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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM Millî Savunma Komisyonu saat 15.00’te açıldı.
Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz,
Elâzığ’ın Sivrice ilçesi merkez üssü olmak üzere meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, sabır dilediğine,
AK PARTİ Grubuna düşen Komisyon üyeliğine seçilen Niğde Milletvekili Yavuz Ergun’a “Hoş
geldiniz.” dediğine,
İlişkin açıklama yaptı.
İzmir Milletvekili Cemal Bekle’nin Komisyon üyeliğinden çekilmesi üzerine boşalan Komisyon
Sözcülüğüne Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu seçildi.
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2536),
görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 15.54’te toplantıya son
verildi.
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27 Ocak 2020 Pazartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN: İsmet YILMAZ (Sivas)
BAŞKAN VEKİLİ: Refik ÖZEN (Bursa)
KÂTİP: Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU (Bursa)
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Millî Savunma Komisyonunun saygıdeğer üyeleri, değerli
milletvekillerimiz, kurumlarımızın değerli temsilcileri, basınımızın değerli mensupları; sizleri saygıyla
selamlıyorum.
Toplantı yeter sayımız vardır.
Komisyonumuzun 27’nci Yasama Döneminin 4’üncü toplantısını açıyorum.
Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz’ın, Elâzığ’ın Sivrice ilçesi merkez üssü olmak üzere meydana
gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, sabır
dilediğine ilişkin açıklaması
BAŞKAN İSMET YILMAZ - Gündemimize geçmeden önce, 24 Ocak 2020 tarihinde Elâzığ’ın
Sivrice ilçesi merkez üssü olmak üzere meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
Cenab-ı Allah’tan rahmet, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ve bütün milletimize
Komisyonumuz adına başsağlığı ve sabırlar,yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Cenab-ı
Allah’tan, milletimizi ve devletimizi böyle felaketlerden korumasını diliyorum.
82 milyonun bir ve kardeş olduğunu gösteren, 6,8 büyüklüğündeki depremin tüm Türkiye’de ve
her evde hissedildiğini gösteren tüm milletimize teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim
eylesin.
2.- Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz’ın, AK PARTİ Grubuna düşen Komisyon üyeliğine seçilen
Niğde Milletvekili Yavuz Ergun’a “Hoş geldiniz.” dediğine ilişkin açıklaması
BAŞKAN İSMET YILMAZ - Değerli üyelerimiz, bugünkü toplantımızın gündemi 22 Ocak 2020
Çarşamba günü sizlere yazılı olarak iletilmiş ve ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi uzantılı e-posta
adreslerinize de gönderilmiştir.
Bildiğiniz üzere, gündemimizde, Komisyon sözcüsü seçimi ile Mecliste grubu bulunan 5 siyasi
partinin ortak imzasıyla 18 Ocak 2020 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 20 Ocak
2020 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen (2/2536) esas numaralı Devlet
Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi yer almaktadır.
Değerli üyelerimiz, gündemimize göre ilk olarak Komisyon sözcüsü seçimini gerçekleştireceğiz.
Bildiğiniz üzere, Komisyon Sözcümüz İzmir Milletvekili Cemal Bekle’nin Komisyonumuz
üyeliğinden çekildiğine dair yazısı Genel Kurulun 16 Ocak 2020 tarihli ve 44’üncü Birleşimde bilgiye
sunulmuş ve aynı birleşimde Komisyonumuzda boş bulunan üyeliğe, Adalet ve Kalkınma Partisi
kontenjanından Niğde Milletvekilimiz Yavuz Ergun seçilmiştir.
Bu vesileyle Sayın Ergun’u tebrik ediyor, Komisyonumuza hoş geldiniz diyorum.
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YAVUZ ERGUN (Niğde) – Sağ olun.
BAŞKAN İSMET YILMAZ - Daha önce de belirttiğim gibi Komisyon Sözcümüzün Komisyon
üyeliğinden çekilmesi nedeniyle boşalan Komisyon sözcülüğü için seçim yapılması ihtiyacı hasıl
olmuştur.
Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.
III.- SEÇİMLER
1.-Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü seçimi
BAŞKAN İSMET YILMAZ - Değerli üyelerimiz, İç Tüzük’ün 24’üncü maddesi gereğince seçimi
gizli oylamayla yapacağız.
Şimdi bu esaslar çerçevesinde seçimin nasıl yapılacağı konusunda kısaca bilgi vermek istiyorum:
Önce Komisyonumuzun en genç 2 üyesini tasnif komisyonu olarak görevlendireceğiz, ardından
Komisyon görevlileri sizlere mühürlü oy pusulaları ve zarfları dağıtacaklar, daha sonra sözcü adaylarını
belirleyeceğiz.
Üyelerimiz kendilerini veya diğer Komisyon üyelerini bu görev için aday gösterebilecektir.
Komisyon sözcülüğü için belirlenen adayları ben sizlere tekrar ilan edeceğim, sonra dağıtılan oy
pusulalarına Komisyon sözcülüğü için istenilen adayın adı ilgili bölümün karşısına yazılarak pusula
zarfa konulacak ve Komisyonumuzun görevlileri tarafından toplanacaktır. Tasnif komisyonumuz oyları
tasnif edecek ve adayların aldıkları oyları bir tutanak hâlinde Komisyon Başkanlığına iletecektir. Ben
de Komisyon Başkanı olarak sonucu sizlere ilan edeceğim ve Komisyonun bu kararını da Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanına bir yazıyla ileteceğim.
Değerli üyelerimiz, seçim işlemlerine başlıyoruz.
Önce, tasnif komisyonu olarak görev yapacak en genç milletvekillerini belirliyoruz.
Mehmet Ali Çelebi Bey ve Ahmet Önal Bey’i tasnif komisyonu üyesi olarak belirledik.
Onların sağ taraftaki iki koltuğa oturmalarını istirham ediyoruz.
Değerli üyelerimiz, şimdi adayları belirleyeceğiz.
Komisyon Başkanlık Divanında boşalan göreve aday olmak isteyen üyelerimiz varsa aday
olduklarını belirtebilirler ya da bir başka üyeyi aday göstermek isteyen üyelerimiz varsa yazılı veya
sözlü ifade edebilirler.
Komisyon Başkanlık Divanında boşalan yere adaylık konusunda bir önerge vardır, önergeyi
okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu Başkanlığına
Millî Savunma Komisyonu Sözcülüğü için Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Sait Kirazoğlu’nu
aday gösteriyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
			

Refik Özen

			

Bursa

BAŞKAN İSMET YILMAZ – Değerli üyelerimiz, Komisyon Sözcülüğü için Gaziantep
Milletvekilimiz Sayın Mehmet Sait Kirazoğlu aday gösterilmiştir.
Başka bir önerge…
MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Konuşma yapabilir miyim?
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BAŞKAN İSMET YILMAZ – Mehmet Ali Bey, buyurun.
Konuşmadan sonra oylama işlemine geçeceğiz.
MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Öncelikle deprem nedeniyle milletimize başsağlığı diliyoruz.
Şimdi, giden vekilimiz İzmir Vekiliydi. İzmir’de kalmasının uygun olacağını değerlendiriyor,
ayrıca Hidayet Vahapoğlu Vekilimiz MHP’den Kâtip Üye, siz ve Refik Bey AK PARTİ adına
buradasınız, Sözcü de CHP’den veya İYİ PARTİ’den olursa Millî Savunma Komisyonunun Meclise
güzel bir demokrasi mesajı vereceğini düşünüyorum.
Bunun Komisyonumuzca değerlendirilmesini istiyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Estağfurullah…
Komisyonun takdirindedir. Aday olanlarımız var ise belirtsinler.
MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – İzmir devam etsin diyorum.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Bey de aday, Sait Kirazoğlu
Bey de aday. 2 aday arasında Komisyonumuz kimi takdir ederse onunla…
Oy pusulalarını dağıtalım lütfen.
(Oyların toplanmasına başlandı)
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Vekilimizi Grup Başkanının yanına oturtmakla bir mesaj
veriyorsunuz. Seçimin adil olmasını etkiliyor mu?
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Yok, etkilemez, etkilemez.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Grup Başkanının yanına oturması, mesajdır bu.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Anakara) – Önergede imzası var.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Önergede imzası olduğu için.
ÖZGÜR CEYLAN (Çanakkale) – Sayın Başkanım, burada “sözcü” diyor zaten; belirtmişsiniz.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Eski efendim.
ÖZGÜR CEYLAN (Çanakkale) – Daha seçim yapılmadan “Mehmet Sait Kirazoğlu, Sözcü”
yazmışsınız.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – “Sözcülüğe aday” demek lazım. Bir yanlış yapılmıştır.
ÖZGÜR CEYLAN (Çanakkale) – İleri demokrasi mi oluyor?
BAŞKAN İSMET YILMAZ – İrade ne belirlerse doğru olur.
(Oyların toplanmasına devam edildi)
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Oyları tasnif komisyonuna verelim lütfen.
(Oyların ayrımına başlandı)
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkanım, aday aynı zamanda tasnif komisyonunda, olur
mu öyle?
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Bir şey olmaz efendim. Burada adalet vardır. Herkesin birbirine
güveni esastır, oldu mu? Hiçbir sıkıntı yok.
REFİK ÖZEN (Bursa) – Sayanlar da yine Cumhuriyet Halk Partisinden arkadaşlarımız.
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BAŞKAN İSMET YILMAZ – Biz güveniyoruz. Mehmet Ali Bey’e de güveniyoruz, Sait Bey’e
de güveniyoruz.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Cumhuriyet Halk Partisi adaleti, tarafsızlığı, objektifi savunduğu
için söyledim, yoksa arkadaşlarıma güvensizlik anlamında değil yani.
(Oyların ayırımına devam edildi)
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Değerli üyelerimiz, tasnif komisyonumuz oyların sayım ve tasnifini
bitirmiştir.
Oylama sonuçlarına ait tutanağı okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu Başkanlığına
Millî Savunma Komisyonu sözcü seçimi için 27/1/2020 Pazartesi günü saat 15.00’te toplanmış
ve kullanılan 17 adet oy pusulasının tasnifi sonucu aşağıda adı yazılı üye karşısında gösterilen oyu
almıştır.
Üye 		
Mehmet Ali Çelebi 		

Üye
Ahmet Önal

İzmir 		

Kırıkkale

Sözcü: Mehmet Sait Kirazoğlu (Gaziantep) 10 oy.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Böylece, Gaziantep Milletvekilimiz Mehmet Sait Kirazoğlu
Komisyon Sözcülüğüne seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, arkadaşımıza da görevinde başarılar
diliyorum.
Sayın Kirazoğlu isterse bir teşekkür konuşması yapabilir.
Buyurun Sayın Kirazoğlu.
MEHMET SAİT KİRAZOĞLU (Gaziantep) – Efendim, ben çok teşekkür ediyorum, çok sağ
olunuz.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Kirazoğlu.
IV.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER
A)KANUN TEKLİFLERİ
1.- Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2536) (*)
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Gündemimizin 2’nci sırasında yer alan ve Meclis Başkanlığınca
20 Ocak 2020 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen (2/2536) esas numaralı
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin görüşmelerine
geçiyoruz.
Değerli milletvekilleri, (2/2536) esas numaralı Kanun Teklifi, 5 siyasi parti grubunun ortak
imzasıyla, 18 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur.
Bu kanun teklifiyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanları ve Başbakanları ile cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk’ün en yakın
silah arkadaşları olan İstiklal Harbi komutanları kahramanlarından Devlet Mezarlığı’na defnedilenlerin
eşlerinin de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı’na defnedilebilmeleri imkânı getirilmektedir.
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Şimdi, teklif hakkında Komisyonumuzu bilgilendirmek üzere ilk sözü teklif sahiplerinden AK
PARTİ Grup Başkanı Naci Bostancı Bey’e veriyorum.
Naci Bey buyurun.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Ankara) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; hepinize öncelikle
saygılarımı sunuyorum.
Elâzığ’da yaşanan deprem dolayısıyla milletimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi ifade
ediyorum.
Bu felaket, devlet-millet kaynaşmasının nasıl güzel, çarpıcı ve çok derin bir şekilde duyarlı olarak
yaşandığını da bize gösterdi ki bunu son derece önemli görüyoruz. Yaşadığımız coğrafyada devletin
varlığı, görevi ve anlamına ilişkin de maalesef, müessif bir hadisenin arkasından da olsa onun altını
çizen, önemini vurgulayan bir hadise olmuştur.
Başta, devletin organizasyonu olmak üzere, millete şefkat elini uzatan, felaketzedelere yardım
eden, elleriyle kazarak toprağın, enkazın altından canlarımızı çıkaran işçilere, görevlilere, orada
uyumaksızın çaba gösteren, o soğukta koşturan tüm insanlara, tüm siyasi partiden arkadaşlarımıza,
yardım için gönüllü bir şekilde felaket merkezine giden arkadaşlarımıza çok teşekkürlerimi ifade
ediyorum.
Burada, bizim getirmiş olduğumuz kanun teklifi, 5 grubun ortak imzasıyla gelen bir kanun teklifi.
Esasen, 1981 yılında Devlet Mezarlığı hakkında bir düzenleme yapılmış ve bu düzenlemenin 1’inci
maddesinde, Devlet Mezarlığı’na kimlerin defnedileceğine ilişkin statüler birer birer tadat edilmiş
görünüyor fakat yaptığımız değerlendirmede bu kanun yapılırken önemli bir hususun atlandığını
gördük, o da şu: Devlette görevli olan kişiler sayılıyor ve onların talepleri hâlinde Devlet Mezarlığı’na
defnedileceği ifade ediliyor fakat eşlerine ilişkin husus muallak bırakılmış, boş bırakılmış. “Eşler
defnedilemez.” diye bir hüküm yok ama eşlerin defnedilmesine ilişkin de bir hüküm yok. Toplumun
geleneği, anlayışı, değerleri, talepleri hâlinde eşlerin bir arada defnedilmesi hususunda çok kuvvetli
bir anlayışa sahip, bunu biliyoruz. Esasen, halkımızın ölüme ve mezarlara yaklaşımında da bu hususu
çok net bir şekilde görürüz. İnsanlar daha yaşarken eşleriyle birlikte mezarlarını hazırlarlar ve yan yana
defnedilmeyi daha sonra gelen kuşaklardan talep ederler. Dolayısıyla, halkın geleneğinde, ahlakında ve
vicdanında karşılığı olan bir hususun bu kanunda muallak bir şekilde bırakılması uygun düşmeyeceği
için, biz 5 grup olarak bir araya geldik ve buradaki eksikliği gidermek için bu kanun teklifini ortak bir
şekilde verdik.
Tabii, kanun teklifinin ortaya çıkmasında, bu eksikliğin giderilmesinde Sayın Rahşan Ecevit
Hanımefendi’nin vefatı uyarıcı bir etki yaratmıştır.
Rahşan Hanım’ı hepimiz biliyoruz; siyasette memlekete yapmış olduğu katkılar, değerli hizmetler
konusunda neler yaptığına dair toplumumuzda çok sağlam bir kanaat var. Rahmetli Ecevit’le birlikte
bütün Türkiye’yi dolaşarak insanların dertlerini siyaseten temsil etme ve onlara çare arama hususunda
uzun yıllar boyunca göstermiş olduğu çaba, çalışkanlık, performans, muhakkak her türlü siyasi
mülahazanın ötesinde insanların vicdanında ortak bir değer olarak karşılık bulmuştur diye düşünüyorum.
Rahmetli Ecevit, bundan bir süre önce vefat etmişti, sanıyorum on seneyi aşkın bir süre geçti
ve kendi talebi çerçevesinde Devlet Mezarlığı’na defnedilmişti. Rahmetli Ecevit, siyasi tarihimizde
çok önemli hizmetler yapmış, Başbakan olarak görevlerde bulunmuş bir şahsiyettir. Şüphesiz bütün
siyasi figürlere ilişkin yakın tarihimizde ya da uzak tarihimizde söylenecek çok söz vardır, lehte aleyhte
birçok değerlendirme yapılabilir, insan ki kusurdan münezzeh değildir, hiçbirimiz, buradaki arkadaşlar
da dâhil, olumlu ve eleştirilecek yanlara sahip insanlarız muhakkak ama aslolan şudur: Sonuçta, bizler
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insan olarak memleket için, millet için fedakârca çaba göstermeye uğraşırız ve toplum hakkında, dünya
hakkında belli kanaatler istikametinde bu çabaları millet için, millete hizmet olsun diye gösteririz.
Siyaset de böylelikle asli amacına varmış olur.
Rahmetli Ecevit de elbette zamanında çok tartışıldı, siyasi figürlerin tartışılmaması söz konusu
olmaz ama sanıyorum şöyle bir durum ortaya çıkıyor: Siyasiler, defterlerini kapayıp siyaset sahnesinden
çekildiklerinde artık siyasi mülahazalar da bir kenara bırakılıyor ve toplum daha bir bilgece, bu insanın
yapıp ettiklerini toplumun ortak siyasi tarihinin bir parçası olarak görmeye başlıyor. Bu da son derece
önemlidir, çünkü bizim siyasi tarihimiz dediğimizde, geçmişte kimler varsa, bu siyasette kimler
milletin hafızasını ve bu Anadolu toprağına derin bir şekilde çizik atmış, hizmet etmişlerse onlar ortak
bir şekilde bizim geçmişimizi oluşturuyorlar. Geçmişimize ilişkin baktığımızda, hepimizin bugünkü
kanaatlerinde, fikirlerinde bugün yaşarken ve siyasi olarak birtakım çabalar gösterirken eminim ki
bizim kanaatlerimizin teşekkülünde geçmişteki bu siyasi tarihin ortak mirasının çok önemli etkisi
vardır, çıkartılan derslerin, yapılan hizmetlerin. O bakımdan, bu insanlar geçmişte kaldığında, tarihte
kaldığında, defterleri kapandığında, hepimizin ortak kültüründe, ortak vicdanında, ortak irfanında haklı
yerlerini alıyorlar. Rahmetli Ecevit de böyle insanlardan birisiydi, rahmetli Rahşan Ecevit de böyle
insanlardan birisiydi. O bakımdan, zaten böyle bir nitelik olduğu için, vefatının ardından hemen bu
Devlet Mezarlığı’na ilişkin husus muallak bir şekilde karşımıza çıktığında ve Hanımefendinin vasiyeti
de öğrenildiğinde buradaki eksikliği gidermek için bütün siyasi partiler, ikinci bir cümle kurmaya
gerek kalmaksızın el birliği içerisinde bu kanun teklifini hazırladılar ve bu şekilde, boşluğu giderici
mahiyette bu teklifi Meclisimize sunduk. Bugün de esasen Komisyonumuzda 3 maddelik bu kanun
teklifi görüşülecek.
Ümit ederim burada da Komisyon üyelerinin kıymetli katkıları ve destekleriyle kanunlaşır
ve Devlet Mezarlığı’na ilişkin çok önemli bir eksikliği gidermiş oluruz. Bu çerçevede ben bütün
arkadaşlara, bütün gruplara çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, sağ olun.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Sayın Bostancı’ya teşekkür ediyoruz.
CHP Grup Başkan Vekili Sayın Engin Özkoç, buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bostancı’nın da az önce ifade ettiği gibi ülkemizde yaşadığımız ortak felaketler söz
konusu olduğunda, hangi siyasi partiye mensup olursak olalım, milletimizin birliği ve beraberliği için,
devletimizin güçlü yapısının tüm dünyada hak ettiği şekilde ifade edilebilmesi için bir araya gelmesini
bilen milletiz. O milletin de temsilcileri olarak bugün burada bulunuyoruz. O yüzden, bu felaket
esnasında hayatını kaybeden değerli yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, sağ kalıp da yaralı olanlara acil
şifa ve yakınlarına da sabır diliyorum.
Söz konusu vatanımızsa ve milletimizse onları temsil eden bizler için artık her şey bir teferruattan
ibarettir. Aynı şey, Türk siyasi tarihinde gerçekten saygın bir şekilde yerini almış Sayın Bülent Ecevit’in
aynı saygınlıktaki eşi Rahşan Ecevit vefat ettiğinde defnedilmesiyle ilgili hususun kanunlarda muallak
kalması -ama zihnimizde berrak olması- nedeniyle Sayın Naci Bostancı’nın özellikle kendisinin
önderlik ederek bizim de ilk imzada hemen desteklediğimiz bu konunun, bugün sizin gündeminizde
olması, aslında sadece depremlerde değil acılarımızda da nasıl bir araya geldiğimizin ifade biçimidir.
Bundan dolayı, milletimizin dış algısında, eğer Türkiye yakından izleniyorsa herkes şunu bilmelidir
ki: Bu millet yeri ve zamanı geldiği zaman birlikte mücadele etmesini bilen, sırt sırta vermesini bilen
bir millettir; onun temsilcileri de yeri ve zamanı geldiğinde bunun gereğini yerine getirirler. O yüzden,
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bugün görüşerek karara bağlayacağınız konuda eminim ki tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerinin
oy birliğiyle kabul ettiği bu konu sizler tarafından da değerlendirilecek ve hak ettiği şekilde bir karara
bağlanacaktır.
Bu vesileyle, Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilere, bu Komisyonun değerli üyelerine partim
Cumhuriyet Halk Partisi adına teşekkür ediyor, bu konuda katkıda bulunan değerli arkadaşlarımıza da
minnettarlığımızı ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Sayın Özkoç, teşekkür ediyoruz.
Tümü üzerinde söz almak isteyen Komisyon üyelerimize söz vereceğim.
Sayın Sancar, buyurun.
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) - Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Tabii, Millî Savunma Komisyonunun bu toplantısının böyle acı bir felaket sonrası olması bizleri
de çok derinden üzmüştür. Orada vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşallah yine,
Türk milleti birlik ve beraberlik içinde bu acıları saracaktır.
Tabii, bu vesileyle, geçmişte bedelli askerlik konuşulurken Cumhuriyet Halk Partisinin önemle
üzerinde durduğu bir konu vardı. Bugün İçişleri Bakanının açıklaması da aslında o gün tavsiyemizin
ne kadar önemli olduğunu göstermişti, o da neydi? Bedelli askerlikle ilgili bir ay temel eğitim alacak
arkadaşlarımızın AFAD eğitimi almasıydı. İstanbul’da 7,5 şiddetinde bir deprem beklendiğini İçişleri
Bakanının ağzından duyduk, Allah’ım beterlerinden korusun.
Şimdi, burada siyasetin ötesinde, herkes kendi memleketinde o bir ayı AFAD eğitimi alarak
kullanırsa inanın bugün Türkiye’de nakilden nakile yani Denizli’den Artvin’e, Artvin’den Elâzığ’a,
Elâzığ’dan Antalya’ya gitmek zorunda kalan bir AFAD ekibi ya da yorgun bir güç ortada olmaz. Bu
sebeple, bunu Millî Savunma Komisyonu yapacak kudrettedir. AFAD eğitiminin artık bu memlekette
askerlik kadar önemli olduğunu, vatan savunması kadar önemli olduğunu birkaç gündür canlı izleyerek
görmekteyiz. Bu konunun da hassasiyetle Millî Savunma Komisyonumuzun gündeminde olmasını
istirham ediyorum.
Diğer açıdan da –Allah rahmet eylesin- Değerli Rahşan Ecevit, hem kendi hem eşi itibarıyla
ülkemizde çok önemli hizmetleri olan devlet büyüklerindendir. Bu önemli bir projedir. Bununla
beraber de ben sadece şurada bir şeyin aydınlanması adına sormak istedim: “Vasiyetleri” dediğinizde
vefat edenin vasiyeti mi, eşinin vasiyeti mi, yoksa birlikte alınacak bir karar mı? Bunlar yazılı olarak
verilmesi gereken vasiyetler midir yani noterden, kayıttan ya da bilgi olarak? Bununla ilgili olarak,
vasiyet konusunun açılması konusunu istirham edeceğim, orada bir şey var.
Yine, bununla birlikte, Millî Savunma Komisyonunun gündeminde olduğu için söylüyorum
değerli arkadaşlar, yine aynı gündemde, aynı masalarda konuşmuştuk. Bedellinin bedelinin yüksek
olduğunu söylemiştik. Şimdi, bu toplantı vesilesiyle, izleyenlerden birçok mesaj geliyor. Otuz gün
izinli sayılmalarının kararını almadığımızdan dolayı askerlik talebinin olmadığını görmekteyiz.
Değerli İsmail kardeşimizle bizi aynı gruba alıp 1.500-2.000 üzerindeki gencin çok ciddi talepleri
var. Bu aslında böyle çok önemli bir konuymuş gibi görünmese bile binlerce insan -Çok önemli bir
pozisyonda olduğundan dolayı- kendileri bedelli askerlik yapmak için ayrıldıklarında şirketlerinden
izinli sayılmadığı için tazminat da alamadan, bir ücret alamadan, kıdem tazminatı alamadan ayrılmak
zorunda kalıyor. Şu anda ciddi anlamda çok bunalım yaşayan bir ekip var. Madem bir sorunu kökten
çözeceğiz, bunların bir komisyon toplantısıyla aydınlatılmasının, önümüzdeki gençlerin geleceği,
önümüzdeki gençlerin umudu açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
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Tekrar bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca da biraz önce, ne kadar espriyle de söylesek,
ben beş saatlik bir yoldan geldim ama siz “sözcü” olarak buraya ibare yazmışsınız. Bari bunlarda
lütfen biraz hassasiyet gösterilmesini, demokrasinin hassasiyetinin en önemli yerlerde icra edilmesi
gerektiğini önemle tekrar vurguluyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Sayın Sancar, teşekkür ediyorum.
Komisyon üyelerimizden Sayın Örs, buyurun.
HÜSEYİN ÖRS (Trabzon) – Sayın Başkanım, Sayın Grup Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekilim,
değerli arkadaşlar; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Bu toplantımız acı bir felaketin hemen ardından gerçekleşti. Dün, Sayın Genel Başkanımız Meral
Akşener’in başkanlığında milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızdan oluşan bir heyetle Elâzığ
ve Malatya’daydık. Oradaki vatandaşlarımızın acısını paylaşmak, orada canla başla mücadele eden
görevlilerimize moral desteği vermek ve vatandaşlarımızı dinlemek için oradaydık.
Öncelikle şunu ifade etmek isterim: Devletimize ait kamu kurumu görevlileri, büyükşehir
belediyelerimizin ekipleri ile sivil toplum örgütlerindeki gönüllülerimiz hep beraber tek vücut olmuşlar,
tek yürek olmuşlar oradaki yaraların sarılması konusunda canla başla mücadele ediyorlar. Allah onlardan
razı olsun, Allah onlara kolaylıklar versin. Bu vesileyle, orada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın
ailelerine başsağlığı diliyorum, hayatını kaybedenlerin mekânı cennet olsun diyorum. Biraz evvel
Saygıdeğer Başkanlarımızın söylediği gibi, Türk milleti acı gününde tek yürek olur.”Dünyaya bunu
göstermenin bir örneğiydi bu son yaşadığımız olay.
Bu vesileyle, bugün görüşmekte olduğumuz kanun değişikliğiyle ilgili de hem Sayın Bostancı
Hocamın hem Sayın Özkoç’un kanaatlerine sonuna kadar katılıyoruz. Bu noktada yapılacak olan
değişikliği de İYİ PARTİ Grubu olarak destekliyoruz. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş tüm devlet
büyüklerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum.
Hepinize saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Sayın Örs, teşekkür ediyoruz.
Komisyon üyelerimizden tümü üzerinde söz almak isteyen Hidayet Vahapoğlu.
Sayın Vahapoğlu buyurun.
MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU (Bursa) – Ben, öncelikle Elâzığ merkezli ve çevre illeri
etkileyen deprem sonucunda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum, yaralılara Allah acil şifalar
versin. Türk milletine “Geçmiş olsun.” diyorum. Bizi depremler birleştirmemeli, bu ülkenin insanlarıyız,
acılarla birleşmek hoş olmuyor ancak ne yazık ki o duruma geldik.
Bugünkü toplantımızın sebebi olan merhume Rahşan Hanım’a da Allah’tan rahmet diliyorum,
Allah taksiratını affetsin.
Efendim, Grup Başkan Vekillerinin kararlaştırdığı metinle ilgili olarak biraz önce Cumhuriyet
Halk Partisinden konuşan arkadaşımızın dile getirdiği konuyu ben de dile getirmek istiyorum. Daha
önceki yasada birtakım boşluklar olduğundan bahisle bu değişiklik gündeme geldi madem, ileride
istismarın engellenmesi için bir yazılı vasiyet aransın diye düşünüyorum. Bunun sebebi de şu: Adı
üzerinde “Devlet Mezarlığı.” Tabii ki merhumenin vefatı üzerine bu konu gündeme geldi. Orası
açıldıktan sonra -hatırlayabildiğim kadarıyla- 2 Cumhurbaşkanımız oraya değil, biri İstanbul’a, biri
Isparta’ya definlerini istedi, onlar için bir sorun yok ancak Devlet Mezarlığı’nın dünyadaki kabul edilen
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genel formatına uyabilmenin ya da onu korumanın da önemli olması gerekir diye düşünüyorum. O
nedenle, buradaki muğlaklığın giderilerek “yazılı vasiyet” konusunun eklenmesinin yararlı olacağını,
ilerideki birtakım oynamaların da önleneceğini gündeminize getirmek istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Sayın Vahapoğlu teşekkür ediyorum.
Sayın Tanal, buyurun.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekili arkadaşlar; öncelikle Elâzığ’da meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ’da
ve civar illerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifa
diliyorum. Allah, inşallah bir daha böyle felaketler bize yaşatmaz. Hakikaten hepimizin acısı büyük.
İkinci konu, burada, bugün Komisyonumuzun yapılan sözcü seçimi ülkemize, milletimize,
Komisyonumuza hayırlı olsun. Ben, başarılı bir çalışma diliyorum.
Bu kanun değişikliği teklifini sunan tüm milletvekili arkadaşlarımıza, Grup Başkanlarına, Grup
Başkan Vekillerine ve partilere teşekkür ediyorum ancak burada bir katkı sunmak istiyorum, o da şu:
Mevcut olan düzenlemede “Birinci fıkrada sayılanlardan vefat edip Devlet mezarlığına defnedilenlerin
eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet mezarlığına defnedilebilir.” deniyor. Bilindiği üzere, devlet
mezarlıklarına Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanlar defnedilmektedir. Bu düzenlemeyle,
aslında, yukarıda sayılan kişilerin eşlerinin de Devlet Mezarlığı’na defnedilmesinin önü açılmak
istenmektedir ancak bu, tam amaca ulaşıyor mu? Bence ulaşmıyor, daha genişletmek lazım. Ben o
amaçla söz aldım.
Düzenleme bu şekliyle yasalaşırsa Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakanların eşlerinin,
vasiyetnamesi olsa bile önce vefat etmesi durumunda vefat eden eşin Devlet Mezarlığı’na gömülme
imkânı yoktur çünkü bu kanun değişikliği teklifinde, vefat edip Devlet Mezarlığı’na defnedilenlerin
eşlerinin vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı’na gömüleceği düzenlenmiştir yani öncelikle
Devlet Mezarlığına defnedilme hakkına sahip kişinin ölmüş ve Devlet Mezarlığı’na defnedilmiş
olması gerekmektedir. Yani, biz bunu -Allah herkese uzun ömürler versin, tüm devlet büyüklerine,
vatandaşlarımıza sağlıklı ve uzun ömürler versin, Allah gecinden versin- bir örnekle açıklayacak
olursak mevcut olan, şu andaki tüm Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanlarımız, Meclis Başkanlarımız,
bunların kendisi değil de eşinin hayatını kaybetmesi durumunda vasiyetname olsa dahi eşlerin birlikte
Devlet Mezarlığı’na gömülme imkânı yoktur. Düzenleme, eşin Devlet Mezarlığı’na defnedilmesi için
Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakanın öncesinden ölmüş ve Devlet Mezarlığı’na defnedilmiş
olması şartını aramaktadır. Bu değişiklikle amaçlananın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı veya
Başbakanların eşleriyle birlikte defnedilmesi olduğu açıktır ancak bu hâliyle yasalaşırsa istenen
amaca da ulaşmamış olur yani mevcut olan bir Başbakanımızın veya bir Meclis Başkanımızın veya
Cumhurbaşkanımızın eşinin vasiyeti olsa bile eşi belediye mezarlığına defnedildi, Cumhurbaşkanı
veya Başbakan veyahut da Meclis Başkanı da eşinin yanına gömülmek istiyor, biz Cumhurbaşkanı,
Meclis Başkanı, Başbakanı için o zaman gidip belediyenin mezarlığında mı defin işlemi yapacağız?
Yani, hakikaten Cumhurbaşkanının, Başbakanın veya Meclis Başkanının oradaki mezarıyla ilgili ayrı
bir tartışma gündeme getirmiş olabiliriz yani istenilen amaca ulaşamamış olur Sayın Başkan.
Diyeceksiniz “Buna çözüm öneriniz var mı?” Tabii, katkı amacıyla ben bunu söylüyorum, yoksa,
gerçekten, emeği geçen tüm arkadaşlara ben teşekkür ediyorum, doğru, yerinde bir olay. Düzenleme
şöyle yapılabilir diye düşünüyorum ben, hem de biraz evvel MHP Grubundan diğer arkadaşlarımızın
vasiyetnameyle ilgili dediklerini de kapsayacak bir şekilde… Aynı zamanda, hatta, burada mesele şu
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anda… Evet, bir de anıt mezarımız var yani 2 tane anıt mezarımız var, rahmetli Sayın Turgut Özal’ın,
rahmetli Süleyman Demirel’in anıt mezarları var, bunu da kapsayacak bir şekilde olmalı. Tabii, ben
Komisyon üyesi değilim ama önerim: “Birinci fıkrada sayılanların eşleri de resmî yazılı veyahut
da yazılı vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı’na defnedilebilirler.” şeklindeki düzeltme bence daha
kapsayıcı, daha yerinde olur.
Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Sayın Tanal teşekkür ediyorum.
Tümü üzerinde üyelerimizden söz almak isteyen var mı? Görüyorum, yok.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
1’inci maddenin görüşmelerine başlıyoruz.
1’inci maddeyi okutuyorum:
DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1– 6/11/1981 tarihli ve 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
“Birinci fıkrada sayılanlardan vefat edip Devlet mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri
üzerine Devlet mezarlığına defnedilebilir.”
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Madde üzerinde söz talep eden var mı? Yok.
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
1’inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır, okutup işleme alacağım.
Sayın Tanal’ın söylediğini de dikkate alarak… Bu arada, Sayın Vahapoğlu “Yazılı vasiyetname
aransın.” gibi bir ibare söyledi ama Sayın Rahşan Ecevit’in bir yazılı vasiyetnamesi olmayabileceği
de dikkate alındığından, vasiyetnamenin hem sözlü hem de yazılı olabileceği dikkate alarak, o yazılı
bölümü çıkartarak geri kalanlarından uygun görürseniz şimdi bir teklif veriyoruz. “Devlet Mezarlığı’na
defnetme…” ifadesi yerine 1’inci fıkrada sayılanlardan “Eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet
Mezarlığı’na defnedilebilir.” denilirse dolayısıyla da talep edilmesi hâlinde… Diyelim, Allah gecinden
versin bir sayın başbakanın vefatından önce eşinin vefat etmesi hâlinde, pekâlâ eşinin de Devlet
Mezarlığı hakkı var mı? Var. Dolayısıyla da şarta bağlı. Yani kocasının ölümüne bağlı kılmadan 1’inci
fıkrada sayılanların eşleri de vasiyetleri üzerine -bu talep olarak anlaşılsın- defnedilebilir şeklinde bir
önerge verilirse, böyle bir önerge herhâlde bu ihtiyacı karşılar diye düşünüyorum.
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Başkanım, vasiyeti hangisi vermiş olacak?
BAŞKAN İSMET YILMAZ – O, şahsa bağlıdır, şahsa bağlı. Ola ki çok istisna da olsa eşi oraya
gömüldü ama oraya gömülmek istemeyen de olabilir, eşinin yanına. Dolayısıyla, kişinin yani Bülent
Ecevit, “Rahşan Ecevit benim yanıma gömülsün.” dediğinde, Rahşan Ecevit “Hayır.” dediğinde ne
yapacaksınız? Hangisini dikkate alacaksınız? Dolasıyla, bu, şahsa bağlı bir haktır.
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Yani, eşinin de mevcut makamdaki kişinin de rızası
alınacak ama değil mi eşinin defniyle ilgili?
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yok.
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BAŞKAN İSMET YILMAZ – Yani yok, onu söylemeyelim. O biraz daha farklı bir şey olur. Değer
verdiklerinize, değer verdiklerine, değer verdiğinize o zaman gerçek değer verdikleriniz ortaya çıkar.
Dolayısıyla, bununla ilgili bir önerge şöyle yapıyor: Birinci fıkrada sayılanlardan eşleri de vasiyetleri
üzerine Devlet Mezarlığı’na defnedilebilir.”
MAHMUT TANAL (İstanbul) – “Sayılanların” mı, “sayılanlardan” mı?
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Tabii, sayılanlardan.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayılanlardan mı? “Sayılanların” desek daha doğru.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Ankara) – “Sayılanların.”
BAŞKAN İSMET YILMAZ – “Sayılanların” tamam. “Sayılanların eşleri de vasiyetleri üzerine
Devlet Mezarlığı’na defnedebilir.”
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Orada şunun için getiriyorlar.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Bir cümle daha…
Buyurun, Mahmut Bey.
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Orada resmî… Biliyorsunuz, 3 türlü vasiyetname var: Yazılı,
resmî, sözlü. Yani tabii ki, sözlüyü ben açıklamışımdır, basında çıkmıştır, kamuoyunda artık biliniyordur
o da artık yazılının yerine geçer. Yani, rahmetli Rahşan Hanım açısından bu şart yerine gelmiştir zaten
yani o basına çıkmıştır, o yerine gelmiştir. Burada biraz evvel arkadaşlar dediler ki: Yani bunun ileride
suistimal edilmemesi açısından ne yapılabilir? Orada sanki “Resmî yazılı veya el yazılı vasiyetname
üzerine…” derseniz sanki daha doğru olur.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Bir de şunu açıklığa kavuşturmak lazım: Mevcut verilen önerge
kanunun “Amaç ve kapsamı” kısmına ek fıkra şeklinde ekleniyor. Oysa amaç ve kapsamdan ziyade
sanki ek 1’inci madde var. Neden ek 1’inci madde? 2006 yılında kabul edilmiş, şunu ifade ediyor:
“Devlet Mezarlığı’na defnedilecekler hakkında kendisinin vasiyeti veya ailesinin talebi üzerine bu
kanun hükümleri uygulanmayacaktır.” Celal Bayar’ın olduğu gibi, Süleyman Demirel’in olduğu gibi,
Turgut Özal’ın olduğu gibi. Bunun da hemen altına ekleyelim. Çünkü amaç ve kapsamın yerine buraya
konursa çok daha uygun olur. Oraya da verdiğimiz tabir ek 1’inci maddeye tamamlayalım. Ek 1’nci
maddeye ikinci fıkra olarak şunu ekliyoruz.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Başkanım, buna anıt mezarlığı ekleyin. Şimdi yarın öbür gün
rahmetli Turgut Özal’ın eşi vefat ederse “Ben anıt mezarına gömülmek istiyorum.” derse ne olur?
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Yani onun üzerine yine… Bu konu üzerinde mutabakat var, belli
bir şey, diğerinin üzerinde, belki zaman olur, belki zamanı vardır filan ama o da ayrı bir ihtiyaçtır, onun
da düşünülmesi lazım.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Ankara) – O işler çok karışık.
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Yani şunu demek istedim…
BAYRAM YILMAZKAYA (Gaziantep) – Başkanım, 1’den fazla eşi olursa…
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Yok yani…
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Ama şimdi, Başkanım, onu netleştirmezseniz, bu, her ne
kadar latife de olsa, başa gelebilecek bir iştir yani.
BAYRAM YILMAZKAYA (Gaziantep) – Başkanım, diyeceğim o, onu diyorum. Başkanım, 2’nci
evliliği olur, ben onu diyorum yani.
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – İnsanoğlu, gelir yani başa.
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BAYRAM YILMAZKAYA (Gaziantep) – Öldü, evlendi, o da öldü…
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Yok. O zaman bence 2’sinin de eşit hakka sahip olması lazımdır.
Yani orada şüphe yoktur.
Bakın, biraz önceki cümlem şuydu: Değer verdiklerinizin değer verdiklerine değer vermelisiniz.
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Başkanım işte o anlamda dedim.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Atatürk için değerli olan bizim için değerlidir, İnönü için değerli
olan bizim için değerlidir, işte, Bülent Ecevit için değerli olan bizim için değerlidir diyebilmek lazım.
Yani babamın değer verdiğine ben de değer veririm.
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Doğru, doğru, çok haklısınız.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Arkadaşlar hemen hazırlayıp getiriyorlar önergeyi, iki dakikaya
gelir, Komisyonumuza dağıtırız.
BAYRAM YILMAZKAYA (Gaziantep) – Öldü, bir daha evlendi.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Ama bu istisnadır yani bakın, çok istisna olacak, istisnai
konuşuyoruz ama istisna da ortaya çıktığında… Bu kanun bunun için vardır, Meclis bunun için vardır,
kanunlar yaşayan olgudur, değişen taleplere göre de değişir. Dolayısıyla bakın, bu değişiklik de bu
ihtiyacı karşılıyor.
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Ama işte şundan dedim demin de: Allah rahmet eylesin,
hani herkes, tabii vefat edenler etti ve buna göre bir yasa çıkıyor da, şimdi, burada asıl sıkıntı, eşi
makamın sahibi iken hanımefendinin vefatında eşinin rızasını şu sebeple söylemiştim, belki kendisi
Devlet Mezarlığı’na defnedilmek istemeyecektir, aynı Süleyman Demirel gibi. Yani şimdi öyle bir
muallak oldu ki yaşayan…
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Orada 1’inci madde var. Ek 1’inci maddede diyor ki…
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Yani hanımefendinin kendi vasiyeti tek başına… Makam
sahibinin yani eşinin de rızası bu anlamda alınmalıdır yani. Şimdi vasiyetine “Beni Devlet Mezarlığı’na
defnedin.” yazdı ama ben “Isparta’ya gömülmek istiyorum, Antalya’ya gömülmek istiyorum.” dedim.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Burada şunu söylemek istiyor: Eşimin buraya gömülme hakkı
var, rahmetli Ecevit hakkında düşünelim öyle. Rahmetli Ecevit diyor ki: “Rahşan Hanım’ı buraya
defnedelim.” Rahşan Hanım da diyor ki: “Beni oraya değil –dediği gibi, onun öyle bir çalışması varGölbaşı’na defnedin.” İki ayrı talep çatıştığında hangisini dikkate alacağız hesabı. Biraz önce “şahıs”
dedim ya, şahıs daha önceliklidir diye düşünüyoruz, yine, değer verdiklerimizin iradesine de.
HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) – Şahıs Devlet Mezarlığı’na defnedileceği zaman Devlet
Mezarlığı hakkını alan makamdan dolayı bu hakkı alıyor ama normal bir belediye mezarlığındaki
haktan…
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Üyelerimize önergeyi dağıtalım ve imzalarını alalım. Gruplarımızın
ortak teklifi olduğu için Hidayet Bey ve Sayın Örs’ten de imza alalım.
1’inci maddede 1 adet önerge vardır, okutup işleme alacağım
Okutuyorum:
Millî Savunma Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan (2/2536) esas numaralı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin çerçeve 1’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
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“MADDE 1 - 6/11/1981 tarihli ve 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun ek 1 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“1 inci maddenin birinci fıkrasında sayılanların eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına
defnedilebilir.”
Mustafa Hidayet Vahapoğlu

Hüseyin Örs

Mehmet Ali Çelebi

Bursa

Trabzon

İzmir

Refik Özen
Bursa
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen? Yok.
Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Önergeyle kanun yazım tekniğine uyum sağlanması amacı doğrultusunda kanun teklifinin
1’inci maddesi kapsamındaki hükmün 2549 sayılı Kanun’un ek 1’inci maddesinde düzenlenmesi
öngörülmektedir.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Önerge kabul edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2’nci maddenin görüşmelerine başlıyoruz.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2 – Bu Kanun 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Madde üzerinde söz talebinde bulunanlara söz vereceğim.
Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok.
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
3’üncü maddenin görüşmelerine başlıyoruz.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
BAŞKAN İSMET YILMAZ – Madde üzerinde söz talebinde bulunanlara sırayla söz vereceğim.
Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok.
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Sayın milletvekilleri, İç Tüzük 45’inci maddesi uyarınca Komisyon raporunun Genel Kurulda
görüşülmesi sırasında Komisyonumuzu temsil etmek üzere milletvekillerimizden özel sözcü olmalarını
istiyoruz.
İsim olarak: Mehmet Ali Bey, İsmail Bey, Dursun Bey ve Hidayet Bey’in özel sözcü olmasını
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Teklifin tümünün oylanmasında önce kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller
çerçevesinde teklifin kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla Komisyon Başkanlığımıza
redaksiyon yetkisi verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Sayın Komisyon üyelerimiz, teklifin tümümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklif, 5 siyasi parti grubunun ortak imzasıyla verildiğinden Komisyon raporuna muhalefet şerhi
yazmak isteyen sayın üyemizin olmayacağını değerlendiriyorum. Bu nedenle muhalefet şerhi veya ek
görüşlerin iletilmesi konusunda bir belirleme yapmıyoruz, mutabıkız.
Komisyonumuzun kabul ettiği kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyor, Komisyonumuzun 4’üncü
toplantısını kapatıyor, hepinize, her birinize ayrı ayrı katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 15.54
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