazım, insanların haklarının iadesine ihtiyaç
var.
Geçtiğimiz bütçede konuştuğumuz, Sayın Bakanım, konulardan bir ikisini hatırlatmak istiyorum.
O da: Bizim Kilis’teki vatandaşlarımızdan IŞİD’den gelen roketlerle hayatını kaybedenler oldu,
yaralananlar oldu ve kendi imkânlarımızla biz bunu engelleyemedik. Amerika’dan bir sistem tedarik
edildi apar topar. Ama ben kendi yerli savunma şirketlerimizde ve savunma sanayisinin geldiği noktada
bunu engelleyecek sistemleri geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. O dönemde bu roketleri
engellemek için hiçbir şey yapılamamış olması büyük zafiyettir. Bu noktada, yani, kısa menzilli bu
tür roketlerin, sınır ötesinden gelen roketlerin engellenmesi noktasında ne noktaya vardığımızı merak
ediyorum.
Uzun menzilli hava savunma sistemi konusunda, biliyorsunuz, hâlâ, tahminim, on beş-yirmi
yılı buldu bunun ilk fikir olarak bizim böyle bir ihtiyacımızın olduğunu tespit etmemiz. Hâlâ biz
sistem seçimini, bildiğim kadarıyla, yapabilmiş değiliz. Uzun süre, buraya gelen bakanlarınız bizi
Çin sisteminin ne kadar Batı’yla uyumlu olacağı noktasında ikna etmeye çalıştı yıllar boyunca. Onu
sonradan birlikte gördük ki bunun işlemeyeceği kabul edilerek vazgeçildi ama hâlâ bizi bir füze
tehdidine karşı koruyacak bir şemsiyeye sahip değiliz.
Bu noktada, size son olarak GATA ve askerî hastaneler konusunu hatırlatmak istiyorum. Ben kendim
hem 15 Temmuz öncesinde hem de 15 Temmuz sonrasında orada yatmakta olan, terörle mücadelede
yaralanan askerlerimizi ziyarete gittiğimde farkı net bir şekilde gördüm. Askerlere gösterilen ilgi
anlamında onların askerî psikoloji bağlamında, psikiyatri bağlamında ihtiyaçları olan ilgi bağlamındaki
fark gerçekten uçurum gibi. Sağlık hizmetlerinin yeterli olarak verilemeyeceği kaygısıyla bütün, işte,
Doğu’da, Güneydoğu’da görev alan askerlerin ailelerine hep “Aman, başımıza bir şey gelirse bizi özel
hastaneye götürün.” şeklinde telkinlerde, çağrılarda bulunduğunu duyuyoruz. Çok büyük rahatsızlık
var. Bu konudaki görüşün bir kere daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu kanaatindeyiz.
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BAŞKAN – Sayın Çakırözer, lütfen tamamlar mısınız.
UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Tabii, bitiriyorum Sayın Başkan.
Son olarak, daha önce bize iletilen başka mağduriyetler de var. YAŞ kararlarıyla, biliyorsunuz,
atılmayan mağdurlar, 12 Eylül döneminin mağdurları haklarını alamadıklarını söylüyorlar. Sizinle
de görüşmüşler ne yapılabilir ne yapılamaz noktasında, galiba kararnameyle TSK’dan uzaklaştırılan
mensuplar. Onlar da haklarını alabilmek için sizin yardımınıza ihtiyaç olduğunu söylüyorlar.
Bakanlık bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çakırözer.
Sayın Bostan, buyurun lütfen.
KASIM BOSTAN (Balıkesir) – Sayın Başkan, çok Kıymetli Bakanım, Komisyonumuzun çok
değerli üyeleri, Savunma Bakanlığımızın kıymetli bürokratları; hepinizi saygıyla, muhabbetle
selamlıyorum.
2017 yılı bütçenizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Her ülke dışarıdan kendisine gelebilecek olan saldırılara karşı savunma amaçlı güçlerini,
ordularını kurmak durumundadır. Ülkemiz de vatan savunmasını kutsal sayıp ordusunu kurmuş ve bu
ordusunu da “Peygamber ocağı” diye adlandırmıştır ve bu ordumuzun mensuplarını da “Mehmetçik”
yani “Peygamber” adıyla anmıştır. Bu millet yavrularını bu Peygamber ocağına gönderirken kınalamış,
davul zurnalarla göndermiştir ve göndermektedir çünkü burası bir Peygamber ocağıdır. Bu millet
havada bu ordunun jetlerini gördüğü zaman, sokakta bu ordunun komutanlarını gördüğü zaman selama
durur. Bu millet bu ordu 61’de darbe, 70’li yıllarda muhtıra, 80’li yıllarda darbe yapmasına rağmen bu
orduya karşı gönül bağını hiç koparmamıştır. Bu ordumuza karşı “Acaba mı?” sorusunu bugüne kadar
sormamıştır ama 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, hain darbe girişiminden sonra “Acaba mı? Ne
oluyoruz? Bu ordu kimin ordusu?” kafasında oluşmaya başladı. Bizim süratle bu milletimizin kafasında
oluşmuş olan bu soruyu ortadan kaldıracak, kafasında oluşmuş olan “acaba”ları giderecek adımları
atmamız gerekiyor. Ayrıca, içinde bulunduğumuz coğrafyada bu milletin kendisini güven içerisinde
hissedebilmesi için güvenebileceği “acaba” sorularıyla bakmayacağı güçlü bir orduya ihtiyaç olduğu
bir gerçektir. Bunun için Sayın Bakanımızın şahsında Savunma Bakanlığımızın kıymetli bürokratlarına
büyük bir sorumluluk, büyük bir görev düşmektedir, tarihî bir görev düşmektedir. Süratle ordumuzu
bu güvensiz ortamdan çıkarıp yeniden milletin gönlünde “Peygamber ocağı” olarak adlandırılan ordu
vasfına döndürmelerini bu millet sizlerden bekliyor. Bizler de bunu bekliyoruz. Onun için bu Meclisin
tüm ferdi bu milletin güveneceği bir orduyu inşa etmeniz için desteğe hazır olduğunu ben burada
gözlüyorum ve gözlemliyorum. Bu beklentilerimizi en kısa sürede gerçekleştireceğinize olan inancımı
ifade ediyor, bu vesileyle tekrar bütçenizin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı
sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bostan.
Sayın Bozkurt, buyurun lütfen, süreniz beş dakika.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan ve bürokratlarını, değerli Komisyon üyelerini, milletvekillerini, sayın basın
mensuplarını saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanın konuşmasını baştan sona dinledim ve daha sonra milletvekili arkadaşların
konuşmalarını da. Bir darbe olmuş ve bu darbe önlenmiş. Şimdi, biz bunun üzerinden konuşmalar
yapıyoruz burada ama darbenin hemen arkasından, iki üç gün içinde 50 bine yakın kamu personeli
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tasfiye edilmiş ve çok önceden hazırlanmış olması gereken bir Türk Silahlı Kuvvetleri revizyonu kanun
hükmünde kararnamelerle hayata geçirilmiş. Yani böyle hemen on günde, on beş günde hazırlanabilecek
gibi bir şey değil. Çünkü -az önce Sayın Temizel de söz ettiler- 381 maddelik KHK çıkarıyorsunuz,
225’i Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili.
Şimdi bu “Peygamber ocağı” falan diyorsunuz ama Millî Savunma Bakanı olarak bu ordunun
generallerinin Anıtkabir kapısında dedektörle aranmasına hiçbir tepkiniz yok. Ordunun darbe teşebbüsü
nedeniyle itibarının zedelendiğini, halkın güveninin sarsıldığını söylemek ne kadar doğru? Çünkü
Darbe Komisyonunda hem Hilmi Özkök’e hem Işık Koşaner’e hem de İlker Başbuğ’a bizzat sorduk:
“Böyle bir plan bir kurmay planı mıdır?” “Hayır, böyle bir askerî plan olmaz.” cevabını aldık. Burada
sizin de danışmanınız olan ya da müsteşar yardımcınız olan ya da kurumunuzda çalışan subayların
aklına hakarettir böyle bir darbe planı.
Şimdi, dört ay oldu biz bu darbenin liderini bilmiyoruz. Adil Öksüz diye bir adamdan söz
ediyorsunuz, nerede olduğu belli değil. Sonra Kemal bilmem ne diye bir adam çıkıyor, ne olduğu
belli değil. Akın Öztürk’ün bu darbedeki rolü belli değil. Örneğin ordu komutanları içeride ama bu
ordulardaki hareket yani darbeye katılım hareketi nedir, belli değil. Genelkurmay açıklama yapıyor,
“Ordunun yüzde 1,5’u katılmıştır.” diyor. Siz şimdi, az önce rakam verdiniz, 358 generalin, jandarma
hariç, 150’den fazlası darbeye katılmış. Şimdi, bu general dediğimiz adam tek başına hudayinabit biri
değil, emrinde bunun birlik olacak. Tugay mıdır, kolordu mudur? Türkiye’deki hangi kolorduda nasıl
bir darbe hareketliliği oldu? Örneğin, İstanbul’da biz Boğaz Köprüsü’nde 2 tane tankla 40-50 asker
gördük -yani televizyondan gördüklerimizi söylüyorum tabii- işte havada 3-5 uçak ve birkaç helikopter
gördük, Türkiye’nin Büyük Millet Meclisi bombalandı –tabii ki büyük bir ihanet- ama 20’nci yüzyıl
darbeler tarihidir, 100’ün üzerinde ülkede 200’e yakın darbe var Hava Kuvvetleriyle darbe bir tek bizim
ülkede var yani başka hiçbir örneği yok. Hava Kuvvetleri ve denizdeki gemiyle nasıl darbe yapılabilir,
bu mümkün değil. Hangi Kara Kuvvetleri güçleri harekete geçti? Örneğin o gün Türkiye’deki 81 ilin
valilik ve Emniyet müdürlüklerinden kaçı ele geçirildi, belli değil.
Darbe diyoruz, 14.45’te bir helikopter pilotu, Binbaşı H.A ihbar ediyor darbeyi. Cumhurbaşkanı
bir televizyon kanalına açıklamasında diyor ki: “Saat 15.00’te bir hareketlilik olduğunu öğrendim.”
15.00’te. Saat 16.00 ile 20.00 arasında dört saat bu ülkenin MİT Müsteşarı ile Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay karargâhında olayı tartışıyorlar ama bu ülkenin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı bu süre
içinde MİT Müsteşarına ve Genelkurmay Başkanına ulaşamıyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı darbeyi
15.00’te mi öğrendi, 16.00’da mı öğrendi, 19.30’da mı öğrendi, 21.00’de mi öğrendi, 22.00’de mi
öğrendi, eniştenden mi öğrendi, böyle bir sürü soru. Bunların hiçbirinin de yanıtı yok. Mesela İzmir
Başsavcı Vekili Okan Bato FETÖ’ye dönük bir soruşturma yürütüyor. Takılan konuşmalardan yani
takip konuşmalarından o gün Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanının saat 15.00 sularında “Bir
hareketlilik olabilir.” diye uyarıldığını söylüyor.
BAŞKAN – Lütfen tamamlar mısınız.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Bitiriyorum Sayın Başkan.
Şimdi, bütün bunları niye söylüyorum… Mesela bizim şuna yanıtımız yok: Cumhurbaşkanının 6
yaverinden 5’i darbeci ama Cumhurbaşkanının gece saat 12.00’de ayrıldığı otele 03.30’da komando
birliği baskın yapıyor ve komando birliği baskın yapmaya giderken otelin yerini oradaki bir bakkala
soruyor yani bize böyle söylendi. Sayın Cumhurbaşkanının o gece Birinci Ordu Komutanı Ümit
Dündar’la konuştuğu, Ümit Dündar’ın kendisine “Ben sizi korurum, İstanbul’a gelin.” dediği ve
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Türkiye’deki 100’ün üzerinde sivil havaalanında darbecilerin elinde olduğu söylenen tek havaalanı
Atatürk Havaalanı, Sayın Cumhurbaşkanı televizyondan naklen oraya iniyor ve Ümit Dündar Darbe
Komisyonuna geliyor, diyor ki: “Ben o gün Cumhurbaşkanıyla hiç görüşmedim.”
Şimdi, bütün bunları şunun için söylüyorum: Bir ihanet girişimiyle karşı karşıyayız. Türk ordusuna
sızdırılmış, yerleştirilmiş, Türk ordusunun şerefli üniformasını giyen birtakım hainler Hükûmete karşı
falan değil, bu ülkenin rejimine karşı bir darbe… Çünkü Hükûmete yönelik bir hareket yok yani ne
Başbakana ne sayın bakanlara ne milletvekillerine dönük fiilî bir alma, götürme, böyle bir hareket
yok daha önceki darbelerde görüldüğü gibi. Meclis bombalanıyor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin dışı
bombalanıyor ama bizim şunu anlamamız gerekiyor: Böyle hainane bir kalkışma keşke darbe olmuş
olsaydı da önlenmiş olsaydı. Bu başka bir şey, karşı karşıya olduğumuz çok daha dramatik bir şey.
BAŞKAN – Sayın Bozkurt, lütfen tamamlar mısınız.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Bitiriyorum Sayın Başkanım.
Şimdi, bütün bunlardan sonra şunu görüyoruz: Siz bu ordunun Genelkurmayı Cumhurbaşkanına,
kuvvet komutanlıklarını Millî Savunma Bakanına, Yüksek Askerî Şûrasını sivil ağırlıklı olarak, siyasi
ağırlıklı olarak yani terfilerin artık siyaset elinden geçeceğini de söyleyerek YAŞ’ını Başbakana,
Jandarmasını ve Sahil Güvenliğini İçişlerini, okullarını Millî Eğitime, yargısını Adalet Bakanlığına,
hastanelerini ve şeyini Sağlık Bakanlığına… 7’ye bölüyorsunuz orduyu ve diyorsunuz ki: “Ordumuz
şimdi FETÖ’cüleri tasfiye etti, daha da güçlendi.” Peki, Allah aşkına bana söyleyin Sayın Bakan: 350
generalin 150’sinin katıldığı bir darbe eğer bu 150 general hakikaten bu darbeye katıldıysa nasıl fark
edilmez? Ha, şimdi burada Fuat Uğur diye bir gazeteci 3 tane yazı yazıyor arkadaşlar, 26 Mart ve
nisan ayında. Diyor ki: “FETÖ’cüler darbeye hazırlanıyor, Hükûmetin de bundan bilgisi var, darbeye
teşebbüs etmelerini bekliyor. Bu darbe bastırılacak.” Şimdi böyle mi hakikaten? O adam orada duruyor.
Şimdi, bütün bunlardan sonra Sayın Bakan şunu söylemek istiyorum: Elbette ordumuz göz bebeğimiz,
elbette laik cumhuriyet ve parlamenter demokrasi de o ülkenin vazgeçilmezi. Şimdi bütün bunları
korumak birinci görevimiz. Bunun için de 15 Temmuz gecesi ne olduğunu ve ne olmadığını bu ülkenin
ve bu Meclisin bilmesi lazım. Biz inanın haziran ayından beri Millî Savunma Komisyonu toplantısı
yapmadık. Ordu Suriye’de savaşıyor, Millî Savunma Komisyonu, bu ülkenin, Meclisin Millî Savunma
Komisyonu toplantı yapma lüzumu bile hissetmiyor.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Bozkurt, teşekkür ederiz.
Sayın Açıkkapı, buyurun lütfen.
EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Millî Savunma Bakanlığımızın
çok değerli bürokrat ve temsilcileri, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Millî Savunma Bakanlığımızın son yıllarda bölgesinde bir güç olan ülkemizin daha güçlü,
daha etkin, daha aktif çalışma sergileyen bir yapıya kavuştuğunu ve yarınlarımıza daha güvenle
ulaşabileceğimizi hissettirdiğini ifade etmek isterim.
Dünyamızın değişik bölgelerinde muhtelif krizlerin meydana gelmesi, ülkelerin ekonomik, sosyal,
politik, teknolojik, askerî değişimleriyle uluslararası dengeler her gün farklılıklar arz etmektedir. Yüz
yıllarca tarihî birlikteliğimizin var olduğu sınır komşularımız Suriye ve Irak’taki gelişmeler özellikle
ülkemizi yakından ilgilendirmektedir. Bu gelişmelere ülkemizin kayıtsız kalması mümkün değildir.
Suriye ve Irak’taki gelişmelerde “Türkiye’nin orada ne işi var?” diyenlere “Binlerce kilometre ötelerden
gelen ülkelerin bu topraklarda ne işi var?” sorusunu bizlerin sormasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle
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yakın coğrafyamızda yaşanan olaylarda yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesi, milyonlarca insanın
vatanlarını terk etmesi, terk edemeyenlerin de acı ve ıstırap içerisinde bulundukları coğrafyalarda
yaşamlarını sürdürmeye çalışmaları oldukça hazindir ve 21’inci yüzyılda özellikle “medeni dünya”
dediğimiz ülkelerin buna kayıtsız kalması da ıstırap vericidir. Türkiye olarak hem yakın coğrafyamızda
yaşanan acıları dindirme hem de dünyanın bütün coğrafyalarında mazlum insanlara şefkat elini uzatma
gibi bir tarihî sorumluluğumuz var ve buna göre de Hükûmetimiz, devletimiz elinden geldiğince bu
mazlum coğrafyalara ulaşabilme gayreti içerisindedir. Özellikle Suriye’de meydana gelen bu acı
tablodan etkilenen 3 milyondan fazla insan ülkemizde misafir edilmektedirler ve bugüne kadar 25 milyar
dolar harcanan bu misafirlerimize bütün dünyanın da kayıtsız kalmaması gerekir diye düşünüyoruz.
Uluslararası bir sorun olan sığınmacı meselesi sözde medeni dünyanın kayıtsızlığıyla maalesef karşı
karşıyadır. İnsanlığın ve vicdanların kuruduğu bir gerçekle karşı karşıyayız. Sığınmacı meselesi
sadece Türkiye’nin meselesi değildir. Bu Batılı devletlerin, “Medeniyiz.” diyen bütün devletlerin bir
problemidir ve burada özellikle Suriye ve Irak’ta yaşanan olayların, yangının bir gün Batılı ülkeleri de
yakmaya yöneleceğini de bilmek gerekir.
Fiziki güvenlik sisteminin kurulması anlamında özellikle Hükûmetimizin, Millî Savunma
Bakanlığımızın gayretlerini takdirle karşılıyoruz. 825 kilometrelik duvar yapımının 269 kilometrelik
kısmı bitmiş durumda, ümit ediyoruz ki geri kalan kısım da kısa bir süre içerisinde bitirilecektir. Suriye
ve Irak’ta özellikle PYD ve YPG’nin farklı yapılaşmalara, yapılanmalara girmelerine asla müsaade
edilmeyecektir. Bu konuda özellikle Fırat Kalkanı operasyonu ve Musul’daki kararlı tutumumuzu ben
takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim.
Suriye’deki krizin bitmesi bakımından kilit rolde olan Halep’te yaşananlar da bir başka dram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Halep’te okulların, hastanelerin, insani ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığı
altyapıların hedef alınması bir insanlık ayıbı olarak tekrar karşımıza çıkmıştır. Hükûmetimiz, 15
Temmuz hain FETÖ alçaklığı sonrasında PKK, DAEŞ, DHKP-C ve FETÖ terör örgütü ile türevlerine
karşı mücadelesine devam etmektedir ve bu terör örgütleri özellikle son aylarda devletimizin kudretli
yüzüyle bir kez daha karşılaşmışlardır. Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösteremeyeceğimiz bu yapmış
olduğumuz son operasyonlarla bütün dünyaya ve terör örgütlerine bir kez daha gösterilmiştir.
Hain FETÖ darbe girişimi sonrasında, özellikle necip milletimiz Bedir’den aldığı ruhla,
Çanakkale’den aldığı ruhla, Kurtuluş Savaşı’ndan, Millî Mücadele’den almış olduğu ruhla kırk yıllık
bir çalışmanın ürünü olan hain FETÖ terör örgütünü bir kaç saat içerisinde yerle bir etmeyi bilmiştir
ve bunu da bütün dünyaya göstermiştir. Bu hain girişimi de bir tiyatro gibi göstermeye çalışanları da
burada kınadığımı ifade etmek isterim. FETÖ terör örgütüyle ve kol kola girdikleri tüm örgütlerle
mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir.
Millî Savunma Bakanlığımıza bağlı, özellikle Makina ve Kimya Endüstrisindeki çalışmaları
takdirle izlemekteyiz. Özellikle son on yıl içerisinde yapılan yatırımlar, AR-GE çalışmaları, savunma
sanayimize önemli katkılar sunmaktadır, envanterimizi güçlendirmektedir. Ana muharebe tankı Altay,
Fırtına obüsleri, 35 milimetre çapında mermi atan alçak hava savunma sistemi KORKUT, nüfuz edici
bomba, uzun menzilli akıllı mühimmat ve Türkiye’nin ilk yerli millî piyade tüfeği gibi yeni nesil
modern silah ve mühimmatlar gurur kaynağımız olan projelerdir. 2000’li yıllarda 4 milyon dolar olan
kurum ihracatımızın yıl sonunda 160 milyon dolara çıkacak olması da sevindiricidir ve bu gelişmelerin
önümüzdeki on yıllar içerisinde artarak devam edeceğini düşünüyor ve bütçemize, devletimizin, millî
savunma sanayimizin ülkemize katkısının artarak devam edeceğine inanıyoruz.
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Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, beyin gücümüzün, yeni sistemler geliştirmeye yönelik
olarak her işini kendi yapan, kendine yeten bir yapıya kavuşturulması iradesinin ortaya konulması
da oldukça dikkat çekicidir. Sektörün gelişmesi açısından, 2015 yılında 1,66 milyar dolarlık ihracat
rakamlarının 5 milyar dolara çıkarılması hedefi de oldukça dikkat çekicidir, önemlidir. AR-GE
çalışmalarıyla inanıyoruz ki ülkemiz, bölgenin ve dünyanın savunma sanayi konusundaki parlayan bir
yıldızı olacaktır. Tüm engellemelere rağmen biz bunu başaracağımıza inanıyoruz çünkü kadrolarımız
bu ülke için, bu ülke insanı için gece gündüz çalışmaktadır.
Millî Bölgesel Uçak Projesi’ni önemsiyoruz. Türk başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş-A
geliştirme projesi de önemlidir, önemsiyoruz. Buradan elde edilen veriler ve tecrübeler ışığında yeni
nesil temel eğitim uçağı Hürkuş-B’nin seri üretimine de başlanması oldukça önem arz etmektedir. 16
adedi envanter kayıtlarımıza giren ATAK helikopteri hizmet vermekte ve bu sayının 2017 yılında 35’e
çıkacağı sunumda ifade edilmektedir, bu da oldukça sevindiricidir. Daha birçok projeyi sayabileceğimiz
çok kıymetli çalışmalar devam etmektedir. Hava, kara ve deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına yönelik
çalışmaların ülkemizi ileriki yıllara daha güçlü bir şekilde taşıyacağına inanıyor, 2017 bütçemizin
Bakanlığımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Açıkkapı.
Sayın Çiçek, buyurun lütfen, süreniz beş dakika.
DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Millî Savunma Bakanı, değerli katılımcılar;
tabii, otuz beş yıl -iki yılı cezaevinde olmak üzere- görev yaptığımız şanlı şerefli Türk Silahlı
Kuvvetlerinin, Millî Savunma Bakanlığının bütçesi görüşülüyor, burada Mecliste sizlerle beraber
olmaktan ve bu konuya katkı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum, herkesi sevgiyle saygıyla
selamlıyorum.
Geride bıraktığımız süreçte bölgenin, NATO’nun en güçlü ordularından birisi ve ne yazık ki 15
Temmuz gecesi kendi komutanlarını esir eden bir ordu hâline getirildi. Bu, benim için -mutlaka diğer
silah arkadaşlarım için de geçerlidir- vicdanları sızlatan bir durumdur.
Tabii, ordunun esas gücü -yurtta sulh, cihanda sulh derken- caydırıcılığıdır. Suriye sınırına,
Irak sınırına duvar yaparak değil, caydırıcı bir askerî güce sahip olarak zaten beyinlerde o duvarı
kurarsınız, size düşmanca hareket düşünenler bu caydırıcılık karşısında misliyle mukabele edileceği
için bu hareketlerden, düşmanlıklardan vazgeçerler. 15 Temmuz hain darbe girişimi bu açıdan çok
önemlidir, Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığına da büyük bir darbe vurmuştur. Silahlı Kuvvetler ve
stratejide emir komuta birliği bu caydırıcılığın temel unsurlarından biridir. Meclisteki konuşmamızda
da vurgulamıştık, Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta sistemini, örgütlenmesini esas görevi olan
savunmaya göre değil de nasıl darbe girişimini önleriz temelinde düşünürseniz stratejik hata yapmış
olursunuz. Bu hatayı alacağınız taktik, tedbirlerle asla gideremezsiniz.
Şu an 2/3’ü Silahlı Kuvvetlerine yönelik olan kanun hükmünde kararname maddeleri ne yazık ki
15 Temmuz kadar Silahlı Kuvvetlerin caydırıcılığına darbe vurmuştur. Nasıl bu ülkenin, bu vatanın
askerlerine, Mustafa Kemal’in subaylarına kumpas davaları kurulurken bu davaların savcısı olanlar,
FETÖ denen örgütle beraber Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı olarak emperyalizme hizmet
edenler, Suriye’de, Irak’ta Amerikan çıkarları gereği, millî çıkarlarımıza aykırı olmasına rağmen oradaki
hain planlara destek verenler mutlaka tarih önünde de, Türk adaleti, Türk milleti önünde de erinde
gecinde hesap verecektir. Aksi hâlde kandırılmak, aldatılmak hukukta karşılığı olmayan terimlerdir,
psikolojik boyutu olan, algı operasyonu olan terimlerdir.
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Tabii, beş yıla yakın cezaevlerinde kaldık. Dönemin Başbakanının en az 3 tane açıklaması var
“Islak imzada bulundu, Dursun Çiçek’i tutuklayın, hapsedin.” diye. Şimdi, mağdurlar var, bir tugay 5
bin kişi yaklaşık, en az 3 bin kişi, 3 FETÖ’cü var, biraz önce siz de vurguladınız başlangıçta, valiliğe
terör saldırısı var diye çıkarılmış, diğerleri masum ama en az 80-90 kişi tutuklu. Biz bunlara “Mağdur.”
diyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı “‘Mağdur var.’ diyen haindir.” diyor. Siz de “Mağdur var.” dediniz, o
nitelemeye göre siz de hainsiniz. Bu mağdurların haklarını savunacağız, savunmaya da devam edeceğiz
çünkü biz damdan düştük, damdan düşmenin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz ama iktidar partisi olarak
damdan düşmediğiniz için bunun ne demek olduğunu...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Lütfen toparlar mısınız?
DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) – Toparlıyorum Sayın Başkan.
...ancak haksız veya hukuksuz yere cezaevine girdiğinizde anlarsınız.
Silahlı Kuvvetleri parçalayarak, bölerek darbe yapamaz hâle getirdiğinize inanıyorsanız bunda
da stratejik hata yapıyorsunuz. Darbe hukuk dışıdır, yasa dışıdır, insanlık dışıdır; bunu ancak eğitimle
aşabilirsiniz, dünya görüşünü geliştirerek aşabilirsiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partisinde bir buçuk
senedir siyaset yapıyorum, eski askerim, otuz beş senelik askerim, şu tecrübemi sizinle paylaşayım:
Şu anki siyasi görüşlerim parti içinde en demokratik kişiler arasındadır bir asker olmama rağmen. Ben,
Genel Başkanın liste çıkarmasına, Genel Başkanın kurultaya müdahale etmesine, merkez yoklaması
yapılmasına karşı çıkan milletvekillerinin başında geliyorum ve asla biz darbeyi düşünmedik,
cumhuriyete, Anayasa’ya bağlıydık, şu anki askerlerin de aynı inançta olduğuna inanıyorum. Lütfen
onları FETÖ’nün militanlarıyla, emperyalizmin uşaklarıyla karıştırmayın.
Tabii, cezaevi çıkışında “Bu örgütle mücadele için her zaman hazırız.” demiştik. Bizden, özel
kanallarla, ordudaki FETÖ’cülerin listesini istediler YAŞ öncesi, biz de verdik, en son şunu söyledik:
“Son on yılda -2014 için söylüyorum- bu örgütün terfi etsinler diye size verdikleri isimler var ya,
esas FETÖ’cüler onlar, siz onları daha iyi biliyorsunuz.” 2014’e kadar, 2016’ya kadar yol arkadaşı
olan iki siyasi hareket daha sonra bildiğimiz nedenlerle bu yol arkadaşlığını sona erdirdiler. Tabii, bu
karanlıklardan çıkışın, cumhuriyetin temel ilkelerine, çağdaş değerlerine dönüşün tek yolu vardır, o
da suça bulaşmış, bu örgütle beraber yürümüş, emperyalizme hizmet etmiş bu iktidarın demokratik
yollarla değiştirilmesidir. Bu noktada, Millî Savunma bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum,
sevgiler saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çiçek.
Sayın Beyribey, buyurun lütfen.
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli
milletvekilleri, değerli basın, değerli bürokratlar; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Millî Savunma Bakanlığının bütçesi ülkemizin geleceği açısından... Millî Savunma Bakanlığı dış
ve iç hainlere karşı ülkemizin korunması açısından önemli bir alan.
Ben 15 Temmuz gecesinden başlamak istiyorum. 15 Temmuz gecesiyle ilgili kafada bir kısım
karışıklıklar olduğunu da görüyorum. O gün Meclis bombalanıyor, yüzlerce insan ölüyor ve bunlar
yok sayılır gibi algılar geldi bir kısım arkadaşlardan, “Niye başarılı olamadı darbe girişimi?” Sebebi
şu: Şimdi, buradaki millete soruyorum, ne vardı da darbe olacaktı Türkiye’de, darbe olması için hangi
gerekçeler vardı? Böyle bir gerekçe yoktu. Mesela 1980 ihtilaliyle ilgili, ben o yıllarda üniversiteyi
bitirmiştim, doktordum da, darbe olunca herkes neredeyse alkışladı, hatta herkes evinde oturdu ve
tavırsızlık...
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MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Olgunlaştırılmıştı, olgunlaştırılmıştı.
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) – Evet, olgunlaştırılmıştı, tam karşılığı o,
olgunlaştırılmıştı. Ama şimdi darbeyi ifade edecek veya darbeyi oluşturacak bir tablo yok, ne var da
darbe olsun? Tabii, olmasının sebebi var, olmasının sebebi var da yani olgunlaşma süreciyle ilgili,
özellikle 2013’ten sonra FETÖ elindeki ekonomik desteği kaybeder oldu, sendikalarını kaybeder oldu,
okullarını kaybeder oldu, dershanelerini kaybeder oldu, ekonomik bir çıkmaza girdi, artı bir kısım
alanlardaki adamları deşifre olmaya başladı. Bu deşifre olmayla beraber “Neresinden kurtarırsak
kâr ederiz.” diye bir an evvel eyleme geçme ihtiyacı duydular. Bununla ilgili ben tabii ki Silahlı
Kuvvetlerimizin sağduyusuna, orada vatanını, bayrağını, milletini, toprağını seven insanların büyük
çoğunlukta olduğuna inanan bir insanım, zaten bunu da gördük. Neticede sokağa inen asker, subay,
astsubay, üst rütbeli subay, karşısında millet elinde bayrağıyla gelince yapabileceği bir şey olmayacağını
anladı. Acaba, acaba diyorum, vatandaşın tepkisi olmasaydı veya saat üçte yatağımızdayken bu darbe
girişimi olsaydı ne olurdu diye de merak ediyorum. Ne olacağı belli. Herhâlde şehit sayımız 248
civarında galiba.
MUSA ÇAM (İzmir) – 248...
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) – Son bir tane daha oldu, 247’ydi, 248 oldu.
ERKAN HABERAL (Ankara) – 248 ya, bir kişi daha oldu.
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) – Bir kişi daha oldu, evet. Neyse, önemli değil yani...
MUSA ÇAM (İzmir) – Önemli Beyribey, bir kişi yani, bir can sonuçta.
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) – Elbette ki can önemli ama ben diyorum ki saat üçte
olsaydı bir can değil binlerce can daha ona eklenecekti, onu ifade etmek istiyorum.
Belki buradaki birçok kardeşimiz de bilmiyordur, Türkiye’de tankların şehir merkezine indiği illerin
sayısını toplasanız parmağımızın sayısı kadar ama bunlardan bir tanesi de Kars’tır. Kars’ta –içinizde
bilenler var mıydı bilmiyorum- o gece 16 tane tank Kars Emniyetini, Valiliğini, Belediyeyi falan işgal
etmek için meydanlara indiler, hatta vatandaşlarımız sağduyuyla, Emniyetin önüne gelen 2 tane tankı
teslim aldı; ya teslim alma değil, işte biraz evvel söylediğim şeydir, asker oraya gelirken niye geldiğini,
hangi niyetle gelindiğini bilmiyor, gelince bir gördü, indi, bırakmak zorunda kaldı. Sebebi, vatandaşın
elinde hiçbir şey yok, ellerini kaldırmış sadece bayrak sallıyor, bunun karşılığında yapabileceği bir şey
yoktu diye düşünüyorum. Ben darbe girişiminin ciddiyetle yapıldığını, geç saatlere kalsa ciddi olacağı
kanaatini taşıyordum; Allah yüzümüze baktı, milletimizin yüzüne baktı, devletimizin yüzüne baktı ve
olmadı diye düşünüyorum.
Ben burada Sayın Bakana sırası gelmişken bir de soru sormak istiyorum. Bizim şehir merkezinin
tam ortasında bir tugayımız var, gerçekten ilimizin gelişmesiyle ilgili de çok büyük bir sorun yaratıyor.
Aslında askeriyemiz için yeni alanlarımız da var, bir tane Çakmak Kışlası’na doğru büyük bir alanımız
var, ayrıca Gelirli köyü bölgesinde alanımız var. Burada tugayı şehrin merkezinden çıkarmayı
düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı, bu konuda bilgisini almak istiyorum.
İkincisi: Ben uzun süredir siyaset yapıyorum. Burada ilgili kardeşlerimize, komutanlarımıza da
seslenmek istiyorum: Bizim Kağızman’da bir tugayımız vardı, lağvedildi. O gün de bugün de -gerçi
şimdi orayı bir taburla destekliyoruz- anlayamadım niye kaldırıldı diye. Ben o bölgenin stratejik olarak,
ülkenin hem iç hem dış stratejisi olarak emniyet açısından güçlü olması gereken bir yer olduğunu
düşünüyorum, bizim oradaki taburumuzu büyütmemiz gerektiği kanaatini taşıyorum yani alay mı olur,
nasıl olur çünkü orası geçiş güzergâhında olan bir bölge. Ağrı’dan, İran’dan, aşağıdan Ermenistan
tarafından da geçebilme fırsatı var, o bölge tam geçiş noktasıdır, Kağızman’dan Digor üzerinden yani
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orası çok hassas bir bölge ve boğazdır, o boğazı, niye Kağızman’daki tugayı kaldırdığımızı da daha
anlamış değilim. Uzun süreli planlamadır belki ama o uzun süreli planlamayı bir daha gözden geçirmek
gerektiği kanaatini taşıyorum.
Ayrıca, Sarıkamış’taki tugay, komando tugayına çevrildiği için memnun olduğumu ifade etmek
istiyorum, önemsiyorum.
Başa dönmek istiyorum. Ben, askerimizin bayrağını seven, toprağını seven ve bu vatanın evladı
olduğunu düşünüyorum, en üstten en altta kadar. Bunun en güzel örneğini de İstanbul’daki mitingde
Genelkurmay Başkanımız konuşurken millet olumlu tepkilerini ve kalbiden gelen duygularının orada
ifade etmiştir. Bu sadece İstanbul’da değildir. Ben o anda Kars’taydım, yağmur da yağıyordu, bütün
alan insanlarla doluydu. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, muhalefet liderlerine nasıl olumlu
tepki olduysa Komutanımız çıkınca ona da pozitif tepki oldu. İnşallah, iç ve dış mihraklara karşı millî
olmamız gerektiğine, millî tankımızla, millî uçağımızla, millî yazılımlarımızla, ülkenin bekası için
kendimize ait şeylerle var olacağımıza inanıyorum. Bize ancak biz sahip çıkabiliriz diye düşünüyorum.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, hepinize ayrı ayrı saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Beyribey.
Değerli arkadaşlar, görüşmelere on beş dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.21
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.45
BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)
BAŞKAN VEKİLİ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)
(Oturum, Başkan Vekili Mehmet Şükrü Erdinç tarafından açıldı)
BAŞKAN – Komisyonumuzun 13’üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sayın Gizligider, buyurun.
Süreniz on dakika.
EBUBEKİR GİZLİGİDER (Nevşehir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle Sayın
Bakanım, hayırlı uğurlu olsun hem bütçemiz hem yeni göreviniz hem yeni personelleriniz. İnşallah
başarılı olacağınızı umuyorum.
Tabii, aslında çok da uzmanı olmadığımız savunmaya dair bir konuşma yapmayı da planlamamıştım.
Ama az önce sanırım Sayın Bozkurt, yanlış not almadıysam, CHP Konya Milletvekilimizin bazı
soruları oldu. Biz de toplumdan aldığımız bazı cevapları paylaşmak ve bunun üzerine de görüşlerimizi
bildirmek istiyoruz.
Aslında bu bir darbe girişimi falan değildi görebildiğimiz, geçmişe doğru bakıldığında, bir istila
girişimiydi. Yani modern bir istila şekliydi galiba. “Darbenin lideri kim?” dendi mesela. Darbenin
lideri, şu anda Amerika’da olduğunu düşündüğümüz bir zat. Onun taşeronları vardı. Onların bir kısmı
tutuklu, onların bir kısmı kaçak ve daha kötüsü bu meselelerle ilgili senaryolar uydurmak herhâlde
“Kimi mutlu eder?” diye sorulduğunda bu milletin siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbirimizi, 79
milyonun hiçbirisini mutlu etmez. Bu senaryolarla ilgili olarak mutlu alabilecek tek grup, bu darbecileri
gönülden destekleyen ve bunların artık açık açık da konuşulan dışarıdaki destekçileri olabilir. Yine,
tabii, burada kafalar karışmış, saatler karışmış, işte 00.30 vesaire, birkaç not da aldım ama bildiğim
bir olayı anlatarak işin ne kadar ciddi ve somut bir şekilde yürüdüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum.
O gece Sayın Başbakanımızın aracı, korumaları, konvoyu diyelim, dakikalarla, hakikaten
dakikalarla köprüden geçiyor. Daha sonra evine yönelik bir girişim var, oradan çıkıyor. Ankara’ya
gelirken ani bir karar değişikliğiyle Ankara istikametinden farklı bir istikamete geçiliyor ve Ankara’ya
geleceğini tahmin eden ekip ateş açıyor. Yani bu da mı senaryonun bir parçası? Ya da şunu ne yapacağız,
yani bu senaryoya nasıl koyacağız: Yani biz anlaştık şimdi 2 kişi. Dedik ki: “Sen başarılı olursan beni
ve benim arkamdan gelen yüz binlerce insanı tutuklayacaksın, bir o kadarını öldüreceksin, tüm ekibimi,
tüm devlet kadrolarını derdest edeceksin, evet; ben başarılı olursam seni ve tüm ekibini alacağım,
belki ölenleriniz olacak ve hatta sizin nesillerinizden gelenler bile işte ‘darbeci’ sıfatıyla toplumdan
dışlanacak, âdeta büyük bir kara yüzünüze, soyunuzun devamından bile gelecek olanlara vurulacak.”
Yani böyle bir senaryo için herhâlde zihni sinir tabirinin ötesinde sıfatlar gerekiyor diye düşünüyorum
ve şundan da eminim: Cumhuriyet Halk Partisinin millî ve yerli milletvekilleri birazdan herhâlde bu
konuda da bir izah yapacaktır. Sanırım beyefendinin şahsi görüşleridir, öyle tahmin ediyorum, öyle
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inanmak istiyorum. Tabii, bu soruları -Konya’dan sanırım milletvekilimiz- Konyalılara sorarsa herhâlde
cevap vereceklerdir onlar, cevap da vermişlerdir diye düşünüyorum. Demokrasi mitingleriyle de cevap
vermişlerdir, bundan sonra da cevaplarını alacaklardır.
Bir de şu beni çok incitti. Bu süreçte kıymetli milletvekilleri, Sayın Bakanım, bu şehit ailelerinin
bazılarını ziyaret etmeye çalıştık. Yani o kadar hazin hikâyeler var ki, o kadar hazin. Yani önemli
bir kısmı -mesela Ankara’dakilerle ilgili söyleyeyim- apartmanların eksi 2’nci, eksi 3’üncü katında
oturuyor yani zeminin altında çok dar gelirli insanlar ve hakikaten inanmışlıkla kimi abdest alıp eşiyle
vedalaşarak, helalleşerek çıkanlar. Şimdi bu insanları incitmeyecek miyiz acaba bu tür kurgularla,
bu tür senaryolarla? Yani kimi mutlu edeceksiniz? Bu konudaki rahatsızlığımı da sizlerle paylaşmak
istiyorum. Keza gazilerimiz, kolu kesilen, bacağı kesilen, hâlâ tedavi gören. Yani bu insanlara sorun
bakalım, bu darbenin lideri kimmiş, senaryo var mıymış, yok muymuş bir sorun bakalım, o zaman
cevapları alacaksınız. Tabii, söylediklerimin hepsi bu cümleleri ifade eden milletvekiline.
Yine, yani otel baskınında hedef kimdi acaba, saat kaçtı, niye bu kafa karışıklıkları olmuş? Ya da
havada taciz edilen uçukta kim vardı? Ya da İstanbul havalimanında alçak uçuş yapan alçakların hedefi
kimdi? Ya da Meclis bombalanırken hedef milletvekilleri değildi, öyle mi? İşte, gördük, yaklaşık 15
belki 20 metre mesafede bomba patlıyor. Şu anda camla çevrilmiş alan. Çok muhtemeldir, sanıyorum ki
orada hedef Genel Kuruldu, orada hedef Genel Kuruldu ama tutturamadı, bir şekilde Rabb’im ona izin
vermedi, tutturamadı. İşte, hepimizin çalışma ortamı. O Genel Kurulda direkler yok, taşıyıcı bir blok
yok. Allah esirgesin eğer oraya gelseydi, tavanına denk gelseydi, 80, 100 bilmiyorum, kaçtıysa sayı…
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – 90.
EBUBEKİR GİZLİGİDER (Nevşehir) – 90. Daha aileleriyle gelenler de var. 100’ün üzerinde
kardeşimizi -hangi partili olursa olsun- şehit verecektik ve bunun adından diyoruz ki veya birileri
cesaret edip diyor ki: “Hedef milletvekilleri değildi, devletti.” Devlet kim? Siziz, biziz, hepimiz değil
miyiz devlet?
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Öyle bir şey demedi ya.
EBUBEKİR GİZLİGİDER (Nevşehir) - Kayıtları getirtebiliriz. Ben tek tek not aldım ama o
polemiğe şu an sizinle girmek istemiyorum. Devleti kim oluşturuyor? Muhalefeti oluşturuyor, iktidarı
oluşturuyor, halkı oluşturuyor, askeri oluşturuyor, polisi oluşturuyor, çiftçisi oluşturuyor, emeklisi
oluşturuyor, milyonlarca toprağın altında yatan şehidi oluşturuyor, onların maneviyatı oluşturuyor.
Yani bunları duymak o kadar incitti ki. Aslında o zaman da tepki gösterme niyetimiz de oldu ama
neticede Komisyon üyemiz olmayan bir milletvekili sıfatıyla çok da insanları büyütmemek lazım diye
düşündüm. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir -tahmin ediyorum, eminim de- açıklama
yapacaktır.
Millî Savunma Bakanlığının bütçesini konuşuyoruz. “Millî” olmak bence burada en önemli şey.
Yani bildiğim kadarıyla 2 bakanlığın önünde “millî” sıfatı var. Millî Eğitim, Millî Savunma. Yani her
alanda çok önemli ama millî savunma meselesine herhâlde -bunu siyasi bir saikle söylemediğimden
emin olun- son birkaç yılda geçmeye çalışıyoruz. Neden? Yerli İHA’ları kullanıyoruz. Artık nasıl
oluyorsa daha önce o stratejik ortaklarımızın bir türlü belirleyemedikleri grupları artık çok rahat
belirlemeye başladık. Ya da nasıl oluyorsa F16’larımız birtakım hâlâ açıklanamayan kazalarla yere
çakılırken artık çakılmıyor. Yani millî olmak, herhâlde bu kavga, gürültü 2013’ten -o 500 milyonluk
IMF’ye son ödemeyi yaptığımız- o günden itibaren bu kavga çok daha görülür oldu diye düşünüyorum.
Son ödemeyi yaptık, artık kendi silahımızı yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda yüzde 100’e ulaşacağız.

73

17 . 11 . 2016

Plan ve Bütçe Komisyonu
T: 13

O: 3

Yani bunlar çok büyük şeyler ve ben şöyle düşünüyorum, bu benim şahsi kanaatimdir: Âdeta bu
mahallenin kabadayılarına artık istediklerini vermiyoruz Türkiye olarak ve kavga burada kopuyor. Yani
bu zamana kadar gelip bize biçtikleri payı alanlar artık almıyor.
Ha şunu da söylemek isterim: İç Hizmet Kanunu 35’inci maddeyi geçtiğimiz dönemde hep
birlikte kaldırdık. Aslında o zaman da konuşmuştuk, “Ya bu iş maddeyle mi olur? Yani mevzuatında
dayandırılabilecek bir hüküm olduğu için mi insanlar acaba darbeye giriyor?” Ama 15 Temmuzdan
sonra herhâlde bunun cevabı şöyle verildi: Hangi mevzuata kim, neyi dayandırmaya çalışırsa çalışsın,
karşıda 80 milyonluk bir blok var. Yani inşallah bunun bir daha yaşanmayacağını hem temenni ediyorum
hem eminim hem de o gün… Evet, al bayraklarla çıktık, eşlerimizle vedalaştık, artık bundan sonrası
Allah’ın takdiridir dedik ama bir daha buna cesaret eden olursa bu sefer sadece bayraklarla çıkmayız.
Bu sefer sadece bayraklarla çıkmayız. Bunu da kendi duygumu buradan haykırmak istiyorum. İnşallah
askerimizin şerefli üniforması bir temizliğe gitti, temizlenecek ve tertemiz geri dönecek. Ben buna
yürekten inanıyorum.
Bu yönüyle bir de yerel meseleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu askerî birliklerin küçük illere
kaydırılmasıyla alakalı olarak, ekonomik kalkınmanın bir ayağı olarak. Yaklaşık iki yıl öncesinden
devam eden bir çalışma var bildiğim kadarıyla. Bu noktada biz de buna talibiz, bu konuda da bilgi
verirseniz sevinirim. Tabii ki Nevşehir olarak. Buna bağlı olarak da bir şeyi söylemek istiyorum
Sevgili Bakanım. Tabii, Nevşehir turistlik bir bölge, bu konuda da il jandarma komutanlığı tam şehrin
ortasında kaldı. Bunu hiçbir maliyet olmadan çok uygun bir yere de nakledebilecek düzeydeyiz kendi
imkânlarımızla. Bunu da hem kayıtlara girmesi hem de sizin dikkatinize sunmak istiyorum.
Tekrar bütçenizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Gizligider.
Sayın Temizel, partinize sataşmadan buyurun.
EBUBEKİR GİZLİGİDER (Nevşehir) – Yok, sataşma yok.
IV.- AÇIKLAMALAR
1.- İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’in Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’in Millî
Savunma Bakanlığı 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine
ilişkin açıklaması
ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) – Sataşma olarak algılamıyorum ama bir açıklama gereği duyduğum
için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum.
Değerli milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonun çalışma geleneklerinin içerisinde görüşlerin
şahsiliği mündemiçtir, o ilkedir zaten. Dolayısıyla da, herhangi bir konuşmadan sonra benim
konuşmamdan bile, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun buradan sözcüsü olmama karşın, “Bu,
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü müdür?” sorusu sorulmaz çünkü Plan ve Bütçe Komisyonundaki
herkes, Hükûmetin görüşünün dışındakilerinin hepsi kendilerinin görüşüdür. Sizin görüşünüz de ayrıdır,
öyle değerlendirilir bu olay. Dolayısıyla, bir arkadaşımız burada görüşlerini, farklı bir açıdan bakışını
dile getirmesiyle “Cumhuriyet Halk Partisinin millî milletvekilleri” şeklinde bir genellemeyle ya da en
azından öyle kınıyormuş gibi bir tavırla karşı çıkılmasını birazcık yadırgadığımı ifade etmek isterim.
Değerli arkadaşlar, bizim geleneğimizde, askerlerimizin geleneğinde yurttaşına kıyamama olayı
vardır. Asker kendisine karşı çok kıyıcıdır ha ama yurttaşına kıyamaz. Bu farklı bir olaydır. Dolayısıyla,
karşı karşıya kaldığımız olaya hangi köşeden baktığınıza bağlıdır bu olay. Farklı düşünebilirsiniz ama
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temel olan bir olay var. Burada hiç kimsenin benimsemediği demokrasi adına göğsünü siper ettiği
bir olayla karşı karşıyayız. Bu gerçeği hiçbir şey değiştirmez. Birilerinin bir şey söylemesi, farklı
açıdan bakması tamamen onların görüşüdür. Bu görüşe katılan insanlar “Ben de katılıyorum, ben de
katılıyorum.” deme yürekliliğini gösterir katılıyorsa zaten. Bunun ötesindeki suçlamalar bizim buradaki
ahengimizle pek fazla uyuşmuyor, ona denk gelmiyor.
Biraz önceki söylediğim cümleye devam etmek isterim. Bu olay olduğu zaman, sokaklara çıkıldığı
zaman benim en korktuğum olay asker ile askerin karşı karşıya gelmeye başlamasıydı. Düşünün bütün
muharebe tekniklerini beraberce öğrenmiş insanlar birisinin iki dakika sonra ne yapacağını bilerek
çatışmaya girmişler. Allah bundan korusun bu ülkeyi. En büyük bela budur. Dolayısıyla, bu olayları
oralara kadar tırmandırmadan, oralara gitmeden şimdi en azından kendi içerisinde çözüm bulur bir hâle
getirmemizin ülkemiz açısından hayrına inanarak bundan sonrasına bakmamız gerekiyor. Onun için de
bu olayları değerlendirirken kişilere dönük bir şeyler söylemeye kalkarken bu sınıra özen göstermemiz
sanıyorum ülkemiz yararına olur çünkü milletin gözü şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda, işlevimizi
kendi içimizde tartışsak bile. Buna özen göstermemiz gerekiyor.
O nedenle de direkt olarak bütün partinin tamamını kapsayacak şekildeki cümlelerin biraz
amacını aştığını düşünüyorum. Onun dışındaki arkadaşlarımızın özellikle de Plan ve Bütçe Komisyonu
üyelerinin bu konudaki görüşlerinin hepsi kendi görüşleridir. Bunu belirtmek istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Temizel.
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)
a) Millî Savunma Bakanlığı
b) Savunma Sanayi Müsteşarlığı
c) Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığı
BAŞKAN – Sayın Hürriyet, buyurun.
Süreniz beş dakika.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri, Sayın Bakanım, değerli çalışma arkadaşlarım; öncelikle
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Tek bir konu üzerinde konuşmak istiyorum. Salı günü aynı zamanda Genel Kurulda da bir
önergesini görüştük. Maalesef, AKP’nin hayır oylarıyla reddedildi. Önerge konumuz şuydu: Doğu ve
güneydoğuda terörle mücadele sırasında yaralanmış ama TSK’nın Sağlık Yönetmeliği’ne uymadığı
için, oradaki yüzde 40 uzuv kaybına uyduramadığı için uzuv kaybını maalesef, gazi sayılmayan yaklaşık
10 bine yakın vatandaşımızı konuştuk salı günü. O vatandaşlarımızla ilgili bu arkadaşlar kalbinde
mermiyle yaşıyor. 1 santimetre daha ileriye gitse şehit olacak ama 1 santimetre geride kaldığı için ve
çıkarılırsa ya felç olacak ya da masada kalacak ama ne yazık ki yüzde 40 uzuv kaybı nedeniyle gazi
sayılmıyor. Bir parmağını kaybetmiş, yönetmelik diyor ki: “Hayır, yetmez üç parmağın da kopmalıydı.”
Görme kaybı yüzde 95, “Hayır, tamamen kör olmalıydın.” diyor uzuv kaybı. İşte, böyle 10 bine yakın
arkadaşımız var. Mesela bir tanesinin mesajını okumak istiyorum, diyor ki: “Keskin nişancı mermisiyle
Nusaybin’de ensemden vuruldum, doktorlar ölmediğime şaşırdı. Mermi 1 milimetre soldan gitse felç
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olacaktım, 1 santimetre yukarıdan girse kahraman şehit ama şimdi hiçbir şeyim.” diyor. İşte, böyle
birçok vatandaşımız var. Uzun zamandır bu konuyu ben defalarca gündeme taşıdım, Sayın Bakanım
sizinle de bire bir bu konu üzerinde aslında çok konuştuk. Hatta, siz Genel Kurul çalışmalarında “Bunun
üzerinde çalışıyoruz.” demiştiniz ama maalesef somut bir adım göremedik bununla alakalı.
Akabinde şöyle bir şey gelişti: Özellikle, Adalet ve Kalkınma Partisinin bir grup toplantısında
Sayın Başbakan aynen şu cümleleri sarf etti 15 Temmuzda yaralanan vatandaşlarımızla ilgili, dedi
ki: “TSK yönetmeliğinde bir şart aranıyor, yüzde 40 uzuv kaybı. Biz mermilere, tanklara göğsünü
siper eden vatandaşlarımıza ‘Sen yüzde 10 yaralandın, sen yüzde 30 yaralandın.’ mı diyeceğiz?
Yakışır mı bu Türkiye’ye? Kaldırdım bütün kuralları.” Ardından ekim ayında bir KHK yayınlandı
ve orada tırnağı çizileni gazi saydı, 15 Temmuzda yaralanan vatandaşlarımızla ilgili. Doğru muydu?
Eyvallah, doğruydu. Bu vatandaşlarımız FETÖ vurduğunda gazi oluyor da PKK vurduğunda neden
gazi olmuyor diye gelin araştıralım, Mecliste bununla ilgili komisyon kuralım; daha da ötesinde vermiş
olduğumuz yasa teklifimiz var, gelin, bununla ilgili yasa teklifini kabul edin çünkü aslında çok basit
bir düzenlemeye ihtiyacı var. Kaldı ki onlara bu raporu vermeyen askerî hastanenin doktorlarının çoğu
şu anda FETÖ’den açıkta. Sivil hastaneler yüzde 40’ın da üzerinde uzuv kaybı verirken, maluliyet
verirken ama askerî hastaneler vermiyor. Bunların hepsinin araştırılması gerekiyor ve bu insanların
mağduriyetlerinin ciddi anlamda giderilmesine ihtiyaç var. Bu insanlar neden gazi olamadığını
çocuklarına anlatamıyor. Gazilik onurlarını istiyorlar. Maalesef, parmaklarını bu vatan için verdiler
ama onların gazilik onuru için iktidar parmaklarını kaldıramadı salı günü. Bununla alakalı, çok acil,
hızlı bir şekilde somut çözüm içeren bir düzenlemeye ihtiyaç var Sayın Bakanım. Bununla alakalı,
burada sizden söz istiyorum, talep ediyorum, en azından üzerinde bir çalışma, kafa yorma… Aslında
çok basit, nasıl ki 15 Temmuzda “Kaldırdım bütün kuralları.” dediyse Sayın Başbakan, aynı şeyi bu
vatandaşlarımız için de yapabilir. “Kaldırdım kuralları.” diyerek bir KHK’yla ya da TSK’nın sağlık
yönetmeliğindeki uzuv kaybına ilişkin o hüküm rahatlıkla iptal edilebilir. Zaten Anayasa’nın eşitlik
ilkesine ciddi anlamda aykırı bir düzenleme içermektedir. Bununla alakalı, hem görüşlerinizi hem de
bir çalışma yapacak mısınız Hükûmet olarak, Bakanlığınızın bir çalışması olacak mı? Bunu merak
ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
(Komisyon Başkanlığına Başkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar, bütçeler ve kesin hesaplar üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır.
Şimdi soru işlemini yapacağım.
Sayın Bekaroğlu, buyurun.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Birinci sorum bu güney sınırlarımızda yapılan duvarla ilgili. Yani, Hükûmet üç beş sene öncesine
kadar bütün güney komşularımızla sınırlarımızı kaldırmaktan söz ederken yüzlerce kilometrelik
duvarlar, kaç metre yüksekte bilemiyorum… Bu, gerçekten, Türkiye’ye yakışan bir şey mi? Başka
bir şekilde Türkiye’nin güvenliğini sağlamak mümkün olmuyor mu? Bu konuyu düşünüyor musunuz,
düşündünüz mü bu konu üzerinde?
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İkinci sorum: Şu meşhur Rus uçağı. Yani, siyasal bir sürü sonuçları oldu bunun, olmaya devam
ediyor ama milyarlarca dolarla ölçülen, Rus uçağının düşürülmesinin sonuçları oldu. Daha ne kadar zarar
var hesaplayamıyoruz. Bununla ilgili bir spekülasyon dolaştı. İşte, “Bunu yapan pilotlar angajmanda
değil, emir komutada değil de FETÖ’cüydü.” Böyle laflar çıktı. Gerçekten öyle miydi? Tutuklu mu
bunlar? Öyle idiyse bu işin siyasi sorumluları var mı? Ne yapıyorsunuz? Bunu şey yapacağım.
Bir başka soru gene bununla biraz bağlantılı. Güneydoğu’da biliyorsunuz yeni bir terörle mücadele
konseptiyle birlikte şehirde şehirler yıkılacak kadar bir terörle mücadele hasarları ortaya çıktı. Burada da
aşırı hak ihlallerinden, gereksiz yıkımlardan yine oradaki FETÖ’cü komutanlarla ilgili spekülasyonlar
oldu “Filan komutan vardı, filan vardı, filan vardı.” şeklinde. Bunlar doğru mu? Merak ediyorum.
Son sorum Sayın Bakanım: Suriye’yle ilgili şeyler de var ama Musul’daki gelişmeler de çok
tehlikeli. Burada Türkiye’nin kırmızı çizgisi nedir? Gerçekten “Şu olursa Türkiye şunu yapar.” diye
nerede diyoruz? Bunu açıklarsanız memnun olurum.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Durmaz…
KADİM DURMAZ (Tokat) – Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
Tokat’ta Jandarma Bölge Komutanlığı vardı, şu anda feshedildiğini duyduk. Kaldı ki Tokat daha
önceden Kayseri’ye bağlıydı. Yöremizde terör ve benzeri olaylar oldukça yoğundu. Son zamanlarda,
hepinizin bildiği gibi, PKK’nın Karadeniz’e eylemsel açılma noktasında da Giresun ve Tokat, Sivas’ın
bir bölümüyle kritik bir noktada. Bölge komutanlığının yeniden konuşlanmasının asayiş ve stratejik
açıdan doğru bir şey olacağını düşünüyorum. Bu konudaki tasarrufunuzu öğrenmek istiyorum.
Uzmanlar toplumsal bir vaka. Bunların birçoğu da psikolojik olarak sıkıntıya giriyor. Bu konuda
berrak bir çözüm öneriniz var mı Sayın Bakanım?
Gaziliğin tanımını konuşurken de ifade ettim. Böyle bir konsensüs yapıp bu insanların kafasındaki
berraklaşmayan sorulara çözüm bulmayı düşünüyor musunuz?
Yine, uzman çavuşlar astsubaylık sınavına hazırlanmak için sınavı kazandı, kursa aldınız, tüm
eğitimleri tamamlandı; bunların hiçbiri de görevinden ihraç edilmiş değil o FETÖ terör örgütünden
ötürü ancak hakları da verilmedi. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Bir daha söyler misiniz.
KADİM DURMAZ (Tokat) – Uzman çavuşlar astsubaylık sınavına hazırlanmak için kursa alındı,
tüm eğitimlerini tamamladılar, bunlar rütbelerini alacakken rütbeleri verilmedi. Her biri de görevine
devam ediyor, o FETÖ terör örgütüyle ilgilerinin olmadığı da belli. Bunların mağduriyetlerini gidermeyi
düşünüyor musunuz?
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan…
MURAT BAKAN (İzmir) – Sayın Bakanım, öncelikle bir konuda bir dil sürçmesi olduğunu
düşünerek onu düzeltmek istiyorum. Az önce son konuşan iktidar partisi milletvekili arkadaşım “Askerî
üniformanın bu süreçte temizleneceğine inanıyorum.” dedi. Bunu bir dil sürçmesi olarak görüyorum. Bu
üniforma Malazgirt’ten Dumlupınar’a bizim şehitlerimizin kanıyla, Mehmetçik’in teriyle yıkanmıştır,
kimse kirletemez; üç beş terörist, darbeci, darbe girişimcisi, ne derseniz deyin. İstilacı bir başka deyişle,
az önceki arkadaş öyle söyledi.
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Uzman erbaşlarla ilgili Sayın Bakanım, ciddi sıkıntılar var. Bunların bir kısmı çözüldü. Bunların
infaz koruma memuru olmasıyla ilgili KHK’da bir hüküm yer aldı. Burada yaşla ilgili biraz esneklik
yapılması lazım. Bundan yararlanamayanlar var.
Bir de uzman erbaşların devlet memurluğuna geçiş şartı iki yıldan yedi yıla çıkmıştı ocak ayında
yapılan bir düzenlemeyle. Ama, kanun, Devlet Personel Başkanlığının bir yazısıyla geriye yürütüldü.
Yani, o tarihten önce iki yılı doldurup istifa etmiş uzman erbaşlar kamu kurumlarına müracaat ettiğinde
Devlet Personel Başkanlığının yazısıyla karşılaşıyorlar. İçişleri Bakanlığının farklı bir görüşü var.
Bizim hukuk fakültesinde ilk öğrendiğimiz şeylerden birisidir “Aleyhe kanun geçmişe yürümez.” Şu
an Devlet Personel Başkanlığı kanunu geçmişe yürütüyor. Biz düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine
taşıdık ama bu sadece bir yorumla oluşan ve binlerce insanı, istifa etmiş uzman erbaşımızı mağdur eden
bir düzenleme. Bunun düzeltilmesini sizden bekliyoruz.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Kuşoğlu…
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, konuşmam sırasında sorduğum sorular geçerli olmak üzere, bu Etimesgut Zırhlı
Birliklerinin nereye konuşlandırılacağını soracaktım. Polatlı var mı aralarında? Polatlı’yla ilgili bir
çalışma var mı?
Bir de Mürted’le ilgili olarak son durum nedir, son karar nedir? Yine, onu soracağım.
Bir de Suriye’de -konuşmam sırasında da sordum ama- kaç askerimiz, subayımız ve tankımız var?
Öğrenmek istiyorum.
Bir de ne zaman Cumhurbaşkanlığına askerî yaver atanacak?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Tamaylıgil…
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Sayın Bakanım, benim sormak istediğim: 15 Temmuzde
Fetullah Gülen terör örgütünün gerçekleştirdiği darbe sürecinde, o tarihte yurt dışında kaç askerî
personel vardı? Bu askerî personellerin görev yaptığı yerler neresiydi? Bu terör örgütüne üyeliğinden
dolayı görevden alınan veyahut Türkiye’ye dönmeyen kaç personel vardır? Bu konuda bilgi istiyorum.
Bir de 30 bine yakın personel alınacağı dile geldi. Bu personellerin hangi kriterler, hangi istihbarat
ve hangi liyakat göstergelerine göre seçimi yapılacak ve görevlendirileceklerdir? Onu öğrenmek
istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Çakırözer…
UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, savunma şirketlerimizin yurt dışı piyasalarda rekabet gücünü artırmak için bir kredi
imkânı sağlama gibi bir modeliniz var mı, öyle bir şey üzerinde bir çalışmanız var mı?
Benzer şekilde, yine aynı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı şirketlerin piyasayla
rekabet etmek yerine, piyasaya daha fazla iş verecek şekilde projeler hazırlamasını teşvik eder misiniz?
Çünkü, piyasayla rekabet ettiklerinde yan sanayi ölüyor. Bunu engellemek mümkün mü?
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İkincisi: Seçim bölgemiz Eskişehir hava operasyonlarının merkezi hâline geldi geçen zaman
içinde. Acaba özellikle pilotların eğitimi konusunda bir merkez hâline getirilebilir mi ya da başka
eğitim tesislerinin, özellikle hava kuvvetleriyle ilgili eğitim tesislerinin Eskişehir’e getirilmesi mümkün
müdür?
Özellikle motor teknolojileri, uçak, gemi, araç ve demir yolu konusunda bölgemizin uzmanlığından
faydalanacak yeni yatırımları bekliyoruz.
Eskişehir’de hem askerî hem sivil havaalanlarının varlığını iyi değerlendirerek kargo taşımacılığını
yönlendirebilir miyiz?
Bölgesel Uçak Projesi için İstanbul ve Ankara’nın sıkışıklığı dikkate alındığında Eskişehir’i uygun
bir merkez olarak görebilir miyiz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Çam…
MUSA ÇAM (İzmir) – Teşekkür ederim.
Askerî okullarda FETÖ mağduru olan öğrencilerin borçlanmasıyla ilgili konuda bir düzenleme
yapmayı, bunları silmeyi düşünüyor musunuz?
İkincisi, yine 15 Temmuzdan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ mağduru olan subaylarla
ilgili iadeyiitibar düşünüyor musunuz?
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile emekli maaşlarında adaletsizlik var. Ödenen tazminatlar
subaylarda var, astsubayda yok; görev tazminatı var, astsubaylarda yok; makam tazminatı ve
kadrosuzluk tazminatı, komutanlık tazminatı, komutanlık kurs tazminatı subaylarda var, astsubaylarda
yok. Astsubaylarda böyle bir mağduriyet söz konusu mudur? Bunu gidermeyi düşünüyor musunuz?
Yine, astsubayların ordu evlerine girişleriyle ilgili bir talepleri var. Bu konuda bir çalışma var mı?
Bir de özel, milletvekilleri orduevlerine giriyor mu, giremiyor mu? Nedir? O konudaki düşünceniz
nedir? Onu da öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkanım, bir tane soruya izin verir misiniz?
BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu…
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Çok özür diliyorum, unutmuştum.
Sayın Bakanım, Meclis -hep uzman er ve erbaş konuşuyoruz ama- sözleşmeli er ve erbaşlarla
ilgili bir düzenleme yaptı. Bunların maaşlarından asgari ücrete endeksli olarak alıyorlardı ama asgari
ücret artınca böyle bir ihtiyaç duyuldu, hiyerarşi diye bir bahane getirildi, memur maaşı katsayısına
endekslendi ve bu arkadaşlarımızın her biri maaşlarından 300-400 lira kaybetti. Siz reklamlar vererek
sözleşmeli er ve erbaş arıyorsunuz. Bu yapılan haksızlığı gidermeyi düşünüyor musunuz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar, soru işlemi tamamlanmıştır.
Şimdi görüş, eleştiri ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakana söz vereceğim.
Sayın Bakanım, süreniz kırk beş dakikadır.
Buyurunuz lütfen.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; ben
öncelikle bu bütçe görüşmelerinde söz alarak katkı veren bütün milletvekili arkadaşlarıma çok teşekkür
ediyorum. Gerçekten önemli katkıların verildiğini ifade etmem gerekiyor. Bazı görüşlere katılmasak da
görüşleri değerli buluyoruz, önemli buluyoruz. Şimdi katılmadığımız görüşleri de büyük bir içtenlikle
ifade edeceğiz. Ancak, verimli ve yapıcı bir bütçe müzakeresi olduğunu da belirtmek istiyorum.
Süre konusunda baştan anlayışlı davranacağınızı ümit ediyorum.
Öncelikle, sorulara geçmeden önce, sayın milletvekillerimizin yaptığı değerlendirmelerle ilgili
ben de görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sayın Zekeriya Temizel’in “15 Temmuzda ne oldu tam anlayamadık?” sorusu; gerçekten 15
Temmuzda ne olduğunun tam anlaşılması için büyük bir gayret var. Bir taraftan Mecliste bir Komisyon
kuruldu, diğer taraftan adli süreç devam ediyor, diğer taraftan da idari noktalarda gerekli araştırmalar
yapılıyor. Ben eminim ki bütün bu çalışmalar tamamlandığında 15 Temmuza giden süreçte neler
yaşandı, 15 Temmuz günü neler yaşandı, 15 Temmuz akşamı kim, nerede, nasıl durdu; bu noktada
kim ne kadar bu darbeye müdahil oldu, bu darbenin yanında durdu, kim karşısında durdu, kim de bu
darbe ortamında “Ben ortalıkta gözükmeyeyim.” diye kayboldu bütün bunlar mutlaka ortaya çıkacaktır.
Gerçeklerin gizli kalmama gibi bir huyu vardır biliyorsunuz. Bu noktada da biz de 15 Temmuz günü
öncesi ve sonrasıyla birlikte ne olduğunun ortaya çıkarılması noktasında elimizden gelen tüm gayreti
gerek Hükûmet olarak gerekse Millî Savunma Bakanlığı olarak gösteriyoruz.
Bunun sıradan bir iktidar mücadelesi olmadığı ve gerçekten emperyalist güçlerin bu noktadaki
rolünü ortaya çıkarmak için zaten şu anda çalışılıyor, araştırılıyor. Ümit ederiz ki başka güç çıkmasın
ama ortadaki veriler bunun tek başına bir meczubun yapamayacağı bir hareket olduğunu da ortaya
koyuyor. Bu açıdan belki çok temel bir soruya cevap vermemiz gerekiyor: FETÖ, özellikle Türk Silahlı
Kuvvetleri içerisinde nasıl örgütlendi? Bu, belki en kritik soru, bundan sonraki süreç açısından da en
kritik soru.
Değerli arkadaşlar, 15 Temmuzdan gerek önce gerekse yoğun olarak 15 Temmuzdan sonra bazı
itirafçıların ortaya koydukları ifadeler, elde edilen bilgi ve belgeler bu örgütün 1970’lerin sonundan
itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmaya başladığını açıkça gösteriyor ama bir şeyi de özellikle
söylemek durumundayım. FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde en çok yuvalandığı
dönem maalesef 80 darbesi sonrası ve 28 Şubat sürecinin hemen arkasında. Bu süreçte, maalesef,
bakın, Genelkurmay Başkanının yaverinin itiraflarını ben de okudum, medyaya yansıdı. “1989 yılında
bana sorular verildi.” diyor; başka bir itirafta, ifadede “1986 yılında bana sorular verildi.” deniliyor;
başka bir ifadede “Ben 1970’lerin sonunda bu örgüte katıldım.” deniliyor. Burada 1970’lerin sonundan
itibaren, özellikle 1980’lerin başından itibaren mütemadiyen Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma girişimi
başlamış hatta bazı askerî lise öğrencilerinin –yine o ifadelerden görüyoruz- bir gün önce çözdükleri
sorular –bu, 90’lı yıllarda olan bir şey- bir gün sonra sınavda aynen çıkınca bunu vicdanlarına kabul
ettiremedikleri için bu soruları kendilerine getiren ağabeylerine veya ablalarına sorduklarında, işte
“Bunu ağabeyimiz rüyasında gördü.” gibi açıklamalar yapıldığını biliyoruz. Bu, FETÖ terör örgütünün
ne kadar sistematik bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdığının aslında çok önemli göstergesi.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Meczup işi değil değil mi Sayın Bakanım?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Meczup işi değil kesinlikle bunu bilmemiz
lazım.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Eğer meczup olursa cezai ehliyeti biter.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Ha, bunu bilmemiz lazım; bu kişinin
kesinlikle meczup olmadığını ve bu kararları da tek başına almadığını hepimizin bilmesi lazım.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Ama siz de 2000’lere de gelin Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Geleceğim, ona da geleceğim.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – YAŞ kararlarına…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Hayır, hayır, geleceğim, ona da geleceğim.
Şimdi, 80’lerde ve 90’larda… Şimdi, şunun için söylüyorum: Bakınız, eğer Türk Silahlı
Kuvvetlerinin sistematiğini iyi bilmezsek bugün karşılaştığımız sorunları doğru teşhis edemeyiz ve
buna yönelik de doğru çözümler üretemeyiz.
Şimdi, 2000’li yıllara gelindiğinde, diyelim ki AK PARTİ’li yıllara. Değerli arkadaşlar, evet,
AK PARTİ pek çok reformu yaptı devlet kademelerinde ama Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili AK
PARTİ’nin bir yapısal reforma gitmediğini de hepimiz biliyoruz; kaldı ki zaten bizim Türk Silahlı
Kuvvetleri sistemimiz siyasetin çok müdahil olduğu bir alan değil. Bu, Prusya modeli bir yapıdır.
Prusya modelinde de çok katı bir emir komuta zinciri vardır ve asker ve sivil de çok katı şekilde
birbirinden ayrılmıştır. Bu Prusya modelini Almanlar bile 1900’lerin başında hatta 1800’lerin sonunda
terk ettiler. Bu Prusya modelini katı olarak uygulamaya devam eden bir tek Türkiye var. Evet, başarılı
bir yönü vardı ama bu Prusya modeli maalesef Almanya’da bile Bismarck gibi bir devlet adamına
darbeyle sonuçlandı. Bunu görmemiz gerekiyor.
Şimdi, burada, bakınız “2000’li yıllarda, AK PARTİ iktidarında bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerine
çöreklendi.” dersek bu büyük bir yanlış olur. Neden? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi işleyişi
tamamen kendi içinde. Şimdi içimizde asker arkadaşlarımız var, şu anda benimle birlikte çalışan
askerlerimiz var.
DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) – Kumpas davaları…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Bir kişinin general, amiral olması konusu
değerli arkadaşlar, kesinlikle siyasetin verdiği bir karar değildir. Burada da siyasetin etkisi minimal
düzeydedir hatta sıfırdır diyebiliriz. Arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar, bir kişinin general olması
için anketler yapılır. Bu anketlerde kim oy verir, kim not verir? İşte, Genelkurmay Başkanı, kuvvet
komutanları, oradaki orgeneraller, oramiraller, ondan sonra da onun kendi birliğindeki silsile sıralı
komutanlar. Bu notlardan, bu anketlerden çıkan notlara göre de sıralanır; 1’inci sıradan kim terfi
edecek? En yüksek anket notunu kim aldıysa o terfi eder. Ondan sonra kim alacak? Diyelim ki, Deniz
Kuvvetlerinde bu yıl 3 tane albay veya 10 tane albay amiralliği terfi edecek.
DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) – Sayın Bakanım, deniz piyadelerini 6’ncı sıraya getirmek için 5’ini
kumpas davalarıyla attılar.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Evet, şimdi onu söylemeye çalışıyorum.
Dolayısıyla, işte, Dursun Bey canlı şahit. Dursun Bey, 6’ncı sıraya gelmek için 5’ini ne yaptılar? Kumpas
davasından aldılar. Niye? Çünkü onun üstlerinin verdiği notlardır esas olan. Şimdi, takdir edersiniz ki
siyasi iradenin “Sen şuna şu notu vereceksin, buna bu notu vereceksin, buna bu notu vereceksin.” diye
generale bir şey söylemesi mümkün değil. Dolayısıyla bizim burada…
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Ama MGK kararlarına da şerh koymasın siyasi irade.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Efendim?...
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Millî Güvenlik Kurulu kararlarına da şerh koymasın siyasi irade.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Onu söyleyeceğim, o ayrı bir şey.
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Şimdi, bakın, 28 Şubat sürecinde özellikle bu ordudan atılmalarda her ordudan atılan dindar insan
için FETÖ ellerini ovuşturdu. Niye? Çünkü atılanlar dindardı, FETÖ’cü değildi. FETÖ, 1970’lerin
sonundan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırmaya çalıştığı militanlarına “1) Namaz kılmayacaksın.
2) Oruç tutmayacaksın. 3) Evlendiğinde kesinlikle eşin kapalı olmayacak. 4) Seni dindar bir insan
olarak nitelendirecek hiçbir işlemde, işarette bulunmayacaksın…”
MUSA ÇAM (İzmir) – Yeni mi keşfettiniz Sayın Bakan?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Dolayısıyla 28 Şubatta atılanların
hiçbirinin FETÖ’cü olmadığını söylemek gayet mümkün. Ama bu atılanların FETÖ’yle alakası
olmayan muhafazakâr ve dindar insan olması bugün ve onların atılmasından dolayı ordudaki dengenin
de bozulmuş olmasının aslında ciddi sonuçları var.
Biz şunu şey yapmıyoruz: Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir emir komuta yapısı vardır. Hiçbir şekilde,
ben Millî Savunma Bakanı olduğum gün verdiğim ilk demeç şudur: “Amiri yerine ağabeyinden talimat
alan hiç kimseyle çalışmam.” Evet, Türk Silahlı Kuvvetlerinde amirinden, komutanının dışından kim,
nereden talimat alırsa alsın bu kesinlikle kabul edilemez. Bunu bilmek durumundayız. Onun için 28
Şubat sürecinin bütün uygulamaları FETÖ tarafından ayakta alkışlanmıştır bunu bilmenizi isteriz.
Çünkü 28 Şubat sürecinde yapılan dindarlara yönelik bu yanlış uygulamalar FETÖ’nün önünü tamamen
açmıştır ve toplumda da FETÖ’nun meşruiyet bulması noktasında onlara ciddi güç vermiştir. Bunu
görmek durumundayız. Bir daha aynı sonuçlarla karşı karşıya kalmamak için gerek 12 Eylül sonrası
dönemi gerek 28 Şubat sürecini çok iyi değerlendirmek durumundayız.
Bugün, bakınız, şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ’yle iltisaklı olduğu düşünülen işte
150’nin üzerinde general ihraç edildi; bazıları tutuklu, bazıları serbest.
Şimdi, bir korgeneralin, bir orgeneralin o rütbeye gelmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinde kaç yıl
geçirmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz, general olması için de kaç yıl geçirmesi gerektiğini hepimiz
biliyoruz, bunların kimler tarafından hangi askerî şûralarda general yapıldığını da biliyoruz; burada
kimin hangi notu verdiği de Genelkurmay arşivlerinde var. Dolayısıyla bu generallerden, amirallerden
veya Türk Silahlı Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasından siyasi iktidarı, sadece AK PARTİ iktidarını
demiyorum, daha önceki iktidarları da sorumlu tutmak büyük bir haksızlık olur. Peki, sorumlu kim?
Burada çok ciddi sistemik bir eksik var; o da değerli arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin demokratik
denetiminin maalesef yeterince yapılmaması. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesi eline silah verdiği bir
kurumunu yeterince denetimsiz bırakamaz. Denetimi yapmadığımız zaman başımıza nelerin geldiğini
görmek durumundayız. Burada da hiç kimseyi bireysel olarak suçlayıp, günah keçisi ilan edip beri
tarafa geçme hakkımız yok. Bu, sistemik bir zaaftır. Bu, Türk Silahlı Kuvvetlerinde maalesef 1960
darbesiyle başlayan Türk Silahlı Kuvvetlerini sivil otoritenin, millî iradenin denetiminin dışında tutan
hatta zaman zaman sorgulanamaz pozisyonuna getiren anlayıştan kaynaklanmıştır.
BÜLENT KUŞOĞULU (Ankara) – O zaman gelecek toplantıda Sayın Bakanım, kuvvet
komutanları da yanınızda olacak demektir; çok da iyi olur.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, bakın, bunları hep konuşmak
durumundayız.
Değerli arkadaşlar, burada demokratik denetimi eğer millî irade zamanında yeterince kurmuş
olsaydı bu problemler bugün değil belki on beş sene, yirmi sene önce, yirmi beş sene önce, otuz sene
önce ortaya çıkacaktı.
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Şimdi, yani şurada bazen gerçekten insaf ölçüsünün kaçtığını düşünüyorum. Biz yaptığımız
çalışmalarda şunu gördük: Askerî liselere giden öğrencilerin 2000 ila 2007 arası 1.598’inin orta
1’inci sınıf kaydı Türkiye’de gözükmüyor. Yani bu çocuklar orta 1’inci sınıfı başka bir yerde okumuş;
Türkiye’de değil, dışarıda. Orta 2’yi, orta 3’ü Türkiye’de okumuş, sonra sadece askerî lise sınavına
girmiş kazanmış ve askerî lisede okumuş.
Şimdi, ben size soruyorum: Ya, nasıl bir yapımız var ki neredeyse her 4 öğrencinin 1’i, askerî lise
sınavını kazanan öğrencinin 1’inin orta 1 bilgileri elimizde yok ve bu bizim dikkatimizi çekmiyor.
Şimdi, bu, korkunç bir sistemik zaaftır. Biz eğer olayı siyasi iktidar olarak veya Mecliste iktidar
muhalefet çekişmesine dönüştürürsek bu sistemik zaafları göremeyiz. Sonuçta, demokrasilerde
iktidarlar geçicidir, önemli olan demokrasinin kendi gücüyle ayakları üzerinde durmasıdır. Bunları
görmek zorundayız.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Bakan, çok önemli bir şey söylediniz, orayı biraz açar
mısınız? Yani nasıl orta 1…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Evet, yani bakınız, şunu da ifade edeyim:
Mesela, bir çalışma daha yaptık. Biliyorsunuz 2010 yılında ciddi bir KPSS skandalı yaşandı. Bu
KPSS skandalında tam puan veya tam puana yakın puan alan kız öğrencilerin 2009 yerel seçimlerinde
-biliyorsunuz sandık seçmen listeleri açık- nerede oturduklarına baktık. Üçerli, beşerli öbek öbek
evlerde oturuyorlar, aynı evlerde oturuyorlar. Aynı kişiler 2010 KPSS sınavında tam veya tam puana
yakın puan alıyorlar ve “2014 yerel seçimlerinde bunlar nerede oturuyorlar?” diye baktık çok büyük bir
kısmı subay lojmanlarında oturuyor.
Şimdi, bunları bizim bir sistem zaafı olarak ortaya koymamız gerekiyor. Pek çok örnek var, yani
inanın, siz düşünün ben bir matematikçiyim, eğitimde “curve sistemi” vardır, çanak eğrisi. Şimdi,
2000 yılından 2013 yılına kadar çanak eğrisinin en üst limiti sürekli eğri olmaktan çıkmış, bir çizgi
hâline dönüşmüş. İyi de yani bir okul komutanının bunu görmemesi mümkün mü? Bunlar o katı emir
komuta zincirinin, sadece ve sadece harbe odaklanması gereken emir komuta zincirinin tüm alanlara
yayılmasının tabii bir sonucudur, bunu kabul etmek durumundayız. Arkadaşlar, emir komuta; savaş,
harbe hazırlık ve harekâtta geçerlidir. Siz kalkar tersane için emir komutayı koyarsanız, eğitimde
emir komutayı koyarsanız, herkes aslına güvenmek zorunda, aslına güvendiği zaman oradaki zincirin
halkalarından bir tanesi veya birkaç tanesi bir yabancı unsurun eline geçtiğinde, sistemin nasıl bir yöne
kayacağını işte 15 Temmuzda hepimiz gördük. Bunun için, burada, daha önce demokratik ülkeler ne
yapmış, buna bakmak durumundayız.
Buradan şimdi bir başka değerlendirmeye özellikle geçmek istiyorum. Bakınız, arkadaşlarımız
şunu söylediler, dediler ki: “Ya, 381 maddelik KHK’ların 225’i Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili.”
Doğru. “Bu kadar kısa sürede bu kadar düzenleme yapılır mı?” Değerli arkadaşlar, Türkiye’deki
Millî Savunma Bakanlığının fonksiyonu, Türkiye’deki asker-sivil ilişkileri, Türkiye’deki bu Prusya
modelinin zamanın çok çok gerisinde kaldığını Türkiye’de çok insan çok iyi biliyordu. Bunlar
bilinmeyen, 15 Temmuzla birlikte ortaya çıkan gerçekler değil; bunlar çok önceden bilinen, zaman
zaman yazılan, çizilen konular. Bu konuda Türkiye’de bir bilgi eksikliği yoktu. En son 2013 yılında,
bir önceki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül bir savunma reform konsepti çalışması yaptırıyor. O
savunma konsepti çalışmasında 3 asker, 3 sivil var. Maalesef o 3 askerden 2 tanesi şu anda FETÖ’den
tutuklu, 1’i de emekli. Diğer 3 sivilin de birlikte yaptığı çalışmalar aslında ortada. Bizim de şu anda
hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin yüzde 90’ından fazlası orada yazılanlar. Bununla ilgili…
ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) – Bu, risk değil mi Sayın Bakanım o zaman?
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Hayır, orada şöyle: İtiraz konuları belli.
Yani aslında ne yapıldığı çok iyi biliniyor, ne yapılması gerektiği de çok iyi biliniyor. Türkiye’de bu
konuyla ilgili bir bilgi eksiği yok. Türkiye’de bu konuyla ilgili maalesef bir irade birliği oluşmamış ve
bu FETÖ’cüler de işte bu noktada gerekli engellemeyi yapmışlar.
Sayın Kuşoğlu’nun bu zırhlı birlikler sorusunu da burada kısaca cevaplayayım. Şimdi, Etimesgut’un
taşınması, Mamak’ın taşınması, İstanbul’daki 66. Mekanize Tugayının taşınması, diğer zırhlı birliklerin
taşınması aslında çok önceden planlanmış ama bizim maalesef ordumuz iç tehdit öncelikli bir yapılanma
içerisinde olduğu için Ankara’nın içinde 2 tane zırhlı birlik bulundurma ihtiyacı hissetmiş. Bunu da
son dönemlerde -gelişen anlayışa- engelleyen FETÖ’cüler. “Bir darbe olduğu zaman hemen tanklar
sokağa çıksın.” Yani arkadaşlar, eğer düşman Ankara’nın içine gelecek de biz buradan tanklarla sokağa
çıkacaksak vay hâlimize. Bu, kesinlikle o dönemde de konuşulmuş, planlamalar yapılmış, sadece
Ankara ve İstanbul’la ilgili değil, bazı yerlerdeki zırhlı birliklerin şehir dışına çıkarılması konusu
çok önceden Genelkurmayda, kuvvetlerde çalışılmış bir konu. Ama, engellenmesinin gerekçesini 15
Temmuzda net olarak gördük. Bu açıdan, bizim şu anda yaptığımız düzenlemeler değerli arkadaşlar,
kesinlikle çok alelacele yapılmış, böyle oldubittiye getirilmiş düzenlemeler değil. Şu anda demokratik
ülkelerin bazılarının yetmiş sene, bazılarının yüz sene önce yaptığı düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.
Bir arkadaşımız özellikle işte “Orduyu 7’ye böldünüz.” dedi. Değerli arkadaşlar, bu gerçekten çok
haksız bir itham. Yaptığımız iş şu: Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde taşıyamayacağı kadar çok ağır bir
yük vardı. Siz düşünün, demokratik bir ülkede Millî Savunma Bakanlığının yapması gereken işlerin
yüzde 80’inden fazlasını bizde Genelkurmay yapıyor. Böyle bir şeyde, Sağlık Bakanlığının yapması
gereken işlerin bir kısmını Genelkurmay yapıyor. Bazı diğer devlet kurumlarının yapması gereken
işlerin önemli bir kısmını Genelkurmay yapıyor. Niye? Çünkü askerle sivili biz katı olarak ayırmışız,
askerin bulunduğu her alanı biz sivilden izole etmişiz. Böyle olunca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asıl işi
olan harbe hazırlığına, harekâta, istihbarata, muhabereye, teşkilata, eğitime yeteri kadar odaklanmak
mümkün olabilir mi? Bunun mümkün olmadığını 15 Temmuzda gördük. 150 tane general darbeye
teşebbüs eder de bunu karargâh nasıl bilmez. Bunu A Genelkurmay Başkanı, B Genelkurmay Başkanı,
C Genelkurmay Başkanına fatura edip bu işin içinden çıkamayız, burada çok ciddi bir sistemik sorun
var. Ve bu sorunlar bilinmeyen sorunlar değil. Demokratik ülkelerin yetmiş sene, yüz sene önce
çözdüğü sorunları biz, şimdi, 15 Temmuzdan sonra çözmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de Türk
Silahlı Kuvvetlerinin gereksiz bütün yüklerden arındırılmasını hedefliyoruz.
Bakınız arkadaşlar, bir Genelkurmay Başkanı düşünün, hem askerî fabrikayla uğraşacak, hem
tersaneyle uğraşacak, hem hastaneyle uğraşacak, hem tıp fakültesiyle uğraşacak, hem ordueviyle
uğraşacak, hem dikimeviyle uğraşacak, hem personelin tamamıyla uğraşacak, bu insan ne zaman harekâta
zaman bulacak? Bunu, burada bakın, iktidar muhalefet değişmez. Hepimiz ordumuza güveniyoruz
değil mi? Ordusuna güvenmeyen içimizde kimse var mı? Eğer bunu zaten, ordumuza güvenmezsek,
kendimizi güvende hissedemeyiz. O zaman yapmamız gereken, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili yapısal
sorunları net olarak ortaya koymak ve buradaki alınması gereken yapısal tedbirleri de bire bir hayata
geçirmek. Burada şu anda, bizim bu 225 diye Sayın Temizel’in ifade ettiği düzenlemenin özünde bu
yatıyor.
Evet, biz Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksiz bütün yüklerini alıyoruz. Kardeşim, tersane mi, bırak
bunu siviller işletsin ama içinde asker de olsun. Fakat, idareciliğini, devamlılık gerektiren bir iş olduğu
için bırakın asker ve sivil birlikte yapsın. Şimdi, düşünün bir Millî Savunma Bakanlığı, bakandan ve
2011’de gelen bakan yardımcısının dışında hiç sivil yok idari kadroda. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun
getirdiği çarpıklıkları görüyoruz. Bugün biz NATO üyesiyiz, NATO üyesi ülkelerin yapılanmalarının
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hepsini biliyoruz. Bu noktada, elbette, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üzerindeki yapısal, daha doğrusu
bütün gereksiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin asli işinin dışındaki yükleri almak zorundayız, bunu
bugün yapmazsak vebal altında oluruz. Bunu yaparken elbette darbe tecrübesi olan ülkelerin geçirdiği
o deneyimleri de ne yapmak durumundayız, göz önüne almak durumundayız. Bu darbe tecrübesi olan
bütün ülkeler eline silah verdiği kişiyle ilgili demokratik denetimi başarmış; Amerika’da da bu sıkıntılar
yaşanmış, Almanya’da da yaşanmış, Fransa’da da yaşanmış, pek çok ülkede bu sıkıntılar yaşanmış.
Çözüm ne? Çözüm, bir: Demokratik denetimin artırılması. İki: Gücün dengelenmesi.
Değerli arkadaşlar, şunu bilmek durumundayız: Elinde silah olan kişiye bütün yetkiyi verdiğiniz
zaman kendinde insan üstü güçler vehmedebilir. Bunun da nasıl sonuçlar doğurduğunu Türkiye
olarak biz yaşadığımız acı tecrübelerle biliyoruz. Maalesef, 1960’da bir darbe yaşadık. 1971’de
muhtıra yaşadık, aradaki o diğer teşebbüsleri saymıyorum. 1980’de bir darbe yaşadık. 1997’de 28
Şubatı yaşadık. 2007’de e-muhtıra yaşadık. Şimdi, 15 Temmuzu yaşadık. Şimdi 6 defa darbe geçirmiş
bir ülkenin sorumluları olarak, elbette, bir daha bunların tekrarlanmaması, bir daha Türk Silahlı
Kuvvetlerine sızmanın olmaması, hangi cemaat olursa olsun, hangi ideolojik yapı olursa olsun, hangi
organize yapı olursa olsun, bunların Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmaması için gerekli tedbirleri almak
bizim boynumuzun borcudur, en büyük sorumluluğumuzdur. Şimdi bu düzenlemelerle bunu yapmaya
çalışıyoruz. Demokratik ülkeler gücü dengelemeyi çok önemsemişler.
Şimdi, bazı arkadaşlarımız, maalesef, bilgi sahibi olmadan çok fikir ileri sürüyorlar ve çok ciddi
eleştiriler yapıyorlar. Değerli arkadaşlar, evet, bakınız, bugün Amerikan Genelkurmay Başkanının
hiçbir kuvvet komutanına talimat verme yetkisi yoktur, talimat verme yetkisi Amerikan Başkanının
veya onun adına Savunma Bakanınındır. Şimdi biz, bazı kavramları o kadar kutsallaştırdık ki ondan
sonra bir sorgulama ihtiyacı da hissetmediğimiz için belli çok ciddi sonuçlarla karşılaştıktan sonra
“Ya, acaba ne oldu?” diye değerlendirme yapıyoruz. Bugün İngiltere’nin Başbakanı doğrudan hava
kuvvetleri komutanına emir verme hakkına sahiptir, doğrudan, ne Genelkurmay Başkanına ne kuvvet
komutanları yani arada mekanizmayı atlayarak direkt emir verir. Almanya’nın Savunma Bakanı Deniz
Kuvvetleri Komutanına doğrudan talimat verir, Genelkurmay Başkanını atlar. Neden? Bu kadar gücü
verdiğiniz kişinin mutlaka çapraz olarak kontrolünü de sağlamak durumundasınız. Bununla ilgili
demokratik ülkelerin tecrübelerinde mutlaka gücün dengelenmesi var.
Şimdi, jandarmamız bir güvenlik kuvvetidir. Güvenlik kuvvetinin güvenlikle ilgili bakanlığa bağlı
olması gerekmez mi? Jandarmanın yaptığı iş bütünüyle güvenlik işi, kolluk kuvveti. E, kolluk kuvvetini
niye Genelkurmay Başkanına bağlı tutuyoruz? Bununla ilgili zaman zaman bazı düzenlemeler yapıldı
ama gelen tepkiler düzenlemeleri hep sınırlı tuttu. Şimdi ne yaptık? Tamamen Jandarmayı İçişleri
Bakanlığına bağladık. Elbette, bir seferberlik durumunda, bir savaş durumunda her şey ordunun emrine
girer, sadece Jandarma değil ki. Dolayısıyla, burada yapılan düzenlemelerin hiçbirisi Türk ordusunun
gücünü zayıflatmak için değil, aksine Türk ordusunun gereksiz yüklerini almak ve asli işine odaklamak.
Şimdi, burada çok dikkatinizi çekmek istediğim bir başka konu da şu: Değerli arkadaşlar,
biz harekâtta, istihbaratta, muhaberede ve eğitimde emir komuta birliğini bozmadık. Harekâtta
Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanına da onun altına da bütün şeye kadar emir verme hakkını ve
yetkisini şu anda haizdir. Yaptığımız kanunla, KHK’yla, sonra kanunlaştığı düzenlemede bu konuda,
emir komutada en küçük bir aksama yok.
Şimdi bakın, biz bu KHK’yı çıkardıktan sonra -Türkiye çok önemli harekâtlar yürütüyor bir
tanesi “Fırat Kalkanı” harekâtı- şu ana kadar siz emir komutada en küçük bir zaaf gördünüz mü? Niye?
Genelkurmayın asli işi o, orada tam bir emir komuta birliği var. İç güvenlik harekâtı yürütüyoruz, en
küçük bir emir komuta zafiyeti yok. Aksine, şöyle bir 15 Temmuz öncesiyle 15 Temmuz sonrasına
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bir bakın, Genelkurmay Başkanının bölgeye yaptığı ziyaretleri bir karşılaştırın. Şu anda Genelkurmay
Başkanlığı üzerindeki gereksiz yüklerin çoğu alındığı için çok daha harekâta odaklanmış durumda.
Bundan kim kazançlı çıkıyor? 15 Temmuzun moral bozukluğu Fırat Kalkanı harekâtıyla ve iç güvenlik
harekâtıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üzerinden büyük oranda kalktı. Şu son birkaç günde Fırat
Kalkanı’yla yüzlerce kilometrelik alan DEAŞ’tan temizlendi; bunu, bizim ordumuzun desteğiyle Özgür
Suriye Ordusu yapıyor. Burada emir komuta zincirinde bir kopma yok ama takdir edersiniz ki askerin
asli işi olmayan konularda da biz emir komuta diye bir şeye saplanıp kalmayalım, bu bizim sistemik
zaaflarımızı örtmesin; bütün endişemiz, bütün hassasiyetimiz bu. Bu konuyla ilgili de gerçekten samimi
olarak eleştirilerin hepsini dikkate aldık, gerek yüz yüze gerekse basından okuduğumuz veya değişik
vesilelerle bize ulaşan bütün eleştirileri dikkate aldık. Ama şunu bilmemiz gerekiyor: Mesela, Türkiye’de
hastane hizmetini en iyi yapan Sağlık Bakanlığıdır. Askerî hastanelerimizi de Sağlık Bakanlığı işletsin,
hem de tam kapasiteyle işletsin çünkü bizim hastanelerimizin, askerî hastanelerimizin önemli bir kısmı
yüzde 20 kapasitenin altında çalışıyor. E, yazık, günah, bu da milletin malı. Ama askerî tabip ihtiyacımızı
da göz ardı etmedik. Buna dedik ki: Sağlık Bilimleri Üniversitesi kendine misyon edinecek, GATA’nın
gördüğü işlevi tamamen yerine getirecek, hatta bu konuda çok daha ileri adımlar atacak. Şimdi, bunlar,
sistemde bir boşluk oluşmaması için gösterdiğimiz gayretler.
Konuşmamda da ifade ettim, askerî tabip olarak öğrencileri alacağız, okutacağız ve kışlalarımıza,
gemilerimize, üslerimize göndereceğiz. Burada hiçbir şekilde boşluk olmayacak. İhtiyaç duyduğumuz
anda da Sağlık Bakanlığı bize gerekli doktoru vermek zorunda olacak. Şu anda güneydoğuda askerî
tabip olarak görevini yapan arkadaşlarımızın mecburi hizmetini de yapmış sayılmasıyla ilgili bir
düzenlemeyi getiriyoruz yani hiçbir şekilde burada boşluğa müsaade etmeyeceğiz.
Bu baskılar nedeniyle ayrılan öğrencilerle ilgili zaten onların biliyorsunuz ödenmemiş borçlarını
sildik. Artı, pilotlarla ilgili geri dönüş imkânı getirdik, tekrar sınav açtık. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Kriptoloji Enstitüsü konusu… TÜBİTAK benim sorumluluğumda olduğu dönemde, maalesef, o
dönemde devletin bütün kurumlarına sızdıkları gibi TÜBİTAK’ın Kriptoloji Enstitüsüne de özellikle
sızmışlar. Mesela, TÜBİTAK’ta Temel Bilimler Enstitüsü vardır yani bilim ve eğitimle uğraşanların
en çok ilgi göstermesi gereken enstitüye hiç ilgi göstermemişler, hiç yok ama Kriptolojide neredeyse
onların dışında adam kalmamış. Bu 17-25 Aralıktan hemen sonra orada ciddi bir temizlik yaptık ve
gerçekten oradaki bu yapıyı tamamen dağıttık.
13 milyar dolar konusunda, Sayın Bakanım, bunlar tabii bütçelerdeki var olan fasıllardan da
harcanıyor, tamamının da genel bütçeden harcandığını söylemek doğru değil. Kızılay’ın bildiğim
kadarıyla harcamaları var, diğer kurumların harcamaları var, AFAD’ın var. Onlar zaten zaruri
ihtiyaçlardan harcanıyor ama Maliye Bakanımız ve zannediyorum ilgili bakanlarımız bu konuda çok
daha geniş bilgi verir.
Sayın Günal burada değil ama 2015 bütçesi konusunda Sayın Kuşoğlu’nun da getirdiği eleştiri
vardı. Aslında, özellikle SSDF’nin genel bütçe kapsamı dışında bırakılması, SSM’nin idari giderlerinin
bütçede yer alması bizim 5018 sayılı Kanun’dan geliyor. Burada niye bütçe yapamıyoruz? Çünkü
bütçeyi Savunma Sanayi İcra Komitesinin kararlarına göre oluşturmak durumundayız. Orada Savunma
Sanayii Destekleme Fonu’nda bir para var. Bu parayı… Elimizde projeler var, Savunma Sanayi İcra
Komitesi toplanıyor, “Şu şu projelerin başlaması.” diyor ve ondan sonra onun bütçelemesi daha sonra
yapılıyor. Dolayısıyla yıllık bütçeleme yapılmaması bundan dolayı ama kesin hesap konusunda bir
teknik hata var; onu özellikle söylemek durumundayım. O da Maliye Bakanlığının programından
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kaynaklanan bir teknik hata. Bu teknik hata şu anda düzeltiliyor ve özellikle borç ve alacak sütunu
toplamındaki farklılıklar ortadan kaldırılıyor. Bu da şu anda bizim özellikle fark edip düzelttiğimiz
konulardan bir tanesi.
KADİM DURMAZ (Tokat) – Sayın Bakanım, 2002’den itibaren YAŞ’larla ilgili bir bilgilendirme
yapmıyorsunuz yani 2002’den sonra olmadı çünkü…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Hangisi?
KADİM DURMAZ (Tokat) – Yani 2002’den itibaren Yüksek Askerî Şûra kararları ve o konuda
yaşananlarla ilgili bilgi verecektiniz. Hem eleştiri hem öz eleştiri…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Orada şöyle söyleyeyim: 2002’den sonra,
biliyorsunuz, Yüksek Askerî Şûra kararlarına zaman zaman Millî Savunma Bakanı ve Sayın Başbakan
şerh koydu ama bu kararlar şerh koymalarına rağmen yürürlükte oldu, kararlar engellenmedi. 2010
yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle…
KADİM DURMAZ (Tokat) – Ama ihraç edilen birçok subay iktidar partisi belediyelerinde yüksek
maaşla, özel kadrolarla…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, biraz önce onu söyledim. Siz eğer
maalesef bazen bilmeyerek bazen yanlış bilgilendirmeyle, bazen de bilerek gerçek dindarları ordudan
atarsanız, bu insanların ordudan atılması bir cezadır, ikinci bir ceza vermeye gerek var mı?
KADİM DURMAZ (Tokat) – Doğru bilgilenin Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Bu insanlar gider işe başvurur, ötekiler
ihtiyaç bildirir, bunları alabilirler. Yani orada yapılan işin hukuka aykırı bir yönü yok ama 2010
referandumundan sonra Yüksek Askerî Şûradaki ilişik kesme kararları biliyorsunuz yargı denetimine
açıldı, 2010 referandumuyla, Anayasa değişikliğiyle bu sağlanmış oldu.
Rezerv pilot uygulamasını şimdi ilk kanun hükmünde kararnameye koyuyoruz yani rezerv pilot
uygulamasını özellikle yapacağız.
ASELSAN’daki mühendislerin konusu şu anda yargıda biliyorsunuz. O konuyu özellikle biz de
önemsiyoruz.
Millî İşletim Sistemi Pardus gerçekten çok önemli bir konu. Ben Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanıyken bu konuya çok ciddi özel ağırlık vermiştim. Bu Bakanlığa gelince de şu anda TÜBİTAK
ve HAVELSAN bir protokol imzaladı ve bütün kamuya yaygınlaştırılması için çok güzel bir çalışmayı
başlattılar. Bundan dolayı da çok memnunum.
Sami Çakır Bey’in özellikle görüşlerini ben de paylaşıyorum. Türkiye’nin iki temel prensibi var
bu konuda. Bir: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda
sulh...” Bu bizim için temel bir prensiptir. Biz, ne Suriye’nin ne Irak’ın ne bir başka ülkenin toprak
bütünlüğünde gözü olan bir ülke değiliz.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – FETÖ’cüler kullandı onu.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Onlar “Yurtta sulh” dediler, “cihanda
sulh”u koymadılar.
İkincisi de Ziya Paşa’nın “Eğer istersen sulhu salah her daim hazır ol cenge.” Şimdi, bu felsefeyle
bütün ordumuzun hem caydırıcı gücünü artırıyoruz hem de gelecek tehditlere yönelik hazırlığımızı
yapıyoruz.
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Sayın Kuşoğlu’nun bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok küçük bir kısmının katılması konusu…
Bunu rakamlandıramıyoruz yani bir numerik, bir değerlendirme yapamıyoruz. Bunun sebebi; bir: Kendi
iradesi dışında askerî birliklerin dışına çıkarılanlar var. Biraz önce bu Siirt örneğini verdim. İki: Çıkmak
istediği hâlde halkın önüne geçip… Mesela, bizim donanmada şeyi kapattılar. Gölcük’te donanmanın
girişini kapattık o zaman işte belediyenin araçlarıyla, diğer şeylerle. İşte Mamak’ta DSİ’nin araçlarıyla,
büyük şehrin araçlarıyla şeyin önünü kapattık. Bir taraftan çıkmak isteyip çıkamayanlar var, bir taraftan
da başka bir amaçla çıkarıldığını yani darbe amacıyla çıkmayanlar var. Bir tarafta karargâhta oturup
darbeyi yönetenler var, bir tarafta kendi kışlalarında oturup darbeyi yönetenler var, bir taraftan da işte
masum erler veya öğrenciler var. Bu noktada kesin bir rakam vermek mümkün değil ama Türk Silahlı
Kuvvetlerinin çok büyük bir kısmının bu darbeye hem katılmadığını hem de karşı olduğunu bilmek
bizim için çok önemli. Bunu biliyoruz ama bunu özellikle bütün yargı süreçleri sonuçlandıktan sonra
ancak rakamlandırabileceğimizi de düşünüyoruz.
İşte “Bu kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığının ayrılması, bağı koparır.”
konusunda kesinlikle buna katılmıyoruz. Harekâtla ilgili konularda hiçbir kopma yok ama Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Millî Savunma Bakanlığı ile kuvvet komutanlarının
bizzat çalışmasının şu anda, şu kısa sürede bile büyük faydasını gördük. Burada da emir-komuta
zincirinde en küçük bir zaafımız oluşmadı, inşallah bundan sonra da oluşmayacak.
Mürted’le ilgili konuda…
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Amerikan sistemi çok farklı Sayın Bakan. Biraz hızlı girdiniz o
konuya. Zaafları ortaya çıkacak. Bunu ayrıca konuşalım. Sizi bölmeyeyim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Peki.
Şimdi, Mürted konusunda, şu anda Mürted’deki F16’ları ve şeyleri kaldırıyoruz. Mürted’i hem
TAI’nin kullanımına devam etmesi -ki orada önemli projelerimiz var- hem Kahramankazan’a bu
15 Temmuzdaki yaşanan olaylar nedeniyle güzel bir park yapılması hem de gerektiğinde bir yedek
havaalanı olarak çalışması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Şu anda nihai karar henüz tam olarak
oluşmadı.
Askerî birlikleri şu anda taşıdık. Hem sorunuza da cevap vermiş olayım. Çok daha önceden
planlanan Polatlı’da bir Zırhlı Birlikler Eğitim Okulu var. Bakın, şu anda aslında yaptığımız işlerin
büyük bir kısmı daha önce planlanmış çalışmalar. Türk Silahlı Kuvvetleri biliyor ki Mamak’ta tank
eğitimi yapamazsınız. Yapabilir misiniz yani Mamak’ta tank eğitimi olur mu? Şimdi, bunu planlamışlar,
bunu beş sene, on sene önce planlamışlar ama niyeyse bir türlü harekete geçilememiş, geçilememesinin
sebebi 15 Temmuzda çıktı ortaya. Şimdi, daha önceden alınan kararlar bir gözden geçirildi ve Polatlı’da
şu anda kamulaştırma bitti, orada yeni bir büyük eğitim merkezi yapılacak zırhlı araçlarla ilgili. Şu anda
Çankırı’ya taşındık ki Çankırı’dan da şu anda Silopi’ye sevkiyat yapıldı o bölgedeki hareketlilikten
dolayı.
Tabii, ben, Sayın Tamaylıgil’in o konudaki “İçim cız etti.” konusunu görmedim yani ellerinde
poşetler… Oradaki arkadaşlarımla da bakacağım “Nedir durum?” diye. Yani, şu anda Türk Silahlı
Kuvvetlerinin inanın bütün ihtiyaçları en üst seviyede karşılanıyor. Ancak bu mesleğin bir askerlik
mesleği olduğunu, askerlik mesleğinin barışta da savaş koşullarına alışma, alıştırma gibi bir yönünün
de olduğunu bilmek durumundayız. Onun için, bazen bir anne olarak, bir baba olarak içimizin cız
edeceği konuların bir askerî gereklilik olarak da bazen değerlendirildiğini bilmek durumundayız. Ama
ben yine de konuya özellikle baktıracağım çünkü o konuda biz Türk Silahlı Kuvvetlerinin işleyişine
karışmıyoruz. Yani, hani bazen “Niye çocuklara – işte diyelim ki- yarım ekmek yerine bir ekmek
vermediniz?” gibi bir soruyu biz sormuyoruz. Biz onların ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak bütçeyi
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kendilerine tahsis ediyoruz. Herhangi bir tedarik sorununun yaşanmaması için de Millî Savunma
Bakanlığı olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ondan sonrası bazen eğitimin bir parçası
olabiliyor, bazen askerî gereklilik olabiliyor yani bunun çok detayına girmiyoruz.
Burada 2015 kesin hesabı… Bu Sabiha Gökçen konusunda, Sayın Kuşoğlu’nun söylediği konu…
Bu aslında yine başka bir hesapta, alacak hesabına şey yapılmış teknik bir konu yani bir teknik hata
var ama Millî Savunma Bakanı olarak söylüyorum, Savunma Sanayi Müsteşarlığından sorumlu bir
bakan olarak söylüyorum, biz bu Sabiha Gökçen’i değerinde satalım, oradan gelen kaynağı da Türk
Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna, yeni projeler için kullanalım diye düşüncemiz var. Bunu
Sayın Başbakanımıza da sunduk ama tabii ki bunun bir hesap kitap meselesi olduğunu da özellikle…
Bu personel alımı yoluyla istihdam... Şimdi, takdir edersiniz ki şu anda savunma sanayisinde son
yıllarda çok büyük projeler yürüyor. Bu projelerin sadece oradaki devlet memurlarıyla sürdürülmesi
mümkün olmuyor, bazen çok çok özel nitelikler gerekiyor, onu da sizin devlet memurları içerisinden
bulma şansınız olmuyor. O zaman yapmak durumunda olduğunuz şey, burada hizmet satın almak, bunu
da STM üzerinden yapıyoruz.
Sayın Durmaz’ın söylediği konu önemli bir konu. Bu askerler, erler, bu darbeye götürülen çocuklar
var. Bunların içerisinde şehit olanlar da var. Şimdi onunla ilgili bir özel komisyon kurdurduk. Bazıları
şöyle bilinemiyor: “Acaba direndi de darbeciler mi vurdu çocuğu yoksa başka bir şey mi oldu?” konusu
şu anda bir komisyon tarafından araştırılıyor. Bu komisyonun araştırması sonuçlanınca biz bunu hem
adli yargıya göndereceğiz hem de kendi içimizde bununla ilgili işlemleri yapacağız. Biraz daha bu
konuda sabır istiyoruz çünkü…
KADİM DURMAZ (Tokat) – İlk günkü kararlar, çok ailenin, evladını kaybetmiş bir ailenin
böyle onurunu incitici, etrafından suçlayıcı, hatta onun namazını kıldıran imamın dahi meslekten
uzaklaştırılması boyutuyla bir vaka.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Durmaz, o günkü psikolojiyi takdir
edersiniz ki hiç kimsenin tek başına yönetmesi mümkün değildi. Burada, biz, şimdi…
KADİM DURMAZ (Tokat) – Ama Sayın Bakanım, bir hazırlık var gibi. Şöyle: Mesela, ertesi gün
20 bin tane subay, astsubay uzaklaştırılıyor şırak diye. Yani sanki bir hazırlık da var, plan kademeli
uygulanıyor gibi de oluyor.
BAŞKAN – Sayın Bakan, bir dakika.
Ek süre vereceğim.
Buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, değerli arkadaşlar yani bu FETÖ…
KADİM DURMAZ (Tokat) – Biz öğrenelim, insanları da doğru bilgilendirelim. Bizim derdimiz
bu.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Hayır, hayır, şöyle: Şimdi, bu FETÖ…
Özellikle 2014’teki bu 17-25 aralıktan sonra devletin tüm birimleri bu konuyla ilgili çok ciddi çalışma
yaptı. Aslında 7 Şubat MİT krizinde bunların kesinlikle dış irtibatının, bağlantısının olduğu kanaatine
varıldı ve ondan sonra sistematik mücadele başladı. Ama 17-25’ten hemen sonra, bunların özellikle
bütün kurumlardaki yapılanması bütün devlet kurumları tarafından çalışıldı, istihbarat birimleri buna
çalıştı. Yani, son, eğer bu darbeye teşebbüs etmeselerdi 30 Ağustos Şûrası’nda -ki ben de Millî Savunma
Bakanı olarak Şûra’ya girecektim- çok ciddi sayıda, bugün içeride olan FETÖ’cülerin çok önemli bir
kısmı zaten ordudan atılacaktı. Bunu onlar da biliyorlar.
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Hatırlarsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yargıtayın ve Danıştayın yapısını düzenleyen
yeni bir düzenleme çıkmıştı ve o düzenlemeden sonra bütün yüksek yargıçlar havuza alınmıştı, tekrar
atamaları yapılacaktı. Aslında, 15 Temmuzu tetikleyen olaylardan bazıları da bunlar. Dolayısıyla, bir
günde tespit edilmiş değil. Devletin daha önce yaptığı hazırlıklar, özellikle son üç dört yıldır yapılan
hazırlıklar bu çalışmalara bir temel oluşturdu. O açıdan, yalnız şunu söyleyeyim: Bu ailelerimiz endişe
etmesinler, onların acılarını anlıyoruz. Acıların en büyüğü de yavrularının bu noktada, özellikle hak
etmediği bir şekilde anılmasıdır. Bununla ilgili çalışmamız sürüyor. Yine, Balıkesirli bir ailemizle
görüştüm ben. Bu çalışmamız sürüyor, bunu bitirince inşallah kimin hakkı neyse bunu teslim edeceğiz.
Bunda tereddüdünüz olmasın.
KADİM DURMAZ (Tokat) – “Şehit” ifadesi kullandınız, o akşam ölen erbaşlar için, erler için
“şehit” dediniz. Acaba bunlar şehit mi sayılacak?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, bakın, şöyle bir olay oluyor
-Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili arkadaşlarımızdan birisi sorduğum için ben detaylı
araştırdım- şöyle bir olay gelişmiş: Mürted’de o gün darbecilerle beraber olan askerlerden birisi, adı
soyadı var şu anda.
KADİM DURMAZ (Tokat) – Er mi?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Yok, er değil, subay.
Bakıyor ki, bunlar vatandaşa ateş ediyorlar, Meclisi bombalıyorlar. Bu, sizin yaptığınız yanlış diye
bunlardan ayrılıyor. Bunlardan ayrılınca bu konuşur, bizi ele verir diye arkadan vuruyorlar bunu.
Şimdi, başlangıçta darbecilerle beraber ama darbecilerin bu tavrını görünce ayrılıyor, ayrıldığı
için de vuruluyor. Şimdi, bunlar şehit mi, değil mi konusu, bunları ne yapacak, sonuçta, yargı bir
süreçten sonra ortaya koyacak. Ama, Sayın Durmaz’ın ifade ettiği gibi bu konuda 8 erimiz var, bunların
durumunu tek tek inceleyip sonuçlandıracağız. Eğer gerçekten bu darbeciler tarafından vurulduysa bu
yavrularımız, askerlerimiz elbette ki onlara şehit unvanını, ne yapacağız, vereceğiz ve itibarlarını iade
edeceğiz. Ama, başka bir şey olduysa...
KADİM DURMAZ (Tokat) – Çözüm gibi şöyle de dedim ben: “Evladınızı almayın Adli Tıptan,
birkaç gün sonra olay netleşsin, ondan sonra alın.” Ama aileye böyle yerel dinamikler ve akrabalarını
araya koydular, “Alın, götürün bir an önce evladınızı.” dediler. Ama, anne de baba da o günden bu yana
iki gözü iki çeşme. Bir taraftan toplum tarafından sosyolojik olarak dışlanmışlığı, ezikliği, bir taraftan
da diğerinin acısı.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Durmaz, bunu çok iyi anlıyorum ama
inşallah, elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduğumuzu da bilmenizi istiyorum.
KADİM DURMAZ (Tokat) – Eyvallah.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Bu “Askerî okullarla ilgili seri kararlar
alındı.” eleştirisine, değerli arkadaşlar, bu okulların, askerî okulların, askerî liseler, harp okulları,
kurmay okulları yani harp akademilerinin çok uzun yıllardır FETÖ’nün denetiminde olduğunu artık
biliyoruz.
MUSA ÇAM (İzmir) – Yeni mi biliyorsunuz yoksa on dört yıllık iktidarınız döneminde hiç mi fark
edilmedi?
BAŞKAN – Polemik...
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Çam, bunu samimiyetle sorduğunuzu
varsayarak özellikle söylüyorum: Bu özellikle 7 Şubat MİT krizinden sonra, o güne kadar zaten
Hükûmet Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütçesini veriyordu, kendi içerisinde de bir işleyişi vardı, çok da
işlerine müdahale etmiyordu, biliyorsunuz. Yani, bu sadece AK PARTİ Hükûmeti için değil, daha önce
iktidar olan bütün partilerde genel eğilim buydu ama 7 Şubat ve özellikle 17-25 Aralıktan sonra bu
konulara eğilince ne kadar vahim bir tablo olduğunu gördük ve ona göre bazı tedbirler almaya çalıştık
ama biraz önce söylediğim o modelden dolayı da çok fazla müdahale şansınız da olmuyor ama ne oldu?
Şimdi, düşünün, burada bu öğrencilerin hangisi FETÖ’cü hangisi değil, belirlemek çok kolay değil.
Sonuçta, biz bu insanların ellerine yarın silah vereceğiz. Onun için dedik ki, bu risk ülke açısından
alınmaz. Bu bir vatan savunması meselesidir. Bu arkadaşlarımızdan- hak kaybına uğramadan- bir
tazminat istemedik. İki: Durumlarına uygun sivil okullara gönderdik. Bunu devletin bekası için yapmak
zorundaydık. Burada yüzde 90’ı FETÖ’cü, yüzde 10’u FETÖ’cü değil, o yüzde 10’u belirlemek için
yüzde 90’ın hepsini bir değerlendirelim demeye ne imkânımız var ne de böyle bir riski alma durumumuz
var. Bunun için buradaki arkadaşlarımızı, hak kaybına sebep olmadan, onlara ilave külfet getirmeden
sivil okullara göndermiş olduk. Bu yaptığımız işin doğru olduğunu düşünüyoruz.
Sayın Durmaz’ın, devlete sahip çıkma yerine devlete sahip olma duygusu benim de çok
önemsediğim bir ifade oldu doğrusu. Kesinlikle hiç kimsenin devlete sahip olma veya Türk Silahlı
Kuvvetlerine sahip olma anlayışına kapılmasını istemiyoruz. Bunun da tek yolu vardır: Demokratik
mekanizmaları en güçlü şekilde işletmek, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde demokratik denetimin
mutlaka olması. Bu noktadaki eksiklerimizi, gediklerimizi diğer ülkelerin tecrübesini de dikkate olarak
yansıtıyoruz, bundan sonra da yansıtmaya devam edeceğiz.
Askerî alanların rant alanı olması konusunda çok ciddi hassasiyetimiz var. Bu noktada, mesela
Etimesgut’la ilgili, biliyorsunuz Millî İstihbarat Teşkilatımıza bir yer verilmişti. Şimdi, Millî
Savunma Bakanlığını hemen, kısa vadede; orta ve uzun vadede de Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet
komutanlıklarını Etimesgut’a taşıyacağız. Bir ay yıldız şeklinde güzel bir mimariyle bir nükleer
savaşta dahi içerisinde harekâtın yönetildiği bir harekât merkezini de şu anda projelendiriyoruz, oraya
taşıyacağız. Ayrıca, Etimesgut’a TÜBİTAK içinde bir yer ayırıyoruz. Şu anda TÜBİTAK merkezde çok
sıkışmıştı. Ben, Bakanlığım döneminden biliyorum. Onlara da şimdi 500-600 dönümlük güzel bir alanı
tahsis edeceğiz yani aslında kamunun ihtiyaçları için büyük oranda kullanacağız.
Takdir edersiniz ki, burada şöyle bir şeyi de değerlendirmek durumundayız: Zaten askerî birlikler
kurulduğu dönemlerde aslında bütün askerî birlikler şehrin dışındaydı ama Türkiye’deki hızlı kentleşme
belli bir süre sonra şehirlerin tam ortasında bıraktı askerî birlikleri. Öyle olunca bunlarla ilgili şimdi
bir planlama yapma ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçla ilgili, aslında 15 Temmuzdan çok önce başlayan
çalışmalar var, bu çalışmaları olgunlaştıracağız. Buradaki temel prensibimiz, bunların kentin ortak
kullanımına bırakılması ama takdir edersiniz ki, yeni yerlerde bizim de taşınmayla ilgili, altyapıyla
ilgili ihtiyaçlarımız var. bu ihtiyaçların karşılanmasını da sağlamak durumundayız.
Arkadaşlar, Sayın Başbakanımız bu gazilikle ilgili bir talimat verdi. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Millî Savunma Bakanı ben ve diğer ilgili arkadaşlarla yakında bir araya
geleceğiz ve bu gaziliğin tanımı, gazilikle ilgili işte Sağlık Yönetmeliği, bunların hepsini bir gözden
geçireceğiz. Ancak şunda, bir noktayı belki vurgulamakta da fayda görürüm, o da şu: Şimdi, bir defaya
mahsus olmuş 15 Temmuz gibi bir olayı genelleyerek bir kıyaslama konusu yapmayı ben hakperestlik
olarak görmüyorum. Bakınız, 15 Temmuzda sokağa çıkan hiç kimse “Ben buradan bir kurşun yersem
veya burada ölürsem bana devlet şunu verecek, bunu verecek.” diye sokağa çıkmadı.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Doğudakiler de Sayın Bakanım.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Arkadaşlar, bir defaya mahsus olan -bakın,
devlet yönetiyoruz- bir olayla ve başlangıçta kuralı belli olmayan bir hadisede hangi gazi -şimdi size
soruyorum- bir uzvunu “Bana şu haklar verilsin.” diye kaybetmek ister? Bu, tamamen vatan sevgisinden
kaynaklanan ve hiçbir hesabı olmayan bir davranıştır. Dolayısıyla, bunlara bir pozitif ayrımcılığın
yapılması bir polemik konusu olmamalı. Bu, şu anlama da gelmemeli: Mevcut sistemdeki eksikleri...
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – “Bir defa.” gerekçe değil, olmadı.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Bunu getiriyorum.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Söylememiş olun bunu.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Kuşoğlu, bakın, bu önemli bir konu,
neden önemli bir konu? Çünkü, bu, bizim gazilerle ilgili sorunları göz ardı edelim anlamı taşımıyor.
Elbette onları oturacağız konuşacağız. Daha önceden aslında bu konuyla ilgili bir çalışma yapma
kararı almıştık ama süreç öyle bir gelişti ki, şeytan taşlamaktan tavaf etmeye zaman bulamadığımız bir
dönemi yaşadık. Dolayısıyla, şimdi, gazilikle ilgili, gazilerin sorunlarıyla ilgili konuları baştan aşağı
tekrar düzenleyeceğiz, değerlendireceğiz ama şunlar ricam...
BAŞKAN – Sayın Bakanım, tek başına o da yeterli değil. Şu an, şehit yakınları ve gazilerle
ilgili -yanlış hatırlamıyorsam- 19 ayrı kanunda yapmış olduğumuz düzenlemeler var. Bunun için Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bir daire başkanlığı da oluşturuldu. Bizim, mutlaka süratle hem
düzenlemeyi yapmamız hem de bütünleşik bir yasayı çıkarmamız lazım. Bunu zaten Fatma Bakanımıza
da ilettik hız verilmesini konusunu.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, bu konuda Sayın
Başbakanımızın açık bir talimatı var, o yaptığı konuşmadan sonraki grupta kapalı bölümde bu talimatı
hepimize verdi ve biz bu çalışmayı başlatıyoruz.
BAŞKAN – Onu bilmiyoruz. Biz ona katılamadığımız için, buradaydık herhâlde.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Evet yani bir şey de Sayın Başbakanımızın
talimatı var. Bunu en güzel şekilde sonuçlandıracağız.
BAŞKAN – Beş altı yıllık birikim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Ama, bir defaya mahsus bir olayı bir genel
yaklaşımla kıyaslamak...
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Kimse evladını şehit olsun diye göndermiyor.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Tabii ki, gayet tabii.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Ama, o da bir defaya mahsus yani böyle bir ayrım yapmayın
lütfen yani bu çok talihsiz bir açıklama “Bir defaya mahsus.”
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Kuşoğlu, bakın, burada...
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Onlar da bir defaya mahsus.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, şunu bilmek durumundayız yalnız,
bakın, bir defaya mahsus...
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Herkes o şekilde. PKK’yla mücadeleye devlet
gönderiyor bu insanları.
BAŞKAN – Arkadaşlar, kastın olmadığı tarafınızdan belli.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, Sayın Hürriyet, bir defaya mahsus,
önceden hiç hesap edilmemiş, hiç kimsenin öngöremeyeceği ama sadece ve sadece vatan aşkı için,
millet aşkı için oraya gitmiş, yaralanmış insanlara bir defaya mahsus geçici maddeyle bir düzenleme
yapmayı çok görmeyelim.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Çok görmüyoruz. “Diğerlerine de yapın onu.” diyoruz.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Bu, bize diğer gazilerimizle ilgili de
çalışmalarımızı hızlandırma noktasında bir imkân olsun, bunu böyle değerlendirelim.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Öbürlerini küçültmüş oluyorsunuz.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Lütfen, böyle bir ayrım yakışmıyor.
BAŞKAN – Kasıt o değil yani.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın İsmail Faruk Aksu’nun -şu anda
aramızda yok- gerçekten önemli görüşleri vardı. Ben de bu görüşlerin özellikle büyük bir kısmına
katılıyorum.
Savunma Sanayi Müsteşarlığından taşıt edinimi konusu, değerli arkadaşlar, bu da Sayıştay
raporunda yer almış bir konu ama şu anda bizim bir bütçeye yük getirmeyen savunma sanayisine iş
yapan firmalardan herhangi bir menfaat temin edecek şekilde olmayan, kamu zararı oluşturmayan
hiçbir şekilde bir yapıyla bu araçlar temin edildi, bununla ilgili zaten çalışmayı yapmak durumundayız.
Bizim, Savunma Sanayi Müsteşarlığıyla ilgili özellikle bir değerlendirme çalışmamız da var yani burada
şunu açık yüreklilikle ifade edeyim: Milyar dolarlık projeleri yürütüyoruz ve bunları 4 bin lira, 5 bin
lira maaş verdiğimiz devlet memurlarımızla yürütüyoruz. Burada zaman zaman ciddi yetersizliklerle
de karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili bir genel değerlendirme yapacağız. Bu değerlendirmenin
içerisinde bu konuyu da özellikle değerlendirmeyi düşünüyoruz.
Bu uzman erbaşlarla ilgili konu: Bu noktada, elbette, yaşayan bir organizmada, canlı bir
organizmada hiçbir zaman sorunlar bitmeyecektir ama bugüne kadar uzman er ve erbaşlarla ilgili
pek çok sorunu çözdük, bundan sonra da sorunları imkânlar ölçüsünde adım adım çözmenin gayreti
içerisinde olacağız. İşte en son yaptığımız iki düzenleme: Bir tanesi, oradaki özellikle infaz koruma
memuru olması konusunda uzmanlarımızın önünü açtık. Oradaki, Devlet Personel Başkanlığının
uygulamasıyla ilgili bir değerlendirmeyi ben ilgili bakan arkadaşımıza aktaracağım ama 45 yaşına
kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kalıyordu, sonra sivil memuriyete geçiyordu. Onu, mesela bu
son yaptığımız KHK’yla ortadan kaldırdık. Bundan sonra da imkânlar ölçüsünde bu değerlendirmeleri
yapıp gerekli adımları atarız.
Sayın İbrahim Aydemir “Erzurum’un özellikle yeni bir idari binaya ANT’de ihtiyacı var.” demişti.
Onu hemen arkadaşlarımız da not aldılar. Bunlarla ilgili değerlendirmeyi yapacağız.
Bu, boru hatlarının sivil kullanımına açılması konusunu da arkadaşlarımız zaten çalışıyorlar.
Bildiğim kadarıyla bazı uygulamalar da var ama çok detayını bilmiyorum, onu üzerinde özellikle
değerlendirelim.
Bu tankçı yüzbaşı Selçuk Erdem’le ilgili tutuklu olduğunu... Arkadaşımız, Sayın Bekaroğlu,
sizdiniz değil mi? Tabii. Şimdi, bununla ilgili ben özellikle bakacağım “Nedir?” diye. Askerî öğrenciler
ve harp okulu öğrencilerinin tutukluluk durumuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat talimatı
oldu “Bir an önce bu araştırmaları yapın ve hiç kimsenin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alın.”
diye. Biz de bizdeki bilgileri Adalet Bakanlığına aktarıyoruz. Bu noktada da özellikle elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz. Bu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, evet, yapısal zaaflarını göreceğiz ama Türk Silahlı
Kuvvetlerini zayıflatacak hiçbir adımı da atmayacağız. Aksine, bu attığımız bütün adımlar Türk Silahlı
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Kuvvetlerini daha da güçlendirecek çünkü gereksiz yükü olmayan… Düşünün, sırtında sürekli 50
kilogram yük taşıması gereken bir insan. Ya, bunu niye taşıyorsun? “Benden önceki taşıdığı için.” O
niye taşımış? “Ondan önceki taşıdığı için.” Hayır, şimdi bunları atıyoruz. O zaman çok daha güçlü, çok
daha çevik, çok daha dinamik bir yapıyı inşallah oluşturacağız.
“Gelişmiş ülkelerde darbe korkusu neden yok?” Çünkü bunlar yaşadıkları tecrübelerden çok daha
önce ders çıkarıp demokratik denetim mekanizmalarını oluşturup güç dengelerini ayarlamış ülkeler.
Yani, Bismarck gibi bir devlet adamına darbe yapılmışsa o dönemde alınan tedbirler bugün Almanya’da
bir çocuğa “darbe” dediğiniz zaman sizin gözünüze “Ne demek istiyor bu adam veya bu kadın?” diye
bakarlar.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, yavaş yavaş toparlayabilir miyiz? Sonuna geldik gibime geliyor
çünkü.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkanım, bu konuda bir anlayış
beklediğimi ifade edeyim.
BAŞKAN – Anlayışı gösterdik zaten size.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Burada, 15 Temmuz akşamı Ankara’daki
yavrularımızın ne hissettiğini hepimiz biliyoruz. Bir daha böyle bir şeyin kesinlikle olmaması lazım,
kim tarafından yapılırsa yapılsın. Yani bugün FETÖ’yü temizledik, yarın oraya, çetö, metö, ne gelirse
bunları buraya getirmeyecek tedbirleri almak zorundayız. Bu konuda da her türlü eleştiriye ve her
türlü teklife, öneriye açığız, bunda çok samimiyiz. Ordu milletin ordusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin ordusudur. Bunun hiç kimsenin ele geçirmesine müsaade
etmeyeceğiz. Bununla ilgili de gördüğünüz eksiklikleri, aksaklıkları lütfen büyük bir samimiyetle
bizimle paylaşabilirsiniz.
Sayın Tamaylıgil’in özellikle bu EYP’lerle ilgili diğer sorusunu önce cevapladım. EYP’lerle ilgili,
gerçekten, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanıyken, askerlerimiz bu EYP’den dolayı, polislerimiz,
güvenlik güçlerimiz şehit olmaya başlayınca hemen bir çalışma yapılması, mevcut teknolojilerin
sahaya uyarlanabilir hâle getirilmesiyle ilgili bir talimat vermiştim. O çalışmalar gerçekten çok ilerledi.
Bugün artık, Allah’a şükürler olsun, EYP’lerin çok büyük bir kısmını patlamadan tespit edebiliyoruz,
önlüyoruz. Bu konuda teknolojimiz var, dünyada da ne varsa bu konuda almanın da gayreti
içerisindeyiz. Sadece biz yapalım demiyoruz çünkü bir canın bedeli yok. Bu noktada, işte, şu anda
kendi karakollarımızın, kale kollarımızın etrafını sensörleştirilmiş fiberoptik kablolarla çerçeveliyoruz,
çevreliyoruz. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar yürüyor. Bu konuda da arkadaşlarımız hakikaten çok
büyük bir gayret içerisindeler.
Patlayıcı üretimi yapılmakta mı? Patlayıcı üretimi kontrol altında yapılıyor ama takdir edersiniz ki
EYP yapmak çok çok basit bir şey. Bir piknik tüpünüz varsa veya nitrat gübreniz varsa onu kolaylıkla
bir EYP’ye çevirmek mümkün. Onun için, bu alan…
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Ben diğer patlayıcıları sordum ama.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Diğer patlayıcılarla çok…
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Onunla ilgili denetim ve… Ki birçok olay var.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Türkiye içerisinde çok sıkı bir denetim
var ama takdir edersiniz ki Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan kaynaklanan geçişler var, ondan
şey yapıyoruz yoksa Türkiye içerisinde bu C4 gibi A4 gibi TNT gibi şeyleri artık eskisi kadar çok
duymuyoruz biliyorsunuz, daha çok el yapımı patlayıcılarla bu terörist eylemler gerçekleşiyor. Bununla
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ilgili de, işte, nitratlı gübrelerin yasaklanması… Birde şöyle bir çalışma daha var: Patlamayan nitratlı
gübrelerle ilgili şu anda çalışma da bir olgunluk seviyesine ulaştı. Bunları çok yakinen takip ediyoruz.
İlgili bütün kurumlar bu konuda gerçekten büyük bir hassasiyetle çalışıyor.
STM’yle ilgili danışmanlık hizmetini, biraz önce söyledim. Altay tankıyla ilgili sürecimiz şöyle:
Biz Altay’la ilgili önce bir firmamıza AR-GE ihalesi yaptık, geliştirme ihalesi yaptık. Bu firmamız 2 tane
prototipi üretti. Bir tanesinin testleri tamamlandı, ikincisinin de testleri yakında tamamlanıyor. Burada
“Bize teklifini ver.” diye bu firmaya çağrıda bulunduk. Firma bize teklif verdi, daha sonra “Bu teklifini
revize et.” diye bir daha istedik fiyat noktasında. O revizyon da yapıldı. Şimdi Savunma Sanayi İcra
Komitesi önümüzdeki toplantısında bu teklifin yeterince rekabetçi olup olmadığını değerlendirecek,
eğer yeterince rekabetçi bir teklif kanaati oluşursa bu firmaya ihale yapmadan verilecek ama bu kanaat
oluşmazsa açık ihaleye çıkacak. Şu andaki sürecimizi bu.
OYAK’la ilgili konu… Şimdi, tabii, idari tasarruflar her zaman tartışmaya açıktır. Benden önceki
bakan arkadaşımız döneminde bir OYAK genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı değişikliği olmuş
ama bunda Millî Savunma Bakanının doğrudan bir inisiyatifi yok. Biz sadece OYAK Genel Kurul
üyesiyiz, Genel Kurul Başkanı değiliz. OYAK’la ilgili de Millî Savunma Bakanının bir şeyi yok
ancak…
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Genel Kurul atamada 4’lü olarak karar veriliyor ama yasaya
göre, OYAK Yasası’nda…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Yani, inanın, bu konuyu ben, hani, çok iyi
bilmediğimi söylesem yerinde çünkü OYAK’la ilgilenecek zamanım olmadı doğrusu. Ama sonuçta
arkadaşlarımızla tanıştım. İyi niyetle, samimiyetle OYAK’la ilgili çalışıyorlar, biz de arkadaşlarımıza
elimizden gelen desteği vereceğiz. Yani, OYAK sonunda bu ülkenin birikimidir ve Türk Silahlı
Kuvvetleri mensuplarının…
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – En büyük holdinglerden bir tanesi şu anda.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Evet.
Hayır, şu da önemli ama yani Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bir sandığıdır. Oranın en iyi
şekilde yönetilmesi, oranın en güzel şekilde…
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Gereklilikten o Sayın Bakan. Liyakat ve yeterlilik
sorgulamamız o yüzden.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Tabii.
Bir de ülkenin ihtiyaçlarına yönelik de katkı vermesi bizim için önemli. Onun için de OYAK’a
elimizden gelen tüm desteği vereceğiz, vermeye devam edeceğiz.
Sayın Kalaycı’nın çok önemli değerlendirmeleri oldu. Gerçekten teşekkür ediyorum. Konya’nın,
bu, savunma sanayisi alanında dev potansiyelinin değerlendirilmesi. Şimdi, biz şöyle bir çalışma
yapıyoruz -aslında konuşmamda kısaca bahsetmiştim ama- arkadaşlar, bizim, savunma sanayisinde
vites yükseltmeye ihtiyacımız var. Artık Türkiye geldiği bu noktada kritik teknolojileri üretmeli,
artık kolaylıkla elde edilen teknolojilerde, Allah’a şükürler olsun, çok iyi bir noktadayız. Bazı kritik
teknolojileri de geliştirdik ancak şimdi, yarın temininde güçlük çekebileceğimiz kritik teknolojilerin
üretimine odaklandık. Bunu kim yapacak? Bunu özel sektörden bekleyemeyiz. Bunu, bizim vakıf
şirketlerimiz ve kamu şirketlerimiz, üniversitelerimiz ve TÜBİTAK yapacak. Peki, hepsini birden
yapabilir mi? Yapamaz. O zaman, özel sektörün yapabileceği işleri özel sektöre verecek. Oradan bir
lisans bedeli alsın. Katma değeri yüksek ürünlere daha çok odaklayacağız. Şimdi, düşünün, Türkiye’nin
en iyi mühendislerini ASELSAN alıyor. Bizim ASELSAN’dan beklentimiz ne olmalı? Türkiye’nin
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en kritik teknolojilerini geliştirmek olmalı. Burada hem katma değer çok yüksek hem de Türkiye’nin
ihtiyacı çok fazla. Bu anlayışla, özel sektörün savunma sanayisindeki ağırlığını artırıyoruz. Burada da
Konya hakikaten çok önemli bir potansiyele sahip.
Yakında il il savunma sanayisiyle ilgili geziler yapacağız. Bütün vakıf şirketlerimizi, kamu
kurumlarımızı illerde toplayacağız, o bölgenin potansiyeli yüksek sanayicileriyle buluşturacağız.
Ve burada çok önemli bir karar daha aldık: Savunma sanayisinde özel sektörün varlık
göstermesindeki en temel problem test ve sertifikasyon süreçleri ve maliyetleri. Şimdi, bu alanda
da doğrudan ödeme yapacağız. Yani gerek hibe vereceğiz gerekse uzun vadeli kredi vereceğiz ve bu
sorunu da çözeceğiz.
Beyşehir konusunu biliyorum. Şimdi o konularla da ilgili, inşallah, çalışmamızı sürdürüyoruz.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, Komisyon üyelerimizin genel bir arzuları var, “Kalanları da yazılı
alalım Sayın Bakanımızdan.” diyorlar.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – O zaman, bana şöyle bir on dakika daha
müsaade ederseniz…
BAŞKAN – Sayın Bakanım, bir altı dakika verelim, 19.30’da…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sekiz olsun Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Buyurunuz.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Gülay Yedekci’nin konuşmasından
dolayı teşekkür ediyorum.
Gerçekten, biz, TSK’yı ileri teknolojiyle donatmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Burada çok
yoğun çalışmamız var.
BAŞKAN – Sayın Yedekci geldi mi gene bugün konuşmaya? Bizim Komisyonun yedek üyesi oldu
efendim de.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Evet, sağ olsun.
Sayın Çaturoğlu’nun Alemdar Gemisi konusunu ilk defa duydum, buna bakacağım ama gemiye
gazilik madalyası veriliyor mu, onu bilmiyorum. Ona bakacağım.
Ereğli’deki tersaneler bölgesiyle ilgili daha önceden de görüşmüştük, çalışmalarımızı yürüteceğiz.
TTK Limanı’yla ilgili konuyu da not aldım, özellikle bakacağım.
Sayın Bakan’ın…
Burada mı Murat Bey, ayrıldı mı?
“TSK’da uçacak pilot yok.” dersek bu haksızlık olur ama acil ihtiyacımızı karşılayacak pilotumuz
var ama standardın altındayız. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve inşallah en kısa sürede
bu pilot açığını da tamamen kapatacağız.
“TSK yaralı” ifadesine katılmıyorum. Aslında TSK, içindeki bu hainlerin temizlenmesinden sonra
daha güçlü. Siz, düşünün, içinizde, dışarıya bilgi sızdırdığından şüphe ettiğiniz, kendi içinizde kalması
gereken şeyleri dışarıya aktardığını düşündüğünüz insanlar varken mi kendinizi daha güçlü ve güvende
hissedersiniz, yoksa bunlar temizlendikten sonra mı? Türk Silahlı Kuvvetleri bugün çok daha güçlüdür.
Bu milletin ordusu zaten milletten her zaman desteğini alır, şu anda da almıştır özellikle.
Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili özlük hakları konusunda, sürekli zaten imkânlar ölçüsünde adımlar
atılıyor. Bu noktada da elden gelenin en iyisi yapılmaya çalışılıyor.
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Disiplin affı konusu Türk Silahlı Kuvvetleri açısından son derece tehlikeli ve riskli bir konudur. O
konu çok dikkatle değerlendirilmelidir.
Hava savunma, füze sistemiyle ilgili yani hava savunma sistemi ve füze savunma sistemi diye
iki ayrı başlık var, biliyorsunuz. Bu konuda, bir kere, bir: Kendi millî imkânlarımızla bu sistemlerin
geliştirilmesi için çalışıyoruz. Biraz önce konuşmamda ifade ettim, Hisar Projesi bu konuyla ilgili bir
projedir. Ancak acil ihtiyaçlarımız konusunda da değişik ülkelerle ve şirketlerle de görüşüyoruz.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, artık toparlayalım. Bir de kapalı oturumumuz var, biliyorsunuz.
Bütün personeli, herkesi boşaltacağız.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Peki Sayın Başkan, sadece şunu
söyleyeyim: Burada, biz NATO’daki taahhütlerimize bağlıyız. NATO’yla ilgili hiçbir değerlendirmede,
değerli arkadaşlar, Türkiye’nin taahhütlerini yerine getirmediği konusunda kimse bir şey söyleyemez.
Ama bilin ki eğer Batı medyasında Türkiye’ye yönelik haksız eleştiriler çıkıyorsa Türkiye’nin kendi
çıkarlarını ön plana çıkaran, onların çıkarına ters düşen bir olay vardır. Yani, iyi niyetli eleştiri her
zaman başımız üzerinde ama kimse, manipülasyon amaçlı, Batı medyasında çıkan haberleri de bizim
önümüze getirmesin çünkü burada mutlaka bir çıkar çatışması var. Bizler de…
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Batı’dan çıkan her şeye de manipülasyon diyemeyiz.
BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu, teşekkür ediyoruz.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Yok, işte, onu söylüyoruz, eleştirileri alırız.
Bunun dışında, Sayın Musa Çam, burada bir konuyu özellikle, Sayın Başkan, söylemek istiyorum.
BAŞKAN – Özellikle Sayın Çam yazılı istiyormuş efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Son olarak Sayın Hüsnü Bozkurt, kendisi
burada yok ama yaptığı değerlendirmelere özellikle hiç katılmadığımızı söylemek istiyorum. Burada,
yok işte “Hükûmet biliyordu da müdahale etmedi.” gibi bir ifade tam bir hezeyandır.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Öyle demedi ama, “biliyordu” demedi.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Öyle, ben notu aldım. “Hükûmet biliyordu
da müdahale etmedi.”
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bir gazeteciden söz etti.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, arkadaşlar, bu tabloda, bakın, yani...
BAŞKAN – Gazetecinin yazdığını söyledi ama konuşmanın bütünü bu minvalde.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, bu, çok ciddi bir hezeyandır. Evet,
gazeteci söyledi diye söyledi ama şimdi…
ERKAN HABERAL (Ankara) – “Fuat Uğur” diye bir isim kullandı.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, değerli arkadaşlar, bir milletvekilinin,
herhangi birinin yazdığı şeyi buraya getirmesi, bu konuya, en azından, katıldığı gibi bir ifade, eğer aksi
ifade söylenmediyse bu anlama gelir. Şimdi, hiçbir Hükûmet bir darbeyi önceden bilip de ona yönelik
tedbir almamazlık edemez. Bu, çok büyük bir bühtandır; bu, millî iradeye bir bühtandır.
Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanının, işte, nerede, ne zaman… Ya, arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız
defalarca televizyona çıktı, o gece neler yaşadığını dakika dakika anlattı ve toplum da çok çok
büyük oranda, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda samimi olduğunu ifade ediyor. Yani, Sayın
Cumhurbaşkanımız “Dokuz buçukta bana telefon edildi. Eniştem aradı.” diye söyledi, bunu saklamadı
ve büyük bir samimiyetle söyledi bunu. O dönemde…
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MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – O zaman MİT ondan sakladı Sayın Bakan. Yazılan çizilen
şeyleri görmezden mi geleceğiz yani?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, Sayın Bekaroğlu, bunların tamamı
özellikle…
BAŞKAN – Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Son olarak da son bir cümleyle, Sayın
Başkan, son bir dakika…
Sayın Dursun Çiçek’in konuşmalarındaki ifadeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani, Sayın
Cumhurbaşkanımız BOP Eş Başkanı falan değildir, Sayın Cumhurbaşkanımız Medeniyetler İttifakı Eş
Başkanıdır…
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Kendisinin ifadesi…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – …ve Sayın Cumhurbaşkanımız
emperyalizmle mücadelede sadece Türkiye’de değil, dünyada sembol olmuş bir isimdir. Bugün,
Türkiye’de, Batı medyasında…
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Bakan, BOP’la ilgili çıkan haberlere bakın.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Değerli arkadaşlar, biraz da insaf
etmemiz lazım. Bugün, Batı medyasında Erdoğan aleyhtarı, Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde
yazılan yazıların temelinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın emperyalizmle mücadelesi yatar. Sayın
Cumhurbaşkanımız her vesileyle “Dünya 5’ten büyüktür.” diyen bir liderdir, güçlü bir liderdir. Bunu,
kalkıp da “Emperyalizme hizmet ediyor.” diye itham etmek çok büyük bir haksızlıktır.
Sayın Cumhurbaşkanı, “Evet, burada mağdur var.” diyor. Değerli arkadaşlar, elbette bireysel
olarak mağduriyetleri zaten hepimiz tek tek inceliyoruz ama mağdur edebiyatı yaparak FETÖ’yle
mücadeleyi sulandırmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir. Mağduriyet varsa
tek tek bakıyoruz ve bakacağız ama mağdur edebiyatı da yapamayız.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.
Değerli hazırun, kurum bütçeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutacağım.
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Millî Savunma Bakanlığı 2017 yılı bütçesi ve 2015 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN - Savunma Sanayii Müsteşarlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017 yılı bütçesi ve 2015 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul
edildi)
V.- KARARLAR
A) ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- Millî Savunma Bakanlığı 2017 yılı bütçesi ve 2015 yılı kesin hesap görüşmelerinin İç Tüzük’ün
32’nci maddesi gereğince kapalı oturumda devam edilmesine ilişkin karar
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, İç Tüzük’ün 32’nci maddesine göre verilmiş bir önerge vardır,
okutup oylarınıza sunacağım.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
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Millî Savunma Bakanlığının 2017 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesiyle ilgili 2017 yılı gizli fiilî
kadrolarının görüşülebilmesini teminen İç Tüzük’ün 32’nci maddesi uyarınca kapalı oturum kararı
alınmasını arz ve teklif ederim.
			

Fikri Işık

			

Millî Savunma Bakanı

			

Kocaeli

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlar, İç Tüzük 32’ye göre kapalı oturumda Komisyon üyelerinden ve bakanlardan
başkası bulunamaz. Onun için diğer arkadaşların Komisyon salonundan ayrılmalarını rica ediyorum.
Seslendirme sistemi kapatılacaktır.
Kapalı oturuma geçiyoruz.
(Kapalı oturuma geçildi)
Kapanma Saati: 19.34
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