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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM İçişleri Komisyonu saat 11.06’da açıldı.
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(1/908), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 12.37’de toplantıya son
verildi.
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31 Ocak 2018 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.06
BAŞKAN: Celalettin GÜVENÇ (Kahramanmaraş)
BAŞKAN VEKİLİ: Ayhan Sefer ÜSTÜN (Sakarya)
SÖZCÜ: Mustafa BALOĞLU (Konya)
KÂTİP: Ayhan GİDER (Çanakkale)

BAŞKAN – Günaydın, herkese hayırlı sabahlar diliyoruz Değerli Başbakan Yardımcımız.
İçişleri Komisyonunun 3’üncü Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz.
II.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(1/908)
BAŞKAN - Gündemimizde, Meclis Başkanlığınca 16/01/2018 tarihinde esas komisyon olarak
Komisyonumuza havale edilen (1/908) esas numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler
Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin görüşülmesi yer almaktadır.
Kanun Hükmünde Kararname’yle ilgili ilk olarak, uygun görürseniz, Sayın Başbakan Yardımcımıza
söz veriyorum.
Buyurun Sayın Başbakan Yardımcım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bürokratlarımızı tanıyalım.
BAŞKAN – Öyle mi yapalım?
“Bürokratları bir tanıyalım.” diyorlar.
Buyurun efendim, söz sizde.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Arkadaşlarımız, izniniz olursa,
kendilerini tanıtsınlar.
(Bürokratlar kendilerini tanıttılar)
BAŞKAN – Buyurun Sayın Başbakan Yardımcım.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, İçişleri Komisyonumuzun
çok kıymetli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün Değerli Başkanımızın ifade ettiği gibi 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin
Komisyonda görüşülmesi maksadıyla huzurlarınızdayız.
Bildiğiniz gibi, 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu darbe
teşebbüsünü müteakip Türkiye’de olağanüstü hâl ilan edildi. Türkiye’nin yaşadığı olağanüstü
şartlardan kısa sürede çıkmasını sağlamak, hem Fetullahçı terör örgütü hem de diğer örgütleriyle etkin,
kararlı ve hızlı mücadele edebilmek, Türkiye’nin olağan şartlara dönmesini kısa sürede temin etmek
maksatlarıyla ve daha bazı gerekçelerle olağanüstü hâl ilan edildi.
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Başlangıçta olağanüstü hâlin kısa sürede bitmesi hususu hepimizin ortak temennisiydi. Ancak,
yaşanan gelişmeler, özellikle Fetullahçı terör örgütünün örgütlenme yapısı, gizliliğe, takiyeye verdiği
önem ve çalışma usul ve yöntemleri bu örgüt üyelerinin tespitinde ve bu örgütle mücadelede çok ciddi
zorluklar meydana getirmiştir ve bu çerçevede de olağanüstü hâle bu örgütle ve diğer terör örgütleriyle
etkin mücadelenin sürdürülmesi bakımından ihtiyaç duyulmuş ve uzatılmıştır. En son, 6’ncı kez,
geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı kararla uzatıldı.
Bu süre içerisinde bazen tedbir kararnameleri çıkarıldı, bazen de bazı yasal düzenlemelerde
değişiklik yapan veya yeni yasal düzenlemeler getiren kararnameler çıkarıldı. Şu ana kadar çıkarılan
kararname sayısı 31. Bunların, yanılmıyorsam, 5 tanesi daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde
kabul edilerek yasalaştı. Bunlardan 15 tanesi tedbir kararnamesi yani ihraçları, iadeleri, kapatmaları,
açılmaları içeren kararnameler. 2 tanesi hem tedbir hem de yapısal, daha doğrusu yasalarda düzenleme
ve değişiklik içeren KHK’ler, 2 tanesi de böyle müşterek. Diğer 14 tanesi ise sadece yasal düzenleme
ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkarılmış kararnameler.
Bugüne kadar 5 tane kanun hükmünde kararname kanunlaştırıldı. Dün de, yanılmıyorsam, 5 tane
kanun hükmünde kararname Meclisteki parti gruplarının ortak anlaşması sonucu kanunlaştırıldı. Bugün
ve yarın da diğer, kanunlaşmayan KHK’lerin kanunlaşması konusunda grupların ortak bir anlaşması
var, uzlaşması var. Bu çerçevede görüşülecektir.
Bu KHK’nin Komisyon gündeminde görüşülmesi de, İç Tüzük gereği, bekleme süresi dolmadan
görüşülme imkânı Komisyon görüşmediği takdirde olmadığı için grupların uzlaşması çerçevesinde
Komisyonumuzun kabulü üzerine bu KHK de Genel Kurulda görüşülecektir. Böylelikle Genel Kuruldan
kabulü yapılmamış olan 21 KHK de Genel Kurulca kabulü yapılarak yasalaşma imkânı bulacaktır.
Bu son KHK -697 sayılı KHK- ihraçları, iadeleri, kapatma ve açılmaları içeren tedbir KHK’sidir.
Burada ayrıca bir yasal düzenleme yapılmamaktadır. Burada bir hususu da ifade etmek isterim: Bu
KHK’lerle ilgili, özellikle ihraçlar, kapatmalar konusunda yargı yolu, bildiğiniz gibi, kapalıydı. Bu
konuda yargı yolunu açmak üzere daha önce yaptığımız bir düzenlemeyle “Olağanüstü Hal İşlemleri
İnceleme Komisyonu” adı altında bir komisyon kuruldu. İhraç ve kapatmaya muhatap olan bütün
gerçek ve tüzel kişilerin bu Komisyona müracaatlarına imkân tanındı ve bu Komisyon çalışmalarına
başladı. Bu Komisyonun faydası şu: Bu Komisyona müracaattan sonra müracaat eden herkese yargı
yolu açılmış oldu. Komisyon kabul yönünde karar verdi, ilgili kişi görevine iade edilecek. Kapatılan bir
yerse açılmış olacak ve işlemler kaldığı yerden devam edecek. Talebin reddi hâlinde ise Komisyonun
bu kararı idari işlem kabul edildiği için idari yargı yolu açılacak, Ankara idare mahkemelerine dava
açma hakları var. İdare mahkemesi de yapılan bu tasarrufları olağanüstü hâlin ortaya koyduğu hukuk
çerçevesinde inceleyecek, değerlendirecek ve ona göre bir karar verecektir. Bu kararı beğenmediği
takdirde Danıştaya gitme hakkı var ve Danıştay süreci bittikten sonra bireysel başvuru yoluyla konuyu
Anayasa Mahkemesine taşıma imkânı var.
Hükûmet olarak bu konuda yargı denetimini de devreye sokan mekanizmayı hayata geçirmemizin
ana nedeni, bu konuda yaptığımız bütün tasarrufların Anayasa ve hukuk devleti çerçevesinde yapılmış
olmasıdır ve Anayasa ve hukuk devleti çerçevesinde yaptığımız bu tasarrufların her türlü denetime
açık olmasının da hukuk devletinin bir gereği olmasından kaynaklanmaktadır. O yüzden, bunları
hukuk devletinin gereği olarak yargı denetimine açan mekanizmayı da hayata geçirdik. Şu ana kadar
Olağanüstü Hâl İşlemlerini İnceleme Komisyonuna 105.151 kişi müracaatta bulunmuş ihraçlarla ilgili,
bugüne kadar da Komisyon 1.562 kişi hakkında karar vermiş ve bunlardan 41’i hakkında kabul kararı
vermiş, diğerleri ret şeklinde ama bu retlerin kapsamında daha ziyade birtakım görevsizlik ve benzeri
konular var, onlarda da epey bir şey var. Şu anda detayları yok ama bazı mahkemeler kendilerini
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görevsiz görüp gönderince onlarla ilgili kurul da başka bir karar veriyor, işin esasını inceleyen değil
de, “Siz görevlisiniz.” diyen kararları var. O nedenle şu ana kadar şey bu. Ama bugüne kadarki bütün
KHK’lerle yapılmış ihraç sayısı 110.778; iade sayısı da 3.604. 110.778 kişi ihraç edilirken 3.604
kişi yine KHK’lerle görevlerine iade edilmiş. Şu anda KHK’lerle ihraç edilen kişi sayısı net olarak
107.174’tür. Tabii, onun dışında HSK’nın yaptığı ve OHAL’in ilan edilmesini müteakip süreç içerisinde
yapılan ihraçlar da var, onlar bu rakama dâhil değil.
Tabii, bu ihraçlar konusunda da bir hususu ifade etmekte fayda görüyoruz: Tabii, her devlet kendi
çalıştırdığı kişilerde anayasal düzene ve devlete sadakati arar. Bu, bütün egemen devletlerin ortak
vasfıdır. Anayasasına ve devlete sadakatinden şüphe duyduğu kişileri çalıştırmayabilir. Eğer bunları
daha önce işe almış, daha sonra bunların sadakatlerinden ve benzeri konulardan şüpheye düşmüşse
bunlarla sözleşmesini de feshetme hakkı devletlerin doğal haklarıdır. Hiçbir devlet kendisine karşı
düşmanlık içinde olan ve anayasa ve yasalara sadakat içerisinde olmayan kişileri çalıştırmaya mecbur
edilemeyeceği gibi, bunların iş akdini feshetmemeye de mecbur edilemez. Nitekim, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra Almanya’da ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin
içerisinde yer alıp da bağımsızlığına kavuşan diğer ülkelerde komünist rejime bağlılıkları nedeniyle
pek çok kamu görevlisinin iş akdi devlete sadakat yükümlülüğünden şüphe edildiği gerekçesiyle
feshedilmiştir ve bunlar o dönemde AİHM’e de gitmiştir, yargı yoluna da müracaatlar var ve bu konuda
da bunların devletlerin bir hakkı olduğu tespit ve tescil edilmiştir. Bizim Anayasa’mızın 129’uncu
maddesinin birinci fıkrası “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak
faaliyette bulunmakla yükümlüdür.” der. Bizim Anayasa’mız da memurlar ve diğer kamu görevlilerinin
de sadakat yükümlülüğünü Anayasa’mıza çok net bir şekilde koymaktadır. O nedenle devlet bu
sadakat yükümlülüğünü arayacaktır. Hiçbir devlet kendi içerisinde devlet adına görev yapan kamu
görevlilerinin devletin içerisinde ayrı bir devlet gibi çalışmasına ve bazı terör örgütlerinin hedefleri ve
emelleri doğrultusunda faaliyette bulunmasına buna vâkıf olduğu andan itibaren izin vermez, veremez
de. Türkiye Cumhuriyeti devleti de Fetullahçı terör örgütü FETÖ/PDY, PKK terör örgütü, DHKP-C
terör örgütü ve diğer terör örgütleriyle iltisak, irtibat ve üyelik ilişkisi içerisinde olduğu değerlendirilen
kişilerle ilgili, bu anlamda Anayasa’mızın da verdiği yetkiler çerçevesinde, tasarruflarda bulunmuştur,
adımlar atılmıştır ve ihraç ve kapatmalar bu Anayasa ve yasal uygunluk çerçevesinde yapılmıştır.
Zaman zaman iadeler de olmuştur çünkü elde edilen bilgiler konusunda birtakım yanlışlıklar ortaya
çıktığında da bu yanlış bilgiler nedeniyle ortaya çıkan ihracın iadeye dönüşmesi konusunda da tereddüt
edilmemiştir. Demin söylediğim gibi, 3.604 kişi bu anlamda yeniden görevlerine iade edilmiştir.
Komisyona da imkân verilmiştir. Bu noktada hem ihraç edilen kişilerin savunmalarını yapmak, oraya
şikâyetlerini iletmek ve bütün konunun detaylarıyla incelenmesini sağlamak maksadıyla o yol da açıldı
yargı yolu da açıldı. Bu açıdan da son derece önemli adımlar ortaya kondu.
Tabii, Fetullahçı terör örgütü, byLock uygulamasının devlet tarafından takip edildiğini ve tespit
edildiğini fark etmesi ve bu konuda şüphelenmesi diyelim, daha sonra fark etmesi üzerine ne yapıyor?
Mor Beyin uygulamasını geliştirerek Fetullahçı terör örgütüne mensup olmayan pek çok kişinin
byLock’un içerisine girerek, daha doğrusu byLock uygulamasına birtakım yazılımlar yoluyla iradeleri
dışında yönlendirilmesini sağlamak suretiyle gerçek terör örgütü üyelerini gizleme gayreti ve çabaları
olduğu ortaya çıkınca da bu kapsamda olan kişilerle ilgili de derhâl incelemeler başlatılmış ve adımlar
atılmıştır. Bildiğiniz gibi Mor Beyin uygulaması kapsamında 11.480 kişinin varlığı tespit edildi.
Bunlardan 2.168 kişi kamu görevlisi, bir kısmı ihraç edilmiş, bir kısmı kamuda hâlâ çalışan görevlilerdi.
Mor Beyin uygulamasını tespitten önce byLockçu diye ihraç edilenlerin tamamı FETÖ’nün ortaya
koyduğu bu tuzağa düştükleri tespit edildikten sonra görevlerine iade edilmiştir. Bu kapsamda iade
edilenlerin sayısı 1.823’tür. Aradaki fark, ya ihraç edilmemiş, görevde olmasından kaynaklanıyor ya
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da FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle ihraç edilmiş ama byLock dışında başka somut gerekçeler olduğu
için ihraç edilmiş, o nedenle FETÖ’cü olduğundan şüphe duyulmayan kişiler olduğu için onlar iade
edilmedi. Adli süreçlerde yargılaması devam eden, gözaltı ve tutukluluk içerisinde olan kişilerle ilgili
de adli makamlar hukuk devleti olmanın gereğini yapmışlardır. Şu anda byLock uygulaması nedeniyle
Türkiye cezaevlerinde tutuklu bulunan herhangi bir kimse bulunmamaktadır. Bu KHK’nin bir özelliği
de Mor Beyin tuzağı nedeniyle byLock’a yönlendirerek Fetullahçı terör örgütünün mağdur ettiği
kişilerin iadesini içeriyor olmasıdır. Tabii, onun dışında bu KHK’de başka ihraçlar ve iadeler de vardır.
Heyetinize saygıyla arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Şimdi, sırayla üyelerimizden arzu edenlere söz veriyorum.
Geneli üzerinde konuşmak isteyen, Sayın Başbakan Yardımcımıza sorusu olan var mı?
Buyurun Murat Bey.
MURAT BAKAN (İzmir) – Sayın Komisyon Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın
Başbakan Yardımcımız, değerli bürokrat arkadaşlarım; hoş geldiniz.
Tabii, İçişleri Komisyonu olarak bu KHK’yi görüşmüş olmaktan biz mutluyuz. Bu Mor Beyin
uygulamasıyla kamudan ihraç edilen, o sebeple mağdur olan insanların geri dönüşü ve işte, Fetullahçı
terör örgütüyle mücadeleyle ilgili alınan kararlar, kapatılmalar vesaire ama şunu tespit etmek lazım
Sayın Başbakan Yardımcımız: Çok insan mağdur oldu. Emre İper, Cumhuriyet gazetesi çalışanı bu Mor
Beyin uygulaması sebebiyle yirmi yedi ay cezaevinde kaldı. Biz bunları söylediğimizde yani “Mağdur
insanlar var bununla ilgili.” dediğimizde şu cevapla karşılaştık: “Mağdur yok, mağdur halkımız.”
Evet, 15 Temmuz darbe girişiminden mağdur olan halkımız, biz o mağduriyeti zaten biliyoruz ama
bu soruşturmalar, ihraçlar yapılırken gösterilmesi gereken azami özenin gösterilmediği bu 11 bin
kişiyle beraber ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla olağanüstü hâl uygulaması başladığı tarih itibarıyla
Parlamentonun öncelikle bütün KHK’leri süresini beklemeden komisyonlara getirerek, komisyonlarda
görüşerek -ki buradaki bütün milletvekili arkadaşlarımızın hem FETÖ’yle mücadele hem 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası atılması gereken adımlarla ilgili ortak kanaatte olduğunu ben biliyorumburalardan geçirerek, birlikte çalışarak, bizim söylediklerimizi sizler dinleyerek, dikkate alarak belki
bu mağduriyetler yaşanmayacaktı. Yani evet, arada böyle büyük bir mücadele… Bu Dan Brown’un
kitapları vardır, bir film örgüsünde öyle bir şey anlatır ki inanamazsınız, nasıl oldu bu… İşte, “Opus
Dei” diye bir tarikatı anlatır kitabında yani şu 15 Temmuz darbe girişiminde olan olayların kitabı bir
hayal ürünü olarak yazılsa kimse inanmaz yani kimsenin tahmin edemeyeceği ölçüde bir organizasyon,
örgütlenme, doğru ama devletin bununla ilgili araştırmayı, soruşturmayı yaparken de kimseyi mağdur
etmeyecek şekilde azami dikkati göstererek yapması lazım. Şimdi, bu referandum çalışmalarında
Kemalpaşa’nın Zeamet köyüne gittik, köyde bir keçi çobanı, yaşlı, oğlu öğretmen, işte bu Mor Beyin
uygulaması yüzünden cezaevine girdi. Bu işin…
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Başkanım, benim bir sözümde
zannedersem yanlış anlaşılma var, kısaca bir cümle söyleyeceğim izniniz olursa.
BAŞKAN – Buyurun.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Benim demin yaptığım konuşma
içerisinde söylediğim bir cümle, belki dikkatimden kaçmış olabilir veya sehven söylemiş olabilirim
şu anda cezaevlerinde byLock uygulamasından tutuklu kimse olmadığına dair. Benim söylediğim
şey bu değil yani cezaevlerinde Fetullahçı terör örgütünün Mor Beyin tuzağı üzerinden byLock’a
yönlendirmesi nedeniyle byLockçu gözükenlerden şu anda gözaltında ve tutuklu olan kimse yoktur
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şeklindedir. Yoksa örgütün haberleşme aygıtı byLock kullananlardan şu anda cezaevlerinde tutuklu
olan veya adli kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var. Onu düzeltmek isterim, bir yanlış
anlaşılmaya yol açmasın.
BAŞKAN – Mor Beyin mağduriyetini bitirdik diyorsunuz.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – FETÖ’nün kurduğu Mor Beyin
tuzağına düşerek byLock’a yönlendirilmiş iradesi dışındaki vatandaşlarımızdan, FETÖ’nün mağdur
ettiği vatandaşlarımızdan şu anda mağduriyeti devam eden kimse yok. Onu ifade etmek istedim.
BAŞKAN – Buyurun Murat Bey.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Kusura bakmayın.
MURAT BAKAN (İzmir) – Estağfurullah.
Sonuç itibarıyla aslında yapılması gereken şey çok basit: Olağanüstü hâlle ilgili alınması gereken
tüm kararları, atılması gereken tüm adımları biz Parlamentoda tüm siyasi parti grupları milletvekilleri
olarak birlikte atabiliriz, her konuyu, gelen kanunları komisyonlarda ayrıntılarıyla tartışıp birlikte uzlaşı
içinde çıkarabiliriz. Biz bunu yaptık İçişleri Komisyonu olarak. En son gelen kanun teklifimizde çok
sayıda maddeyi birlikte burada müzakere ettik, “Şu doğrudur.”, “Şu yanlıştır.”, “Şunu nasıl yapsak?”
diye, Nüfus Hizmetleri Kanunu’yla ilgili. Uzlaşamadığımız konular da oldu ama Parlamentoya
geldiğinde, Meclise geldiğinde birçok madde üzerinde konuşma yapmadan ortak uzlaşı içerisinde
geçirdik. Dolayısıyla bu Parlamentonun çalışmasını sağlayarak OHAL uygulamasıyla amaçladığımız
nihai hedefi Parlamentoda alacağımız kararlarla, kanunlarla olağan şekilde yapabiliriz, ben bunu
temenni ediyorum, en kısa zamanda OHAL’in kaldırılarak. Ama atılması gereken adımlar varsa
Parlamentoda hep beraber ortak iradeyle atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu KHK’yi görüşmüş
olmaktan dolayı da İçişleri Komisyonu olarak memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum.
Teşekkür ederim sunumunuzdan dolayı.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.
Tanju Bey, Mehmet Bey herhâlde sizden önce istedi. Değil mi Sayın Erdoğan?
TANJU ÖZCAN (Bolu) – Ben bir soru soracağım müsaade ederlerse.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Fark etmez Sayın Başkan.
BAŞKAN – Öyle mi?
Buyurun o zaman Tanju Bey.
TANJU ÖZCAN (Bolu) – Ben de çok teşekkür ediyorum.
Sayın Başkanımı, değerli milletvekili arkadaşlarımı, Değerli Başbakan Yardımcımızı selamlıyorum.
Şimdi, tabii, keşke Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç aç ay önce grup toplantısının bir tanesinde
“Mağdur falan yok kardeşim.” demesiydi. Demek ki mağdurlar varmış. Hâlâ da şu anda tutuklu olan
veya kamudan ihraç edilmiş olan insanlar içerisinde Mor Beyin gibi benzer tuzaklara maruz kalmış
insanlar da olabilir, “vardır” demiyorum. O yüzden, peşinen “Mağdur falan yok kardeşim.” gibi sözlerin
doğru olmadığı bu son olay vesilesiyle de ortaya çıkmış oldu.
Sayın Bakan düzeltti, düzeltmeseydi gerçekten Türkiye’de çok tartışılacak bir konuydu bu byLock
kullanıcılarının tahliye edilmiş olması meselesi.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Tuzağı fark edince hemen düzeltiyoruz,
görüyorsunuz.
TANJU ÖZCAN (Bolu) – Evet, iyi yapmışsınız, daha basına düşmeden siz düzelttiniz.
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Tabii, onunla ilgili, ben, Sayın Bakanın bir konuda dikkatini çekmek istiyorum. Şimdi, Türkiye’de
zaten mevcut byLock kullanıcılarıyla ilgili mahkemelerin verdiği kararlar birbirleriyle tutarlı değil.
Bakıyorsunuz, Konya’da byLock kullanıcısı tutuklanmıyor, geliyorsunuz, Bolu’da byLock kullanıcısı
tutuklanıyor. Başka delil olmaksızın, hani yan delillerle desteklenen durumları söylemiyorum. Tek tip
bir uygulama yok. Yani byLock kullanıcısı olup şu anda sokakta elini kolunu sallayarak dolaşan, tespit
edilmiş olup elini kolunu sallayarak dolaşan var, hâlâ tutuklu olan var. Bu konuda artık mahkemelerin
tek bir karar üzerinde uzlaşması gerekiyor bence.
İkincisi, benim hep aklıma takılıyor, sürekli olarak basında şu çıkıyor: “MİT byLock raporunu
güncelledi, şu kadar bin kişide byLock var.”
Sayın Başbakan Yardımcısı, şu hâlâ ortaya çıkmadı: Şu ana kadar byLock kullanıcısı olduğu MİT
tarafından tespit edilen kaç bin kişi var, kaç bini hakkında işlem yapıldı? Ben ortaya çıkan rakamlara
bakıyorum, hâlâ, byLock kullanıcısı olduğu MİT tarafından tespit edilen on binlerce kişiyle ilgili bir
işlem yapılmadığını görüyorum. Yani byLock kullanıcısı olmak bu terör örgütü üyeliğinin en somut
deliliyse -ki Yargıtay böyle söylüyor- şu anda aramızda binlerce terör örgütü mensubu elini kolunu
sallayarak dolaşıyor. Bunlarla ilgili ne zaman işlem yapılacak, kaç yıl sürecek bu süreç? Ben bunların
cevabını sizden samimiyetle bekliyorum Sayın Bakanım.
Çok teşekkür ediyorum, Mehmet Bey’e de nezaketinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz.
Sayın Başbakan Yardımcım, cevap verecek misiniz, sonra mı…
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – İsterseniz arkadaşları dinleyip sonunda
cevap vereyim.
BAŞKAN – Tamam, sonunda şey yapalım, peki.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan
Yardımcımız, değerli bürokratlar ve değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Tabii ki bugün, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL döneminde çıkartılan 31 KHK’den
en sonuncusunu burada görüşmekteyiz. Bu KHK’yle ilgili özel olarak yapacağımız çok fazla bir
değerlendirme yok. Bizim zaten Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle mücadele konusunda tavrımız
çok açık ve nettir, durduğumuz yer bellidir. 15 Temmuzun da hain bir darbe girişimi, hain bir işgal
girişimi olduğunu defaatle söyledik.
Tabii, bu vesileyle birkaç hususu dile getirmek istiyorum. Özellikle 16 Ocak 2018 tarihinde Sayın
Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında bu konuyla ilgili 5 sayfalık bir değerlendirmesi
oldu. Bugüne kadar FETÖ’yle mücadele konusunda yapılanları değerlendirdi ve sonucunda da 5 tane
önemli soru sordu. Çünkü, biz, FETÖ’yle mücadelenin kesintisiz devam etmesini istiyoruz ama bu
işin herkesi mutmain edecek bir hukuk çerçevesine de oturtulmasını istiyoruz. Ben, Sayın Genel
Başkanımızın 5 sorusunu burada tekrar edeceğim ve birkaç küçük değerlendirmemi ilave ederek
sözlerimi bitireceğim.
Sayın Genel Başkanımızın soruları:
1) FETÖ’yle mücadelede devlet aklı topyekûn devrede midir, yoksa sınırlı sayıda kişinin, kısıtlı
sayıda devlet ve siyaset adamının gayret ve çabasıyla mı bu süreç ilerlemektedir?
2) FETÖ’yle mücadelenin bir stratejisi var mıdır, bir konsept hazırlanmış mıdır, siyasi ve hukuki
bir eylem planı kurgulanmış mıdır?
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3) Fikrî temelleri, millî hedefleri, hukuki sınırları berrak bir zihin ve siyasi kavrayışla belirlenmiş
midir?
4) Bu terör örgütüyle mücadelenin öncelikleri nedir, neler olmalıdır? FETÖ’cülüğün standart bir
tanımı ve tasviri yapılmış mıdır?
5) Biriken sosyal maliyeti, devlete karşı yükselen önyargıları, toplumsal tabana yayılan
mağduriyetleri nasıl ve hangi tedbir zinciriyle bertaraf edeceğiz?
Bunlar, Sayın Genel Başkanımızın sorduğu 5 önemli sorudur. Bu sorular Hükûmet tarafından çok
ciddi bir şekilde değerlendirilmeli ve toplumun bu konudaki algısının düzeltilmesi gerekmektedir.
Bugün Türkiye’nin terörle mücadele ve FETÖ’yle mücadele konusundaki en büyük sıkıntılarından
bir tanesi algı yönetimidir. Algının tek elden, doğru yönetilmesi lazım. Bugün, maalesef, başarıyla
yaptığımız birçok terörle mücadele konusundaki faaliyet algı yönetimine kurban gitmektedir. Bunların
da muhakkak özel bir ekip tarafından çalışılması ve bütün Hükûmet sözcülerinin de aynı algıyı
yönetmesi lazım. Terörle mücadele konusunda da muhalefetin de sık sık bilgilendirilmesi faydalı
olacaktır.
Gene bu FETÖ konusuyla ilgili bir hususa da herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Bütün devlet
arşivinde, istihbarat arşivinde FETÖ/PDY olarak bu örgüt geçmektedir, Fetullahçı terör örgütü ve
paralel devlet yapılanması.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Mahkeme kararıyla.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi bu “paralel devlet yapılanması” kısmı maalesef
kullanılmaz hâle geldi. Burada ben bu yapıya da bu “paralel devlet yapılanması” kısmının da muhakkak
günlük kullanımda kullanılmasını ve bundan sonra da -biraz önce de Sayın Başbakan Yardımcımızın da
ifade ettiği gibi- devlete alacağımız memurlarda devlete sadakatin, liyakatin, ehliyetin sorgulanması ve
bu alımlar sırasında da yeni paralel devlet yapılanmalarına alan açacak bir boşluğun bırakılmamasını
temenni ediyoruz.
Tabii, yargı süreci bu iş için uzun bir süreç. Elimizde bugün 15 Temmuzdaki gibi değil, çok bilgi
var. Gerek iddianamelerde ortaya çıkan bilgiler var gerek istihbarat teşkilatımızın ortaya koyduğu çok
ciddi bilgiler var. Bu çerçevede, artık bu mücadelenin daha sağlam bir zeminde ve FETÖ’nün de tabii
profesyonelliğini de göz ardı etmeden hukuk çerçevesinde sürdürülmesini temenni ediyoruz.
Ben bu vesileyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz.
Nihat Bey…
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Sayın Başkanım, Değerli Başbakan Yardımcım, değerli milletvekili
arkadaşlarım, sevgili bürokrat kardeşlerim; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Şimdi, Sayın Başkan, biz yaklaşık bir buçuk yıldan beri, sözüm ona, bu olağanüstü hâl yasasıyla
ilgili ilk olarak İçişleri Komisyonunda böyle bir toplantıya katılıyoruz. Yani can alıcı güvenlik noktası
sorunları olurken, biz bu komisyonlarda tartışarak -en azından alt komisyonlarda- düşüncelerimizi,
ortaklaşa yapabileceğimiz şeyleri göremedik ama bu aşamaya atmanıza bile, bu çıkardığınız KHK’lerle
ilgili bu sorunu getirmenize de teşekkür ediyoruz yani bu, kötü değil. İşte biz birbirimizi tanıyarak,
anlayarak, en azından kamu vicdanında bunları yaratarak, topluma doğru olan bir şeyleri aktararak
daha sağlıklı bir sonuç alınacağını düşündüğümüz hâlde ama maalesef böyle bir konum hiç gelmedi,
ilk olarak böyle bir komisyon toplantısında KHK’leri tartışıyoruz, KHK’leri görüşüyoruz. Bu da
olumlu bir adım ama bu olumlu adımı atarken, işte, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu byLock
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meselesini gündeme getirdiğimizde FETÖ’yle iş birliği yapma noktasında sürekli eleştirildik ve size
öneri getirdiğimiz hâlde partimizi suçlayarak ve bizleri de suçlayarak böyle bir konum oldu. Ama işte,
Sayın Başbakan Yardımcımız da ifade etti, Mor Beyin meselesinde yaklaşık 11 bin insanın mağdur
edildiğini ortaya koydular ve bu mağduriyeti söylediğimizde… Hatta o mahkûmiyet üzerine karar
veren hâkimler de sürüldü ve görevlerinden alındı. Şimdi, o zaman buna karşı ne dememiz lazım?
Demek mağdur olan insanlar var. Her mağduriyetin içerisinde böyle bir konum varsa, onu sağlıklı,
hep yan yana oturup doğru olan şeylerde bilgileri birbirimize aktarmaktan geçiyor. Yoksa, bizim
burada birini suçlama, birini tutuklamak, birini içeri atmak gibi bir anlayışımız yok. Ha, şimdi, burada,
mesela, diyelim ki personelle ilgili 2’inci maddede “Yabancı ülkelere eğitim için gönderilen, terör
örgütlerine iltisaklı öğrencilerin yapılan yeniden değerlendirme sonucunda terörle ilişiği olmadığı
tespit edilen öğrencilik haklarının tekrar geri kazanım hükmü isabetlidir.” deniyor. Biz bu hükmü doğru
görüyoruz. Ama üst düzeyde alınmış bürokratlarla ilgili yine burada mağdur olan kesim alt yüzde;
zabıt katibi, memur, işçi, çiftçi yani bu insanlar mağdur ediliyor, üst düzeydeki belli bürokrat kesim,
tekrar dilediği şekilde bazılarına dokunmuştur. Mesela, örneğin, YÖK’le ilgili, öğretim görevlileri
görevden alınıyor, YÖK’te bu işte görev alanların hiçbirisi görevden alınmıyor. Şimdi o zaman YÖK
çok mu masum? Yani hiç mi… FETÖ tüm üniversiteleri gasbediyor, öğretim görevlileri alınıyor, bu
öğretim görevlileri, mesela, ihraç ediliyor ama YÖK’teki hiçbir üst düzey yöneticisi asla görevden
alınmıyor. Devlet bürokrasisinde mesela alt düzeyde binlerce insan alınıyor ama üst bürokratlardan çok
nadir birkaç arkadaş alınıyor, yani görebildiğimiz kadarıyla. Onların da durumu sabit değil. Yani yarın
öbür gün bu byLock meselesinde veya KHK’lerle diyelim mi bu yasal haklar, olağanüstü hâl yasası
bitti, bu adamlar tekrar aynı görevlerine gelecekler mi, o da belli değil, o da muğlak Sayın Başbakan
Yardımcım. Yani bu tür şeyleri doğru, ahlaki, insanı anlamda değerlendirmediğimiz sürece FETÖ’yle
mücadelenin asla sonuç alacağı kanısında değilim. Yani o FETÖ mağdurları, sürekli, her dönemde her
olağanüstü hâl koşullarında ve her darbede mutlaka bu mağduriyetler yaratılmıştır. Bu mağdur olan
insanların binlercesi ceza çekmiştir ama üstte bu işi yapan ister iş adamı olsun, ister bürokrat olsun, ister
başka konuda olsun, bunlar elini kolunu sallayarak geziyor, alttaki gariban vatandaş bu mağduriyeti
görüyor. Bizim temennimiz, inşallah bu kararnameyle bu haklar kazanılmış olur. En azından -Sayın
Başbakan Yardımcımız da ifade etti- hiç olmazsa yasal yollar açılmış oldu, davaların takip edilme
noktası oldu. Şimdi, demokratik olmayan, anti demokratik bir anlayışta… 4 siyasi partimizin ortak
çabasıyla, herhâlde grup başkan vekilleri ortak bir anlayış içerisine koydular, bunu sonuçlandırırlar. Biz
de zaten muhalefet şerhimizi yazacağız Sayın Başkanım yani bununla ilgili doğru olan şeyi ama benim
şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz.
Gürsel Bey…
GÜRSEL EROL (Tunceli) – Sayın Başkanım, Sayın Başbakan Yardımcım, Komisyonumuzun
değerli üyeleri, değerli bürokratlar; ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bir defa, öncelikle şunu belirterek konuşmama başlamak isterim: 15 Temmuz FETÖ terör
örgütünün hain bir girişimidir. Bunu farklı yorumlamayı, farklı değerlendirmeyi çok doğru bulmuyorum
ama bu FETÖ terör örgütünün darbe girişimine yönelik keşke tüm siyasi partiler ve Hükûmetimiz 16
Temmuzda Meclisteki ulusal birliği, beraberliği tüm süreç boyunca da devam ettirebilseydi. Bugün
Sayın Başbakan Yardımcımızın açıklamaları, aslında, bana göre, gelecekle ilgili yeni mağduriyetlerin
önüne geçebilecek birtakım tedbirlerin alınması için de son derece umut vericidir. Şundan dolayı umut
vericidir: Böyle bir süreçte tabii ki kamu yöneticileri, devleti yönetenler devletin yönetimi, bekası
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tehdit altındayken çoğu zaman verdikleri anlık kararlarla da doğru kararlar veremeyebilirler ama sonuç
itibarıyla zaman içerisinde verilen yanlış kararlar görüldüğü zaman ondan geri de dönmek gerekir. Bu,
onlardan birisi. Keşke o dönemde Cumhuriyet Halk Partisinin önerileri, ikazları, uyarıları Hükûmetiniz
tarafından önemsenseydi ve bu noktaya gelinmeseydi.
Sayın Başbakan Yardımcım, benim kendi ilimle ilgili bir değerlendirmem, bir tespitim ve bir
önerim olacak.
Sayın Başbakan Yardımcım, bugün bir mağduriyetin çözümüyle ilgili bir kanun hükmündeki
kararnameyi konuşuyorsak ben –sizinle özel ziyaretimde de ifade etmiştim- kendi ilimin bir
mağduriyetini de burada gündeme getirerek Meclisimizin tutanaklarında yer almasını isterim.
Türkiye’de FETÖ terör örgütünün örgütlenemediği, giremediği ve bunu adli bürokratların söylediği,
Adalet Bakanlığının bürokratlarının söylediği, ifade ettiği tek il Tunceli. Çünkü Tunceli’nin gerçekten
cumhuriyetin temel değerlerine sadık, bağlı bir halkı var ve bu halk, FETÖ terör örgütü 2011 yılında
eğitimiyle birlikte Tunceli’ye girmek isterken “Hayır, ben cemaat okullarına çocuklarımı göndermem,
cumhuriyet okullarına gönderirim.” diyerek FETÖ terör örgütüne karşı da bir yürüyüş yapmıştı ve
FETÖ terör örgütünün giremediği… FETÖ terör örgütünden dolayı o kentin yerel halkından açığa
alınan, ihraç edilen hiç kimse yok ama orada devlete bağlılığıyla ilgili, yasalara, kanunlara bağlılığıyla
ilgili sendikal etkinliklerde ve faaliyetlerde bulunan 200’ün üzerinde mağdur olmuş kamu görevlisi
var. Yani sonuçta yasalar çerçevesinde kurulan bir sendika üyeliğinden dolayı ve o sendikanın oradaki
eyleminden ve etkinliklerinden kaynaklı bir açığa alınma, ihraç edilme mağduriyeti var.
Sayın Başbakan Yardımcım, sizden ricamız, bugün nasıl byLock’ta yaşanan bu olumsuzluğu, hak
gasbını görerek tedbir aldıysanız, bu hak gasbına uğrayan kişilerin mağduriyetleriyle ilgili yeniden bir
hak verdiyseniz özellikle Tunceli’de FETÖ mağduru olmayan ama başka terör örgütleriyle eşleştirilerek
mağdur olan kamu görevlilerinin iadesiyle ilgili de benim sizden özel bir ricam olacak. Bu, Tunceli için
ve benim seçim bölgem olan ilim için önemlidir. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız düşüncelerini ifade
ettiler. Sanıyorum grup başkan vekillerimiz de bu konuyla ilgili diğer partilerin grup başkan vekilleriyle
görüşerek ortak bir çalışma kararı almış bulunmaktalar.
Teşekkür ederiz ve başarılar diliyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Evet, ben teşekkür ediyorum, sağ olun Gürsel Bey.
Başka söz isteyen arkadaşımız var mı?
Sayın Başbakan Yardımcım, buyurun.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Bütün değerli arkadaşlarıma yaptıkları
değerlendirmeler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Birkaç hususu hem sorulara cevap hem de konunun anlaşılması bakımından ifade etmekte fayda
görüyorum. Bir defa, bu Fetullahçı terör örgütü, paralel devlet yapılanmasının örgüt hiyerarşik yapısı
ve örgütün çalışma usulleri, yöntemleri birbirinden çok farklı, diğer örgütlerden çok farklı. Gizlilik çok
esas. Kendi içinde, kendi örgüt üyeleri de birbirine karşı gizlilik içeriyor. Darbe davalarını takip eden
arkadaşlar belki medyadan okumuştur, bir darbeci FETÖ’cü terörist şunu ifade ediyor: Darbe sırasında
gittiği bir yerde “’Sen bunun emrine gireceksin.’ dediler.” diyor. Şimdi, emrine girdiği kişi asker ama
aynı yerde, aynı odada beraber çalışıyorlar. İkisi de FETÖ’nün üyesi ama ikisi de birbirinin FETÖ üyesi
olduğunu bilmiyor. Yani bu örgütün üyelerinin tespitindeki zorluğun bütün Türkiye tarafından, herkes
tarafından bilindiğini biz düşünüyoruz, gerçekten çok zor.
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Şimdi, mesela ordudan ihraçlar oldu geçmişte. Ben Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla ihraçlara
baktım. YAŞ’ın gündemine gelip de bugüne kadar ihraç edilmemiş bir tek isim var mı ihraç edilsin
diye? Şu ana kadar YAŞ’ın gündemine gelip de ihraç edilmemiş tek bir isim yok. “İhraç edilsin.” diye
gelenlerin hepsi ihraç edilmiş.
BAŞKAN – “Geçmişten bugüne” diyorsunuz.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Geçmişten bugüne, hepsi ihraç
edilmiş. O zaman orada “Fetullah Gülen grubu” diye geçiyor o kayıtlarda. Şimdi ona baktığınızda,
ihraç edilenlerin -bu benim görüşümdür- FETÖ’cü olmadığını, “FETÖ’cü diye başkalarının gitmiş
olabileceğini, FETÖ örgütünün gizlilik ve çalışma yöntemini gördükten sonra daha net görüyorsunuz.
Çünkü FETÖ terör örgütünün üyeleri nerede çalışıyor? Örneğin A kurumunda çalışıyor. Kurumun
başındaki kim? Atatürkçü birisi, o ondan daha çok Atatürkçü gözüküyor. Diyelim laik birisi, o ondan
daha laikçi gözüküyor. Diyelim muhafazakâr birisi, o ondan daha muhafazakâr gözüküyor. Diyelim
namaza gitmiyor, cuma dâhil, o hiç gitmiyor. Diyelim oruç tutmuyor, o da tutmuyor; alkol kullanıyor,
o da kullanıyor. Yani şimdi, bu örgüt üyelerinin bulundukları yerde yer tutmak ve üstleri katında
itibar sahibi olmak ve daha ileri gitmek için bulundukları pozisyonda etraf ne istiyorsa onlardan daha
fazla onlardan gözükme gibi bir perdeleme yöntemleri var. O nedenle de diyelim ki namaz kılıyor
diye veyahut de eşi başörtülü diye veya sakallı diye geçmişte, o dönemin içerisinde irticacı veyahut
da falan diye ihraç edilenlerin büyük bir kısmı esasında muhafazakâr, net, kendini gizlemeyen, ne
olduğunu herkesin gözünün önünde ortaya koyan insanlar. Onlar FETÖ’cü diye ihraç edilince gerçek
FETÖ’cülerin önü açılmış oldu. Onun için bu örgütü tespit etmek kolay bir iş değil. Bu noktada
Hükûmetimizin de güvenlik birimlerimizin de devleti yöneten herkesin de bir zorluğu var.
Bir de tabii bu örgüte devletin kriminal gözle bakması ve devlet aygıtının bu çerçevede çalışması
da önemli. Bugüne kadar Türkiye’yi yönetmiş pek çok başbakanımız oldu, pek çok bakanımız oldu,
cumhurbaşkanlarımız oldu. Diğer siyasiler için demiyorum. Başbakanlar, cumhurbaşkanları, bakanlar
ve siyasi partilerin genel başkanları düzeyinde bu örgüte “terör örgütü” diyen, cumhuriyet tarihinde bir
örnek yok. İlk defa bu dönemde bu örgütün terör örgütü olduğu… Çünkü örgütün yaptığı çalışmalar bir
bir deşifre edilmiş, örgütün gizlediği her şey, o perdeler kaldırılarak ortaya çıkarılmış, dökülmüştür. Bu
noktada Hükûmetimizin ciddi bir başarısı vardır. Bu tehdidin ve tehlikenin tespiti, deşifresi ve bu terör
örgütü üyelerine karşı hukuk gereği atılması gereken adımların atılması son derece önemli.
Burada, hiyerarşiyle ilgili, bir arkadaşım söyledi. “Tepedeki duruyor ama bakıyorsunuz, aşağıdaki
gidiyor.” Bu da örgütün hiyerarşik yapısıyla biraz ilgili. Bakıyorsunuz, bir yerde albay, ondan sorumlu
imam, astsubay çıkıyor. Görevli, onun üstü ondan çıkıyor. Bir yerde kişi müsteşar, onun tabi olduğu
kişi bir başka yerde kâtip veyahut da düz memur veya dışarıda öğretmen veya esnaf, kasap. Başka
birisi çıkıyor -bir tane somut, kamuoyuna yansıdığı için vereceğim- FETÖ örgütünün Başbakanlıktan
sorumlu imamı –arkadaşlar şimdi bana hatırlattılar- Sağlık Bakanlığında görevli bir memur. Yani
şimdi bu örgütün hiyerarşik yapılanması nedeniyle devletteki unvanlara, sıfatlara, makamlara göre
bir yapılanması yok. O kendine göre bir yapılanma yapıyor. Bir yerdeki müsteşar başka bir yerdeki
müstahdemin emrinde olabiliyor veya kasabın, bakkalın veya başka birinin emrinde olabiliyor.
O nedenle, örgüt hiyerarşisi ile devlet hiyerarşisini mukayese ederek “Niye falan olmuyor da
filan oluyor?” demek, bizi bu konuda doğru bir noktaya götürmez çünkü örgütün çalışma yöntemi
ve hiyerarşik yapısı gerçekten çok farklı ve örgütü çözdükçe bu farklılığın nasıl işlediğini görüyoruz.
İşte, mesela en son, ankesörlü telefonlarla ardışık arama konusunda ortaya çıkan durum son derece
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önemli. Örgüt kendine göre toplantılarını devam ettirmek, örgütsel faaliyetlerini yönetmek ve bunu
devletten, etraftan, çevreden, herkesten gizlemek için kendince bir yöntem geliştiriyor ve bu yöntemi
devlet buluyor, çözüyor ve o yöntemin üzerine gidiyor.
“Mor Beyin” uygulaması da öyle. Örgüt gerçek byLockçuları ve gerçek FETÖ’cüleri devletin
tespitinden kurtarmak ve bu byLock’u sulandırmak maksadıyla ve kendi adamlarını gizlemek
maksadıyla “Mor Beyin” uygulamasını geliştiriyor. Şimdi, bu byLock’u tespit eden de bu devletin
güvenlik birimleri, “Mor Beyin” uygulamasını tespit eden de bu devletin de güvenlik birimleri; bir
mahkeme tespit etmedi bunu, o dediğiniz hâkimler bunu tespit etmedi. Bakın, bu konuda birtakım
iddialar, ihbarlar geldikten sonra bunun üzerinde duruldu ve sonuçta bu tespit edildi. Bir mahkeme
kararı bunu tespit ettiğinde buna hepimiz uyarız, öyle bir şey olabilir mi. Ama oradaki…
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Hayır Sayın Bakanım, orada söylemek istediğim…
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Ben biliyorum o konuyu, o hâkimlerin
şeyini de biliyorum ama “Mor Beyin”i tespit ettiği için görevden uzaklaştırılmadı, görevden “Mor
Beyin” uygulamasını tespit etti diye…
NİHAT YEŞİL (Ankara) – “Soruşturulsun.” diyor yani Sayın Bakanım.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Ona geleceğim.
Şimdi, bu uygulama, soruşturma konusuna gelince, soruşturmalarda şu ana kadar… Tanju Bey
burada yok ama izninizle rakamları paylaşmak istiyorum ama rakamlarda hata olursa kusura bakmayın
çünkü cuma günü alınan rakamlar. Şu anda soruşturma evresinde FETÖ örgüt üyeliği ve yöneticiliği
kapsamında 103.907 dosya var, 210.600 şüpheli var, hakkında yakalama emri çıkarılmış, diğer bir
anlatımla firarda olan 14.064 kişi var. Anayasal düzene karşı suçlarla ilgili 4.725 dosya gözüküyor,
11.228 şüpheli var, 364 yakalama kararı olan var. Hem örgüt üyeliği hem de darbe şeyine baktığınızda
2.913 dosya, 7.436 şüpheli -soruşturma evresi olduğu için “şüpheli” diyoruz- ve yakalama emri olan
237 kişi var. Toplamda soruşturma evresinde olan dosya sayısı 105.709, şüpheli sayısı 214.442,
yakalama emri bulunan sayısı 14.191.
Kovuşturmalar var, onların rakamlarını paylaşmak isterim. Örgüt üyeliği ve yöneticiliği nedeniyle
dosya sayısı 42.930, şüpheli sayısı 88.400, hakkında yakalama emri bulunan kişi sayısı 3.625. Buradan
tutuklu bulunan kovuşturma evresinde kişi sayısı 20.406, adli kontrol altında olan 50.927, geri kalanı
da serbest yargılanıyor. Anayasal düzene karşı suçlardan olan dosya sayısı 1.415, şüpheli sayısı 12.300,
yakalama emri bulunan yani firarda olan kişi anlamında 212, bunlardan adli kontrol altında olan 3.880,
tutuklu olan kişi 4.486.
Hem darbeden hem de örgüt üyeliğinden yargılananlar var. Bunlarla ilgili dosya sayısı 1.071,
şüpheli sayısı, daha doğrusu sanık sayısı -bu, kovuşturma evresi olduğu için benim orada şüpheli
dediğim, sanıklar hepsi- 10.534, yakalama emri olan 142, adli kontrol altında 745 ve tutuklu sayısı
1.232. Kovuşturma evresinde şu anda 43.274 dosyada 90.166 sanık, 3.979 yakalama emri olan kişi
var ve bunlardan da 54.062’si hakkında adli kontrolle serbest yargılama devam ediyor, 24.660 kişinin
de tutuklu yargılaması devam ediyor. Soruşturma evresindeki tutuklular konusunda, adli kontrol
konusunda elimdeki rakamlar net olmadığı için alamadım, şimdi yetiştiremedim, o yüzden onları
veremedim ama kovuşturma evresindekiler net, geçen cuma itibarıyla olan rakamlar.
Şimdi, tabii, byLock’la ilgili kaç kişi var, hakkında işlem yapılmayan oldu mu, olmadı mı? Tabii,
net rakam tam, kesin şu anda elimde yok. Biliyorum net rakamı ama yanlış bir rakam vermekten
endişe ederim. 100 binin üzerinde, onu söyleyelim. İkincisi hakkında, adli işlem başlatılmayan
hiçbir byLockçu yok, hepsiyle ilgili adli işlem başlatılmıştır. Kimilerinin soruşturması devam ediyor.
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Kimilerinin kovuşturması devam ediyor, kimilerinin de adli işlemleri devam ediyor. Çünkü byLock
konusunda yanlış yapmamak için çok dikkat ediliyor, kılı kırk yararcasına. Diyelim bir kişinin
byLock uygulamasında olduğu ortaya çıktıktan sonra bu kişinin hem üzerine kayıtlı telefonlar hem
fiilen kullandığı telefonlar hem bu telefonun HTS kayıtları, diğer pek çok teknik, bilirkişi yönünden
incelenmesi gereken hususlar tetkik ediliyor, ondan sonra bunlarla ilgili işlemler yapılıyor. Tabii,
darbe teşebbüsünün hemen arkasında o yapılan soruşturmalar sırasında da bunların hepsi aynı şekilde
yapıldı, şimdi de aynı yapılıyor. Fakat yoğunluktan dolayı, pek çok… Çünkü rakamları gördünüz, yani
Türkiye’de bu kadar teknik dijital veriyi hemen anında inceleyip dökümünü verecek… O kadar şey
hemen birden olmuyor çünkü başkaca adli işlemler var, onlar da işleniyor, bu dijital verilerin analizi
bayağı bir zaman alıyor. Oradan da biraz işin uzaması var. Ama şunu bilmenizi isterim: Devlet Adli
Tıbbın bütün imkânlarıyla ve bilirkişiliğin bütün imkânlarından istifade etmek suretiyle doğru olanı
yapmak, yanlış olanı yapmamak, yapılmasına engel olmak, gerçekten örgüt üyesi ile örgüt üyesi
olmayanı birbirinden ayırmak için büyük bir hassasiyetle çalışıyor.
Şimdi, cumhuriyet savcıları, ben görevde de bulunduğum için biliyorum, hâkimler, savcıların
hepsi… Yani bu yaptıkları işler bir yandan Anayasa ve yasalara uygun ve bireysel başvuru denetimine
ayrıca da arkasından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin denetimine açık iş ve işlemler ama öte
yandan da herkes vicdan sahibi, yaptığı işin Allah indinde de hesabını vereceğine inanan insanlar. Onun
için de hem kanunlar nezdinde hesabını doğru vermek hem Allah indinde hesabını doğru vermek
hem de bireysel başvuru, Yargıtay, Danıştay ve AİHM sürecindeki denetimlerde de doğru yaptığını
tescil bakımından herkes gerçekten çok dikkatli hareket ediyor. Bütün bunlara rağmen olabilir mi bazı
şeyler? Olabilir. Ama şundan emin olun, ne yargıda ne de idari birimlerde bilerek, kasıtlı bir yanlışı
hiçbir arkadaşımızın yaptığına ben inanmıyorum, bu işlerin içinde olan birisi olarak inanmıyorum.
Yani birinin iş akdi feshedilirken burada oturduğunuzda bir şey söylüyorsunuz ama sonuçta ben imza
atıyorum ve KHK’ye giriyor. Bu imza attığım kişi devletteki işinden oluyor ve onun ailesi var, çocukları
var. Onun muhasebesini imza atan insanlar yapmıyor mu? Yapıyor. Hepimiz yapıyoruz. Onun için
de burada kesin ve net, şüphe olan biriyle ilgili, bilerek, altına hiçbir bakanımız, Cumhurbaşkanımız,
Başbakanımız imza atmazlar ve adli süreçlerde de yani örgütle iltisak, irtibat, üyelik ilişkisinde
olmadığı bilinen kişilerle ilgili bilerek yanlışlık yapıldığına ben inanmıyorum. Bunlar bir nevi bu süreci
olumsuz etkilemek için yapılan kara propagandalar ama bütün yargısal işlemler denetime tabi. İtiraz
ediyor, başka birisi denetliyor, sonra istinafa gidiyor, sonra Yargıtaya gidecek, sonra bireysel başvuruya
gidecek. Kendi içinde düzeltme mekanizmalarının hepsi var. Bunların hepsinin de yapıldığını özellikle
bilmenizi isterim.
Burada yargılamalarla ilgili bir hususu da örgütün yargılamadaki politikasını, stratejisini ifade
etmek için arz etmekte fayda görüyorum heyete. Örgüt üyelerine örgütün talimatı şu, darbeye fiilen
karışanlar dâhil, hepsine: “Her şeyi reddedeceksiniz.” Birinci talimat bu. Onun için, dikkat ederseniz,
her şeyi reddediyorlar. Yani çekip oradaki insanı şehit eden alçak, katil, fotoğrafını görüyor, elinde
tabanca, masum insanı şehit ediyor orada, kendine görüntüler gösteriliyor, bunu dahi inkâr ediyor. Yani
biraz şey olması lazım fakat örgütün talimatı.
İkinci talimat: “Eğer önünüze sizin somut veriler, belgeler konulursa herkes kendi durumuna
göre tevilli ret yoluna gidecek.” İzah edecek, işte, diyelim ki bu yurt dışına çıkışlarda, gelişlerde Adil
Öksüz’le beraber Kemal Batmaz… Şimdi, havaalanında yan yanalar. Fotoğraf konuyor, görüntüler
konuyor. “Tesadüf” diyor. Pozisyonuna uygun tevilli yorumla ret yapıyor. “Belgeleri tevilli yorumla
ret yapacaksınız.” Reddedilemeyecek şeylerin hepsinde istisnasız, Edirne’deki de aynı şeyi yapıyor,
Şırnak’taki de aynı şeyi yapıyor.
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Bir başka şey: Hepiniz işkence ve kötü muamele gördüğünüzü dosyalara geçireceksiniz. Hâkim
karşısında hemen hemen hepsi istisnasız “İşkence gördük, kötü muamele gördük...” Geçiriyorlar
dosyalara. “Savunma hakkının kısıtlandığını hepiniz dosyalarınıza geçireceksiniz.” Savunma
hakkının kısıtlandığını hepsi dosyalara geçiriyor ki savunma hakkının kısıtlanması diye, işkence, kötü
muamele diye bir şey kesinlikle yok. Çok şeffaf, çok net. Aleni çünkü yargılamalar. Herkes avukat
huzurunda ifadesini veriyor. Bunları da dosyalara koyuyorlar, örgüt talimatı, ondan sonra yine örgütün
bu talimatı çerçevesinde hareket edenlerin hepsi Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru ve AİHM’ye
dönük algı operasyonlarına da aynı… Ne diyor? Örgütün talimat şeyi şu: “Kontrollü darbe.” Bunların
tamamı o kontrollü darbe iftirasının altını doldurmak için de aynı şeyleri yapıyorlar ve byLock
uygulaması… ByLock çıkmış, adam reddediyor. Ya, kişinin Mor Beyin gibi tuzak hariç, normal, bizim
mahkemelerimizin içtihatlarında kabul ettiği, 16. Ceza Dairesinin ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun
kabul ettiği byLock’ta sizin iradeniz dışında sizin telefonunuza byLock yüklenmesi mümkün değil.
Yani dışarıdan getiriliyor, yükleniyor, ama buna rağmen inkâr ediyorlar. Yazışmalar önüne konuluyor.
Onu da inkâr ediyor. Onun için, savunmada da örgütün bir stratejisi var ve savunmaya baktığınızda
örgütlü yapı yani bir yandan FETÖ’cü olmadığını söylüyor ama örgütün savunmaya dair bütün
talimatlarını bire bir sanki bir masada oturmuş, anlaşmışlar gibi savunma süreçlerinde uyguluyorlar. O
yüzden örgütün bu yönünün de bilinmesinde fayda var. Bunu özellikle ifade etmek isterim.
Son olarak, burada, bu konuya ilişkin, devletin bilerek mağdur ettiği tek bir Türk vatandaşı yoktur.
Burada “KHK mağduru” diye bir tabire de ben katılmam. Mağdur varsa Fetullahçı terör örgütü,
PDY’nin mağdur ettiği insanlar vardır. Eğer bir yanlışlık varsa, bir eksiklik varsa, bir aksama varsa
devlet ne yapıyor? Hemen düzeltiyor. İşte, 3.604 kişiyi biz KHK’yle iade ettik geri. Şu anda 41 kişiyi
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görevine iade etti. Devletin bilerek bir vatandaşına
kötülük yapması düşünülemez de kabul de edilemez. Ama eldeki veriler, bilgiler, siz karar verirken
önünüzde, bakıyorsunuz, tamamen örgüt üyeliğini veya örgütle iltisakı, irtibatı gösteriyor ama kanun
da “Örgütle iltisak, irtibat ve üyelik içerisinde olduğu değerlendirilen ihraç edilir.” diyor. Siz bu kanuna
uymak durumundasınız. Elimizdeki verilere göre biz bu kararları alıyoruz ama sonra bu verilerde bir
yanlışlık, bir eksiklik veya başka bir veriyle onların ortadan kalktığı ortaya çıkınca da biz ne yapıyoruz?
Onların hepsini geri, görevlerine iade ediyoruz.
Burada çok net söylüyorum, bir daha söylüyorum: Devletin bilerek mağdur ettiği hiçbir
vatandaşımız yoktur. Mağduriyet Fetullahçı terör örgütünün mağduriyetidir. Hem darbeyle hem de
milletin evlatlarını ve milletin pek çok insanını eğitim, din ve benzeri konularda aldatarak ve bunların
yaşadıkları olumsuzlukları yaşatarak bu terör örgütü bunları mağdur etmiştir. Mağduriyetin adresi
orasıdır, devlet değildir.
İkincisi, tabii, devlet yaptığı bütün işlere yargı yolunu açmıştır. Şu anda KHK’lerin hepsi Meclisten
geçiyor. Bu ne demektir? Meclisin denetimi. İkincisi, ihraçlar ve iadeler, kapatmalar, açmalar, bunların
tamamı da yargı denetimine açılmıştır. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu bir denetim
yeridir. Arkasından Ankara idari mahkemeleri ikinci denetim yeridir. İdari istinaf üçüncü denetim yeri,
Danıştay dördüncü denetim yeri, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi beşinci denetim yeri ve en
nihayetinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Biz devlet olarak, yaptıklarımızın, devletin yaptıklarının
hukuk devletine ve evrensel ilkelere, Türkiye’nin yaşadığı olağanüstülüğü yaşayan her ülkenin aldığı
benzer tedbirlere, anayasal ve yasalara uygunluğa ve uluslararası hukuka da uygunluğuna inandığımız
için bütün bunların hepsini denetime açıyoruz. Bizim bir endişemiz yok. OHAL Komisyonu,
mahkemeler, hepsi ne karar verirse sonuçta biz o karara uyacağız. Bu kararların hepsinin denetime
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açılmasının nedeni de devletin kimseyi bilerek ve isteyerek mağdur etmek istemediğinin ve yaptığı
işlerin doğruluğuna inandığının, hukuk devletine inandığının somut bir göstergesidir. Bunu özellikle
ifade etmek isterim.
Tabii, Sayın Erdoğan’ın sorduğu sorularla ilgili, tabii, FETÖ’yle mücadele, bir devlet aklı var
mı? Elbette, bu bir devlet aklıyla yürüyor ve bundan sonra da bu akılla yürüyecektir. Sadece FETÖ
değil, diğer terör örgütleriyle mücadele de aynı şekilde. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin
içerisinde anayasa ve yasalara uygun hareket etmeyen birilerinin barındırılma imkânı yoktur. Sadece
bizimle de kaim değil, bizden sonra gelenler de aynı şeyi yapacaklardır. Ben ona da inanıyorum çünkü
devleti sadece birtakım kurumlarla ayakta tutma şansınız yok. O devletin içerisindeki mikropları da
temizlemeniz lazım. Eğer virüsleri temizlemezseniz, kurtları temizlemezseniz o çınarı içeriden kemirir,
bitirirler. O nedenle Fetullahçı terör örgütünün ortaya çıkması ile bu paralel devlet yapılanması,
devletimizin içerisine sızan her türlü olumsuzluğa karşı devletin bundan sonra daha müteyakkız hareket
etmesine yol açmıştır. O nedenle de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yeniden yasalarımıza
koyduk ve şu anda kamuya giren herkesle ilgili güvenlik araştırması ve arşiv araştırması yapılıyor.
Kamuda üst düzey görevlere atananların hepsinde de yine, hakeza güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması yapılıyor, bundan sonra atamalar yapılıyor ve bu hususa da büyük dikkat ediliyor.
Tabii, bu konuda bir strateji, konsept, siyasi ve hukuki altyapı var mı? Bunların hepsi var. İşte,
hem Anayasa’nın 119, 120, 121’inci maddeleri çerçevesinde olağanüstü hâl ilan edilmiş olması
hem de bugüne kadar çıkardığımız 31 tane kanun hükmünde kararname bunun hukuki ve siyasi
çerçevesini çiziyor. Orada, biz, Türkiye ve dünya kamuoyuna açıkça diyoruz ki: “Biz bu ilkelere
göre bu mücadeleyi yapıyoruz ve bunları gizli yapmıyoruz.” Başka yerlerde, diyelim ki bunları
Resmî Gazete’de yayınlamadan yapan ülkeler olabilir ama Türkiye’de OHAL’le ilgili KHK olsun,
yasal düzenleme olsun, yaptığımız her şey alenidir. Bakanlar Kurulu kararı çıkıyor, Resmî Gazete’de
yayınlanıyor, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuluyor, hem Parlamento ne yapıp gittiğini
biliyor hem Resmî Gazete’de yayınlandığı için bütün Türkiye ve dünya biliyor. O yüzden, bunun
hukuki, siyasi alt çerçevesi, bütünüyle kanun hükmünde kararnameler Anayasa’mız ve kararnamelerle
ilgili, yasalarımızda yer alan güvenlikle ilgili ve diğer memurlarla alakalı yasal düzenlemelerdir, zaten
bu mücadele de bu düzenlemeler çerçevesinde gitmektedir.
Tabii, inşallah başarılı oluruz çünkü bu örgütü bütün yönleriyle ortadan kaldırmanın zorluğunu,
güçlüğünü biliyoruz. Her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor, bu yeni şeyleri de bundan sonra ortaya
çıkaracağız. Şu anda, bu örgüt yurt dışında, Türkiye’nin aleyhine Türkiye’nin en azılı düşmanlarından
daha fazla düşmanlık yapan büyük bir alçaklığın içindedir, hem Zeytin Dalı Harekâtı hem başka
konularda Türk milleti ve Türkiye devleti zarar görsün diye her türlü iftirayı, manipülasyonu, alçaklığı
ve ihaneti yapıyorlar, milletimiz de bunları çok net görüyor. Bunun taşeron bir terör örgütü olduğu ve
Türkiye’ye karşı Türkiye’nin düşmanlarının kurduğu bütün tuzaklarda maymuncuk olarak kullanıldığı
da çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ben Türk milletinin de bu terör örgütüne karşı mesafesini
koyduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah bundan sonra bu ve benzeri terör
örgütleri Türkiye’de yeniden güç ve fırsat bulamazlar diyorum.
Tekrar Komisyonu saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun Sayın Başbakan Yardımcımız.
Nihat Bey, söz istiyor musunuz?
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Evet, istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
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NİHAT YEŞİL (Ankara) – Sayın Başkan, Sayın Başbakan Yardımcım; şimdi, burada konuyu dile
getirirken “Üst düzey görevliler yargılanmadı.” derken örneğin hâkimlerin, savcıların yargıladığı ve
bu konuda vatandaşlarımızı -bu, öğretim görevlisi oluyor, bilim adamı oluyor, bir işçi oluyor, bir çiftçi
oluyor- yargılayan hâkimler “FETÖ” denilen terör örgütünden yargılanmış ve görevden alınmış, şu
anda mahkûm. Şimdi, bu insanlar hakkında açılan davalar da devam ediyor. Şimdi, kendiniz ifade
ediyorsunuz Sayın Başbakan Yardımcımız, diyorsunuz ki: “İşte, öyle bir mahlukat ki, öyle bir örgüt
ki kimin nerede ne yapacağı bilinmiyor.” Şimdi, bu durumda mağdur olmuş binlerce insan var ve
diyoruz ki: Mademki bu “Fetullahçı terör örgütü” dediğiniz örgüt ki bunlara yine böyle kuşkularımız….
Bizim kuşkularımız derken şunu demek istiyorum: Vatandaşta şöyle bir samimiyeti yaratamadık yani
arkadaşlar, eğer gerçekten Fetullahçı terör örgütü bu noktada bu devletin her türlü yapılanmasına
herhâlde bunlar gökten zembille gelmedi. Hepimiz bir şekilde bunu koruduk ve özellikle son dönemlerde
işte, terfi eden askerlerle ilgili söylüyorsunuz, son on beş yılda terfi edilen 180 generalin… Yani orduda
bunun çok bariz örnekleri görüldü ki bunlar en can alıcı noktada dahi bu noktaya gelmişlerdir. İşte
yargıda öyle, üniversitelerde öyle, diğer kamu kurumlarında öyle. O zaman bu konuları gördüğümüz
hâlde ve bunların bizzat üyesi olan insanlar tarafından yargılandığı hâlde, mağdur edildikleri hâlde bu
insanların mağduriyetleri devam ediyor. Bununla ilgili iyi bir araştırma yapılmıyor, yine o ön yargıyla
insanlar birbiri hakkında bulundukları ihbarcılıkla bunu rahatlıkla ortaya koyuyor ve tekrar o insanlar…
İşte, bu, gazeteci oluyor; bu, iş adamı oluyor; bu, herhangi kamu kurumunda görevli olanlar oluyor.
E, bu adamlar belli olmuş Sayın Başkanım, bu belirlenen insanlar eğer bu noktadaysa o zaman bunun
samimiyetle daha doğru bir şekilde incelenmesini rica ediyoruz Sayın Başbakan Yardımcım. Bunu
söylüyorsunuz defalarca, kendiniz de tarif ettiniz yani bu örgütün ne kadar tehlikeli, ne kadar farklı bir
örgütlenme biçimi olduğunu ama bu mağduriyete uğramış binlerce insanın sorunlarını çözmek için dile
getirdiğimizde de farklı suçlamalarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bu vatan hepimizin, işte,
Sayın Başkanımla biz yurt dışına gittiğimizde ülkemizle ilgili bizim neler yaptığımıza kendisi bire bir
tanıktır.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz. Evet, gerekli desteği görüyoruz biz yurt dışında Komisyon
üyelerimizden.
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Ve o anlamda bizim öyle bir düşüncemiz yok.
MURAT BAKAN (İzmir) – Sadece yurt dışında mı?
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Dışarıda da içeride de…
BAŞKAN – İçeride de… Teşekkür ederiz, sağ olun.
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Biz bunu yapıyoruz ama bize sürekli söylendiği noktada… Sayın Genel
Başkanımız bir konuyu gündeme getirdiğinde, işte, bu “Mor Beyin” dedikleri olayı dile getirdiğimizde
suçlandık yani Sayın Başbakan Yardımcım. Bunu CHP olarak biz getirdik ama gördünüz aklın yolu
bir, doğru olan bir şey geliyorsa hep beraber bu doğruyu ortaya koymamız lazım. Yani işte, hâkimler,
savcılar biri hakkında dava açmış ve o adamlar içeride tutuklu yani hâkim ve savcı ama mağdur
edilen o adam da tutuklu. Yani Sayın Başbakan Yardımcım, yoksa biz kişisel olarak herhangi bir
başbakanımızın, bakanlarımızın veya bürokratlarımızın bilerek bunu yaptığı iddiasında bulunmuyoruz;
doğru yapılmadığını söylüyoruz. Yani doğru yapılsın, yoksa bir başbakanımız, bir cumhurbaşkanımız
veya bakanlar gidip de işte, “Şu adamı alın getirin, buraya yerleştirin.” dedi demiyoruz, öyle bir
iddiamız yok ama lafı tersine çevirdiğiniz için böyle bir konuma geliyoruz. Biz diyoruz ki: Doğru,
ahlaki, insani olan boyut neyse onu koyalım. Beni yargılayan hâkim diyelim ki FETÖ’den içeri
düşmüş -kendi üzerimden örnek vereyim- ama ben içeride yatıyorum, o adam da yatıyor. O nasıl
olacak Sayın Başbakan Yardımcım? Yani bu doğru değil. İftira attılar ve bunlar binlerce iftirayla
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insanları mağdur ettiler, özellikle o “FETÖ” dediğiniz terör örgütü. Hem buna da prim veren, yani
tabii, burada polemiklere girmek istemiyorum Sayın Başbakan Yardımcım, bunlar kendileri bizzat
yaratıldı, bürokraside, kamuda, özelde, her alanda kendi ellerimizle bunları besleyip yerleştirdik, şimdi
de belasından kurtulamıyoruz. Bırakın bizi, artık insanlığın belası hâline dönüştüler. “Fetullahçı terör
örgütü” dediğimizde -o gün de diyorduk, bugün de diyoruz- onlar bu ülkede vatan hainliği neyse…
Yani biz bunları dediğimizde herkes Fetullah Gülen… Sayın Başbakan Yardımcım da bazen öyle
şeyler söylüyordu, hatta Mecliste de eleştiriler falan gelmişti, Sayın Başbakan Yardımcım, asla öyle bir
düşüncemiz yok yani kişiyi suçlayarak bunu yapmıyoruz ama demek ki doğru olan bir şeyi birbirimize
söylerken birbirimizi çok iyi anlamamız gerekli, onu söylemek istiyorum. Yoksa burada bir polemik
yaratarak Sayın Başbakan Yardımcımıza “İşte, siz üç gün önce, dört gün önce veya beş yıl önce bunu
dediniz.” demiyorum, asla. İşte, nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu bilmeniz için bunu söylüyorum Sayın
Başbakan Yardımcım. Onun için benim tüm arkadaşlarımdan ricam yani yöneten her arkadaşımızın bu
samimiyeti ortaya koymasını istiyoruz. Bu ülke hepimizindir. Biz doğru, ahlaki olan ne varsa hep onun
yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizim düşüncemiz bu.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, izniniz olursa birkaç
şey ilave edeceğim.
BAŞKAN – Ben birkaç kelime söyleyeyim, siz en son konuşursunuz.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Tamam, olur.
BAŞKAN – Şimdi, öncelikli olarak yapıcı eleştirilerinize her zamanki gibi ben teşekkür ediyorum.
Şahsen çok güzel bir çalışma ortamı oldu, Sayın Başbakan Yardımcımız gerçekten önemli bilgiler verdi.
Şimdi, burada bir paradoks yaşıyoruz aslında, eğer bir mağduriyet varsa, hak ihlali varsa bunun
faturası burada oturan ben ile karşıda oturan Başbakan Yardımcısının partisine çıkacak. Dolayısıyla bu
konularda biz sizlerden daha hassasız aslında çünkü fatura bize çıkar, bu işi yapan biziz.
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Biz de çıkmaması için uğraşıyoruz.
BAŞKAN – Ama Başbakan Yardımcımızın ısrarla söylediği şu: Öyle zor bir örgütle karşı
karşıyayız ki, küresel güçlerin kullandığı öyle bir örgütle karşı karşıyayız ki bakın “İki asker aynı odada
birbirini tanımıyor. Başbakanlığın imamı Sağlık Bakanlığında bir yardımcı hizmetli olabilir.” diyor.
Allah yardımcımız olsun diyorum ben yani bu konuda zor bir mücadele yürütüyoruz.
Buyurun efendim.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Birkaç şey söylemek istiyorum özellikle
generallerin terfisiyle ilgili. Tabii, YAŞ’ın yapısı yeni değişti biliyorsunuz. OHAL’den sonra YAŞ’ta
şimdi Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri ve İçişleri Bakanı ile Millî Savunma Bakanı
da yer alıyor ve YAŞ’taki çoğunluk şimdi milletin iradesini temsil eden sivillerin eline geçti. Ondan
önce YAŞ’ın çoğunluğu şöyleydi: Türkiye’deki bütün orgeneraller YAŞ üyesi, zannedersem en son 15
miydi, 16 mıydı son YAŞ şeyi, rakam yanlış olabilir, bunların içerisinde sivil irade Başbakan ve MSB.
Oylanıyor, karar orada çıkıyor. Taslağı kim hazırlıyor? Taslağı Silahlı Kuvvetler hazırlıyor. YAŞ’a kim
getiriyor? Onlar getiriyor ve sonuçta bu terfi edenlerle ilgili ne yapılıyor? İktidar biz olduğumuz için
fatura bize çıkarılıyor; diyorlar ki: “Bak, siz terfi ettirdiniz.” Bunları bizim içinde olduğumuz bir heyet
terfi ettirdi YAŞ’ta, doğru ama bunları getirenler… Şimdi bu eleştiriyi bazıları televizyonda yapıyor. Sen
getirdin ya, sen getirdin Hükûmetin önüne general olsun diye. Niye sen getiriyorsun? Getirmeseydin.
YAŞ’a getirdin ve senin bütün arkadaşların orada kaldırdılar, general olsun dediler. Dolayısıyla siyasi
iradenin generallere, genelkurmay başkanlarının kim olacağına bile müdahale edebilme şansı çok az,
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sistem ona göre konulmuş. Ama şimdi, bundan sonraki süreçte demokratik hukuk devletine uygun
bir YAŞ yapısı oluştu. Şimdi bundan sonra terfi edenlerde eğer dediğiniz gibi birisi çıkarsa onun bir
numaralı sorumlusu siyasi iktidardır çünkü artık irade onun şekillendireceği şekilde sonuç doğuracaktır.
Yani bir defa bu.
HSYK’yla ilgili çok eleştiri aldık. Şimdi, bizim 2010 referandumundan önce HSYK’dan çok
şikâyetimiz vardı yani onlar Yargıtaya üye seçiyorlar, Yargıtay HSYK’ya üye seçiyor, al gülüm ver
gülüm gidiyor. Bu kapalı devre kast sistemi değişsin dedik. Onun için doğrudan seçimi getirdik. Fakat
2010 referandumundan sonra da bu sefer Fetullahçı terör örgütü HSYK’da güç sahibi oldu. Şimdi, diyor
ki: “Yargıda işte, AK PARTİ istediğini yapar.” Nasıl yapıyor? 2008’de AK PARTİ’ye kapatma davası
açıldı. Yani AK PARTİ’nin böyle bir gücü olsa AK PARTİ’ye kapatma davası açabilir mi? 7 Şubat
2012’de MİT Müsteşarına soruşturma açıldı, MİT Müsteşarı hakkında yanılmıyorsan en son yakalama
kararı verildi. Şimdi, MİT Müsteşarı kime bağlı? Doğrudan Başbakana bağlı. Yani doğrudan Başbakana
açıyor esasında şeyi. Yapabilir mi? Şimdi, 17-25 Aralık soruşturması, diyelim ki yargı iktidara bağlı bir
yargı olsa böyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Neden? Çünkü o HSYK’daki üyeler örgütün talimatıyla
hareket ediyor ve aşağıda da örgütün talimatını alan kişiler var. İşte, bu Metin Özçelik, Mustafa Başer,
Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandılar, tahliye oldular. Örgütün elebaşı, teröristbaşı Gülen bir
açıklama yaptı, açıklamanın hemen daha şeyi geçmeden İstanbul’da 2 hâkim bir araya geldiler, tutuklu
FETÖ’cüleri tahliye etmek için hukuku da ayaklar altına alarak çıkarmaya teşebbüs ettiler. O zaman
buna engel olunduğunda yargı da eleştirildi, Hükûmet de eleştirildi. Ya, bir terör örgütü Anayasa’yı,
yasaları ayaklar altına alıyor, hukuku çiğniyor ve siz onun ne yaptığını görüyorsunuz, engel olmaya
çalıştığınızda da, o dönem gazetelere, televizyonlara bakarsanız çok büyük eleştiriler aldı ama
engellendi. Daha sonra byLock yazışmalarında -bu 2 hâkimin yazışmaları var orada- diyor ki: “Bizi
örgüt üyeliğinden buradan şey yapabilirler.” Kendileri yazışıyor aralarında, yaptıklarının örgütlü bir
suç olduğunu, örgüt üyeliği olduğunu kendi yazışmalarında kendileri ifade ediyorlar. Şimdi, onun için
de o zaman da başka bir yapı var. Bizim istediğimiz şey şu: Yargının idari olarak hakkında tasarrufta
bulunan HSK’nın herhangi bir ideolojinin, herhangi bir inancın, başka bir şeyin emrinde olmaması;
sadece Anayasa ve hukukun emrinde olması. Biz onu istedik ama başaramadık. Öbürü başkaydı, öbürü
başkaydı. Onlar yapıyor, fatura gene iktidara çıkıyor; iktidarın orada bir tane savcıyı değiştirme, hâkimi
değiştirme yetkisi yok. Bu sefer bunlar yapıyor, onun da faturası iktidara çıkıyor. İktidarın yaptığı işler
değil bunlar ama iktidarın gücü nedir? Yasaları değiştirmek. Biz de yasaları değiştirdik, bu kişilerin
devletten temizlenmesi için adımlar attık. İşte, o çerçevede HSK daha darbe teşebbüsü olmadan önce
pek çok hâkim ve savcı hakkında soruşturma başlatmıştı ve onlardan bazılarını da meslekten ihraç
etmişti. Daha önceden başladı ve en son bildiğim kadarıyla 4.168 -yanılmıyorsam, belki rakamlar
değişmiş olabilir- hâkim ve savcı meslekten ihraç edildi, yargı FETÖ’nün işgalinden kurtarılmış oldu.
Yani büyük bir özveriyle onlar da çalışmalarını yaptı. Yani devlet kurumlarının içerisinde… Bunu
şunun için anlattım: Devleti yöneten iktidar bilerek ve isteyerek bu kurumların içerisine bu devlete
ihanet eden birisini yerleştirmez. Biz şimdi ne yaptık? İhaneti görür görmez hemen gerekeni yaptık.
Adam katil, birini öldürmüş, sen adamın katil olduğunu görüyorsun, ya, dün sen bu işleri yapmıyordun,
şimdi yaptın, katil demeyecek miyiz ona? Katil diyeceğiz. Ona hain demeyecek miyiz ihanetini
görünce? Hain diyeceğiz ama şimdi buradaki mücadelede maalesef biz birbirimizi suçlamaktan birlikte
hareket etmeye fırsat bulamıyoruz. Bu terör örgütlerine karşı birbirimizi suçlama yerine birlikte hareket
edersek bence Türkiye kazanır, terör örgütleri kaybeder. İnşallah bu KHK’lerdeki uzlaşma gibi bundan
sonra da birlikte bir uzlaşma imkânı buluruz diyorum.
Teşekkür ediyorum Başkanım, çok sağ olun.
BAŞKAN – Sağ olun Sayın Başbakan Yardımcım, biz teşekkür ediyoruz.
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Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME
Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983
tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 1- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme
gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca
özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın
rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler;
bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler;
bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim
kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi
adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından
veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin
kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport
birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.
(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları
büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını
kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen var mı? Sanırım yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
İade hükümleri
MADDE 2- (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki
listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.
(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm
hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak
üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün
içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden
çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal
hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde
bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları
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yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve
pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve
kurumlar tarafından yürütülür.
(3) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereği
öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (3) sayılı listede yer
alanlar, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun
hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun
hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılır.
(4) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili
sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm
hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak
üzere ortadan kalkmış sayılır. Bu fıkraya ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen…
MURAT BAKAN (İzmir) – Sayın Başkan…
BAŞKAN - Murat Bey, buyurun.
MURAT BAKAN (İzmir) – Sayın Başkanım, biz bu maddeyle ilgili olumlu oy kullanacağız ama
şerhimiz olacak, onu beyan etmek istedim sadece.
BAŞKAN – Grupların anlaşmasına göre, bunu bitirdikten sonra üç saat şerh için süre vereceğiz,
onları alıp hepsini işleyeceğiz Komisyon kararına. Bir sıkıntı yok.
MURAT BAKAN (İzmir) – Yani yetiştirmeye çalışırız üç saat içinde.
BAŞKAN – Tamam, bir sıkıntı yok.
Teşekkür ediyorum.
Başka söz isteyen yok, önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
Rütbesi alınan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli
MADDE 3- (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan,
istifa eden veya başka bir sebeple ayrılanlardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (5) sayılı listede
yer alanların rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal edilir. Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul
edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları
mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan
yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim
kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah
ruhsatları, pilot lisansları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları
iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.
BAŞKAN – Madde üzerine söz isteyen yok, önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
4’üncü maddeyi okutuyorum:
Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler
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MADDE 4- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı
olan ve ekli (6) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır.
(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü
malvarlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait
taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir.
Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre
ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından
yerine getirilir.
BAŞKAN – Madde üzerine söz isteyen yok, önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
5’inci maddeyi okutuyorum:
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Madde üzerine söz isteyen yok, önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
6’ncı maddeyi okutuyorum:
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Madde üzerine söz isteyen yok, önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kanun hükmünde kararnamenin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Hayırlı olsun.
Teşekkür ediyoruz.
Muhalefet şerhi için saat dörde kadar süre veriyoruz efendim.
MURAT BAKAN (İzmir) – Beş olsun Başkanım.
BAŞKAN – Tamam efendim, beş olsun. Yarın Genel Kurulda görüşeceksiniz bunu, o yüzden.
Arkadaşlara da yazık; emekçilere yazık, emekçilere, emekçiler çalışacak.
MURAT BAKAN (İzmir) – İşin emekçisi biziz, o arkadaşlarımızın da emeği var ama…
BAŞKAN – İnşallah, saat dörtte İbrahim Bey’e muhalefet şerhlerini veriyorsunuz.
Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Kapanma Saati: 12.37
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