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10 Kasım 2009 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 10.15
BAŞKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas)
BAŞKAN VEKİLİ: Recai BERBER (Manisa)
SÖZCÜ: Hasan Fehmi KİNAY (Kütahya)
KÂTİP: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)
----0---BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, Değerli Millî Savunma Bakanımız, kamu kurum ve
kuruluşlarımızın değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; Başkanlık Divanı adına hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
9’uncu Birleşimin Birinci Oturumunu açıyorum. Gündemimizde yer alan Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma
Sanayii Müsteşarlığı bütçe ve kesin hesaplarının görüşmelerine başlıyoruz.
Değerli arkadaşlar, konuşmasını yapmak üzere Sayın Millî Savunma Bakanımıza söz veriyorum.
Buyurun Sayın Bakanım.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) – Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun
değerli üyeleri; Millî Savunma Bakanlığının 2010 yılı bütçesiyle ilgili açıklamalara geçmeden önce, zatıalinizi ve
komisyonunuzun değerli üyelerini şahsım ve mesai arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum.
Huzurunuza getirilen, 15 milyar 118 milyon Türk liralık Millî Savunma Bakanlığı 2010 yılı bütçe teklifi, mevcut
ekonomik ve sosyal politikalar, orta vadeli program ve enflasyonla mücadele programı çerçevesinde kamu açıklarının
sınırlı bir boyutta tutulması amacıyla, alınan tedbirlerin gerektirdiği kamu harcamalarının azaltılması çalışmaları ve Türk
Silahlı Kuvvetlerinin zorunlu ihtiyaçları ile uluslararası ekonomik ve siyasal durum dikkate alınarak azami tasarruf
prensibiyle hazırlanmıştır.
20'nci yüzyılın sonunda Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve 21'inci yüzyılın hemen başında 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı;
uluslararası ilişkileri, ittifakları, stratejik düşünceleri, tehdit ve bu bağlamda güvenlik gibi kavramları temelden etkilemi ştir.
Bahse konu olayların ortaya çıkardığı sonuçlar, dünya konjonktürüne derinden tesir ederek, yeni bölgesel ve uluslararası
dengelerin doğmasına yol açmıştır.
Güvenlik kavramı, soğuk savaş dönemindeki tehdidin tek boyutlu, devletten devlete yönelik klasik anlamda
bilinen simetrik tehdit konumundaki sadeliğinden çıkarak, günümüzde asimetrik ve çok boyutlu bir kavrama dönüşmüştür.
Bu itibarla, günümüzde, güvenlik kavramını, içinde sadece askerî değil; aynı zamanda, siyasi, ekonomik, hukuki,
sosyolojik, psikolojik, teknolojik ve hatta coğrafi etmenleri bünyesinde barındıran bir çerçevede tanımlamak ve bu tanımı
geleceğe yönelik olarak sürekli güncellemek gerekmektedir.
Ülkemizin güvenliğine yönelik en önemli tehdit bugün için PKK terörüdür. Bilindiği üzere PKK terör örgütünün
varlığı, sınır ötesi de dâhil olmak üzere güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu operasyonlar ve kararlılıkla uygulanmakta
olan tedbirler neticesinde son derece kritik bir sürece girmiştir. Terör örgütü bu durumu karşısında güçlü olduğu imajını
vermek istemekte ve yandaşlarını birlik içinde tutma gayretiyle yeni stratejik arayışlar içerisine girmektedir. Terör
örgütünün insanlık dışı eylemlerine karşı başta Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, tüm güvenlik güçlerimizin,
Hükümetimizin ve konuyla ilgili tüm kurumlarımızın kararlı tutumunun sonuna kadar devam edeceğini özellikle belirtmek
isterim.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye, altmış dört yıldır Birleşmiş Milletler, elli yedi yıldır NATO üyesidir. 20092010 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini de yürütmektedir. Kore Harekâtı’yla başlayan
uluslararası harekâtlarda aktif rol oynama vizyonumuz, hâlen Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında; Lübnan ve Sudan,
NATO şemsiyesi altında; Kosova ve Afganistan, Avrupa Birliği şemsiyesi altında; Bosna-Hersek'te yürütülen barışı
destekleme görevlerine katılım şeklinde devam etmektedir. Ayrıca Aden Körfezi ve Somali açıklarında yoğunlaşan deniz
haydutluğu ve korsanlık faaliyetlerine karşı yürütülen deniz harekâtına da katkımız devam etmektedir.
Türkiye, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNIFIL’e Deniz Görev Gücü’ne 1 helikopterli
firkateynle katılmaktadır. Sur şehrinin yakınındaki Eş Şatiye kasabasında 261 personeliyle istihkâm-inşaat birliğimiz
konuşlandırılmıştır. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Karargâhı’nda 3, New York'taki Birleşmiş Milletler
Geçici Görev Gücü Stratejik Planlama Hücresi’nde 1, UNIFIL Deniz Görev Gücü Komuta Gemisi'nde 1 subayımız hâlen
görev yapmaktadır. Ayrıca, Mersin Limanı 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nda öngörülen amaçlar doğrultusunda
dost ve müttefik ülkelerin istifadesine açılmış, Birleşmiş Milletler tarafından da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne
katılan ülkelerin kullanımı için Mersin Limanımız “tayin edilmiş liman” olarak açıklanmıştır. Bunun yanı sıra, Birleşmiş
Milletler Geçici Görev Gücü Harekâtı kapsamında İskenderun Limanı da Ağustos 2008 ayı sonundan itibaren lojistik
maksatla kullanılmaktadır.
Birleşmiş Milletler kapsamında Sudan'daki Birleşmiş Milletler Darfur Barış Misyonu'nda 1, Sudan Misyonu’nda
ise 3 personelimiz görev yapmaktadır.
Türkiye, Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti ISAF’ın komutasını 2002 ve 2005
yıllarında iki kez deruhte etmiş, buna ilaveten aynı yıllarda, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın askerî kısmının işletilmesi i le
tüm havaalanının hava kontrol görevini üstlenmiştir.
Türkiye Ağustos 2006'da, Fransa ve İtalya'nın iştirakiyle teşkil edilen Kabil Bölge Komutanlığı’nın sekiz ay
süreyle komutanlık görevini yürütmüştür. Liderlik döneminde toplam personel sayımız 1.150 kişiye o tarihte çıkarılmıştır.
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Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti’ne hâlihazır toplam personel katkımız 888 kişidir. Türkiye, Kabil Bölgesi
Komutanlığı liderliğini Fransa'dan sonra, 1 Kasım 2009'dan itibaren üstlenmiştir. Kabil Bölge Komutanlığı liderliğinin
alınmasının ardından Afganistan'daki askerî varlığımız 1.750 personele yükseltilecektir.
Türkiye tarafından Afganistan'da teşkil edilen Vardak Bölgesel İmar Ekibi, 20 Kasım 2006 tarihinde faaliyete
başlamış olup, 28 sivil ve 77 askerî personelden oluşmaktadır. Vardak Bölgesi İmar Ekibi, bugüne kadar bölgesinde; 3
adet ilkokul, 1 halk sağlığı kliniği, 1 ziraat teknisyen okulu, 1 tarım meslek lisesi, 2 soğuk hava deposu, spor ve eğlence
tesisi, çocuk bahçesi, su depolama ve şebeke hattı tesis etmiş, bölge halkına gıda ve giyecek yardımında bulunmuş,
bölge içerisindeki okullara kırtasiye yardımı yapmıştır. Burada Afganistan’da yaptığımız yardımı çok özet olarak veriyorum.
Arzu edilirse, teferruatı ayrıca dağıtılabilecektir.
Afganistan'da 20 Ağustos 2009 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini desteklemek maksadıyla kuzey bölgede
görev yapmak üzere toplam 93 kişilik bir birlik 17 Temmuz 2009 tarihinde görevlendirilmiştir. Seçim destek birliği’nin,
kuzey bölgesinde kurulması planlanan ikinci bir bölgesel imar ekibinin askerî birliğini teşkil etmesi öngörülmektedir. Bu
konudaki niyetimiz NATO makamlarına iletilmiştir. Konu hakkında görüşme ve koordinasyona devam edilmektedir. Yeni
bölgesel imar ekibinin Mezarı Şerif yakınlarında, Şibirgan'da teşkil edilip Cevizcan ve Sare Pol vilayetlerinden de sorumlu
olması planlanmaktadır.
Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti ISAF Harekâtı kapsamında 201’inci Afgan Kolordusu’nun 1'inci Tugay
Harekât Yönlendirme ve İrtibat Timi’ne 15 personelle katkı sağlanmaktadır. Yeni dönemde, 1 olan Harekât Yönlendirme ve
İrtibat Timi sayımızı 4’e çıkarmış ve 3 genel maksat helikopterimiz bölgede görev yapmaya başlamıştır.
Afgan ordusunun mevcudunun artırılması, eğitim kurumlarına olan ihtiyacı da artırmıştır. Bu kapsamda, Afgan
ordusu ve Afgan polisinin eğitiminin tek elden yürütülmesi maksadıyla kurulan NATO Eğitim Misyonu-Afganistan
Komutanlığı, Afgan güvenlik güçlerinin eğitiminden sorumludur. NATO Eğitim Misyonu-Afganistan Karargâhı’nda 3 Türk
subayı (1 albay, 2 binbaşı) bu amaçla görev yapmaktadır.
Türkiye, Afgan Askerî Lisesi’nin sponsorluğunu üstlenmiştir. Askerî lisede 11 danışman, eğitmenimiz görev
yapmaktadır.
Afganistan Kara Harp Okulu eğitim faaliyetleri kapsamında 17 ayrıca danışman, eğitmen personelimiz görev
yapmaktadır.
Ayrıca, çeşitli eğitim kurumlarında ilave 9 personel Kasım 2009'dan itibaren göreve başlamıştır. Böylece toplam
katkımız 39'a ulaşmıştır.
Şu ana kadar askerî eğitim ve iş birliği kapsamında 8.078 Afgan personele Afganistan'da, 475 personele ise
Türkiye'de eğitim verilmiştir.
Afgan ordusuyla ikili eğitim iş birliği kapsamında Türkiye'de 3,5 milyon ABD doları, Afganistan'da 9,7 milyon
ABD doları olmak üzere toplam 13,2 milyon ABD doları tutarında eğitim yardımında bulunulmuştur.
Afganistan Millî Ordusu için 3 adet 155 milimetrelik çekili obüs bataryası kurulması projesi kapsamında, yaklaşık
6 milyon ABD doları tutarında araç, silah, mühimmat ve muhtelif malzeme verilmiştir.
Afganistan Dikimevi’nin modernizasyonu kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç fazlası malzemelerinden
602 bin ABD doları tutarında malzeme ve yedek parça hibe kapsamında Afganistan’a verilmiştir.
Araç, silah, mühimmat, optik teçhizat, bando, muhabere ve giyim malzemesi olarak Afganistan'a yapılan lojistik
dış askerî yardımların toplamı 21 milyon ABD dolarıdır.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afganistan'a yapılan yardımların, Ekim 2009 itibarıyla genel toplamı 60 milyon
ABD dolarıdır.
Benzer şekilde, Türkiye, Güney Kosova'da yürütülen ve KFOR olarak adlandırılan Kosova Harekâtı’nda,
Almanya, Avusturya, İsviçre ve Bulgaristan’la birlikte oluşturduğu Kosova Harekâtı’nda Güney Bölge Çokuluslu Görev
Kuvveti’ne, takviyeli bir manevra taburu ve destek birlikleriyle katkıda bulunmuştur. Güney Görev Kuvveti’nin liderliği Mayıs
2007-Mayıs 2008 tarihleri arasında Türkiye tarafından yürütülmüştür.
Ülkemiz liderlik döneminde 723 personel ile Kosova Harekâtı’na katkı sağlamak suretiyle harekâta katkı
sağlayan NATO ülkeleri arasında 5'inci sırada yer almıştır. Liderliğin devredilmesinin ardından Türkiye, Kosova
Harekâtı’na yaklaşık 536 personelle katkı sağlamaktadır.
Kosova Güvenlik Kuvvetlerinin teşkili için NATO eş güdümünde bir emanet fonu teşkil edilmiş ve malzeme
ihtiyaç listesi yayımlanmıştır. Türkiye olarak emanet fonuna 1 milyon ABD doları bağışta bulunulmuş, malzeme yardımı
yapılacağı da -beyan edilmiştir.
Harekâtlarda yaşanan helikopter eksikliğinin giderilmesi amacıyla, İngiltere-Fransa tarafından ortaklaşa
başlatılan helikopter girişiminin önemi NATO toplantılarında defaatle vurgulanmıştır. Söz konusu girişime Uluslararası
Güvenlik ve Yardım Kuvveti’nin (ISAF) helikopter ihtiyacının giderilmesinin desteklendiği, ancak Türkiye'nin millî
nedenlerle helikopter veremediği belirtilerek, 2 Milyon ABD doları tutarında katkıda bulunulmuştur. Söz konusu kaynağın,
doğrudan Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (ISAF) harekâtına helikopter katkısı için kullanılmasını teminen,
sadece helikopter intikal masraflarının karşılanması yönünde kısıtlama konulmuştur.
Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezinin, 28 Haziran 2005 tarihi itibarıyla Mutabakat Muhtırası (MOU)
imzalanarak açılışı yapılmış ve Ankara'da faaliyete başlamıştır. Merkezin, 14 Ağustos 2006'da Konsey tarafından
akreditasyonu onaylanmıştır. Kuruluşundan günümüze kadar 62 faaliyet gerçekleştirilmiş, söz konusu faaliyetlere 90
ülkeden 3.780 personel kursiyer, 47 ülkeden 759 personel eğitmen olarak iştirak etmiştir.
Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezinde ise, 1998 yılındaki açılışından bu yana, 83 ülkeden toplam 9.193
personele eğitim verilmiştir. Barış için Ortaklık ülkelerine ve NATO müttefiklerine açık olan bu merkez, anılan ülkeler ve
NATO ülkeleri arasında köprü görevini yürütmektedir.
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NATO Irak Eğitim Misyonu’nda, NATO'nun Irak güvenlik güçlerine verdiği eğitim desteğine, Türkiye de gereken
yardım ve desteği sağlamaktadır. Hâlihazırda iki subayımız bu maksatla Irak'ta görev yapmaktadır. Ayrıca, Irak'a yönelik
eğitim desteği kapsamında, Irak güvenlik güçlerine (özellikle lider personele) ülkemizde de eğitim verilmektedir. Bugüne
kadar toplam 125 Iraklı askerî personel ülkemizdeki eğitim kurumlarında eğitim görmüştür. 2010 yılında altı farklı alanda
daha kurs verilecektir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
içerisinde yer alabilmek Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Bulunduğu stratejik ve coğrafi konum göz önünde
bulundurularak, Türkiye, AB'nin geliştirdiği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’yla dünyanın sorunlu bölgelerinde küresel aktör
olma gayretlerine önemli katkılar sağlayabilmektedir.
Bu kapsamda, Türkiye, Avrupa Birliğinin, Bosna-Hersek'te, 2004 yılında NATO'dan devraldığı ve NATO imkân
ve yeteneklerini kullanarak başlattığı EUFOR-ALTHEA Harekâtına 269 personelle katkı sağlamaya devam etmektedir.
Türkiye, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’na verdiği desteğe paralel olarak, Muharebe Grupları
Konsepti’ni başından itibaren desteklemektedir. Bu çerçevede, Türkiye, İtalya ve Romanya’yla birlikte 2010 yılının ikinci
yarısında müşterek bir Muharebe Grubu oluşturma kararı almış ve bu amaçla üzerinde mutabık kalınan üçlü niyet
mektubu imzalanmıştır. 2010 yılının ikinci yarısı için Avrupa Birliğine ilan edilen ortak Muharebe Grubu’nun 2009 yılı
sonunda tam harekât kabiliyetine erişmesi öngörülmektedir.
Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlere paralel olarak, Balkanlarda barış ve
istikrarın idamesi maksadıyla Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) sürecine de aktif katkı sağlamaktadır. Bu
çerçevede, 1998 yılında kuruluşuna öncülük ettiği ve SEEBRIG olarak adlandırılan Güneydoğu Avrupa Tugayına, 2007
yılı Temmuz ayından itibaren İstanbul’da ev sahipliği yapmaktadır.
Bölgesel iş birliğine verilen önem kapsamında Haziran 2009 ayından itibaren Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci
(SEECP) Dönem Başkanlığı da Türkiye tarafından yürütülmektedir.
Türkiye'nin liderliğinde, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya Deniz Kuvvetlerinin
katılımıyla 02 Nisan 2001 tarihinde istanbul'da "Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu-Blacksea Naval Cooperation Task
Group" Anlaşması imzalanmış ve BLACKSEAFOR kısa adıyla bilinen deniz görev grubu oluşturulmuştur. Karadeniz Deniz
İşbirliği Görev Grubu; başlangıçta eğitim, arama-kurtarma, insani yardım ve mayın temizleme görevleri için kurulmuş,
ancak gelişen durum çerçevesinde uyuşturucu, kitle imha silahları kaçakçılığı ve terörle mücadele görevlerini de içerecek
şekilde görev spektrumunu genişleterek çalışmalarını sürdürmektedir.
Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu, her yıl Nisan ve Ağustos aylarında çağrı esasına göre her ülkeden bir
savaş gemisinin iştirakiyle aktive edilmektedir. Ağustos 2007-Ağustos 2008 döneminde komutanlığını Türkiye yapmıştır.
Bu inisiyatife ilave olarak, deniz kuvvetlerinin 01 Mart 2004 tarihinde yine Karadeniz'de başlattığı Karadeniz
Uyum Harekâtı (Operation BLACKSEA HARMONY), terörizm ve yasa dışı faaliyetlere karşı tedbir alınmasını ve bölgenin
daha güvenli hâle getirilmesini amaçlamaktadır. Bu harekâtın etkinliğinin artırılması ve yasa dışı faaliyetlere karşı
Karadeniz'in tamamında caydırıcılık sağlanabilmesi için, Karadeniz'e kıyıdaş diğer ülkelerle katılım için ikili ve çoklu
temelde görüşme ve çalışmalar yapılmaktadır. Harekâta, Rusya Federasyonu 27 Aralık 2006, Ukrayna 25 Nisan 2007
tarihi itibarıyla katılmıştır. Romanya, 31 Mart 2009 tarihinde İstanbul'da imzalanan Mutabakat Muhtırası’yla Karadeniz
Uyum Harekâtına iştirak etmeyi kabul etmiştir. Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasına yönelik iç hukuk süreci devam
etmektedir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Ceyhan Terminali merkezli bu gelişmeler, Ceyhan'da dolum yapacak petrol
tankerlerinin Batı ve Güney Akdeniz istikametindeki deniz ulaştırma yollarında da güvenlik tedbirlerinin alınmasını zaruri
hale getirmiştir. Bu nedenle, 01 Nisan 2008 tarihinde başlatılan Akdeniz Kalkanı Harekâtı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından, bölgede bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı
unsurlarının da katılımıyla başarıyla sürdürülmekte ve elde edilen tüm bilgiler Karadeniz Uyum Harekâtı’nda olduğu gibi
NATO makamlarıyla düzenli olarak paylaşılmaktadır.
Etkin Çaba (Active Endeavour) Harekâtı, terörizme karşı Akdeniz'de, ülkelerin yüzer/dalar/uçar unsur katkıları ve
NATO Mukabele Kuvveti Daimi Deniz Görev Gruplarının akın harekâtları desteğiyle 26 Ekim 2000 tarihinden bu yana icra
edilmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Küresel Güvenlik Çalıştayı, Center for Strategic Decision Research (CSDR)
adlı düşünce kuruluşu tarafından her yıl organize edilen ve birçok ülkenin Savunma Bakanı ve Genelkurmay
Başkanlarının iştirak ettiği, uluslararası güvenlik konularının tartışıldığı bir faaliyettir.
Söz konusu faaliyet 25-29 Haziran 2009 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde
İstanbul'da icra edilmiştir. Çalıştay’da çeşitli ülkelerden farklı görevlerdeki üst düzey katılımcılar 21’inci yüzyılda
karşılaşılabilecek tehditler ve söz konusu tehditlerle mücadele konularına ilişkin ulusal ve uluslararası görüşlerini ifade
etmişlerdir. Çalıştay’ın Türkiye'nin uluslararası platformlardaki görünürlüğünü artırması bakımından faydalı olduğu
değerlendirilmektedir.
NATO Savunma Bakanları 2010 yılı ilkbahar Dönemi Gayriresmî Toplantısı 04-05 Şubat 2010 tarihlerinde
İstanbul'da icra edilecektir. Son yıllarda artan oranda uluslararası faaliyetlere ev sahipliği yapmakta olan İstanbul, söz
konusu toplantı kapsamında NATO üyesi, ortak ülkeler ve İSAF Harekâtı’na katkıda bulunan ülkelerden yaklaşık 55 ülke
delegasyonuna ev sahipliği yapacaktır. Toplantı hazırlıkları hâlen devam etmektedir.
Sayın Başkan, sayın üyeler; bölgesel ve küresel önceliklerin yanı sıra askerî anlamda ikili ilişkilerin
geliştirilmesine de büyük önem vermekteyiz. Bugüne kadar 40 ülkeyle savunma sanayi iş birliği, 44 ülkeyle askerî eğitim iş
birliği, 53 ülkeyle çerçeve anlaşması imzalamış durumdayız. Hâlen 12 ülkeyle savunma sanayi iş birliği ve 36 ülkeyle de
çerçeve anlaşması yapma çalışmalarımız devam etmektedir.
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Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılmasının ardından, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlarda bağımsızlığını
kazanan ve çoğuyla tarih, kültür ve dil birliğimiz olan dost ve müttefik ülkelere 1992 yılından itibaren yardım faaliyetlerimizi
devam ettirmekteyiz.
Bu çerçevede, TSK envanterinden ihtiyaç fazlası ve kullanım yeri olmayan malzemelerden askerî yardım
yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, 3212 sayılı Kanun kapsamında, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, BosnaHersek ve Gürcistan başta olmak üzere toplam 16 ülkeye, çoğunluğu giyim-kuşam malzemesi ve teçhizattan oluşan 325
milyon ABD doları tutarında muhtelif askerî malzeme hibe edilmiştir.
Dış askerî yardımlar, 1998 yılından itibaren bütçe programlarına dâhil edilerek bütçeden kaynak ayrılması
suretiyle yürütülmektedir.
Bu kapsamda, 1998-2008 yılları arasında Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek,
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, ve Moğolistan için toplam 128 milyon ABD doları kaynak
tahsis edilmiştir.
1992-2008 yılları arasında yapılan yardımların, personel ve ulaştırma giderleri de dâhil olmak üzere toplam
tutarı yaklaşık 497 milyon ABD dolarıdır.
Avrupa Birliği (AB) Müzakere Süreci
Millî Savunma Bakanlığı tarafından, müzakere sürecine ilişkin olarak, müzakereye açılan 33 fasıldan Millî
Savunma Bakanlığının faaliyet sahası içinde yer aldığı düşünülen ve dâhil olunmasının uygun olacağı değerlendirilen 17
faslın tarama sürecine, diğer bazı bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla birlikte katılım sağlanmıştır.
Millî Savunma Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi ve Yapılandırılması
Kanun ve mevzuattaki gelişmelerin teşkilata yansıtılması, Avrupa Birliği ülkelerinin ihale mevzuatına intibak
ettirilmesi ve Millî Savunma Bakanlığı teşkilatının çağın gereklerine göre daha etkin ve verimli çalışmalarının sağlanması
amacıyla 2009 yılında Millî Savunma Bakanlığı müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır.
Tedarik ve Savunma Hizmetleri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, silah, mühimmat, teçhizat ve diğer ihtiyaçları kamu ve özel sektör firmalarından ihale
mevzuatı çerçevesinde serbest rekabete açık bir şekilde karşılanmaktadır.
2008 yılında yapılan 10.482 ihaleden 64 adet için Kamu ihale Kurumuna (KİK) şikâyet başvurusunda
bulunulmuş ve bu kurumun incelemesi neticesinde, ancak 9 adet ihale iptal edilmiştir. Demek ki 10.482 ihaleden yalnızca
9’u iptal edilmiştir.
2009 yılı Temmuz ayı başına kadar yapılan 3.246 adet ihaleden 23 adet için aynı kuruma şikâyet
başvurusunda bulunulmuş ve bu kurumun incelemesi neticesinde 1 adet ihale iptal edilmiştir. Demek ki 2009 yılında da
yapılan 3.246 adet ihaleden yalnız 1 adet ihale iptal edilmiştir.
Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ihaleler son derece açık,
şeffaf ve mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.
Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Teknoloji Faaliyetleri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu harp silah, araç ve gereçlerinin yurt içi imkânlarla karşılanması
amacıyla gerekli olan araştırma-geliştirme ve teknoloji faaliyetleri, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olan ARGE ve
Teknoloji Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığınca, 2009-2018 döneminde millî bütçeden karşılanan toplam 29 adet
Savunma Araştırma Geliştirme Teknoloji Programı (SAGTEPR) ARGE projesi ile kaynağı TÜBİTAK Başkanlığı
bütçesinden karşılanmakta olan 47 adet TÜBİTAK Destekli Savunma ve Uzay ARGE Projesi, TÜBİTAK, üniversiteler ve
sanayi kuruluşlarıyla müştereken yıllara sâri olarak yürütülmektedir.
Bu projelerin isimleri (EK-A)’da yer almıştır.
Asker Alma Faaliyetleri
Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; kamuoyunu yakından ilgilendiren asker alma işlemleri konusunda, 06
Temmuz 2009 tarihinden itibaren yeni Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi (MBS) devreye girmiş ve merkezi veri tabanı
uygulanmasına başlanmıştır.
Bu sistem sayesinde, askerlik şubelerinden bilgi ya da belge almak ihtiyacında olan vatandaşlarımız, yerli
askerlik şubelerine gitmeden herhangi bir askerlik şubesine başvurarak işlemlerini süratli bir şekilde yapabilmektedir.
Ayrıca, daha önceden askerlik şubesine bizzat giderek yapmak mecburiyetinde olduğu;
İlk yoklama için kimlik ve adres bilgilerinin doğru olup olmadığının kontrolü,
Son yoklamada kullanılan belgelerden sınıflandırmaya esas bilgi formunun alınması,
Askere erken gitmelerini sağlayacak celp dönemi tercihinin yapılması,
Yedeklik yoklamalarının yapılması işlemleri, şahsi bilgisayarlarından, İnternet
üzerindeki e-devlet kapısı
aracılığıyla online olarak artık askerlik şubesine gitmeden yapılabilmektedir.
Yurt dışındaki vatandaşlarımız da, kimlik ve adres bilgilerinin güncellemelerini İnternet’teki e-devlet şifrelerini
kullanarak yapabilmekte ve asker alma konularındaki gelişmeleri web sayfası aracılığıyla takip edebilmektedirler. Böylece,
yurt dışındaki vatandaşlarımızın da hem iş yerlerinden izin alarak ayrılmaları hem de konsolosluğu daha uzun süre işgal
etmelerinin önüne geçilmiş olmaktadır.
Seferberlik Faaliyetleri
Vatandaşlarımızın yedeklik döneminde askerlik hizmetlerini askerlik şube başkanlıklarına gitmeden çağın
teknolojilerinden istifade ederek yürütebilmesi maksadıyla e-devlet uygulamalarına paralel olarak başlatılan Seferberlik
Otomasyon Sistemi’nin Personel Seferberliği Bölümü’nde 06 Temmuz 2009 tarihinden itibaren canlı olarak uygulamaya
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geçirilmiştir. Lojistik Seferberliği Bölümü’nde ise, 31 Aralık 2009 tarihine kadar kademeli olarak canlı uygulamaya
geçilmesi planlanmıştır.
Haritacılık Faaliyetleri
Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine giren, ileri teknoloji ürünü harp silah ve araçları ile komuta-kontrol ve
istihbarat bilgi sistemleri için ihtiyaç duyulan bölgelere ait sayısal coğrafi ürünler, Harita Genel Komutanlığı tarafından
arazide ve büroda modern tekniklerle yapılan çalışmalarla üretilmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerine yeterli coğrafi bilgi desteği sağlamak amacıyla, ihtiyaçları karşılayacak şekilde çeşitli
projeler uygulamaya konmuştur. Elde edilen, geliştirilen muhtelif yazılımlar, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kullanıcılara üç
boyutlu, kesintisiz ve etkileşimli bir yapıda web tabanlı olarak sunulmaktadır.
Dâhil olunan ulusal ve uluslararası projeler ile dünya standartlarında harita ve harita bilgileri, hava fotoğrafları ve
uydu görüntülerinden üretilerek, yalnız Türk Silahlı Kuvvetlerine değil aynı zamanda diğer kamu, kurum ve kuruluşlarının
da hizmetine sunulmaktadır.
İnşaat Faaliyetleri
Millî Savunma Bakanlığında her türlü inşaat hizmetlerinde yapılan yıllık programlara göre, öncelikle mevcut
tesislerden azami istifade için kullanım ömürlerinin uzatılmasına yönelik onarımlar yapılmakta, kullanım yerleri
kalmayanlar için tadilat projeleri hazırlanarak yeni amaçlarla kullanımlarına önem verilmektedir. Zorunlu olması hallerinde
harekât tesisleri, hudut karakolları, erbaş/er tesisleri, bakım-onarım kademe tesisleri, cephanelik ve ikmal depoları yeni
yapılacak tesis olarak programa alınmaktadır. 2008 yılından devam eden 64 adet inşaat projesiyle beraber 2009 yılı
İnşaat Yatırım Programı’nda 264 yeni inşaat projesi yer almaktadır.
Başbakanlık TOKİ Başkanlığıyla 11 Kasım 2008 tarihinde İç Güvenlik ve Hudut Karakol Tesisleri Yapım
Protokolü imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğunda Suriye sınırında
Hatay ilinde 18 adet karakol, Iran-Irak hududunda Hakkâri ilinde 10 adet karakol ve 1 adet hudut taburu tesisi, İran
sınırında Van ilinde 19 adet karakol, Ermenistan sınırında Iğdır ilinde 7 adet karakol ve 1 adet hudut taburu tesisi olmak
üzere 54 adet karakol ve 2 adet hudut taburu tesisi planlanmıştır. Bunlardan 11 karakolun inşa faaliyetine başlanmış, 7
adet karakolun ise altyapı çalışmaları devam etmektedir. Protokol kapsamında tüm karakol ve tesislerin 2010 yılı sonuna
kadar tamamlanması planlanmış bulunmaktadır.
Sağlık Hizmetleri:
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1 adedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 24 il ve ilçe merkezinde
konuşlu toplam 41 adet asker hastanesi bulunmaktadır. Asker hastanelerinden, Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanlığına bağlı Ankara'da konuşlu GATA Eğitim Hastanesi ile İstanbul'da konuşlu GATA Haydarpaşa Eğitim
Hastanesinde yüzde 5, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığında fiilî yatak kapasitesinin
yüzde 30'u oranında sivil hastalara kontenjan ayrılmış olup, diğer asker hastanelerinde ise bu oran yüzde 10 olarak
uygulanmaktadır.
Savunma Sanayii Faaliyetleri
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Savunma Sanayii Müsteşarlığı halen Türk Silahlı Kuvvetlerinin öncelikli
modernizasyon projeleri arasında yer alan 240 savunma sanayi projesini yürütmektedir. Söz konusu projelerin yüzde 62'si
sözleşmeye bağlanmış ve tedarik faaliyetleri yürütülmekte, yüzde 30'u için teklife çağrı yapılmış veya teklif değerlendirme
sürecinde, yüzde 8'inin ise sözleşme görüşmelerine devam edilmektedir.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen tedarik projelerinin proje modeli dağılımına bakıldığında,
yüzde 59 yurtiçi geliştirme, yüzde 21 ortak üretim, yüzde 20 yurtdışı hazır alım ve konsorsiyum projeleri olarak
görülmektedir.
Son yıllarda gelişimini hızlandıran savunma sanayi için 2008 yılı önemli bir ilerleme yılı olarak gerçekleşmiştir.
Sektörün cirosu bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 2,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş, "savunma ve havacılık
ihracatı" 800 milyon ABD doları seviyesine yaklaşmış, firmaların gerçekleştirdiği ARGE faaliyetleri ise yaklaşık yarısı kendi
öz kaynaklarından olmak üzere yüzde 90 gibi önemli bir artışla 510 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.
Bu gelişmelerin sonucu olarak, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı yüzde 44
olarak gerçekleşmiş, dışa bağımlılığın azalmasına ve ordumuzun caydırıcılığına önemli katkı bu yolla sağlanmıştır. Bu
sonuç, 2010 yılı için Stratejik Planı’nda yer alan yüzde 50 hedefinin yakalanacağına olan inancı pekiştirmektedir.
Fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğumuz özgün yurt içi ürünlerle donatılmış bir silahlı kuvvetlerin, hem
caydırıcılığı artacak hem de ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığı azalacaktır. Millî sanayimiz tarafından geliştirilen
ürünlerin dünya pazarlarında ciddi bir ihracat başarısı yakaladığı da yıldan yıla artan ihracat rakamlarından görülmektedir.
Bu çerçevede, 2009 yılı içinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 34 adet sahil güvenlik botu ve stabilize silah sistemleri
satışı, Güney Kore Cumhuriyeti'ne elektronik harp eğitim merkezi satışı, Pakistan’la F-16 Modernizasyon Projesi gibi
önemli projelere imza atılmıştır.
Projeler kapsamında alınan ofset taahhütlerinde yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşme kaydedilmiş olup, önceki
yıllarda görülen olumlu seyir devam ettirilmiştir. Hâlen taahhüdü alınmış olan yaklaşık 4,2 milyar dolarlık ofset
yükümlülüğünün, önümüzdeki yıllarda sektörün büyümesinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir işlevi yerine getireceği
değerlendirilmektedir.
Ülkemiz sanayisinin savunma ihtiyaçlarını daha etkinlikle karşılayabilmek üzere yönlendirilebilmesini teminen
2009 yılı içinde Savunma Sanayisi Sektörel Strateji Dokümanı Müsteşarlık tarafından yayımlanmış ve projeler
kapsamında özellikle KOBİ'lerin artan bir oranda yer alabilmesine yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bugün
itibarıyla bir çok projede KOBİ katılımının en az yüzde 20 düzeyinde olması fiilen hedeflenmiş bulunulmaktadır.
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Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; bilindiği üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen savunma
projeleri, 3238 sayılı Kanun çerçevesinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) tarafından finanse edilmektedir.
5018 sayılı Kanun gereği Fon giderleri bütçe dışında olup, muhasebe yönüyle denetimi Sayıştay Başkanlığı tarafından
yerine getirilmektedir.
2008 yılı içinde Savunma Sanayii Müsteşarlığında yürütülen ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan
finanse edilen projeler kapsamında 1 milyar 671 milyon ABD doları ödeme yapılmış olup, aynı yıl içinde Savunma Sanayii
Destekleme Fonu'nda 1 milyar 889 milyon ABD Doları tutarında kaynak toplanmıştır. Giderlerin önceki yıllara oranla artış
göstermesinde projelerin artan bir hızla yürütme safhasına girmesi ve teslimatların başlamasının etkisi olmuştur.
3238 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Müsteşarlık idari bütçesi Savunma Sanayii Destekleme
Fonu’nun yüzde 2'sini aşmayacak miktardan meydana gelmektedir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 5018 sayılı Kamu Mal i
Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli II sayılı cetvelde sayılan özel bütçeli idareler arasında tadat edilerek, Müsteşarlık idari
bütçesi söz konusu Kanun hükümlerine tabi olmuştur.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı için 2010 bütçe yılına ilişkin olarak teklif edilen özel bütçe tutarı 29 milyon 252
bin Türk lirasıdır ve konuşma metninin EK'inde yer almaktadır (EK-B). Teklif edilen bütçenin büyük bölümü, Müsteşarlığın
personel giderleri ile yönetim faaliyetleri için gerekli malzeme ve hizmet alımlarını karşılamaya yöneliktir.
Sermaye giderleri kapsamında 2,2 milyon Türk lirası olarak bütçelenen Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi ile
Müsteşarlığın yürütmekte olduğu tedarik faaliyetlerine ilişkin tüm veri ve bilginin arşivlenmesi, erişimi ve kullanımını
mümkün kılmak üzere ihtiyaç duyulan donanım ve yazılımların tedariki hedeflenmektedir.
Savunma Sanayii çalışmalarına ilişkin son olarak, 2009 yılı içinde bazı önemli projelerde gerçekleştirilen
gelişmelerden heyetinize özet bilgi sunmak istiyorum.
Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın geleceğe dönük ana muharebe tankı ihtiyaçlarının tamamen milli tasarımla
karşılanmasına yönelik olarak başlatılan ALTAY Millî Tank Projesi 2009 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiş olup, tankın ön
tasarımına yönelik çalışmalarda önemli bir mesafe kat edilmiş bulunulmaktadır.
2008 yılı içinde yürürlüğe giren Taarruz Taktik Keşif Helikopteri (ATAK) Projesi kapsamında güçlendirilmiş
motorla teçhiz edilen ilk helikopter uçuşu 2009 yılı Ekim ayı içinde başarıyla icra edilmiştir.
Kara Kuvvetleri Komutanlığının taktik insansız hava aracı ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen ihale
kapsamında, firmalar tarafından kendi finansmanlarıyla geliştirilen prototip uçaklar demonstrasyon uçuşlarını başarıyla
tamamlamışlardır.
Özel Kuvvetler Komutanlığı ihtiyaçları çerçevesinde TUSAŞ tarafından modernize edilen Yarasa
helikopterlerinin teslimatlarına başlanılmıştır.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ihtiyaçları çerçevesinde yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu tedariki ve
TUSAŞ'da uydu entegrasyon merkezi kurulumuna ilişkin Göktürk Proje Sözleşmesi 2009 yılı Temmuz ayında
imzalanmıştır.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ihtiyacı olan 6 adet havadan bağımsız denizaltının Gölcük tersanesinde
üretimini öngören sözleşme 2009 yılı Temmuz ayında imzalanmıştır.
Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) Projesi kapsamında, ikinci geminin tedarikine
yönelik olarak prototip gemi tedarikine ilişkin sözleşme 12 Ekim 2009 tarihinde revize edilerek imzalanmış olup, birinci
geminin seyir denemelerine Haziran 2010'da başlanacaktır.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Faaliyetleri
Sayın Başkan, değerli üyeler; Makine ve Kimya Endüstrisinin faaliyetlerini daha verimli bir şekilde
gerçekleştirmesi maksadıyla, on üç yıl boyunca uygulanan 12 ayrı genel müdürlükten oluşan Bağlı Ortaklık Modeli
kaldırılmış, 01 Nisan 2003 tarihinden itibaren tek genel müdürlük ve 12 fabrika/işletme modeline dönülmüştür.
Ayrıca, Kurumun başta finansman darboğazı olmak üzere idari, ticari ve teknik sorunlarına kalıcı çözüm
üretilmesi ve teknoloji yoğun modern silah ve mühimmat üretimi yapabilecek şekilde yapılandırılması için 2005 yılında
başlatılan çalışmalar tamamlanmıştır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) – Bu kapsamda, Kurum, askerî stratejik harekât
ihtiyacı olmayan alanlardan çekilerek, tüm imkân ve kabiliyetini askerî alana tasnif edecek şekilde yeniden yapılandırılmış,
böylece daha etkin ve dinamik bir yapıya kavuşmuş, finansal darboğazı aşmıştır.
Bunun sonucunda 2008 yılı sonu itibarıyla Kurum, 560 milyon Türk lirası olarak gerçekleştirdiği satışları
sonucunda İstanbul Sanayi Odasının organize ettiği "İSO 500" şirket içinde yapılan sıralamada 98'inci sırada yer almıştır.
Kurum, alınan tedbirler sonucu, üretimlerinde kaliteyi ve verimliliği artırmış, ürün maliyetlerini düşürmüş ve bu
suretle yarattığı rekabet gücüyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin taleplerini karşıladığı gibi dünyaya yaptığı ihracat olanakların ı
da artırmıştır. Bu doğrultuda, 2005 yılı öncesinde ortalama 2,5 milyon dolar seviyesinde olan yıllık ihracat, alınan tedbirler
ve yapılan çalışmalar sonucu, 2008 yılı sonu itibarıyla 33 milyon dolar olarak geçekleşmiş olup, Ekim 2009 sonu itibarıyla
da bağlantılarla birlikte 92 milyon dolar seviyesine yükselmiştir.
Türkiye içinde var olan bir yetenek için de yatırım yapılmakta, yerli sanayiyle daha çok iş birliği ve entegrasyon
sağlanmaktadır. Savunma sanayisinde yerli katkı payının artırılması için gösterilen çabalar artırılarak sürdürülmektedir. Bu
kapsamda 2005 yılında yüzde 20 olan yerli alt yüklenici kullanım oranı, 2009 yılında Makina ve Kimya tarafından yüzde
45'e yükseltilmiştir.
Ayrıca Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu yeni yatırım anlayışı ve askerî ve sivil alanlarda çift kullanımlı
yatırımlara da öncelik vermekte olup bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) başta olmak üzere
ülkemizdeki raylı sistem araçlarında ihtiyaç duyulan ve ithal edilen monoblok tekerlek ve tekerlek takımlarını Kırıkkale'de
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Makine Kimya tesislerinde uluslararası standartlara uygun üretmek için 2010 yılından başlamak üzere 300 milyon TL
yatırım yapmayı planlamaktadır. Bu suretle yıllık 27,5 milyon avro'luk döviz tasarrufu sağlanacaktır. Bu bir kanunla
mümkün olmuştur. Bundan dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisine, sizlere şükranlarımızı sunuyoruz.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; askerî alanda ise, M60-A1 Tank modernizasyonu, 155 mm. Fırtına ve
Panter obüsü, 5.56, 7.62 mm. fişek ve küresel barut hatları ile ordumuza yeni ürünler vermeye başlamıştır.
Kurum; ayrıca yatırımları devam eden 120 mm. tank topu, yanar kovan, chaff flare, oleum, sıvı ve duyarsız
patlayıcılar, 155 mm. uzun menzil mühimmat -ki, bunun menzili 40 kilometredir- 76 mm. deniz topu, 40 ve 76 mm. deniz
topu mühimmatı ile de Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni ürünler vermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
Kurum, modern millî tank "Altay" Projesinde silah sistemini üreterek önemli bir iş payı alacaktır.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez millî modern piyade tüfeğini üretmek
üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile 22 Ocak 2009 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Ayrıca millî makineli tüfek,
otomatik bomba atar, hafifletilmiş havadan taşınabilir 105 mm. obüs üretimi için Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile
sözleşmeler ayrı ayrı imzalanmaktadır.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda tamamlanan, devam eden, başlayacak olan yatırımların toplam tutarı 1
milyar 792 milyon Türk Lirasıdır. Bu tutar ARGE ve modernizasyon yatırımları ile birlikte 2 milyar 32 milyon Türk Lirasına
ulaşacaktır.
AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
Başkanlığın görevi; barışta ve savaşta Türk Silahlı Kuvvetlerine akaryakıt temin etmek, gerektiğinde bedeli
karşılığında dış takviye kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmetler sunmak, akaryakıt stoklarını
muhafaza etmek, akaryakıtı askerî birliklere ulaştırmak ile NATO petrol boru hattı tesislerinin işletme, bakım ve idamesini
sağlamak ve bu tesislerin atıl kapasitesini ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmaktır.
Bütçe teklifimizle ilgili bilgileri özet olarak arz edecek olursam, Millî Savunma Bakanlığı 2010 yılı bütçe teklifi, 15
milyar 118 milyon Türk Lirası olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmakta ve konuşma metninin Ek’inde yer almaktadır Bu
bütçenin yüzde 42’si personel giderleri, yüzde 8’i sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yüzde 47’si mal ve
hizmet alım giderleri, yüzde 1’i cari transferler ve binde 3’ünü ise sermaye giderleri oluşturmaktadır.
Mal ve hizmet alım giderleri kapsamında; 7 milyar 129 milyon Türk Lirasının %50'si Türk Silahlı Kuvvetlerinin
barınma, beslenme, giyim gibi yasalarla belirlenmiş yasal istihkakları ile akaryakıt, yakacak, taşıma, ulaşım gibi tüketim
mal ve hizmet alımlarına, yüzde 50'si ise Stratejik Hedef Planı (SHP) 2010 yılı programı modernizasyon ihtiyaçlarına
planlanmış bulunmaktadır.
Savunma alanındaki ihtiyaçlarımızı büyük fedakârlıklara katlanarak karşılayan ve askerine "Mehmetçik" ismini
vererek askerliği kendisiyle özdeşleştiren büyük Türk milletinin temsilcileri olan Komisyonun Sayın Başkan ve üyelerinin
Millî Savunma Bakanlığı bütçe teklifini uygun yaklaşımla mütalaa edeceklerine inanıyor, sabrınızdan dolayı hepinize
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakanım.
Değerli üyeler, müzakerelere başlıyoruz.
İlk sözü, Sayın Şükrü Elekdağ’a veriyorum.
Buyurun efendim.
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan, Sayın Başkan ve Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 71’inci yıldönümü nedeniyle Ulu Önderin aziz hatırası önünde eğilerek
sözlerime başlıyorum.
Değerli milletvekilleri, soğuk savaş dönemine ve onu izleyen yıllara ilişkin tehdit değerlendirmeleri Türkiye'nin
kuzeyden, batıdan ve doğudan ve güneyden değişik yoğunlukta tehditlere maruz kaldığını gösterirdi. Bunlara ilaveten bir
de iç tehdit mevcuttu. Günümüzde ise sözünü ettiğim dış tehditlerin bazıları tamamen ortadan kalkmıştır, bazıları ise
potansiyel bir nitelik arz etmektedir. Buna mukabil, iç tehdit tehlikeli bir boyut kazanmış olan dış unsuru ile birlikte muaccel
bir nitelik yansıtmaktadır.
Değerli milletvekilleri, evet, Türkiye’yi içeriden ve dışarıdan kıskaç altına alan PKK terörü ülkemizin ulusal ve
toprak bütünlüğünü hedef alan yegâne muaccel tehdittir. Bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin esas mücadele alanı PKK
terörünün iç ve dış boyutlarıdır. Yani, bugünün koşullarında Türk Silahlı Kuvvetleri her zamankinden daha fazla gücünü ve
enerjisini PKK terörüne odaklamak imkânına sahiptir. Ne var ki, bugüne kadar terör belasıyla zor dünya koşullarında
canını dişine katarak mücadele eden Türkiye, tam da uluslararası konjonktürün ve bölgesel dengelerin çarpıcı şekilde
kendi lehine döndüğü ve bölgesel siyasi dinamiklerin PKK’nın tasfiyesi doğrultusunda oluştuğu bir zamanda terörle
mücadeleden vazgeçip müzakere eğilimine girmektedir.
Önce “Kürt Açılımı”, sonra “Demokratik Açılım” ve nihayet “Millî Birlik Açılımı” ismi verilen ve bir türlü içi
doldurulamayan ve kalın bir müphemiyet perdesi arkasına gizlenen girişim esas itibarıyla terör odağıyla önce dolaylı sonra
da direkt bir müzakere sürecini öngörüyor. Bu süreç, Türk kamuoyunun kuvvetli tepkisine yol açan Dağlıca saldırısından
sonra, 5 Kasım 2007 tarihinde Washington’da Başkan Bush ile Başbakan Erdoğan arasında varılan mutabakat
çerçevesinde başlamıştı. Hükûmet, mutabakatın temel amacının PKK’nın tasfiyesi olduğunu açıklayarak Türk kamuoyunu
yanılttı. Bu mutabakat çerçevesinde, Amerika Türkiye’ye PKK hedeflerini gösteren istihbarat bilgileri verecek ve Türk Hava
Kuvvetleri de bu hedefleri vuracaktı. Bu gelişmeyi değerlendiren zamanın Genelkurmay Başkanı “Artık PKK yerleşim
yerlerini BBG evi gibi göreceğiz.” diyerek memnuniyetini belli etti. Ancak PKK’nın tasfiyesi, sinsi emelleri nedeniyle ne
Bush yönetiminin ne de Barzani’nin işine gelmiyordu. Bu nedenle, Amerika’nın Türkiye’ye verdiği istihbarat, PKK’ya
mümkün mertebe az zayiat verdirilmesini öngörüyordu. Bu bakımdan, vurdurulan hedefler ağacın dalları ve yaprakları
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değerindeydi. Budanan bu dallar kısa süre sonra daha gür çıktı. Amerika, verdiği istihbaratla ağacın, yani terörün
gövdesine hiçbir zaman vurdurtmadı ve Türk kamuoyu maalesef, iki sene bu şekilde oyalandı. Bugün karşımıza arkasını
hâlâ Barzani’ye dayamış ve müzakere için kendi şartlarını Türk devletine dayatmak cüretini gösteren bir terör örgütü varsa
nedeni bundandır.
Değerli milletvekilleri, Bush yönetimi verdiği bu kısıtlı istihbarat karşılığında Türk Hükûmetine şu şartları dayattı:
1- Türk Hükûmeti Barzani’yi Irak bölgesel Kürt yönetiminin başkanı olarak resmî sıfatıyla muhatap alacak.
Erbil’de başkonsolosluk açacak ve Kürt bölgesiyle Türkiye arasında ekonomik işbirliğini azami ölçüde geliştirecekti.
2- Buna mukabil, Barzani PKK’yı yasa dışı ilan edecek, siyasi bürolarını kapatacak, kamplarını tecrit edecek,
elebaşlarını teslim edecek, lojistik desteğini kesecekti.
2007 Kasımında varılan mutabakatta bunlar öngörülüyor.
3- Türk Hükûmeti Kürt, PKK sorununun çözümü için terör örgütüyle önce dolaylı sonra direkt müzakerelerde
bulunacak, genel bir af çıkaracak ve eğitim de dâhil olmak üzere Kürtlere siyasi ve kültürel hakları sağlanacaktı.
2007 Kasım ayından bu yana Erdoğan Hükûmeti PKK’yla mücadelede yerel yönetim lideri Barzani’nin iş birliğini
sağlamak için Amerika’nın da baskısıyla çok ciddi çaba gösterdi. Bu dönemde, Dışişleri Bakanımız Ali Babacan defalarca
demeç vermek suretiyle Barzani’ye ikaz mesajları iletti ve atması gereken adımların gerektiğini vurguladı.
En sonunda, Sayın Babacan 2008 başında Bağdat’a giderek Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’ye Barzani’ye
iletilmek üzere şu dört noktayı içeren bir talep listesi verdi:
1 - Barzani PKK’yı terör örgütü olarak ilan etmelidir.
2- Örgütün elebaşları Türkiye’ye teslim edilmelidir.
3 - Örgütün siyasi büroları kapatılmalı ve kampları tecrit edilmelidir.
4 - Örgüte lojistik destek kesilmelidir.
Ama, Barzani bu ikazları kesinlikle umursamadı. Ne PKK’nın terörist olduğunu ilan etti ne de örgütün Türkiye’ye
yönelik saldırılarını engellemek amacıyla en ufak bir harekette bulundu. Aktütün-Bayraktepe saldırısı ile de bu gerçekler
saklanmayacak bir şekilde ortaya çıktı. Ama, buna rağmen maalesef, Türk Hükûmeti Barzani’nin önünde yalvar yakar
olmakta devam etti ve en sonunda, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, PKK’yı hâlâ terör örgütü olarak ilan etmemiş olan ve
PKK’yla mücadelede Türkiye'nin yanında kesinlikle yer almayan Barzani’nin ayağına Erbil’e gitti. Bu ziyaret büyük bir
başarı olarak ilan edildi.
Değerli arkadaşlarım, ben bunu Türkiye için bir zül olarak görüyorum.
Buraya bir parantez açarak, Barzani ile Amerika’nın PKK’yı neden tasfiye etmediklerinin sebeplerini sizlere arz
edeceğim.
Değerli arkadaşlarım, Pankürdist politik çizgiyi temsil eden Barzani kendi rızasıyla asla elinde bulunan PKK gibi
bir silahın yok olmasına izin vermez. Barzani, PKK’yı mümkün olduğunca ezdirtmeden elinin altında tutmak ister.
Türkiye'nin PKK’ya genel af çıkarması hususunda son derece ısrarlı olmasının nedeni budur. Barzani, PKK’yı Türkiye’ye
karşı şu dört amaçla kullanıyor:
Birincisi, Kerkük’ün Kürt bölgesine ilhakına Türkiye'nin karşı çıkacağını biliyor. Türkiye'nin itirazlarını önlemek
için PKK’yı bir pazarlık unsuru olarak elde tutmak istiyor.
İkincisi, bağımsız Kürt devletinin ilanı gündeme geldiğinde, Barzani bu hedefini gerçekleştirmek için de PKK’yı
Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullanma hesabı içindedir.
Üçüncü olarak, Barzani, PKK’dan bir araç olarak yararlanmak suretiyle, Erbil’in Bağdat’tan bağımsız olarak
muhatap alınmasında Türkiye’yi kullanıyor. Sanki Irak’tan ayrı bir devletmiş gibi hava atıyor, Dışişleri Bakanımızı ayağına
getirtiyor ve daha önemlisi, Bağdat’tan bağımsızlığını Türkiye'nin arzu ve desteğiyle gerçekleştiriyor.
Dördüncüsü, Barzani PKK’ya sahip çıktığı ve Türkiye’yi PKK’yla müzakereye zorladığı imajını yaratarak Irak
dışında da Kürtlerin hamisi propagandasını yapıyor.
Amerika’ya gelince, Washington iki amaçla PKK’yı tasfiye etmek istemiyor:
Birincisi, İran’a karşı Türkiye’yi yanında görmek isteyen Amerika, Türkiye’yi ikna etmek için PKK kozundan
yararlanmayı öngörüyor. Bu çok önemli değerli arkadaşlarım.
İkincisi, Irak’ın parçalanması hâlinde kuzeyde kurulacak Kürt devletine üstleriyle yerleşmeyi öngören Amerika,
Barzani’ye karşı müsamahakâr davranıyor ve PKK’yı Türkiye’ye karşı kullanmasına izin veriyor.
Değerli arkadaşlarım, bu gerçekler ışığında Erdoğan Hükûmetinin sınır güvenliğini sağlamak ve PKK sorununu
çözmek amacıyla Barzani’nin peşinden âdeta yalvarırcasına koşması son derece sakıncalıdır. Ancak ilişkilerin sağlam bir
zemin üzerine oturmasının temel bir şartı vardır. Nedir bu şart? Bu şart, her şeyden önce Türkiye'nin caydırıcı bir strateji
ile Barzani’nin PKK terörüne destek verme iradesini kırması ve yüreğine “Türkiye’ye zarar verirsem bundan ben de zarar
görürüm.” endişesini salması zorunluluğudur. Yapılması gereken bu iken, Barzani karşısında pes edilerek, onun şartlarıyla
soruna çözüm aramanın kabul edilmesi Kuzey Irak bölgesiyle ilişkileri büyük sorunlara gebe bir temel üzerine oturtmaktan
öteye, Türk Hükûmetinin maalesef, zafiyetinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Değerli arkadaşlarım, durumun ciddiyetini belirtmek amacıyla Paul Colie ve Nicholas Sanbaris adlı iki Amerikalı
akademisyenin geliştirdiği “Çatışma Tuzağı” …
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - İlave süre veriyorum.
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) – Bu iki akademisyen 1945’ten bu yana dünyada 125 adet çatışma
cereyan ettiğini tespit etmişlerdir, 125 çatışma. Bu çatışmalar bir tarafın kesenkes bir mağlubiyetiyle sona ermişse
gerçekleştirilen uzlaşma uzun ömürlü olmuştur. Buna mukabil, bir tarafın kesenkes mağlup edilmediği çatışmalarda
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uzlaşmalar kısa süreli olmakta ve çatışma süreci sendromuyla karşılaşılmaktadır. Yani, kaybeden taraf biraz dinlenip
toparlandıktan sonra tekrar savaşa başlamaktadır ve durum sürüp gitmektedir.
Bu durum, Türkiye'nin Kuzey Irak’a yönelik yeni bir caydırıcı politika geliştirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Barzani’nin PKK’ya destek verme iradesini kırmaya yönelik bu caydırıcı politikada öncelik askerî güce değil ekonomik
önlemlere verilmelidir.
Değerli arkadaşlarım, hepiniz çok iyi biliyorsunuz, Kuzey Irak Kürt bölgesinin tek solunum yolu ve şah damarı
Türkiye'nin elindedir. Ayrıca, Kuzey Irak ekonomisi üzerinde Türkiye'nin etkisi çok güçlüdür. Elimizde Kuzey Irak
ekonomisini mefluç hâle getirecek çeşitli ve çok sayıda levyeler vardır.
Barzani 2008 yılı başında Sayın Ali Babacan tarafından kendisine iletilen şartları kabul edinceye kadar, Türkiye
ekonomik önlemleri peş peşe yürürlüğe koymalıdır. Ekonomik önlemlerden sonuç alınmadığı takdirde, Türkiye askerî
baskı yöntemlerine başvurmalıdır. Bugünün siyasi ortamı Türkiye'nin büyük kuvvetlerle müdahalede bulunmasına imkân
vermiyor. Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetleri sivil zayiata yol açmadan ve Kuzey Irak’ın huzur ve istikrarını bozmadan
PKK’yı etkisizleştirebilecek bir askerî politik konsept ve askerî yapılanma gerçekleştirmelidir. Amaç uçar birliklerle
tereyağından kıl çeker gibi yapılacak hava, kara operasyonlarıyla Irak’taki PKK hedeflerinin sürekli vurularak PKK’nın
dokunulmazlık ve güven duygusunu ortadan kaldırmak ve teslime zorlamak olacaktır. İlk operasyon, Amerika Birleşik
Devletleri tarafından uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan edilen 3 terörist başının baskınla inlerinden kaçırılıp Türkiye’ye,
adalete, yargıya teslim edilmesi olmalıdır. Son zamanlarda sürekli eleştirdiğimiz İsrail 4.200 kilometre uzaklıktaki
Entebbe’ye baskın yapabiliyorsa, efsanevi kahramanlığına güvendiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin de yanı başındaki
Kuzey Irak’a böyle bir harekât yapamaması kabul edilebilir mi? İzah ettiğim tarzda bir stratejinin uygulanmasında çok geç
kalındığı doğrudur. Buna 2007’de birinci sınır ötesi harekât tezkeresinin Meclis tarafından kabulü anında başlanması
gerekirdi. Söz konusu stratejinin geç de olsa uygulanmasından vazgeçilirse…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) – … Kuzey Irak PKK için bir cephe gerisi sığınma alanı olmaya
devam edecek ve Türkiye kanlı terör örgütünün tehdit ve eylemlerinden daha uzun bir süre kurtulamayacaktır.
Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verirken şu hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum: Türkiye devasa ve
giderek ağırlaşan bir sorunla karşı karşıyadır. Kürtçülük fitnesi Türkiye'nin ayağında bir prangadır. Bundan kurtulmadan
Türkiye ekonomik ve sosyal alanlarda ciddi bir atılım yapamaz, buna hepimiz müdrikiz. Bu sorun ancak üniter devlet
yapısı içinde etnik temele dayanmayan, geniş bir demokratikleşme ve kamu yatırımlarının öncülük edeceği ekonomik,
sosyal kalkınma atılımlarını içeren ulusal entegrasyon projesinin yaşama geçirilmesiyle mümkündür. Bunun için de ilk şart
Kuzey Irak’taki PKK unsurlarının tasfiye edilmesidir. Ancak, bugün bu amaca yönelik olarak Washington’un yanına
Barzani’yi ve Irak Hükûmetini de alarak Ankara’ya dayatmaya çalıştığı ve bir noktada PKK ile Türkiye’yi müzakere
masasına oturtmayı öngören çözüm yolu Türkiye’yi selamete değil sadece felakete götürür.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Elekdağ.
Sayın Ayhan, buyurun efendim.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, komisyonun sayın üyeleri, Sayın Bakan, Millî Savunma Bakanlığının kıymetli mensupları ve
basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümü nedeniyle rahmet, minnet ve şükran duygularımla
anmak istiyorum.
Sayın Başkan, sayın üyeler; klasikleşmiş NATO söylemlerinin 1990’lı yıllarda geçerliliğini büyük ölçüde
kaybettiği, 11 Eylül sonrasında ise tek kutuplu, kural tanımaz bir dünya düzeninin hâkim olduğu bir ortamda ülkemizin
öngörülü ve geleceği kapsayan bir güvenlik perspektifine sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.
Günümüzde siyasi güç politikayı ve güvenlik stratejisini belirlerken üç ana güç unsurunu kullanır: Bunlar sert
güç, ekonomik güç ve yumuşak güçtür. Ancak, siyasi güç, aynı zamanda kendi ülkesine karşı da dışarıdan aynı güçlerin
kullanılacağını bilmek ve karşı tedbirleri almak zorundadır. Belirlenmiş üç gücün kullanılması yanında, kendisinin karşıda
kullanılma risklerinin doğru tespitlere dayanması ve doğru tedbirlerle desteklenmesi o ülkenin güvenliğine de direkt ve
dolaylı en büyük katkıyı sağlar. Ancak, mevcut güç potansiyelini yabancı talimat ve tavsiyelerine odaklamış, mevcut
güçlerini kullanmak yerine yıpratmayı, itibarını sarsmayı tercih eden iktidar, diğer yandan, dış odakların her türlü etkisine
açık bir politik ortamı siyaset yapmak sanan AKP İktidarı ülke güvenliğini sağlamak bir yana, bizzat en büyük risk ve
tehdidi teşkil etmektedir.
Türkiye, Avrupalının milletimizi, Ermeninin tarihimizi, aşiret reislerinin devletimizi sorgulamaya cüret ettiği,
AKP’nin ise bu cüretkâr taleplere teslim olduğu, hatta iş birliği yaptığı bir ortama getirilmiştir.
Büyük Orta Doğu Projesine Eş Başkanlık gafletiyle iş birlikçilik yapanlar, asıl hedefin kendi ülkeleri olduğunu
gözlerden kaçırmaya çalışmaktadırlar. Oynak merkezli ve komşularla sıfır problem icadıyla ortaya konan dış politika
Türkiye'nin güvenlik politikalarıyla ters düşmektedir. Vatandaşların da ifadesiyle Obama talimatıyla başlatılan tek taraflı
AKP-Ermeni dostluğu hiçbir soruna çözüm getirmediği gibi, başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyasıyla yüzlerce
problem yaratmıştır. Bizim Bayrağımızın Azerbaycan’ın onuruna emanet olduğu söylenirken, Azerbaycan Bayraklarının
stat önlerinde kimin onuruna emanet olduğu söylenmemektedir.
İskenderun Körfezi Mersin bölgesinde oluşturulan stratejik enerji bölgesinin güvenlik ihtiyaçları ile Kıbrıs’ı teslim
etme projesi vahim bir tenakuz örneğidir.
Bulgaristan’ın Trakya illerimizi kendi sınırlarına dâhil etme haritaları ancak sıfır sorunlu dış politikanın bol sıfırlı
güvenlik komedisidir.
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Terörle mücadeleyi kendi Silahlı Kuvvetleriyle mücadeleye çevirip, terör örgütüyle önce müzakere sonra Habur
Kapısındaki mütarekeyi tanımlamayı ise Türk milletine bırakıyoruz.
2002-2008 yılları arasındaki AKP döneminde terör olaylarını 10 misli, şehit sayısını 17 misli artıran zihniyetin
“Kan dursun.” demesini ise anlamak mümkün değildir. Kanı, Mehmetçik kanını, vatandaşın kanını artıran AKP İktidarıdır.
Rakamlar ve gerçekler bunu göstermektedir.
Güvenliğe ayrılan pay, göreceli olarak sürekli azalmaktadır. Peki, Türkiye'nin güvenlik ihtiyacını karşı karşıya
bıraktığınız iç güvenlik riski artırdı mı azalttı mı? Dünyanın en büyük asimetrik tehdidine maruz ülkemizde asimetrik
projeler ve bunlara ayrılan pay arttı mı azaldı mı? Terörle masaya oturup törenle karşılama, müdahale eden güvenlik
güçlerinin moralini, azmini artırdı mı azalttı mı? Yandaşlara dağıttığınız maddi imkânlar sürekli artarken, güvenlik güçleri
mensupları ve emeklilerine defalarca söz verip de yerine getirmediğiniz imkânlar arttı mı azaldı mı? Kendi ordusuna karşı
gece yarısı operasyonları ve gündem değiştirme operasyonları icrası siyaseten temsil ettiğiniz Türk Ordusunun içeride ve
özellikle dışarıda itibarını artırdı mı azalttı mı? Madalyalarını geri iade eden, protez bacakları fırlatıp atan şehit aileleri ve
gaziler arttı mı azaldı mı?
Sayın Bakan, bütün bunlar yapılırken sizin göreviniz bütçenin hesabını vermek yerine, yukarıda saydıklarımızın
hesabını vermek değil midir?
Biz, burada rakamsal hesaplar yerine sizin de ortağı olduğunuz dış talimatlı yıkım projelerinin iç ve dış
güvenliğimiz açısından yarattığı vahim sonuçların hesabının verilmesini bekliyoruz. Sizin Millî Savunma Bakanı olarak bu
“Arttı mı azaldı mı?” denkleminin hangi tarafında yer aldığınızın da açıkça ifade edilmesini istiyoruz.
Bütçe tasarısının Savunma Bakanının hizmet gerekçesi ve eklerinde 2008 yılında verilen ödeneğin
harcanamadığını, 2010 yılında yüzde 4 gibi bir artışın olduğunu görüyoruz. Bu harcamalar içinde özellikle sosyal
güvenlikle ilgili harcama artışının olduğu ortaya çıkıyor. Buna ilave olarak, kamuoyunda iki gündür konuşulan özellikle
PKK’nın dağdan ineceklere verilecek, basında yer alan meblağın gerçek olup olmadığı, gerçekse bu meblağın dâhil olup
olmadığını da öğrenmek istiyorum.
Şimdi biz vatandaşlarla konuştuğumuzda, vatandaşlar bizleri telefonla aradığında bir soruya muhatap oluyoruz.
Normal bir trafik cezası ve vergi cezası kesildiğinde vatandaş açıp “Vekilim, biz PKK’lı mıyız?” demeye başladı. Vatandaşı
ne hâle getirdiğinizi anlayabiliyor musunuz?
“Kürt Açılımı Projesi” dediğimiz projenizin devlet projesi olduğunu Hükûmet yetkilileri ayan beyan açıkça
söylüyor. Böyle bir projenin altında siyasi iktidarın dışında kimlerin imzası vardır? Hangi belgelerde imza vardır? Hangi
kurumlar vardır? Bu kurumları temsilen ıslak imza atanlar var mıdır? Varsa kimlerdir?
Daha önce sayın bakanlara sordum. Bana vatandaş yolumu kesip diyor ki: “Vekilim sormazsan hakkımı helal
etmem. Bu şehit anasını ‘Keşke benim oğlum da dağa çıksaydı, PKK’ya katılsaydı, hiç olmazsa sağ gelirdi.’ dedirtebilecek
duruma düşüren kimdir?” Bunun cevabını sizden bekliyorum.
Bu vesileyle konuşmamı tamamlıyorum.
Komisyon üyelerine saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Sayın Kaplan, buyurun.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı önünde saygıyla eğilirken “Yurtta sulh, cihanda sulh”
belgisinin hayat bulacağı günleri yaşarken, bu tarihî günlerin, aynı zamanda Türkiye’nin kaderini değil, dünyanın, bölgenin
kaderini şekillendireceğini ifade etmek istiyorum.
Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemlerini dahi bugün cesaretle -Meclis tutanaklarına geçen “Kürt ve Türk
kardeşlerinin birlikte mücadelesini”- telaffuz etme cesaretini dahi gösteremeyen siyasilerin Berlin duvarının gerisinde
kaldıklarını, Sovyet sisteminin çöküşünün ardında kaldıklarını, hâlâ soğuk harp dönemindeki zaman tüneline girerek, o
söylemlerle 72 milyonluk muazzam Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyanın en zinde, en genç, en güçlü, en köklü, en zengin
tarih, en zengin farklılıkları kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni basit, kâğıttan bir kaplan gibi gösterme arayışları
karşısında bu uyarıyı yapma gereğini duyuyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, elbette ki, iç ve dış güvenlik sorunları her zaman büyük devletlerin nasıl olduysa
olmuştur, olacaktır da. Ancak bunun çözümü, bunun müdahale yeri, bunun noktası, anahtarı Meclistir, siyasettir. Çözüm
üreten yeri Meclistir. Dünyadaki Yüz Yıl Savaşları’na bakacak olursak, Yüz Yıl Savaşları’nın her birisinin yirmi beş-otuz yıl
sürdüğü görülür.
Peki, ülkemizin doğusunda, güneydoğusunda yüz yıl savaşlarının sürdürülmesinin, yirmi beş-otuz yıla varan bu
mücadelede siyasilerin hiç mi rolü yok? İşte, siyasilerin kör tartışmaları, birbirleriyle konuşamamaları, paylaşamamaları ve
bütün olayı basit bir asayiş olayı olarak görüp, Türk Silahlı Kuvvetlerine yüklemeleri, yüklemeye çalışmaları, yanlış
politikaları sonucu gelinen bir noktada, tarihî bir noktadayız.
Biz, tabii ki, bu konuda kaygılarımızı her zaman açık yüreklilikle ifade ederken, şunu bir kez daha bugün
itibarıyla söylemekte önemli buluyorum:
Türkiye Cumhuriyeti sınırları, bayrağı, İstiklal Marşı ve demokrasisi ilelebet çağdaş bir cumhuriyet olana kadar
sürecek ve güçlü devlet, güçlü ordu ancak ve ancak güçlü hukuk ve güçlü demokrasi ile ayakta durabilecektir. Güçlü
hukuktan ve güçlü bir demokrasiden yoksun olduğumuz için bugün bizi Berlin duvarının -dünkü televizyon görüntülerini de
gördük- kaygılarının ötesine götürüyor.
Evet, sorunlarımız var. Neden var? İlerleme Raporu’na bakıyoruz. Avrupa Birliğine giriş sürecinde sıkıntılarımız
var bütçenin denetlenmesiyle ilgili. Sayın Bakanımız zaman zaman bunu açıklıyor. 71 Muhtırası ile Anayasa’nın 160’ncı
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maddesinde bir değişiklik yapıldı. Onun sıkıntısı geliyor. Sayıştay üyeleri işte, gidiyor Bayburt’ta, kışlada denetim
yapamıyor. O geçmişte kaldı tabii. Ee, ne yapabiliyor? Sayıştay Kanunu’nu hazırlıyoruz. Bir ihtiyaç var. Yani Sayıştay,
Büyük Millet Meclisi adına elbette ki, denetim görevini yapıyor. Millî Savunma Bakanlığı bütçesi de bunlardan birisi. Eğer
Sayıştayımızı Büyük Millet Meclisi ki, Atatürk’ün veciz sözü salonda yazılıdır. “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir”
deniliyor. Büyük Millet Meclisi adına denetimi yapan Sayıştayın tam görevini yapamaması, denetim görevini sadece kâğıt
üzerinde yapması ve askerin patates, soğan ve pırasa denetimi çerçevesinde, dar bir alanda Sayıştay denetiminin
düşünülmesi durumunda sıkıntı oluyor. Çağdaş demokrasilere yakışmıyor bu. Biliyoruz, geçmişte, 70’lerde bir Locked
skandalı patlak verdi. Locked skandalında bir tek Türkiye yoktur. Diğer ülkelerin hepsi deşifre olmuştur, rüşvet alanlar
hesap vermiştir.
Bunu şu anlamda söylüyoruz: Bunların hepsi şüphesiz aşılır. Bu konuda Millî Savunma Bakanlığının 2004’te
gönderdiği bir teftiş genelgesi vardı. İşte, Jandarma Genel Komutanlığıyla, teftiş kurullarının denetim yapabileceği gizlilik
konusunda. Elbette ki, gizli olanlar şeyler var. Yani zaman zaman bütçede de buna dikkat ettiğimiz oluyor. Doğaldır da,
buna bir şey diyemeyiz. Ancak, NATO zirvesine hâlâ kaçıncı yılında Türkiye giderken Sayın Bakan yalnız gidiyor
sanıyorum değil mi? Genelkurmay Başkanı gidemiyor. Niye? Çünkü, NATO ülkelerinde Millî Savunma Bakanı önde olur,
arkada Genelkurmay Başkanı olur. Bu bizim bir eksikliğimiz. Yani biz bunu kendimize kompleks edinmemeliyiz. Yani
Fransa, Almanya, Amerika bunu yapıyorsa, Sayın Bakanımızın önde olması, bu sıkıntı olmamalı diye düşünüyorum.
2009 İlerleme Raporu’nda belirtilen hususların aşılmasında büyük önem görüyoruz.
Şimdi, bunu niye ifade etmek istiyoruz: Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir camia. Hepimiz içinde görev yaptık,
hepimiziz. Bir tek ordumuz var. Yani şimdi bir denetim mekanizmasını kuramazsak, Gölbaşı’nda yer altında bulunan
bombaların, lavların, efendim, Boğaz’da çıkan mühimmatın, işte İstanbul’un Kabakoz civarında çıkan mühimmatın askeri
menşei, bombaların, silahların, lavların, tüfeklerin nereden geldiğini, nereye gittiğini, kimin çaldığını, kimin götürdüğünü,
kimin karanlık işlerde, çete işlerinde kullandığını nasıl tespit ederiz? Bu bir denetim olayıdır. Bu denetim açısından da, bu
bir zorunluluk. Yani biliyoruz, biz de askerlik yaptık. Bizim bölükte bir kasatura kaybolduğu için üç gün bölük yatmamıştı. O
kasaturayı bulana kadar. Ama bakıyoruz, her tarafta mühimmat çıkıyor ve bu mühimmat -yargı konusu ona girmeyeceğimama bunun bir denetim ihtiyacı doğurduğu ortadadır.
Sivil yargı-asker yargı ilişkileri de tamamen demokrasiye, hukuka bağlılık çerçevesinde görülmesi gereken bir
konu olarak görüyoruz. Biz şunu niye böyle görüyoruz: Almanya, İsveç, Norveç, Danimarka barış zamanında askerî
mahkeme yok, normal mahkemeler işliyor. Örneğin Avusturya’da barış zamanında sivil mahkeme, savaş zamanında
askerî mahkeme. Belçika, Fransa’da temyiz sivil yargıdır, yani askeri mahkeme vardır ama sonrası, temyiz aşaması
normal Yargıtaydır.
Şimdi, bütün bunları yapmak bir zorunluluk. Çünkü yapmadığımız zaman, örneğin gizli bir yönetmelik hazırlandı
2003’te. Emasya Gizli Protokolü var. Yani bunlar sıkıntı yaratıyor. Hukuk ve demokrasilerde bu tür gizli protokollerin
olmaması gerekiyor.
Ben burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum: Biz, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihine,
bin yıllık tarihine, Türk ve Kürtlerin Malazgirt Savaşı’ndaki kader birliğinden bin yıla gelen tarihin kardeşliğe mahkûm etti ği
süreçte, Musul vilayetinin Misakımilli sınırları içindeki Türkmen ve Kürt kardeşlerimizi ki, Arap kardeşlerimiz, akrabalarımız
aynı zamanda onu da ifade etmekte büyük önem görüyorum. Biz bütün Türki cumhuriyetlerinin bütün büyüklerini, en
küçük devletini, bütün önderlerini, bütün alametlerini saygıyla karşılarız. Bütün siyasilerimizin de komşu ülkelerin seçimle
gelmiş cumhurbaşkanlarına, başbakanlarına, bölge başkanlarına aynı saygı ve sevgiyi göstermese bile aynı saygıyı
göstermesi Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet geleneğinin bir gereğidir.
Bizim dünyanın kabul ettiği, elbette ki, Irak’ta Federal Devletin Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Talabani’nin
bundan önceki dönemdeki konumu ile seçildikten sonraki konumu dünyada değişmiştir. Bugün ABD’nin kabulü, Avrupa
Birliği ülkelerinin kabulü, Avrupa Konseyi Birliğinin kabulü gibi resmî çerçevelerin dışında bir de Türkiye’nin önünü
görmemiz gerekiyor. Yani nasıl göreceğiz? Nabucco Projesi var, petrol var, enerji olayı var, Katar’da var, İran’da var,
Türkmenistan’da var.
Şimdi, Türkiye gibi bir ülke, ekonomik krizin hüküm sürdüğü bir dönemde ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel
bütün boyutlarıyla bir sorunu aldığı zaman, bir bütünlük içinde, demokrasi içinde çözme şansına ve imkânına sahip güçlü
bir ülke olduğu gerçeğinin altını çizerek şuna inanıyoruz: Bu sorunlarımızı kısa sürede çözüp, çatışmasızlık ortamında,
barış ortamına geçen bir Türkiye’nin bu enerji ve güvenlik …
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Kaplan, iki dakika ilave süre veriyorum, buyurun.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Teşekkür ederim.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi gerçek modernizasyonu ve görevinin ötesinde efor ve can kaybına yol açacak
ortamları kaldırma görev ve sorumluluğu siyasetindir, siyaset kurumundur, Meclisindir. Bunu soğukkanlılıkla, cesaretle,
dünya örneklerini tartışarak konuşabilme erdem ve bilgeliğine eriştiğimiz zaman bunu çözebileceğimize inanıyorum.
Ben Sayın Başkanıma da teşekkür ediyorum, bugün usul değişikliği yaptı. Komisyonda ilk kez, Komisyon üyesi
olmayan Sayın Elekdağ’a söz vererek, ben saygıyla karşıladım.
Sayın Elekdağ’ı da çok saygıyla, sevgiyle dinlerim. Güzel bir diplomatımız. Ama zaman zaman konuşmalarını
dinlerken yani hâlâ soğuk harp döneminin savlarıyla, tezleriyle, stratejileriyle Türkiye’nin ekonomisini güçlendirmenin, iç
barışını güçlendirmenin, birliğini güçlendirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Yok ederek, arkadaşlar, otuz senedir
bir şeyi yok ederek çözme örneği dünyada varsa, 20 milyon Kürt yurttaşımız yaşıyorsa, sosyal, etnik, kültürel farklılıklar
varsa ve bunu makul düzeylerde bağlamak, çözmek çok mümkündür diye düşünüyoruz.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Saydınız mı efendim 20 milyon olduğunu?
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HASİP KAPLAN (Devamla) - Bunu yok ederek çözen bir tek dünya projesi olmadığını ifade etmek istiyorum.
Örneğin, Güney Afrika olayı, IRA olayı, ETA olayı, Filistin olayı, İsrail olayı, bilmem kim…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Saydınız mı 20 milyon olduğunu?
HASİP KAPLAN (Devamla) – Sakin olsanız, saygılı olsanız. Benim size gösterdiğim saygıyı siz de gösterseniz
Alaattin, çok iyi olacak. Çok kibar olursunuz. Kravat takmakla kibar olunmuyor.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Siz kendinize bakın.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Her konuşmada bunu yapıyorsun. Lütfen dinle. Demokrasi farklı fikirleri dinleme,
tahammül etme, anlama, birlikte çözüm yeridir.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Doğruları söylemektir.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Konuşma fazla, tamam.
BAŞKAN – Lütfen tamamlayın efendim.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Başkanım, müdahale edin, yani…
BAŞKAN – Lütfen, tamamlayın.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Ne güzel farklı fikirleri dinledim ve saygıyla dinledim. Fikirlere saygı duyarım,
önünde de eğilirim. Paylaşırım paylaşmam o ayrı bir konudur. Demokrasinin gereği budur. Meclisimizde farklı eğilimlerin
olması çok doğaldır. Bunu konuşuruz. Ama sonunda, bu Mecliste biz, bu kürsü milletin kürsüsü. Biz millet adına burada
görev yapıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Tamamlayın lütfen.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Teşekkür ediyorum.
Ben şunu bitiriyorum, cümlemi tamamlamak istiyorum: Çok Sevgili Ağabeyim Sayın Elekdağ, siz PKK 50 bin
tane… Envanteri var Türk Silahlı Kuvvetlerinin. Kaç bin tane gerilla öldürüldü? Kaç bin kişi öldürüldü? Bunlar tek tek
dökümlü. Yani yok ederek çözme diye bir siyasi strateji, askerî strateji dünyanın neresinde var? Diplomaside yok,
askerlikte yok. Hiçbir yerde yok. Bunun bir tek yolu var: Kavga edilen, çatışılan, düşük yoğunluklu çatışmanın tarafı eğer
ülkenin yurttaşı ise, eğer ülkenden insanlarsa onun mutlaka yöntemini, diyaloğunu, uzlaşısını bulup, bunu çözmek
zorundayız birlikte.
Ben bu konuda çok yakınlaştığımız inancındayım. Çok sağduyulu bir durum olduğu inancındayım. O dağlarda
Türk Silahlı Kuvvetleri görev yapıyor. O mezralarda, o ücralarda, o dar köşelerde, Şırnak’ta, vilayetimdeki dağlarda, o karlı
tepelerde nasıl görev yaptıklarını ben bilirim. Onlar orada yaşayan halkla her gün karşı karşıyadır. Düğünlerine,
kültürlerine, taziyelerine giderler. Biz kendi insanlarımızı, yurttaşlarımızı yok edecek bir politik anlayışı ile çözüm arayışına
giremeyiz. Onları kucaklayan, birleştiren, birlikte yaşatan, tıpkı bin yıllık tarihsel kardeşliğimiz gibi o formülü, o sihirli
formülü siyaset bulup, yaratarak çözüm bulacaktır.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaplan.
Sayın Öztürk, buyurun efendim.
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, bürokrasimizin ve basınımızın değerli temsilcileri
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Yüce Atatürk’ü ölümünün 71’inci yılında rahmet, şükran ve
saygıyla anıyorum. Kendisini çok özlediğimizi ve aradığımızı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Değerli milletvekilleri, Bakanlığın 2010 yılı bütçesi ödenekleri 2009 yılı başlangıç ödeneklerine göre yüzde 4
oranında artmış görünmektedir. Bu artış oranı genel bütçeli idarelerin bütçelerinde yapılan ortalama artışın yaklaşık yarısı
düzeyindedir.
Maliye Bakanlığı, 2009 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi’nin toplam harcamalarda başlangıç bütçesine göre yüzde 3
oranında sapma göstereceğini tahmin etmektedir. Millî Savunma Bakanlığı 2009 yılı bütçesindeki sapmanın da bu oranda
kalacağı varsayımını yaparak bir hesap yaptığımızda, 2009 yılı gerçekleşme tahminine göre Bakanlığın 2010 yılı
bütçesindeki artışın yüzde 1’de kaldığı görülecektir. Enflasyon hedefini yüzde 5,3 olarak belirleyen Hükûmetin fedakârlığın
büyüğünü Bakanlıktan beklediği anlaşılmaktadır.
Bu hesaba göre mal ve hizmet alımı için öngörülen ödeneklerde de yüzde 8,7’lik bir azalma görülmektedir. Bu
bütçe ile Millî Savunma Bakanlığının 2010 yılında kendisinden beklenen hizmetleri aksatmadan yerine getirebilmesi zor
görünüyor.
Sunulan bu kısıtlı bütçe içinde cari transferler içinde yer alan yurt dışına yapılan transferlerdeki artış dikkat
çekmektedir. 70,9 milyon TL’den 150,2 milyon TL’ye çıkarılan yurt dışına yapılacak transferlerin mahiyeti konusunda
Komisyonumuzu bilgilendirirseniz seviniriz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi de Savunma Sanayi Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki düşüncelerimi
ifade etmek istiyorum.
Her ne kadar bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmese de bütçe dışı fon olan Savunma Sanayi
Destekleme Fonu’nun faaliyetlerine bu arada değinmemek elbette mümkün değildir.
Savunma Sanayi Müsteşarlığının 2010 yılı bütçesinde 2009 yılı başlangıç bütçesine göre yapılan artış yüzde
10,2’dir. 2008 yılı faaliyet raporunda yer alan veriler incelendiğinde, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun gelirlerinin
sürekli olarak giderlerinin üstünde kaldığı görülmektedir. Bu raporda, 2008 yılına kadar fonun gelir ve gider durumu da
ortaya konulmamıştır. Gelir ve gider arasındaki pozitif farkın nasıl değerlendirildiği konusunda bilgi talep ediyorum.
Ayrıca, 2009 yılına ait gelir ve gider tahmini konusunda da bilgi verilebilirse sevinirim.
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2010 yılı programında savunma sanayi sektörünün en önemli etkinlik göstergesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri
ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranının 2003 yılında yüzde 25 iken, 2008 yılında yüzde 44,2’ye yükseldiği, gelişmiş
ülkelerde ise savunma ihtiyaçlarının yüzde 85 ila 95’inin yerli kaynaklardan sağlandığı ifade edilmektedir. Bu oranlar
ülkemizde savunma alımlarında büyük oranda dışa bağımlılığın sürdüğünü göstermektedir. Bu nedenle, son yıllarda
sağlanan gelişmeleri yeterli görmemiz mümkün değildir.
Hükûmetin Savunma Sanayi Müsteşarlığının kuruluşunu düzenleyen yeni bir kanun tasarısı hazırlayacağı da
ifade edilmektedir. Değişikliğin ana hedefleri konusunda bilgi verirseniz seviniriz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2008 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, Savunma Sanayi
Destekleme Fonu’nun sözleşmeye bağlanan savunma harcamalarının toplamının 23,8 milyar TL olduğu görülmektedir. Bu
sözleşmeler kaç yıl içinde realize edilecektir?
Sayın Bakan, burada bir soru sorarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Millî Savunma Bakanı olarak, dışta Avrupa
Birliği, içeride darbe paranoyasına kapılanlar ve terör örgütü yandaşları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik
yıpratma ve linç girişimleri karşısında sessiz kalmayı nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?
Teşekkür ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Sayın Günal, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Bakan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli bürokratlar, saygıdeğer basın mensupları hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanım, bu bir bütçe görüşmesi. Plan ve Bütçe Komisyonunda Millî Savunma Bakanlığının bütçesini
görüşeceğiz. Ama ben bu bütçenin gerçekçi olmadığına inanıyorum, bütçeyi tartışmayacağım. Bunu da sizin geçtiğimiz yıl
mayınların temizlenmesine ilişkin tasarı sırasında söylediğiniz sözlerden dolayı söylüyorum. Bugün arkanızda o
görüşmelerde göremediğimiz değerli komutanlarımız var. Bunların hiç birisini de çağırmadığınız komutanlarımız var.
Onların bize bilgi vermesine izin vermediğiniz komutanlarımız var ve siz demiştiniz ki, bu tasarıyı savunurken “Niye Maliye
Bakanlığına devrettiniz bu hizmeti?” dediğimiz zaman “Efendim, maliyetini sorduk. Bizim hesabımızı çok aşan bir maliyet
çıktı. Dolayısıyla da etkin bir şekilde ihale yapılabilmesi için Maliye Bakanlığına devrettik. Daha tecrübelidir.” demiştiniz.
Kimin için? Defterdarlıkların yaptığı ihale... Bütün tedarik işlemlerini yapan, milyarlarca dolarlık alım yapan, önünüzde hiç
olmazsa Savunma Sanayi Müsteşarınız, yan tarafınızda oturuyor. Bütün ihaleleri onlar biliyorlar. Böyle bir kurum varken
Maliye Bakanlığına devretmiştiniz. Ben de onun üzerine size demiştim ki “Siz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harp Okulundan,
Harp Akademisinden mezun olan, strateji, taktik öğrenen ve her konuda nitelikli olan subaylarının bir işe başlarken, 2001
yılından 2004 yılına kadar araştırdıktan sonra, son saniyede mi bunun maliyetine bakıyorlar diye düşünüyorsunuz?”
demiştim.
Şimdi, böyle bir anlayışla döndüm baktım. Harp okullarının, Kara Harp Okulunun, bütün harp okullarının ve Harp
Akademisinin ders programlarına baktım. Matematikten istatistiğe, ekonomiden yönetime, stratejiden taktiğe kadar her
şey var. Stratejinin birinci unsuru durum tespitidir. Onun maliyetine bakmadan kimse bir ihaleye oturmaz. Gidip oralarda
incelemeler yapmaz. Gelip o inceleme sonucunda, size sunduğumuz rakamları tespit ettikten sonra da, son saniyede,
anlaşma yapmak üzereyken “Bu pahalıymış” demez. Onun için, ben sizin anlayışınızla baktığım zaman, ben
arkadaşlarımın hesap kitap bilmediğini ve bu bütçenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bütçenin rakamları üzerinde hiçbir
şey söylemeyeceğim. Sizin görüşünüzden yola çıkarak söylüyorum.
Şimdi, ayrıca, öbür konulara geçmeden bu konuda da bir soru sormak istiyorum.
Malum, bu kadar kahramanca savunduğunuz yasa tasarısının Anayasa Mahkemesi yürütmesini durdurdu. Sizin
görüşünüz burada nedir? “İyi oldu. Ben de arada kalmaktan kurtuldum. Zaten sıkıntıdaydım mı diyorsunuz, yoksa çok kötü
oldu. Esastan da çıkar çıkmaz bir kanun tasarısı daha hazırlayıp, biz bu konuda getirip Hükûmet olarak hemen bu
temizleme işini halledeceğiz mi” diyorsunuz? Bunu merak ediyorum.
Savunma sanayi ile ilgili söyleyecek çok şey var ama onu artık teknik değerlendirme yapan arkadaşlara
bırakıyorum. Çünkü hâlâ yerli tedarik konusunda kat ettiğimiz mesafe çok fazla değil. Sayın Müsteşarın da sıkıntısıdır.
Nitelikli, kariyer uzmanı sıkıntısı da hâlâ devam ediyor. Onları biliyorum. Başka bir şeye bırakıyorum.
Şimdi, burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin -az önce Sayın Öztürk de kısaca soru olarak sordu ama ben biraz daha
açmak istiyorum- böylesine kurumsal kimliğinin yıpratıldığı bir ortamda, sapla samanın birbirine karıştığı ortamda,
belgelerin, sahte belgelerin, sözde belgelerin bir arada tartışıldığı, bilgi kirliliğinin had safhaya ulaştığı bir ortamda, siz Millî
Savunma Bakanı olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinden sorumlu üyesi olarak Hükûmetin neden bir açıklama yapmıyorsunuz
Sayın Bakanım, hiç mi bir düşünceniz yoktur bu konuda?
Şimdi, bu, garip bir şey. Müsteşarlığın görev ve yetkileri: Bakıyorum, 1325 sayılı Kanun’a bakıyorum. Yine “353
sayılı Askerî Mahkemelerin Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu gereğince” diyor ve müsteşarın görevlerini sayıyor.
Askerî mahkeme ve kalemleri ile askerî savcılık kalemlerinin adli müşavirlik hizmetlerini, askerî ceza tutukevlerini, disipli n
mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü… Bütün bunlarla siz sorumlusunuz. Nasıl oluyor da bu kadar karmaşa içerisinde
bir belgenin doğruluğu, sahteliği üç ay, beş ay bekleyip tekrar bu kurumun yıpratılmasına müsaade ediyorsunuz.
Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak kimseyi savunmuyoruz. Kimsenin avukatı ya da savcısı değiliz ama bunun
üzerinden siyaset yapılarak devletin temel kurumlarının yıpratılmasına karşıyız. Sizden de bu konuda bir tavır, bir duruş
bekliyoruz.
Böyle bir şekilde, yani biz anlayamıyoruz. Bugün 10 Kasım. Atatürk’ün uzunca yıllardır anma olarak kutladığımız
ölüm yıldönümü. Artık yas tutmuyoruz dedik, ama bugün yas tutsak yeridir. Hiç kimseyi töhmet altında bırakmak
istemiyorum ama Türk milleti Habur Sınır Kapısı’ndan gelirken üzerinde sözde üniformalarla, zafer işareti yapan o
görüntüleri hiçbir zaman unutmayacak. Bizim hafızamıza kazınmıştır bunlar ve buna ses çıkarmayanlar da hiçbir zaman
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unutulmayacaktır, kim olursa olsun. Böyle bir şeyi nasıl hiçbir tepki göstermeden, oturup izleyebiliyorsunuz anlamıyorum .
En azından bir sözle de olsa bir açıklama yapınız.
Şimdi, ben sizlere çok fazla vaktinizi almadan, Atatürk’ün ölüm yıldönümü 10 Kasım nedeniyle, Can Dündar’ın
“Mustafa” diye yapmış olduğu, biraz da onun değerlerini ayaklar altına aldığı filme karşı arkadaşımızın birisinin Can
Dündar’a “Ata’nın Mektubu” diye gönderdiği bir şey var ve oradan bir iki bir şeyler okuyup, sözlerime son vermek
istiyorum.
“Utandım çocuk, beni anlatan bir film yapmışsın. Kızgınım, utanç içindeyim. Ama sana değildir kızgınlığım.
Filmdeki Mustafa’dan da utanmış değilim. Başaramamışım bundandır utancım. Komutam altında bu vatan için kanını
akıtan Türk askerlerinden utandım.” Arada biraz devam ediyor, kısaltacağım. “Dedim ya, sana değil kızgınlığım.
Başaramamışım, anlatamamışım demek ki, özgürlüğün kıymetini, bağımsız bir milletin onurlu, özgür bireyi olmanın ne
büyük bir kıymet olduğunu. Yazık olmuş onca vatan evladının kanına, onca ananın gözyaşına. Veremem ki, şimdi hesabı
ne o gencecik bedenlere ne de gözü yaşlı analara. ‘Bu muydu uğruna bizi ölüme gönderdiğin vatan?’ derlerse ‘Bu nesiller
miydi ölen evlatlarımızın kanıyla kurduğun, ülkeyi emanet ettiğin?’ diye sorarlarsa ne derim ben onlara be çocuk? Olmadı
be çocuk, olmadı.” diyor.
Ben de diyorum ki, olmadı be Sayın Bakanım, olmadı. Ama kızgınlığım size değil, kendime. Çünkü, ben de
Atatürk’ün dediği gibi, onun emanet ettiği cumhuriyeti yeni nesillerin bir neferi olarak bunlara ses çıkarmanın ötesinde bir
şey yapamamaktan dolayı hicap duyuyorum kendi adıma ve Akif ama diyor ki -henüz daha bu bitmedi- “Korkma, sönmez
bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”
Ve bugün 10 Kasım nedeniyle kendisini rahmetle andığımız Ulu Önder Atatürk’ün de Aspendos’ta Antalya’yı
ziyaret ederken bir Türkmen çadırını gördüğünde söylediği şu sözlerle konuşmama son vermek istiyorum. Oraya bakıyor
ve diyor ki yanındakilere: “Korkmayın, eğer Toroslarda bir Türkmen çadırında hâlâ yanan bir ocak, tüten bir ocak varsa
Türk milletine hiç kimse bir şey yapamaz.” Ve ben buna inanıyorum. Hâlâ ocaklar bitmemiştir, hâlâ Toroslarda ocaklar
yanıyor.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Günal.
Sayın Öymen, buyurun efendim.
ONUR ÖYMEN (Bursa) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, Millî
Savunma Bakanlığının değerli temsilcileri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Sayın Bakan, ülkemizin bir numaralı meselesi yıllardan beri güvenlik sorunu, terörle mücadele sorunu olmaya
devam ediyor. Burada ülkemizin en büyük güvencesi Türk Silahlı Kuvvetleridir. NATO’nun ikinci en büyük ordusu olan
Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında terörü tasfiye edecek güce sahiptir. Burada önemli olan, Türk Silahlı
Kuvvetlerini terörle mücadelede kullanmak için siyasi irademizin olup olmadığıdır. Hükûmetiniz 2003 yılından beri
defalarca yüce Meclisten yetki almıştır sınır ötesi operasyon için, fakat bir haftalık kısa bir kara operasyonu dışında tek b ir
kara operasyonu yapamamıştır. Bunun sebebi nedir? Sizden önceki hükûmetler zamanında 32 defa kara operasyonu
yapılmıştı ve terör bitme noktasına getirilmişti. Siz İktidara geldiğinizde bir yılda verdiğimiz şehit sayısı 6’ydı. Şimdi bu sayı
bunun 20 misline çıkmıştır. Çok daha fazla analar ağlıyor memlekette, acaba niçin?
Efendim, askerî yöntemin dışında yöntemle terörü önleyemez miyiz? Önleyebiliriz. Bunun çaresi diplomasidir.
Biz Suriye ile Suriye’deki terörü bertaraf etmek için silahlı kuvvetleri kullanmadık, diplomasiyi kullandık ve öyle bir kararlı
politika izledik ki Suriye’ye karşı, Suriye çözüldü ve elindeki teröristbaşını yurt dışına çıkartmak, oradaki bütün terörist
tesisleri kapatmak zorunda kaldı. Bir kurşun atmadan bunu sağladık. Irak’ta niye sağlayamıyorsunuz? Niye
sağlayamıyorsunuz? Irak Anayasası’nın 7’nci maddesini açın, Irak Hükûmetinin görevi var topraklarından teröristleri
bertaraf etmek için; Birleşmiş Milletler kararı var. Amerika’yı niçin ikna edemiyorsunuz? 4’üncü Cenevre Protokolü’ne göre
bir ülke asker bulundurduğu memlekette güvenliği sağlamakla görevlidir. Amerika’nın 130 bin askeriyle bulunduğu Irak’ta
güvenliği sağlama yükümlülüğü var. O kadar övündüğünüz dış politikamızla Amerika’yı ve Irak’ı niçin ikna
edemiyorsunuz? Barzani’yi niçin ikna edemiyorsunuz? Sizden önceki hükûmetler etmişti. Bakın, bir Ankara süreci vardı
unutmayalım. Biz bu Ankara sürecinde oturuyorduk, bir tarafımızda Amerikalılar, bir tarafımızda İngilizler, sağımızda
Barzani, solumuzda Talabani, karşımızda Türkmenler. Sonuç: Hepsi oy birliğiyle PKK’yı terör örgütü olarak ilan etti,
Barzani ve Talabani fiilen PKK’yla savaştı. Şimdi niye savaşmıyorlar? Şimdi niye “terör örgütü” olarak ilan edemiyorlar?
Nedir değişen? Lütfen bize izah ediniz. Devletin arşivleri elinizdedir. Nasıl oluyor da o dönemde biz Kuzey Irak’taki yerel
makamları ikna edebilmişiz PKK’yla mücadeleye, şimdi niye ikna edemiyoruz? Lütfen bize izah ediniz. Hadi bunu
yapamıyoruz, o zaman yaptığımız gibi sınır ötesi operasyonlarını niye yapamıyoruz? Gücümüz mü yok, paramız mı yok?
Meclisin yetki verdiği gerçeği ortaydayken nedir eksiğimiz? Niçin yapamıyoruz? Yabancı ülkeler mi mâni oluyor? Yabancı
ülkelerin icazetiyle mi biz topraklarımızı koruyacağız? Her gün analar ağlıyor. “Analar ağlamasın.” diye diye milletin
anasını ağlatıyoruz. Yazıktır, günahtır.
O bakımdan biz Hükûmetten bu konuda çok açık ve net bir tavır bekliyoruz. Sayın Bakan, yani, bu şekilde
devam edemez. Terörü teskin ederek, alttan alarak, müzakere ederek bu meseleler çözülemez. Dağda askerimiz hayatını
tehlikeye atarak teröristle mücadele edecek, aynı terörist arka kapıdan, devletin müsteşarının, valisinin, hâkiminin sınırda
karşıladığı törenlerle ülkemize gelecek, terörist kıyafetiyle, zafer işareti yaparak ve PKK bayraklarıyla karşılanacak, hiç
kimse ses çıkartmayacak. PKK bayrağını engelleyen yok ama şehit ailelerinin bunu protesto etmek için Meclise girerken
ellerinde bulunan Türk Bayraklarını toplayanlar var. Böyle şey olur mu? biz böyle bir devlet mi devraldık? Biz böyle bir
cumhuriyet mi devraldık Sayın Bakan? Kimdir bunların sorumlusu? Sizden, gerçekten tecrübeli bir devlet adamı olarak bu
konularda tavır almanızı bekliyoruz. Bu dönemde, Türkiye'nin bu döneminde susacak sonuncu insan Millî Savunma
Bakanıdır.
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Şimdi, aynı şekilde, Sayın Bakan, NATO konularına değiniyorsunuz konuşmanızda fakat buradaki en önemli
konulara hemen hemen hiç değinmiyorsunuz. Nedir NATO’yla ilgili önemli konular? Nükleer silahların yayılmasının
önlenmesi. NATO’nun özel komiteleri var. Sayın Başbakan diyor ki: “Elinde nükleer silah olan ülkeler İran’ın nükleer
programı hakkında söz sahibi olamazlar.” Siz de aynı kanaatte misiniz? NATO’nun görüşü bu mudur? NATO’nun ilgili
komitelerinde biz bu görüşü mü savunuyoruz? Yani NATO’da başka şeyi söyleyeceğiz, Tahran’da başka şeyi
söyleyeceğiz; böyle bir devlet olur mu? NATO’dan beklediğimiz en önemli hizmet ne şu sırada? Sayın Bakanlığınızın
himayesinde, sorumluluğunda olan konu NAMSA vasıtasıyla mayınları temizlemek. Konuşmanızda bir satır yok, bir satır
yok. Hani biz önceliği vermiştik NATO’nun NAMSA örgütüyle mayınları temizlemeye? Ne oldu bu proje? Bahis bile yok
konuşmanızda yani bunu sanki unuttuk.
Sayın Bakan, gerçekten bu konular çok düşündürücüdür. Efendim, füzesavar füze sistemi konuşlandıracağız.
Güzel, bu bir millî sistemse önce biz destekleriz bu toplantıda, bu Komisyonda biz önce bunu dile getirmiştik ama
bakıyoruz ki bu millî proje olmayacak, bir milletlerarası proje olacak ve tetik bizim elimizde olmayacak, tetik bir uluslararası
elde olacak. Böyle midir acaba hakikaten? Çekoslovakya’da, Çek Cumhuriyeti’nde iptal edilen proje Türkiye'ye mi
taşınıyor? Ne projesi olacaktır bu lütfen açıklayınız. Bundan da bahis yok konuşmanızda. Yani en önemli konulardan
bahis yok.
İçinde bulunduğumuz bölgede, Kafkasya’da en önemli sorun AKKA Sözleşmesi’nin, Konvansiyonel Silahlar
Sözleşmesi’nin Rusya tarafından askıya alınması. Yani biz oradaki kuvvet sınırlamalarını artık denetleyemeyeceğiz,
kuvvet sınırlamaları olmayacak. Bu konudan da bahsetmiyorsunuz. En önemli savunma konuları bunlardır gündemimizde.
İsrail’le anlaşmayı iptal ettiniz, bundan da bahis yok. Sayın Bakan, 6 defa yaptınız İsrail’le bu tatbikatı. Niçin
7’ncisini iptal ettiniz? Hadi iptal edeceksiniz, niçin son gün iptal ediyorsunuz? Hadi onu da yaptınız, niçin iki gün sonra
Suriye’yle ortak tatbikat yapacağımızı ilan ediyorsunuz? Yani bir de “Eksen kayması yok.” diyorsunuz. Bundan başka nasıl
olur eksen kayması? İsrail’i eleştirmeyecek miyiz? Biz sizden önce eleştirdik, sizden daha çok eleştirdik. Eleştirmek
başka, ilişkilere dinamit koymak başka. Bunlar gerçekten bizi üzüyor.
Avrupa Birliğinin ilerleme raporu çıktı birkaç gün önce. Elli üç satırda, daha önceki raporun 2 misli
inanılmayacak suçlamalar var silahlı kuvvetlere. E, buna siz cevap vereceksiniz. Bizzat Genelkurmay Başkanımızı
suçluyorlar, şahsen ve bütün silahlı kuvvetlerimizi suçluyorlar çok ağır ifadelerle. Ona inanırsanız bu rapora, Türkiye'yi
askerler idare ediyor, bizim hiç söz hakkımız yok, Meclis olarak burada boşuna oturuyoruz. Hükûmet hiçbir iş yapmıyor,
her işi askerler idare ediyor; rapor böyle yazıyor. Peki, Hükûmet ne diyor bu rapora karşı? “Şimdiye kadar yayınlanan
raporların en iyisi, en isabetlisi.” diyor. Yani Hükûmetin anlayacağı dille söyleyelim: “İnsaf dinin yarısıdır.” derler. Değe rli
arkadaşlarım, bu kadar olmaz yani size bu kadar hakaret edecekler, bu kadar ağır suçlamalar yapacaklar, siz “Bundan
iyisi çıkmadı.” diyeceksiniz. Peki, Millî Savunma Bakanlığı olarak ne düşünüyorsunuz bu iddialar hakkında? Bu iddiaların
bir bölümü doğrudan doğruya Millî Savunma Bakanlığının görev alanına giriyor. Siz de mi bunun çok isabetli bir rapor
olduğuna inanıyorsunuz?
Sayın Bakan, bu terörle mücadelede bazı arkadaşlar IRA’dan bahsettiler, Kuzey İrlanda’daki terör örgütü ve
“Onlar nasıl yaptı, biz de yapalım…” Güzel, yapalım. Nasıl yaptı biliyor musunuz? 2005 yılında IRA’nın bütün silahları
teslim etmesi kararlaştırıldı, bunu resmen ilan ettiler, bir komisyona bütün silahlarını teslim ettiler, ondan sonra süreç
başladı. Bundan da haberi var mı IRA’dan bahseden arkadaşların? Efendim, ülkede silahlı başkaldırı olursa uzlaşmayla
çözülürmüş. Sri Lanka’da öyle mi çözüldü? Tamil gerillaları öyle mi önlendi? Yoksa kendiliklerinden bütün silahları terk
ettikleri için mi çözüm oldu? Dış destek kesildiği için mi çözüm oldu? Bilmeden konuşmamak lazım.
Değerli arkadaşlarım, bütün bunlardan daha önemli konular da var. Kıbrıs Rum Kesimi bugün Akdeniz’deki
ekonomik bölgesini Türkiye'nin ekonomik bölgesinin üstüne taşırmıştır. Bunu engelleyecek olan Türk Deniz Kuvvetleridir.
Orada bayrak gösterdik, bir iki harekât yaptık belki ama uluslararası anlaşmalara aykırı olarak komşu ülkelerle bütün
Kıbrıs’ı kapsayacak anlaşmalar yapıyor, petrol arama izinleri veriyor ve demin dediğim gibi ekonomik bölgesini Türk
ekonomik bölgesinin üzerine taşırıyor. Nedir tepkiniz? Sayın Bakan, nedir tepkiniz buna? Nasıl durduracaksınız bunu? Siz
bunu durdurmak şöyle dursun, “Hangi tavizi veririz.” diye Kıbrıs’ta büyük bir gayret gösteriyorsunuz. “Kofi Annan planı
ölmüştür.” diyenlerle masaya oturuyorsunuz, Kofi Annan planından bizim için daha kötü bir planı müzakere ediyorsunuz.
Sayın Bakan, bütün bunlardan daha önemli olan şudur: Son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı
inanılmaz bir kampanya yürütülüyor Türkiye'de. Silahlı kuvvetleri tahrip etmek üzere her Allah’ın günü inanılmadık
suçlamalar yapılıyor, hakarete varan ifadeler kullanılıyor basında. Şunu başlangıçta söyleyelim: Bu Meclisin çatısı altında
bir tek insan hangi partiden olursa olsun, bir askerî müdahaleyi desteklemez. Bir siyasetçinin askerî müdahaleyi
desteklemesi “bindiği dalı kesme” anlamına gelir, “kendini inkâr etme” anlamına gelir, “siyasi intihar” anlamına gelir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – İlave süre veriyorum Sayın Öymen.
ONUR ÖYMEN (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan.
Bunu özellikle belirtmek istiyorum ki: Hiç kimse “Türkiye'de bir askerî darbe olacakmış.” düşüncesine
kapılmasın. Bu dönem çoktan bitmiştir ama her sabah gazeteleri okuduğunuz zaman sanki yarın sabah askerî bir darbe
hazırlanıyormuş izlenimini yaratırsanız toplumu tedirgin edersiniz, rahatsız edersiniz. Ve her gün silahlı kuvvetleri
cuntacılıkla, askerî müdahale yanlısı olmakla itham ederseniz orduyu yıpratırsınız, ordunun moralini bozarsınız. Hakarete
varan suçlamalara Türk Silahlı Kuvvetleri müstahak değildir ve buna siz tepki göstereceksiniz Sayın Bakan. Siz
göstermezseniz kim gösterecek? Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını korumada Millî Savunma Bakanına düşen hiçbir görev
yok mudur? Bu hakaretleri hak ediyor mu silahlı kuvvetler? Her gün basın toplantısı mı yapsınlar? Lütfen siz bir tavır
koyunuz, lütfen bir tavır koyunuz. Bir tek asker bugüne kadar bir mahkeme tarafından mahkûm edilmiş değil ve sanki her
gün hepsi mahkûm edilmiş gibi sıfatlar, yaftalar, yakıştırmalar gırla gidiyor her gün basında bu kadar fazla. Hangi ülkenin

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Tarih : 10.11.2009

Grup :

Giriş:

Sayfa : 17

ordusu bu kadar saldırıya uğruyor? Yani bu insanların şerefiyle oynuyorsunuz ve dağdaki insanın, hayatını tehlikeye
atarak terörle mücadele eden insanın moralini bozuyorsunuz. Lütfen sahip çıkınız. Türk ordusudur söz konusu olan ve biz
bu orduyu olur olmaz insanların saldırılarına muhatap kılamayız. Bizim de Meclis olarak görevimiz var, sizin de Hükûmet
olarak göreviniz var, zatıalinizin Millî Savunma Bakanı olarak göreviniz var. Yani askerlerin suskunluğuna bakarak onların
rencide olmadığına Hükûmet mi… Bugün ben inanıyorum ki üniforma giyen herkes büyük bir üzüntü içindedir. Bu
saldırıları hak etmiyorlar. Kurum olarak tahrip etmeye çalışıyorlar. “Orduyu kapatalım.” diyenler çıkıyor, nedir tepkiniz buna
Sayın Bakan? Nedir bunlara tepkiniz? Lütfen tavrınızı koyunuz. Geçen toplantılarda olduğu gibi, çok rica ediyoruz, lütfen,
cevabi konuşmanızda genel sözlerle yetinmeyiniz; lütfen, görüşlerinizi bu konularda açıkça ifade ediniz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öymen.
Sayın Korkmaz, buyurun efendim.
ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) – Efendim, çok teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli bürokratlar ve basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Yüce Atatürk’ün ölümünün 71’inci yılında kendisine şükran duygularımı ifade ediyorum, rahmetler diliyorum.
Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Savunma bütçesinin görüşüldüğü bugün anımsamamız gereken
önemli bir konu Türkiye'nin güvenlik sorununun başka bir ülkeye benzemeyecek şekilde ve kendine özgü bir sorun olduğu
ve dolayısıyla güvenlik kavramının başka ülkelerle, başka sorunlarla karşılaştırılmaması gerektiği konusunda hemfikir
olmamız gerekiyor.
Gerçekten Türkiye'nin güvenlik sorunu Avrupa Birliğinden de farklı, yahut da ”dünya jandarması” olmak isteyen
Amerika Birleşik Devletleri’nden de farklı. Türkiye'nin güvenlik sorunu, Türkiye'nin varlığı ve devamı, Türkiye'nin birliği
halkın refahı ile bağlantılı bir sorundur; siyasi olduğu kadar ekonomik de bir sorundur. Zaten terörün hedefi dünyada hiçbir
ülkenin şu anda yaşamadığı kadar ülkeye zarar veren terörün hedefi hem siyasidir hem de ekonomiktir çünkü ekonomik
olarak da Türkiye'nin yıkılmasını ve zaafa uğramasını öngören bir uygulamadır, öngören bir terör vardır. Bunu
uygulamalardan da görüyoruz. Örneğin Doğu Anadolu’da yatırım yapmak, Güneydoğu Anadolu’da yatırım yapmak bütün
teşviklere rağmen önemli bir risktir ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılan yatırımları, yeni yatırımları terör örgütünün
tehdit ettiğini ve sabote ettiğini de çok iyi biliyoruz.
Değerli arkadaşlar, bu anlamda çok dikkat etmemiz gereken, hepimizin dikkat etmesi gereken ve beni çok
rahatsız eden bir sorunu izninizle gündeme getirmek istiyorum. Şimdi, Kürt sorunu, demokrasi sorunu… PKK terörü ile
ilişkilendirmek önemli bir siyasi istismardır. Bu siyasi istismar Türkiye'de en az terör kadar Türkiye'ye zarar vermektedir ve
bir anarşidir, bir siyasi anarşidir. Değerli arkadaşlar, 20 milyon Kürt yahut da 10 milyon Kürt olur ama Kürt vatandaşı, Kürt
vatandaşlarımızı, Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizi bir siyasi parti mensubu gibi göstermek yahut hepsinin PKK’yla ilişkisi
var gibi göstermek Türkiye'ye yapılacak en büyük yanlıştır. Arkadaşlar, bu yanlışı yapmayalım. Biz Kürt-Türk diye bir ayrım
yapmıyoruz, hepimizin… Benim 3 kız kardeşim var, 2’si Kürt’le evli. Arkadaşlar, ben nasıl Kürt-Türk ayrımı yapabilirim?
Partimizde geçmişte önemli görevler gören ve geçmişte uzun yıllar parlamenterlik yapan İsmet Atalay benden daha fazla
bu konularda hassas. Şimdi, o da Kürt kökenli. Değerli arkadaşlar, kalkıp da 20 milyon Kürt’ü ikide bir önümüze getirip
sanki bunlarla bizim aramızda bir sorun var gibi gündeme taşımak bana göre çok yanlıştır. Biz hiçbir şekilde… Türkiye’yi
evet, beraber kurduk ama arkadaşlar, beraber kurduk da ben cumhurbaşkanı oldum da Kürt vatandaşı cumhurbaşkanı
olamadı mı? Ben zengin oldum da Kürt vatandaş zengin olamadı mı arkadaşlar? Yahut ben profesör oldum da bir Kürt
vatandaş profesör olamadı mı? Benim en yakınım lisede yatılı okulda Ağrılı bir arkadaşımdı Kürt kökenli ama
kardeşimden ayırmam. E, ben üniversitede profesör oldum, o da zengin oldu, oteller sahibi oldu, bilmem, Kars’ta oteller
yaptırdı. Değerli arkadaşlar, yani bu şekilde, böyle bir ayrım varmış gibi ortaya düşünceler sürmek, bana göre doğru değil.
Bunlardan vazgeçelim arkadaşlar. Türkiye'de Kürtlerle Türklerin arasında bir Berlin duvarı mı var? Yani bir aile içerisinde,
çok yakın tanıdığım bir aile içerisinde 3 tane gelinin 1 tanesi Kürt, 2 tanesi Türk yahut da işte, hısım akraba arasında KürtTürk ayrımı var mı arkadaşlar, böyle bir şey yaşadık mı şimdiye kadar? Ben Türkiye'nin bir mozaiği olan Kars’ta doğdum,
büyüdüm, yetiştim; Kürt var, Azeri var, Terekeme var, Yerli var, hiçbir zaman böyle bir ayrım, böyle bir Kürt-Türk ayrımı
aklımıza gelmedi değerli arkadaşlar.
Yani dolayısıyla burada çok dikkatli olmamız lazım. Bakın Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Bu dönemeci
sağlıklı bir şekilde yaşamamız veya atlatmamız için mutlaka bu birlik ve beraberliğimizi ön planda tutmamız lazım ve
silahlı kuvvetlerimizi ön planda tutmamız lazım arkadaşlar. Silahlı kuvvetleri yıpratmak için demokrasiyi araç olarak
kullanmayalım. Silahlı kuvvetleri yıpratmak için demokrasi bir kurgu şeklinde bugün oluşturuluyor. Örneğin Avrupa Birliği
ilerleme raporunda devamlı Sayıştayın denetimi söz konusu ediliyor. Şimdi, Türkiye'de bu kadar terör varken siz askerin
teknik denetimini nasıl yaparsınız? Yani, şimdi, bütçeden ne pay verdiğimizi biliyoruz. Sayıştay belirli oranda denetim
yapıyor. Peki, Avrupa Birliği raporunda var. E, arkadaşım, Avrupa Birliği raporunda o var da Siyasi Partiler Kanunu
Türkiye'de önce değişsin, Seçim Kanunu değişsin, eğer demokrasi istiyorsak, dokunulmazlık kaldırılsın. E, şimdi bunlar
varken efendim, Avrupa Birliği raporunda Sayıştayın ve askeri denetimin sınırlılığı var. Arkadaşlar, Avrupa Birliği Türkiye…
Biz Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'yi korumak zorundayız, Türkiye'yi koruyup kollayacak da silahlı güçlerimizdir. Öyle, bu
silahlı güçleri yıpratmak için bahaneler ileri sürerek, demokrasiyi istismar ederek belli hedeflere gitmeyelim.
Efendim, başka bir örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi, bir ıslak imza meselesi çıktı. Bunun kurgu olduğu çok açık,
çok belli. Ha, şimdi, kurgu olmayabilir ama şimdi, ben kurgu olup olmadığını nasıl anlarım? Savcılık takibat yapar,
mahkeme karar verir, ben de anlarım ama savcı “Daha bana belge gelmedi.” diye gazetelere beyanat veriyor ama ondan
bir gün önce bir gazete bütün detayını açıklıyor. Şimdi, böyle bir… Bu kurgu değil mi? Peki, Adli Tıp için bir ay önce atama
yapılıyor, belge dört ay saklanıyor; bunlar kurgu değil mi? Ve üstelik de akıl dışı bir kurgu var, CHP de işin içine sokulmak
isteniyor.

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Tarih : 10.11.2009

Grup :

Giriş:

Sayfa : 18

Değerli arkadaşlar, hiçbir dönemde -ben 1960 yılında on dokuz yaşında üniversitenin birinci sınıf öğrencisiydim
ve 1960 ihtilalini yaşadım, 1980 ihtilalinde de üniversite hocasıydım yaşadım- hiçbir şekilde asker isteyerek müdahale
etmez. Müdahale önemli bir risktir. Yani askeri zorlamanın da bir anlam ifade etmesi gerekir. Kimse bu zorlama içinde
olmasın Türkiye'de arkadaşlar. Yani “Orduyu kapatalım.” demek benim haysiyetime dokunuyor. Ordudan önce benim,
Türk vatandaşı olarak beni koruyan kollayan bir kuruma karşı bu şekilde davranmak, “Kapatalım da yeni bir ordu kuralım.”
demek bence Türkiye'ye iyilik değil, bize iyilik değil, kötülüktür arkadaşlar. Bu konuların üzerinde…
OSMAN DEMİR (Tokat) – Esfender Bey, bu nereden çıktı?
ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Basında çıktı.
EYÜP AYAR (Kocaeli) – Basını buraya getirip de…
ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Efendim, o arkadaş…
GÜROL ERGİN (Muğla) – Efendim, “Nizâmî Cedîd’i kuralım.” dediler.
BAŞKAN – Arkadaşlar…
ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Arkadaşımız bir açıklama yapmadı yani tekzip etmedi.
BAŞKAN – Sayın Korkmaz, siz konuşmanızı…
ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Dolayısıyla bunu kim söylerse söylesin, bir kişi de söylese hepimiz, bunun
üzerinde durmamız lazım. Efendim, bunun üzerinde durmamız lazım.
HASAN ANGI (Konya) – Efendim, izaha gerek var mı?
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen, sakin, sükûnetle dinleyelim, ondan sonra…
ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Ben Ahmet, Mehmet, siyasi parti olarak olayı gündeme getirmiyorum
Arkadaşım, bu hepimizin meselesi. Dolayısıyla bu konularda hassas olmamız lazım.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Korkmaz, tamamlayın lütfen.
ESFENDER KORKMAZ (Devamla) – Bu konularda hassasiyeti Sayın Bakanın bizden daha çok göstermesi
lazım, daha fazla olayın üzerinde durması lazım.
Teşekkür ediyorum.
Saygılar sunuyorum arkadaşlar.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Millî Savunma
Bakanlığının ve bürokrasinin değerli temsilcileri; Millî Savunma Bakanlığı bütçesine yönelik olarak çok kısaca görüşlerimi
ifade etmek üzere söz aldım.
Değerli arkadaşlar, artık, Türkiye'de darbe dönemleri geride kalmıştır. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül; bütün bunlar
tarihte kalmıştır, bütün bunların Türk toplumuna, silahlı kuvvetlerimize vermiş olduğu dersler vardır. Ne silahlı kuvvetlerin
aklında bugün darbe vardır ne Türkiye'de darbenin çözüm olacağına inanan bir mutabakat, bir anlayış vardır. Böyle bir şey
toplumun gündeminde yok. Böyle olduğu hâlde silahlı kuvvetleri birtakım olayları vesile ederek, fırsat bilerek yıpratmaya
yönelik bir çaba var. Bunu çok acımasız, çok insafsız bulduğumu ifade etmeliyim. Hemen her olay vesile edilerek silahlı
kuvvetlerin yıpratılması gerçek anlamda silahlı kuvvetlerin eksikliklerinin tartışılmasını da engelliyor.
Biz medyada sık sık şu haberleri görürüz: Bir polis çeteye karıştı, işte yasa dışı işlere karıştı. Bu tip haberleri çok
sık görüyoruz ama bütün bunlara rağmen bunları esas alıp Türk polis teşkilatını yıpratmıyoruz. Doğrusunu yapıyoruz.
Koskoca emniyet teşkilatını bazı polislerin yasa dışı hareketleri nedeniyle hedef tahtasına koyup yıpratma yoluna
gitmiyoruz. Bunlar yanlış şeyler, bunları doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Hâlâ anketlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin
“en güvenilir kurum” olarak çıkması bir tesadüf değildir. Sonuçta anketler bağımsız olarak yapılıyor, çeşitli kurumlar
hakkında vatandaşın görüşleri soruluyor; en güvenilir kurum silahlı kuvvetler çıkıyor. Bu değeri bilelim. Bu değeri bilirsek
eksikliklerini tartışmak inanın çok daha kolay olacaktır.
Silahlı kuvvetlerin harcamaları Sayıştay tarafından denetleniyor Sayıştay Yasası’nda veya Anayasa’da bunu
engelleyen herhangi bir hüküm yok ancak mallarının denetimine ilişkin olarak Anayasa’nın 160’ıncı maddesinde yer alan
hüküm 2004 yılında kaldırıldı; ona yönelik olarak çıkarılması gereken bir yönetmelik var, bunu çıkarılmadığını biliyorum,
bunun belki bir an önce çıkarmakta yarar var. Belki bunun için yeni Sayıştay Yasası beklendi, onu da biliyorum, yeni tasarı
yürürlüğe konulduğu anda, yasalaştığı anda bunu çözen hükümler orada var; o beklenmiş olabilir ama o eğer
çıkmayacaksa, gecikecekse belki o yönetmeliği bir an önce çıkarmakta yarar olabilir.
Millî Savunma Bakanlığı bütçesindeki toplam artış oranı 2009 yılı başlangıç ödeneklerine göre yüzde 4
civarında. Ancak, mal ve hizmet alım giderlerine baktığımızda buradaki artışın yüzde 7’nin üzerinde olduğunu görüyoruz.
Yani mal ve hizmet alımında herhangi bir sıkıntı gözükmüyor, ayrı konu; silahlı kuvvetler harcamalarının, askerî
harcamaların azalması olumlu bir şeydir, Türkiye'nin eğer karşı karşıya kaldığı tehditler azalıyorsa, savunma
politikasındaki değişikliğe paralel olarak o silahlı kuvvetler harcamalarının da azalması gerekir ancak bunu en iyi tespit
edecek olan hükûmetlerdir, silahlı kuvvetlerimizdir. Dolayısıyla o konuda herhangi bir değerlendirme yapmıyorum.
Jandarma ödeneklerinde, yalnız, yüzde 4,2’lik bir artış gözüküyor 2009 yıl sonu gerçekleşme tahminine kıyasla
mal ve hizmet alım giderlerinde. Personel giderlerinde bir artış gözükmüyor. Toplamdaki artışı, artış oranını aşağı çeken
unsur o sanıyorum. Acaba oradaki azalış nereden veya artış olmaması nereden kaynaklanıyor, ben onu öğrenmek
istiyorum.
Sözlerimi burada bitiriyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Tarih : 10.11.2009

Grup :

Giriş:

Sayfa : 19

Sayın Kutluata, buyurun.
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Millî Savunma
Bakanlığımızın asker, sivil değerli bürokratları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Efendim, Sayın Bakanın sunumunu şöyle bir tasnif etmeye çalıştım dinlerken. Gördüğüm şu: Türk ordusunun
dünyanın nerelerinde ne hizmetler gördüğünü, bölgesinde, Akdeniz’de, Karadeniz’de hangi ittifaklara katıldığını,
Akdeniz’de petrol gemilerini, dünyanın sorunlu bölgelerinde AB menfaatlerinin korunmasına kadar, çok geniş bir
yelpazede, açıklamalarda bulundu Sayın Bakan, ama bunların bugün için hiçbir şey ifade etmediğini Sayın Bakan da
bizler de çok iyi biliyoruz. Bu sunumları biz… Ben şahsen üçüncü defadır benzer tarzda dinliyorum. Birincileri
memnuniyetle ve heyecanla izlemiştim. Geldiğimiz noktada bunun hiçbir önem ifade etmediğini Sayın Bakan siz de biz de
biliyoruz. Türkiye'nin kendi güvenliği sağlandıktan sonra bunların bir anlamı vardır. Ülkenin kendi güvenliği Hükûmet
elinden tarumar edilirken benim ordumun bir yerlerde ne hizmetler verdiği meselesi gerçekten boşlukta kalan bir açıklama
olarak görünüyor. Bu duygu içine insanların düşürülmesinin hoş olmadığını da ifade etmek isterim.
Bunun sıradan bir söz olmadığını size vurgulamak bakımından Sayın Bakan, şu tezkere örneğini vermek istiyorum. Biz bu
Meclise geldikten sonra bu yıl üçüncü tezkereyi çıkardık. Birinci tezkereyi çıkarırken Meclis fevkalade büyük bir heyecan
vardı, Türk ordusunun, ordumuzun başımızdaki musibeti halletmek bakımından gereğini yapacağına dair büyük bir inanç
vardı. Tabii, bunu Hükûmet eliyle yapacaktı. Sonra ikinci tezkere, üçüncü tezkere derken bugünlere geldik. Şimdi size
soruyorum Sayın Bakan: “Hükûmet Kuzey Irak’ta ciddi bir müdahale için yeniden izin istiyor.” deseniz, bunu ciddiye alacak
karşınızda muhatap var mı, dünyada herhangi bir ülkede var mı, Kuzey Irak’ta herhangi bir bölge lideri var mı? Bunu size
soruyorum. Demek ki geldiğimiz nokta fevkalade üzücü, fevkalade zemin kaybı ifade eden bir noktadır.
Konuşmanızın ikinci sayfasında, Sayın Bakan diyorsunuz ki: “Terör örgütünün insanlık dışı eylemlerine karşı,
başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere tüm güvenlik güçlerimizin, Hükûmetimizin ve konuyla ilgili tüm kurumlarımızın
kararlı tutumunun sonuna kadar devam edeceğini özellikle belirtmek isterim.” diyorsunuz. Burada Hükûmetiniz, yine
üzülerek ifade ediyorum ki, bu cümlenin içine “Hükûmetimiz ifadesi uygun düşmemiştir Sayın Bakan çünkü çok açık
şekilde görüyoruz ki bugün gelinen noktada, terörle mücadelede, terörün yapamadıklarını, yirmi beş yılda yapamadığını
Hükûmet ne hikmetse kendi eliyle yapma gafleti içine düşmüştür, hâlâ “gafleti” tabirini kullanıyorum. Bunu Hükûmetin iyi
bir değerlendirme olarak düşüneceğini ve bu yoldan döneceğini ümit ederek bu ifadeyi kullanıyorum. Gerçekten terör
örgütünün bugüne kadar yapmak istediğini, âdeta “Sen kenarda dur, milleti uyandırıyorsun.” der gibi bir tavır içine
girilmiştir. Bu, Türkiye’yi, gördüğünüz gibi fevkalade üzmektedir. Şu anda insanlar, herkes, birbirinin ne olduğunu, kim
olduğunu, nereden geldiğini merak eder hâle gelmiştir. Yirmi beş yılda terör örgütü bunu yapamamıştı, üç ayda bunlar
yapılmıştır ve süratle, Türkiye ayrışmaya doğru gidiyor. O bakımdan, “Terörle mücadelede çok ciddi çalışmalar.” lafı
içerisinde “Hükûmet” sözünün yadırgandığını büyük bir samimiyetle söylemek istiyorum. Katiyen bir muhalif söz olarak
lütfen almayınız.
Şimdi efendim, duruma bir bakalım gerçekten. Terörle mücadeleden sorumlu, İçişleri Bakanı. Kendisi,
başmüzakereci ilan edilmiş ve bölücülerin taleplerini toplayıp millete dayatma noktasında hizmet görüyor şu anda. Terörle
mücadelenin âdeta başmüzakerecisi görüntüsü içine sokulmuştur bir bakanımız.
Millî Savunmadan sorumlu Bakanımızın “PKK’yla savaş”, “Türkiye’deki savaş” tabirlerine hiçbir yerde itiraz
ettiğini ben görmedim ama gelinen noktada, hem bu ifadeleri kabul edip hem PKK’yla müzakere etmek zımnen Türk
ordusunun mağlup olduğunu kabul etmek midir ki bu görüşmeler yapılmaktadır? Ordumuzu tenzih ediyorum ama
mademki “savaş” tabiri kullanılıyor ve terörle müzakere yapılıyor, talepleri kabul ediliyor; o hâlde, ordumuza büyük bir
bühtan vardır burada. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu konuda savunma da önce, herkesten önce size
düşüyor Sayın Bakanım. Bunlar kabul edilemez işlerdir. Bunlar Türkiye’de olması… Yani ben çok üzülüyorum,
gerçekten…
Bakın, daha, tahribatın noktasına bakın. Efendim dış politikadan sorumlu… Bir Dışişleri Bakanının görevi nedir?
Bir Dışişleri Bakanının görevi, yarına yönelik ülkeye gelecek tehditleri, tehlikeleri, oluşumları yönetmektir ülke adına. Bir
Dışişleri Bakanınız var ki, Ermenistan’ın meselelerini çözmekle meşgul. Bir Dışişleri Bakanımız var ki Kuzey Irak’ta büyük
Kürdistan’ın doğu ayağının gerçekleşmesi konusunda merasimlere katılmakla meşgul. Bakın, ne diyor Barzani. Barzani
diyor ki: “Sayın Davutoğlu’nun yaptığını hiç kimse yüz senede yapamazdı.” diyor. Çok mütevazı kullanmış, bin senede
yapamazdı. Dünyanın arkasında olduğu, süper güçlerin arkasında olduğu bir terör örgütü yirmi beş senede yapamamıştır
ve Barzani doğru söylüyor. Evet, Davutoğlu orada, Türk devletini küçülterek -kendisinin ne yaptığı kendisini ilgilendirir
ama- Dışişleri Bakanı sıfatıyla da Türkiye küçülterek böyle bir uygulamanın içinde bulunmuştur.
Daha ileri götürmek istemiyorum ama Sayın Başbakanımız diyor ki –bunu daha üst makamlara götürmek
istemiyorum-: “Bu bir risktir, ben bu riski alıyorum.” diyor. Sayın Başbakan, Allah rızası için, sizin aldığınız risk iktidardan
düşme riskidir; millete dayattığınız, milletin önüne koyduğunuz risk beka sorunudur, çözülme, dağılma meselesidir. Nasıl
olur da bir başbakan, kendisi için olan günlük, sıradan sayılabilecek bir riski milletin varlığıyla ilgili olan bir riskle aynı
olarak görür? Daha yüce makamlar, bu işleri “çok güzel işler” ilan ederek önceden zaten kutlamış bulunuyordu maalesef
bu noktalara kadar geldik.
Şimdi, Sayın Bakanım, burada, bu gelinen noktada -bir millî yani dediğimiz gibi-Türkiye'nin aleyhinde her
gelişme olurken bu Hükûmetin seçtirdiği bir Kıbrıs Devlet Başkanı, başında bulunduğu devleti “lüzumsuz devlet” ilan
ediyor ve orada Rum kesiminin ve Yunanistan’ın menfaatleri tıkır tıkır işlerken, Ermenistan’ın işleri tıkır tıkır görülürken,
bölücülük faaliyetleri maalesef sonuca doğru tıkır tıkır yürütülürken benim Millî Savunma Bakanlığımın bütçesi
görüşülürken, bu şaibelerin altında, bu görüntünün altında, yavan geçmesi kadar tabii bir şey olamaz. Nitekim fevkalade
yavan geçtiğinin farkındayım. Bu, hepimizi, bizim kadar sizleri de üzmelidir Sayın Bakan.
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Şimdi bu, herkesin haklı olarak temas ettiği, benim de Hükûmete bir nakisa olarak ekleyeceğim bir hususun da
içinde bulunduğu, ilave bir nakisa olarak ekleyeceğim hususun bulunduğu Habur girişleri meselesi var. Türkiye’ye giriş
yapan teröristlerin bu karşılanması sürecinde bir zafer takı koyulmamış olması, bu organizasyonu yapanların bir eksiği
olarak da kayda geçmelidir; bir o eksikti, bir zafer takı koyulmadı. Şimdi, böyle bir görüntünün içerisinde Sayın Bakan,
benim askere alma dairem, Millî Savunma Bakanlığım, “Teröristlerden asker kaçağı var mı yok mu onları kontrol
ediyoruz.” demesi, milletin huzurunda, doğru bir iş miydi? Niye arkadan bir açıklama yapmadınız Sayın Bakan? “Bu
teröristlerin ülkeye girişi bizi çok açıdan ilgilendiriyor. Hangisi hangi askerimizin katili belli değil.” diyecek bir yer niye yoktu
da siz bunların askerlik yapıp yapmadığıyla meşgulsünüz. Ne oluyor? Türkiye’ye ne oluyor? Kim bunların cevabını
verecek? Evet, alın, hayırlı olsun! Yapın, asker yapın! Getirin askerin içine, dağlarda şehit edecek asker aramak zorunda
kalmasınlar, çok sıkıntıya giriyorlar! Getirin, ordunun içine koyun! Bunun açıklamasını o gün yapmanız gerekiyordu Sayın
Bakan. Bu sizi… “Bu iş bizi bu kadarıyla değil, çok yönüyle ilgilendiriyor.” demeniz gerekiyordu. Evet, bakın bunlar milleti n
nazarında çok büyük bir…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Kutluata, tamamlar mısınız.
MÜNİR KUTLUATA (Devamla) – Her noktada, her şeyiyle Türkiye bir itibar kaybediyor.
Son olarak size, televizyonda alınan denizaltılar haberi verilirken çok sıradan bir vatandaşımın söylediğini
ileteyim. Belki, uyanmamız için işe yarar. Dedi ki vatandaşın bir tanesi lafa karıştı, kulak verirken: “Türkiye’ye tehlike
denizden mi geliyormuş.” dedi efendim. Yani, ordumuzun takviyesi için alacağımız denizaltılara bile veya diğer
mühimmata bile, silahlara bile vatandaşımız bugün “Nerede kullanacağız? Nerede o günler?” diyerek bakıyor. Bunu size
hatırlatmak istiyorum.
Onun için, bu makamlar, gerçekten -doğrudan doğruya şahsınıza söylemiyorum ama- Sayın Bakanım, bu
makamlar önce milletin itibarını korumak için, sonra millete hizmet etmek için vardır. Lütfen bu konulardaki hassasiyetinizi
gösterin, milleti bu bunalımdan çıkarmaya önce siz yardımcı olun diye ikaz ediyorum, rica ediyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kutluata.
Sayın Akçay, buyurun.
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığının değerli mensupları; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Aslında bu bütçe görüşmeleri için söz almayı düşünmüyordum fakat Sayın Bakanın sunuşu, takdim şekli ve bazı
ifadeler, konuşma yapmayı zorunlu hâle getirdi benim bakımımdan ve benden önceki konuşmacı, Çok Değerli Hocam
Münir Kutluata Hocamız da temas etti. Ben de aynı konunun değişik bir veçhesinden konuya yaklaşmak istiyorum. Şimdi,
sunumda “Terör örgütünün insanlık dışı eylemlerine karşı Hükûmetimizin ve…” kararlı tutumunun sonuna kadar devam
edeceği özellikle vurgulanıyor. Bu görüşlere katılmak isterdim fakat maalesef bu sunumun belki de en zayıf tarafı ve
inandırıcı olmayan tarafı da budur ve maalesef terör, bölücü terör karşısında Hükûmet bir zaaf içerisindedir ve kararlı bir
tutumu göremediğimiz gibi, kararsızlığı ve zaafı toplumun tüm kesimlerine de yaymıştır. Ortalık toz duman, ordu yara bere
içinde ama maşallah Millî Savunma Bakanımız dimdik ayakta. Bunu da özellikle dikkatlerinize de sunmak istiyorum.
Değerli arkadaşlar, Hükûmetin başlattığı açılım, artık yaşanan son olaylarla birlikte, PKK açılımına dönüşmüştür.
Teröristler ellerini kollarını sallayarak Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmışlardır. Dağdan inen PKK’lıların kahraman gibi
karşılandığı kutlamalarda PKK’nın paçavra simgeleriyle süslenen konvoylarda bölücü başının posterleri açılmış, gelenler
için davul zurnalar çalınmış, sloganlar atılmış ve PKK’nın gövde gösterisine dönüşmüştür. Dağdan özel kıyafetleriyle inen
eli kanlı teröristlere Habur Sınır Kapısı’nda önceden hazırlanmış kırmızı renkli oturum izni belgesi de verilmiştir.
“Demokrasi ve barış” çığlıkları arasında terörist olarak tanımladığımız bir grup PKK militanı ülkeye giriş yaptı.
Bu devletimiz büyük bir devlettir değerli arkadaşlar; kapısına geleni alır, yaraların kapanması için elinden geleni
de yapar ancak ya gelenler “Biz pişman değiliz, Pişmanlık Yasası’ndan da yararlanmak istemiyoruz.” derlerse ne olur? O
vakit, benim bildiğim devlet, hukuk devleti ilkesi gereğince adil yargılama esasları çerçevesinde gerekli yargılamayı yapar
ve devlet iradesini gösterir. Öyle olmadı. PKK’lılar ertesi gün serbest bırakıldılar. Serbest kalan PKK’lılar muzaffer bir ordu
mensubu gibi omuzlara alındılar. Üzerinde “Demokratik Özerklik” yazan bir otobüsten halkı selamladılar. “Biz teslim
olmaya değil, barış için uzlaşmaya geldik.” dediler. Ceplerinde, İmralı’da cezasını çeken liderlerinin mektuplarını taşıdılar .
Bunları ”demokrasi, özgürlük ve barış” adı altında yaptılar. Meclis Başkanıyla, Hükûmet yetkilileriyle görüşmek istediklerini
belirttiler. Tüm bunlar olurken onları sınırda İçişleri Bakanı Müsteşarı karşıladı, valilikten hazır bulundular, kaymakamlar
oradaydı. Kısacası devlet, pişman olmayan PKK’lılara âdeta “Hoş geldiniz.” dedi. PKK dağdan inerken cezaevi yerine
Meclise girmeye cüret etti. Terör örgütü mensuplarını bayram havasında karşılayıp ayaklarına devlet görevlilerini gönderip
PKK simgeleri altında devlet görevlilerini bekletenler Türk milletinin hissiyatını dikkate almamışlardır ve Türkiye
Cumhuriyetini korkunç bir zaaf gösterisinin içerisine atmışlardır. “Analar ağlamasın.” diyerek yola çıkan AKP Hükûmeti
katilleri törenle karşılatıp özel mahkemeler sonrası aramıza salarken PKK’lılara sevinç gösterileri yapmak kalmıştır. Şehit
anaları ve gazileri gözyaşına boğmuştur.
Bu plan, AKP’nin organizatörlüğünde hazırlandığı ortaya çıkan bir plandır. Açılımla AKP, PKK’nın hedeflerine
hizmet etmektedir. Hükûmet tarafından yargı baskı altına alınmış, terör suçlularının ayağına mahkeme gönderilmiştir. Hadi
savcıyı taşıdınız, “Başsavcı talimat verdi.” denildi. Peki, hâkime kim talimat verdi? PKK’lı grup “Ceza Yasası’nın 221’inci
maddesinde düzenlenen etkin pişmanlıktan yararlanmayacaklarını…” vesaire biraz önceki bahsettiğim ifadeleri yerine
getirdiler. Bütün bunlar olurken Azerbaycan Bayraklarının millî maçta dalgalanmasına izin vermeyen Hükûmet, sınırda
binlerce PKK simgesinin dalgalanmasına göz yumdu. Açılım konusunda “Hazmettire hazmettire kabul ettireceğiz.” diyen
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Başbakan Erdoğan’ın hazmettirmekten kastı bu mudur? Sayın Bakan, Türk milleti bunları hazmetmez. Türk milleti bunları
kusar.
Ve son iki gündür de, bu Irak’tan gelecek terör örgütü mensuplarına yardım yapılacağı da toplumda endişeli bir
bekleyiş de yaratmıştır; 5 bin Türk lirası yardım yapılacağı. Ayrıca, 5233 sayılı Yasa üzerinden terör eylemleri ve terörle
mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle terörden zarar gören vatandaşlara yapılması gereken yardımı şimdi
de terör örgütü mensuplarına yapacağı niyetinde olduğu görülüyor. Böylelikle, terör yaratanlar ile terörden mağdur olanlar
aynı kefeye konulmaktadır ve bu tutum, bütün değer yargılarını ters yüz eden bir anlayıştır. Eğer… Siz kimin parasını kime
veriyorsunuz? Verecekseniz kendi kesenizden verin. Bunlar millet vicdanında asla kabul görmeyecek tutum ve
davranışlardır.
Tartışılan ve tepki gösterilen bu görüntülere karşı, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Sayın Başbakan
ve İçişleri Bakanı ve diğer Hükûmet yetkililerinin tutumu değerli arkadaşlar, ne hazindir ki devlet sorumluluğunu yüklenmiş
devlet adamlığı tutumu değil, Heyet-i Nasiha tutumudur, âdeta Hükûmet bir nasihat kurulu konumuna girmiştir. Siz
kendiniz için belki bir risk alabilirsiniz ancak ülkeyi çok ciddi ve büyük bir risk altına attığınızı da lütfen düşününüz.
Sözlerime burada son veriyor, saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akçay.
Şimdi Sayın Osman Demir.
Buyurun lütfen.
OSMAN DEMİR (Tokat) – Teşekkür ederim Başkanım.
Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, çok değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Vefatının 71’inci yıl dönümünde büyük önder Atatürk’ü rahmetle anıyorum. Onun “Yurtta sulh, cihanda sulh.”
sözünün hâlâ günümüzde ne kadar geçerli olduğunu da yakinen gözlemliyoruz.
Değerli arkadaşlar, çeyrek asırdır ülkemiz bir belayla karşı karşıya, PKK terörüyle karşı karşıya. Sayın Bakanın
konuşmasında da geçti, buradaki diğer bütün konuşmacı arkadaşlarım da ülkemizin en büyük sorununun bu olduğunu
vurguladık hepimiz, ben de aynı kanaatteyim. Bu sorunun sona erdirilmesi konusunda da hepimiz aynı kanaatteyiz. Tabii
ki bunu sona erdirmemiz lazım. Böylesine büyük bir sorunu çözmemiz lazım. Buradan ülkemiz kazanacak, hepimiz
kazanacağız, bölgemiz kazanacak, bütün insanlık kazanacak. Böyle bir sorunu çözmemiz lazım. Buna hepimiz de
inanıyoruz.
Ancak, takdir edersiniz ki sosyal sorunların çözümü tek yöntemle olmaz. Sosyal sorunlar çok yönlüdür, girifttir,
daha girifttir. Matematiksel sorunlar, problemler, bir yöntemi vardır, o yöntemi biliyorsanız çözersiniz; yöntemi biliyorsanız
çok da kolay çözersiniz ama sosyal sorunlar gerçekten çok girifttir, çok yönlüdür. Bu açıdan baktığımız zaman PKK terör
sorununun da ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik, güvenlik yönlü bir sorun, hatta dış ülkelerle bağlantılı yönlü,
uluslararası ilişkiler yönlü bir sorun olduğunu kabul etmemiz lazım. Soruna da bu kapsamda baktığımız zaman çözüm
araçlarını ona göre devreye koymamız gerektiğini kabul ederiz.
Şimdi, baştan beri PKK terör sorununu biz daha çok, birinci önceliği güvenlik olarak gördük ve güvenliğe yönelik
önlemler almaya hep özen gösterdik ve o açıdan baktığımız için de hakikaten büyük ölçüde çözümü askerimize havale
ettik. Askerimiz elinden geleni yaptı. Bir insanın verebileceği en kutsal varlığı herhâlde canıdır yani şehitlerimiz oldu. Daha
ne yapacaktı askerimiz. Askerimiz gerçekten kendi görevini yaptı ama siyasetçi yaptı mı? İşte orada ben kaygılıyım. Bu
sorunların çözümünü hep askere havale ederek kendimizi temize çıkaramayız yani siyasetçi kendisini sorumluluktan
kurtaramaz. Siyasetçi, sorunları kavgasız, barışçıl yoldan çözmenin yollarını aramak zorundadır.
Değerli arkadaşlar, bir su bile sürekli damladığı zaman mermeri aşındırıyor. Aşındırması suyun sertliğinden
değildir, damlaların sürekliliğindendir. Şimdi biz de her fırsatta, her problemin çözümüne yönelik askerimizi ileri sürmemiz
doğru mu? Diyoruz ki: Askerimiz güçlü olsun. Tabii ki güçlü olsun, hepimizin arzusu o. “Asker milletiz.” diyoruz, doğru .
Bunlara hepimiz katılıyoruz ama askerimizi de sürekli aşındırmanın, yıpratmanın bir anlamı yok. Her konuda dile
dolamanın…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kim yıpratıyor?
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Dinleyelim, dinleyelim! Önce dinlemesini öğrenelim!
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kim yıpratıyor?
BAŞKAN – Sayın Günal…
OSMAN DEMİR (Devamla) – Siyasetçiler olarak… Sayın Günal, lütfen dinleyelim.
BAŞKAN – Sayın Günal, lütfen… Size yönelik olarak değil, kendi fikirlerini söylüyor.
OSMAN DEMİR (Devamla) – Siyasetçiler olarak probleme bu şekilde bir geniş açıdan baktığımız zaman, demek
ki:
1) Bölgenin terör üreten yapısını ortadan kaldırmamız lazım. O yönde adımlar atmamız lazım. Nedir? Geri
kalmışlık var. Hepimiz kabul ediyoruz. Kişi başına gelire baktığınız zaman Doğu ve Güneydoğu’nun kişi başına gelir
düzeyi batı bölgelerimizin gerisindedir; bunu görüyoruz. Buraya el atmamız lazım ve iktidarımız el atıyor. Doğu ve
Güneydoğu’ya yönelik yatırımlara öncelik veriyoruz. Sırf bataklığı kurutmak için değerli arkadaşlarım. Diğer taraftan…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sen hiç Antalya’nın Gündoğmuş’unu gördün mü, Akseki’sini gördün mü?
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Sayın Başkanım, böyle şey olmaz ki…
OSMAN DEMİR (Devamla) – Sayın Günal, lütfen…
BAŞKAN – Sayın Günal, müdahale etmenize gerek yok, fikirlerini söylüyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Soruyorum, biraz daha anlatsın yani oralardaki gelir dağılımı vereceğim birazdan.
BAŞKAN – Siz de onları verirsiniz.
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OSMAN DEMİR (Devamla) – Diğer taraftan değerli arkadaşlarım, “Demokratik açılım.” diyoruz. Bakın,
birçoğumuzun ismi Arapçadan gelir, bazılarımızınki Farsçadan gelir, bazı son zamanlarda moda isimler batıdan gelmeye
başladı; Jale’dir, Can’dır, Melisa’dır vesaire yani var olan bir şeye “yok” demekle yok olur mu? İster üç olsun, ister beş
olsun, ister on olsun; Kürt asıllı vatandaşlarımız var mı? Var. Kürtçe isimler veriliyormuş; verilsin arkadaşım ya. İngilizce
isimler veriliyor kızmıyoruz da Kürtçe isim veriliyorsa niye tepki gösteriyoruz. Bazı şeylere lütfen… Vatandaşlarımızı, her
rejimin temel amacı, vatandaşlarını mutluluk içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde yaşatmak olmalıdır. Bir başkasına zara r
vermeyen bir şeyi yapmanın ne sorunu var, ne zorluğu var? İngilizce isim verirken bize zarar vermiyorsa Kürtçe isim
verirken niye zarar versin? Vermez.
Bakın, dedik ki: Olaya geniş perspektiften, geniş açılı bakmamız lazım dedik. Biz, komşu ülkelerimizle kavgalı
olan bir Türkiye’yi, komşu ülkelerle… İşte, Suriye’yle yaşadık, vizeleri kaldırır hâle getirdik. Arkadaşlar, güvenliğin olmadığı
yerde ticaret gelişmez. Ticaretin karşılıklı ekonomik ilişkilerinin, çıkar ilişkilerinin olmadığı yerde de güvenlik kalıcı olmaz.
Bunlar hepsi birbirini karşılıklı besleyen süreçlerdir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
OSMAN DEMİR (Devamla) - Diğer komşu ülkelerimizle de barış içerisinde yaşamanın yollarını arıyoruz. Biz
karşılıklı çıkarlarımızı komşu ülkelerle geliştirdiğimiz müddetçe, bu bölgeler teröristin uygun yaşama alanı olmaktan
çıkacak çünkü Türkiye’yle niye ilişkilerini bozmak istesin bu ülkeler? Türkiye büyük bir ülke. 73 milyon nüfuslu, dünyanın
17’nci büyük ekonomisi; böyle bir ülke. Güçlü bir tarihî birikimi var. Böyle bir ülkeyle niye ilişkilerini bozmak istesin kom şu
ülkelerimiz? PKK barınacak yer bulamayacak ve bulamamaktadır.
Bakın Sayın Başbakanımızın mesajları bu anlamda çok önemlidir. Bütün dünya ülkelerinde, özellikle PKK’ya
zamanında yataklık yapmış olan ülkelere şunları seslendi Başbakanımız, dedi ki: “Birimiz güvende değilsek hiçbirimiz
güvende değiliz. Hepimiz birlikte, güven içerisinde yaşamanın yollarını aramak zorundayız.” Yine aynı zamanda, “Benim
teröristim iyi, senin teröristin kötü olmaz. Terörist nerede olursa olsun teröristtir ve insanlık için tehlikelidir, sakıncalıdır.”
Aynı şekilde, Amerika Birleşik Devletlerinin Sayın Obama’dan önceki Başkanı George W. Bush, problemleri sürekli
saldırganlıkla, savaş yoluyla çözmeye yatkın bir insandı. İşte Orta Doğu’yu ne hâle getirdiği ortada; böyle bir insandı. Ona
bile ne dedirttirmek zorunda bıraktık: “PKK, Irak’ın da, Türkiye'nin de, Amerika Birleşik Devletleri’nin de ortak düşmanıdır.”
dedirttirdik.
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Peki, ortak düşman için ne yaptı?
OSMAN DEMİR (Devamla) – Bunlar bir başarıdır değerli arkadaşlarım. Eğer bunları sağlamamış olsaydık emin
olun bugünkü bu “açılım süreci” dediğimiz süreci konuşamıyor olurduk, hâlâ aynı eski yöntemlerimizle yani askerî
yöntemlerle, sadece onunla –askerî yöntemler her zaman kullanılır-…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
OSMAN DEMİR (Devamla) - …ama hâlâ sadece onlarla sorunu çözmeye çalışıyor olurduk. Şimdi, farklı çözüm
parametreleri devreye girmiş durumda. Bunları da kullanarak inşallah ülkemizi bu terör belasından kurtarmak istiyoruz.
GÜROL ERGİN (Muğla) – İnşallah, inşallah!
OSMAN DEMİR (Devamla) – Biz terör belasından kurtarırken bazı arkadaşlarımız hassasiyet gösteriyor, “Etnik
kimlikler öne çıkacak, ülke bölünecek.” falan. Arkadaşlar, siz o kanaati taşıyor olabilirsiniz, biz o kanaati taşımıyoruz. Tam
tersine…
GÜROL ERGİN (Muğla) – İşte önemli olan bu zaten!
OSMAN DEMİR (Devamla) – Tam tersine, insanlar kendi varlıklarının bilincine vardıkları zaman ülkede
mutlulukları, ülkeye aidiyetleri artacak. Diyecekler ki: Yahu, bu Türkiye Cumhuriyeti bak özgürlük içerisinde, barış
içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayabiliyor noktasına gelecek herkes…
ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) – Şimdi yaşayamıyor mu?
OSMAN DEMİR (Devamla) - …ve buradan, millî birlik ve beraberliğimizin artacağı inancı taşıyoruz.
Arkadaşlar, hepimizin arzusu güçlü Türkiye’dir, geleceğimizden emin olmaktır. Biz de o arzular içerisinde, bu
gayret içerisindeyiz. “İnşallah, bu başarı hepimizin başarısı ve ülkemizin başarısı olacaktır.” diyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demir.
Sayın Büyükkaya, buyurun.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, değerli komisyon üyeleri, değerli basın mensupları; önce hepinize saygılar sunuyorum.
Bugün tabii ülkemizin en önemli kurumlarından biri Savunma Bakanlığımızın bütçesini konuşuyoruz. Bir ülkenin
dış politikası güçlü bir orduyla, güvenlik kuvvetleriyle desteklenmediği zaman başarıdan söz etmek mümkün değildir.
Dolayısıyla bizim ordumuzun yerine koyacak başka bir şeyimiz de yok. Ordumuzu gözbebeğimiz gibi tutmaya, onun
gücünü arttırmaya, onun caydırıcı vasfını güçlendirmek hepimizin görevi. Bazı ülkelerin Türk ordusundan rahatsız olmaları
gayet tabiidir çünkü Türk ordusu bu bölgenin en güçlü gücü ve bu bölgede caydırıcı bir güç. Dolayısıyla, onların
rahatsızlıkları aslında bizim mutluluğumuzdur. Bunu da böyle değerlendirmek lazım ve biz, rahatsızlık duymak değil, bu
mutluluğumuzu arttırmak zorundayız.
Bir diğer konu, özellikle savunma sanayisinde son zamanda sağlanan başarılar gerçekten övünülecek
seviyededir ve Savunma Bakanlığımıza da Savunma Sanayii Müsteşarlığımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle yazılımlar
konusunda gerçekleştirilen başarı Türk ordusunun vurucu kabiliyetinin daha da artmasına vesile olmuştur.
Evet, arkadaşlarımız da söyledi, Türkiye'nin şu anda en ciddi güvenlik problemi ayrılıkçı Kürt hareketine
dayanan PKK’dır. PKK aslında şu anda güç dönemini yaşıyor. Söylediğinin tam tersine en güç dönemini yaşıyor çünkü
Barzani ve Talabani aşiretleri…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Güç mü güçlü mü?
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ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – “En güç dönemini yaşıyor.” diyorum.
OSMAN KAPTAN (Antalya) – En güçlü…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - “Güçlü” demiyorum, en güçsüz dönemini yaşıyor, en güçsüz…
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Bir dinleyin arkadaşlar ya! Biz sizleri dinliyoruz, lütfen, siz de bizi bir
dinleyin ya!
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Bir kere…
OSMAN KAPTAN (Antalya) – Açıklığa kavuşsun diye Sayın Başkan.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Anlamaya çalışıyoruz, ona göre cevap vereceğiz.
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Soru sorarsınız o zaman.
OSMAN KAPTAN (Antalya) – “PKK güçlü.” dedi, biz…
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Hayır “güçlü” demedim efendim.
OSMAN KAPTAN (Antalya) – Biz “Güçlü mü?” diye…
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – “Güçsüz” dedi, cevapladı işte.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – “En güçsüz durumdadır.” dedim.
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Çarpıtıyorsunuz!
OSMAN KAPTAN (Antalya) – Neyi çarpıtıyoruz?
BAŞKAN – Devam edin efendim.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Evet, bunlar, Barzani ve Talabani aşiretleri, Amerika Birleşik Devletleri’yle
iş birliği yaparak Irak’ın işgalini sağladılar ve milyonlarca insanın ölümüne sebep oldular ve oradaki Türkmenlerle,
Araplarla… Her nedense “Kürt” deyince başka türlü söyleniyor orada, dinî unsurlar dikkate alınmıyor orada, etnik bir unsur
ama “Sünni, Şii” diye Arapları ikiye ayırıyoruz. Hâlbuki Araplarla da bütün problemleri vardır. Sünni’si, Şii’si olur mu? Arap,
Arap. Burada bunlarla problemlidir, Türkmenlerle problemlidir, oradaki Hristiyan unsurlarla problemlidir ve bu işgalden
sonra –şimdi Amerika çekilme kararı almıştır- ne duruma düşeceği açık ve nettir. Onun için de zaten yalvarıyorlar şimdi
Amerika’ya “Aman gitme, ne olur biraz daha kal. İşgali devam ettir.” diye.
Bir diğer nokta, bölgedeki diğer ülkelerle de burası kavgalıdır. İran’la kavgalıdır, Suriye’yle kavgalıdır, Türkiye’yle
kavgalıdır ve açılım yapabileceği başka bir nokta da yoktur. Üçüncü bir nokta Türkiye, enerji koridoru durumuna gelmiştir.
Avrupa’nın en önemli problemi enerji güvenliğidir. Enerji güvenliği devreye girince Batı daha önce destek verdiği bu
örgütlere olan desteğini çekmiştir. Çünkü enerjisini riske atacak hiçbir şey artık istemiyor. Dolayısıyla tasfiye aşamasına
girmiştir ve tasfiye olması da mutlaktır.
Ben Sayın Elekdağ’ın bir sözüne, tespitine tamamen katılıyorum. Eğer bir şeyin, elde edilen sonucun sürekli
olmasını istiyorsanız önce tarafların sahada sırtını yere vuracaksın. Sırtını yere vurmadan yapılacak her şey daha sonra
yeni problemleri beraberinde getirir. Dolayısıyla burada zaten sırtı yere vurulmuş vaziyettedir ve kendisi zaman zaman
farklı söylemlerle güçlü olduğu intibaını vermektedir. Dolayısıyla bu noktada, bizim gayet tabii ki bu ülkemizin, bu silahlar
bırakılırken, teslim aşaması yürürken şimdi biz bu meseleyi de belli bir noktada çözmek durumundayız. Kimse anasın ı,
babasını seçmedi. Hangi anne babadan doğacağını hiç kimse seçmiyor. Ama bu ülkeye bağlılığını biz seçiyoruz. Hepimiz,
tek tek kendimiz seçiyoruz. Dolayısıyla bu devletin, Türk devletinin Kürt kökenli Türk vatandaşlarıyla hiçbir problemi
yoktur. Sadece problemli olduğu kişiler ayrılık peşinde koşanlardır. Bu noktada hemen şunu da belirteyim ki: Biliyorsunuz
etnik temele dayanan bir siyasi parti kurulamaz Türkiye’de, kanunu Anayasa’mızın gereğidir. DTP bu manada hiçbir
şekilde asla ve kata Kürt kökenli Türk vatandaşların temsilcisi değildir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şeye
kalkması zaten ayrılıkçı bir parti olduğunun da temelini teşkil eder. Dolayısıyla bu noktalarda, hepimizin söylemlerinde
dikkatli olmaya ihtiyacımız var ve bu ülkeyi hepimiz korumaya ve kollamaya ihtiyacımız var. Ayrılık sadece ayrılığı, kötülük
kötülüğü teşvik eder, başka hiçbir işe yaramaz. Onun için bu ülkede hepimizin huzur içerisinde yaşamasını istiyorsak,
huzur içinde yaşayacak söylemlere de ihtiyacımız var. Aksi takdirde hem söylemin başka olacak hem diyeceksin ki:
“Huzur içerisinde yaşayacağım.” Böyle şey olamaz. Bunu, hiçbir kimse böyle bir söylemi kabul edemez.
Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum ve inşallah savunma gücümüz, Türk ordumuz bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da bu ülkeye kötülük etmek isteyenleri daima ezecektir, ezmek durumundadır da zaten, asli görevi de
budur.
Ulu Önderimiz Atatürk’ümüzü de 71’inci ölüm yıl dönümünde bu sözlerimle saygıyla anıyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Çok kısa, sataşma var… Çok kısa bir…
BAŞKAN – Söz bitsin de ondan sonra…
Sayın Baratalı, buyurun.
BÜLENT BARATALI (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli komisyon üyesi olan ve olmayan değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlar, başkanlar, basın
mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben de konuşmama başlarken bugün Büyük Atatürk’ün ölümünün 71’inci yıl dönümü. Onu büyük bir minnet
duygusuyla, şükranla anmak istiyorum.
Osmanlının inkırazından sonra büyük bir devlet kuran, kurtaran ve kuran büyük bir komutan, eşsiz asker ve
devlet adamı büyük bir devrimci, büyük bir yenilikçi ve metamorfoza uğramadan büyük bir değişimci, müşir Gazi Mustafa
Kemal Atatürk. Bakınız, çok kısa süre içinde yaptıkları millî eğitimde, sanayide, tarımda, bayındırlıkta, hukuk alanında,
askerlikte ne kadar büyük başarılar. Tebaadan bir yurttaş çıkarmak, yine gücünü gökyüzünden ve yerden alan insanların
yerine, teokrasinin yerine cumhuriyeti kurabilmek, o kadar güçlü bir irade ki Bitlis Valisi Mazhar Müfit Kansu’ya Erzurum
Kongresi sırasında “Yaz çocuk, ileride devletin şekli cumhuriyet olacaktır.” demiştir. Millet mekteplerinin, köy enstitülerinin
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kuruluşu, darülfünundan üniversiteye geçmek, sanayiye makineleşmeyi getirmek, yine tarımda makineleşmeye geçmek,
bayındırlıkta önemli gelişmeler sağlamak, Osmanlıdan kalan demiryollarını 10 bin kilometreye çıkarabilmek, hukuk
alanında Medeni Kanun başta olmak üzere Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Ceza Kanunu gibi savaştığı ülkelerin
önemli değerlerini alabilmek, Medeni Kanun’a kadın erkek eşitliği getirebilmek, mirasta ve temsilde kadınla erkeğin aynı
olduğunu kabul edebilmek, bunları çok çoğaltabiliriz, kısa bir süreye yetmez. Dünya barışında “Yurtta sulh, cihanda sulh.”
diyerek önemli bir doktrine yer vermek, Balkan ve Sadabat Paktlarını kurarak komşularla iyi ilişkiler kurup sınırları güvence
altına aldıktan sonra ülkenin gelişmesine katkıda bulunabilmek, bunlar çok önemli, bu nedenlerle anıyorum.
Şimdi, zaman zaman görüştüğümüz bütçelerde bazı arkadaşlarımız “Biz cumhuriyet döneminin yaptıklarını yedi
yılda yaptık.” diyorlar. Bunları söylerken kendilerini insafa davet ediyorum. Yani bu ülke emperyalistlerle savaşırken
Tekâlifi Milliye Kanunu’nu çıkarmak zorunda kalmıştır. Yani kadınlarımızın, kızlarımızın çeyiz sandıkları açılmış, çeyiz
sandıkları muharebe için kullanılmıştır. Böyle fakruzaruret içinde olan bir gelişimle “Biz bunu yedi yılda başardık.” demeyi
değerli arkadaşların insafına davet ediyorum. Cumhuriyetin temellerini için de bunlar başarılmıştır. Daha Türkiye
Cumhuriyeti hükûmetleri Atatürk dönemindeki büyümeyi henüz yakalayamamış bulunmaktadırlar. Bu nedenle bir şeyler
söylerken bazı şeyleri ne kadar temeline oturttuğumuzu da bu arada kabul etmek gerekir diye düşünüyorum.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; millî savunma bütçesine geçerken ben de terör konusunda bir iki görüşümü
ifade edeceğim. Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığı hariç, çünkü o daha çok iç güvenliği sağlayan
bir kuvvettir ve İçişleri Bakanlığıyla beraber hareket eder, terörizme karşı önde gelen kuvvettir. Ancak sivil yöneticiler Türk
Silahlı Kuvvetlerinden yardım istedikleri zaman yani kimlerdir onlar? Valilerdir, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda
görevli olur, aslında görevi düşmanlarını caydırmak, dostlarına güven vermek ve sınırlarımızı korumaktır. Türkiye
örneğinde de valilerin isteğiyle yani dâhilîyenin isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin belirli yerlerinde veya tümünde
terörle mücadeleye devam etmektedirler. Şimdi, terörle mücadeleyi kimle yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri? PKK’yla yapıyor.
Peki, PKK nedir? PKK ulus üstü bir kuruluştur ve yine evrensel şekilde bugüne kadar yardım almıştır. Her konuda lojistik
konusunda, fikrî destek konusunda. Peki, nedir PKK’nın konumu? PKK terörist bir örgüttür. PKK bebek katilidir. “Neden
biliyorsunuz?” diye sorarsanız, 1984 yılındaki televizyonda Eruh’ta yapılan katliamın tekrar seyredilmesini burada öneririm.
Bebekler kundaklarında gözleri açık olarak yüzlerce mermiyle öldürülmüştür. Yani PKK belirli bir etnisiteye dayanarak
önce kendi etnisitesini yok etmiştir. Bu zaten uluslararası bir kuraldır. Katliamla büyük teröristler, büyük terörist
faaliyetlerle gelirsiniz, bunu on beş-yirmi sene götürürsünüz, bütün dünya sizi tanır, ondan sonra siyasete dönersiniz. Yani
“PKK bitti mi, kendi mi bazı şeylerden vazgeçiyor?” sorusunu sorarsak PKK birinci aşamasını bitirmiştir değerli
arkadaşlarım. Şimdi ikinci aşamaya geçmiş, siyasallaşma ve böyle bir mücadeleye başlama düşüncesindedir.
PKK aynı zamanda çok büyük bir uluslararası beyaz zehir, uyuşturucu kaçakçısıdır. Yani bu uluslararası
belgelerde ve Birleşmiş Milletlerde böyle anılmaktadır. Yakalama, tutuklama emirleri bulunmaktadır. Yani PKK Türkiye’den
bir yol olarak İpek Yolu’nu kullanarak Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu kökenli uyuşturucuları batıya göndermekte ve
Türkiye Cumhuriyeti’ni de böylelikle lekelemektedir. PKK muhakkak yenilmek zorundadır. PKK yenilgiyi kabul etmek
zorundadır. PKK terörist olduğunu kabul etmek zorundadır. Türkiye ve bu konuda görevli asker sivil bütün ajanlar PKK’ya
“Ben yenildim” dedirtmek zorundadır. Yoksa barıştı… Kimle barış yapacak Türkiye Cumhuriyeti devleti? Kim var
karşısında da barış yapacak? Öyle bir savaş var mı ki barış yapacak? Hainlerin, teröristlerin namlusu Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmetine dönmüştür. O namlular toprağa bakmadığı sürece ve o silah ve mühimmat, her türlü gereç, araç Türkiye
Cumhuriyeti devletine teslim edilmediği sürece PKK’yla mücadele devam edecektir. Bunun dışında, PKK’yı, terörist başını
muhatap alan onunla masaya oturma girişimleri son derece bühtandır. Bunu yapanlar, eğer yapan varsa, asker de olsa,
sivil de olsa bu ayıp, bu bühtan yedi sülalelerine karşı yetecek konuma gelmiş bulunmaktadır. Böyle bir şeyin de
olabileceğini Türkiye’de ummuyorum. Ha, bunları söylerken şunu söylemek istiyorum: Doğu ve Güneydoğu’da, ülkemizin
belirli bir coğrafyasında meydana gelen olayları şiddetle kınıyorum. Ama orada yaşayan bazı insanları, yani Mustafa
Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini kuran Türkiye halkına ‘Türk milleti’ denir” ifadesinde
kendisini bulan, oradaki o halklardan “Bizim sorunlarımız var.” diyen herkese Türkiye Cumhuriyeti’nin her konusu açıktır.
Cumhuriyet Halk Partisi 1987’den başlayan tespitlerini bugünlere kadar getirmiş ve 2008’de hazırlanan parti programına
da koymuştur. Herkes etnisitesini geliştirebilir, dilini geliştirebilir, şarkısını, türküsünü, folklorunu dinleyebilir, enstitüsünü
kurabilir. Bu, 5 milyon kilometrekare Osmanlıdan bugün 776 bin kilometrekareye gelen son yurdumuzda bulunan bütün
etnisitenin hakkıdır, bu hakkı da hiç kimse ortadan kaldırmak istememektedir veya istememiştir. Bu nedenle, PKK
kahredilmelidir, Türkiye Cumhuriyeti’nin buna gücü vardır, muhatap alınmamalıdır.
BAŞKAN – Sayın Baratalı, ilave süre veriyorum.
Buyurun, toparlayınız.
BÜLENT BARATALI (Devamla) – Teşekkür ederim.
Terörist başıyla oturmak, bebek katiliyle oturmak, onu muhatap almak, onun yol haritalarına itibar etmek son
derece yanlıştır. Bunlar tarih önünde, varsa cevap vereceklerdir.
Şimdi, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında son zamanlarda çok değişik şeyler söyleniyor. Ulus için de
söyleniyor, uluslararası da söyleniyor. Şimdi, “Turuncu Devrimleri”nin sahibi ve finansörü Soros diyor ki: “Ya, siz niye
sanayiyle uğraşıyorsunuz? Niye ihracatı geliştirmeye çalışıyorsunuz? Sizin en büyük ihraç ürün+ünüz Türk Silahlı
Kuvvetleridir. Mehmetçiğin kınıdır, onu ihraç edin.” Bunu o demiyor yalnız, bu 5 bin mil ötede konuşlanan devletler de
diyor. “Ben Hindistan’da ve o coğrafyada biraz sıkıştım. Yeniden asker alamayacağım, 200 bin askerimi çekmek ve
Afganistan’a götürmek zorundayım. O nedenle ben bu bölgeden çekildiğim zaman siz bu bölgenin hamisi olun.” demek ve
bunu istemek son derece sakıncalıdır. Türkiye asla yeni Osmanlıcılık peşinde koşmamalıdır. Bu konuda bizim alacağımız
direktif Gazi Mustafa Atatürk’ün, Müşir Gazinin söylediği gibi “Yurtta sulh, cihanda sulh.” ilkesidir. Gazi düşmanlarıyla
savaşmıştır ama onun bütün teknolojisini ve çağdaş yapısını almıştır. Hatta en büyük düşmanı Venizelos’u, sanıyorum
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1929’da kendi yazdığı el yazısı mektupla Nobel Barış Ödülüne de aday göstermiştir. O nedenle “Yurtta sulh, cihanda
sulh.” bizim hâlâ daha en önemli çağrılarımızdan biridir.
Değerli arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri peygamber ocağıdır.
BAŞKAN – Sayın Baratalı, lütfen.tamamlayın efendim.
BÜLENT BARATALI (Devamla) – Bitiyorum efendim.
Yenileşmesinde kullanılan Nizâmı Cedîd, Asakiri Mansurei Muhammediyye gibi önemli şeyler, bunlara dikkatle
bakmak gerekir. Askerî tıbbiye, mülkiyenin kurulmasını, Mühendishanei Berrîi Hümâyûn, Mühendishanei Bahrîi
Hümâyûnların kurulmasını, ordunun çağdaşlaşmasını, orduda Ali okullarının kurulmasını, orduda Türk halkına hâlâ daha
meslek öğretilmesini, okuma yazma öğretilmesini göz ardı edemeyiz. Hepimiz komutanlık yaptık, belirli yerlerden geldik.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk halkına bakışı çok önemlidir, çok yerindedir, çok doğrudur, dine bakışı da böyledir. Hâlâ
iddia ediyorum dinin en yaygın, en kolay yaşandığı yer Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi içidir değerli arkadaşlar. Türk
Silahlı Kuvvetlerinde oruç tutan askere ayrı yemek çıkar, hâlâ da çıkmaktadır. Buna benzer, şimdi “Yeni ordu kuralım.”
demek, Türk silahlı kuvvetlerini metamorfoza uğratma düşüncesidir. Yani Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik, demokrat
ve Anayasa’ya bağlı bir orduyu değiştireceksiniz, yerine yeni orduyu koyacaksınız. Kriterleriniz ne? Bunu söylemiyorlar,
sadece orduyu yıpratıyorlar. Onun için bu tür köpekler ortada dolaşıyor ama bazılarının elleri bağlı, taşlar da bağlı. Buna
da çok dikkat etmek gerekiyor.
Son alarak yarın da konuşmama devam etmeyi düşünüyorum. Ama şu beni çok yaralamıştır: Edirne Kapı
Şehitliği’ne gitmek isteyen gazilerimizin ve şehitlerimizin yakınlarının ellerinden Türk Bayrağı’nı aldırmak için emir
verenler, az önce söylediğim gibi tarihe geçecektir, hatta bunların yaptığı bu hareket yedi sülalelerine bile yetecektir. Yar ın
sunuşuma devam etmek üzere hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Öztrak, buyurun efendim.
FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli basın
mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum ve konuşmama başlarken ölümünün 71’inci yılında Ulu Önderimiz Atatürk’ü
saygı ve minnetle ben de bir kez daha burada anmak istiyorum.
Uzun bir konuşma yapmamaya çalışacağım, mümkün olduğu kadar kısa tutacağım. Zaten konuşma yapma
niyetim de yoktu ama tartışmalara baktığım zaman bir şeyler söyleme ihtiyacını hissetim.
Şimdi, 2002 yılında mevcut Hükûmet iktidara geldiği andan itibaren dünyada çok ciddi bir küresel coşku yaşandı
ve bu coşku 2008 yılına kadar sürdü ve bu coşkunun Türkiye’ye etkileri, bu coşkudan yeterince faydalanmadığını,
faydalanılamadığını Türkiye'nin diğer ekonomilere göre geride kaldığını bundan önceki konuşmalarımda ifade ettim ama
ne olursa olsun bunun üzerinden, dünyada yaşanan bu coşkunun üzerinden bir başarı hikayesi yazılabildi ve geçmişte,
geçmişteki o kriz dönemiyle karşılaştırıldığında da Türkiye’de ekonomideki bu görünürdeki başarı ciddi bir oy getirme
potansiyeline sahip oldu iktidardaki partiye. Ancak şimdi başka bir konjonktüre girdik. O başka konjonktürde de dünyadan
esen rüzgârlar bu bizim ekonomik, Türkiye’deki bu ekonominin olumlu bir biçimde gelişmesine bunun üzerinden büyük bir
başarı hikâyesi yazılmasına imkân vermiyor. O zaman, siyaset özellikle iktidar kendine başka alanlarda oy getirebilecek
neler olabilir ona bakıyor. Örneğin bunlardan bir tanesi işte açılım süreci, bir diğeri İsrail’in Filistin’deki tutumu karşıs ında
alınan doğru tavır. Ama El Beşir’in Sudan’daki tutumu karşısında alınan yanlış tavır ve bunun üzerinden yapılan birtakım
söylemler ve bununla birtakım belli kitlelerin, Türkiye’de belli görüşteki kitlelerin oylarının peşine düşmek ve bir diğer
önemli parametre de maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden bir demokratikleşme senaryosunun yazılması oluyor.
Şimdi, değerli üyeler, artık dünyadaki trendlere baktığımız zaman, eğilimlere, küresel eğilimlere baktığımız
zaman ve Türkiye'nin orta ve uzun vadede ortak olmayı düşündüğü birliklere, topluluklara baktığımız zaman ortada çok
net bir tablo var ve bugün artık herkes biliyor ki dünyada kolay kolay hele Türkiye gibi bir ülkede bir askerî darbenin
yapılması ihtimalî yok. Bir kere bunu görelim, zaten olmaması da gerekir. Hiçbir şekilde bize yakışacak bir olay da değildir.
Ama onun ötesinde bir başka trend var. O trend de şu: Kurumsal dengeler değişiyor yani asker sivil dengesinde belli
değişmeler oluyor, bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri ve belli bir şekilde kabul etmiş vaziyette. Yavaş yavaş bu modern çağın
gerektirdiği dengeler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama bu süreç yaşanırken sürekli birileri bu süreci sanki kendileri
özellikle Hükûmet cenahı bu süreci sanki kendileri gerçekleştiriyormuş gibi birtakım girişimlerde bulunuyorlar.
Şimdi, bakınız bir ıslak imza meselesi var. Bundan dört buçuk ay önce bir irticayla mücadele planı adı altında bir
belge ortaya çıktı. Bir türlü ıslak imzalısı bulunamadı. Dört buçuk ay geçti. O dört buçuk aylık süreçte yargıyla ilgili bell i
değişiklikler yapıldı, sonra dendi ki ıslak imzalı belge mektupla geldi. E, peki, mektupla geldi, biz de bunu adli tıpa
gönderdik, adli tıp da işte o belgeyi yazanın elinin mahsulü olduğunu söyledi. Peki, askerî savcılık da diyor ki: “Bir de ben
inceleteyim bunu.” Başbakan diyor ki: “Adli tıbbın kararı niye size yetmiyor?” Şimdi, burada Başbakanın rolü nedir bu
süreçte? Yani bu bir yargı süreci, bu yargı süreci içinde Başbakan nerede duruyor? Yeri yok yani yeri bulunmayan bir
yerde birdenbire Sayın Başbakan ortaya çıkıyor. Ondan sonra, belli medya gruplarına bakıyorsunuz, sabahtan akşama
kadar “Alın bunları, götürün bunları, getirin bunları.” Şimdi, tabii ki ortada gerçekten böyle bir şey varsa bunun gereği
yapılmalıdır, bunu baştan beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylüyoruz. Ama bu telaş nedir? Bunun üzerinden yapılan,
bunun üzerinden yazılmaya çalışılan strateji nedir? Yani iş öyle noktaya geldi ki artık birtakım yazarlar ortada “Ya, nizâmı
cedîd kurulsun, şu olsun, bu olsun.” gibi birtakım laflar etmeye başladı. Arkadaşlar, bunların hiç birinin bize faydası yoktur.
Tabii ki uzun vadeli süreçte bu ülke geliştikçe tüm kurumlarda yeni dengeler ortaya çıkacaktır. Ama bu yeni dengeler
ortaya çıkarken bu işte arkadan pata küte yumruk atarak “Bu işi ben yaptım, bu işi ben gerçekleştirdim.” gibi senaryoların
hiçbirimize faydası yoktur, bu süreci de geciktirebilir. O nedenle, ben şunu söylemek istiyorum: Yani Türk Silahlı Kuvvetleri
üzerinden siyaset yapılmasın. Orada bir sıkıntı varsa idari olarak bunun soruşturulması yapılır, gereği yapılır ama bunu
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kalkıp da bir büyük demokratlaşma, oy getirecek demokratlaşma senaryosu gibi sunmanın orta vadede bu ülkenin hiçbir
ferdine yararı olmayacağını düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sayın Sipahi, buyurun efendim.
KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) – Teşekkür ederim efendim, saygılar sunuyorum.
Bugün 10 Kasım, Büyük Ata’mızı saygıyla anıyoruz. Ancak bir taraftan da acı içerisindeyiz. Artık bundan böyle
10 Kasımları, sadece Ata’yı kaybettiğimiz tarih olarak değil, onun en büyük eseri olan cumhuriyeti dışarıda planlanmış
Sevr haritalarına taşeronluk yapan ihanet projesinin, millî yıkım projesinin Meclis gündemine getirilmesi yıl dönümü olarak
da hatırlayacağız. Bu gündeme getirme şu demek: Atatürk sen öldün, sıra senin en büyük eserin Türkiye Cumhuriyeti’ni
öldürmeye kaldı. Bu, bunun meydan okumasıdır. Sık sık Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh.” sözü edildi ve maalesef bu
ihanet projesine de bu güzel söz yakıştırılmaya çalışıldı. Güçlü bir Türkiye'nin yurtta sulhu sağladıktan sonra cihan
sulhunu da etkileyecek bir hâle gelmesini ifade eden bu güzel söz, maalesef AKP İktidarı döneminde uygulanan, dışarıda
planlanıp taşeronluğu yapan projelerle “Yurtta bölme, cihanda müstemleke” hâline dönüştürülmüştür. Bir taraftan “PKK en
büyük tehdittir.” diyeceksiniz, diğer taraftan önce onunla müzakereye sonra Habur Kapısı’nda mütarekeye girişeceksiniz.
Bunun adı da “Millî Birlik Projesi” olacak. Kusura bakmayın, Türk milletinin hafızası bu kadar nankör değil. Eğer bu millî
birlik projesiyse suratlara savrulan şehit madalyaları, protez bacaklar kimin suratına atılıyor? Önce bunun vicdani
muhasebesi yapılsın. Maalesef son aylardaki bu açılım adındaki ihanet projesiyle yirmi beş yıllık terörün başaramadığı bir
ayrışma AKP İktidarı tarafından başarılmıştır. Bunun sonu ya bölünmeye veyahut da Allah korusun kardeş kavgasına, iç
savaşa gitmektedir. Türkiye’de kimsenin binlerce yıllık kardeşleriyle hiçbir sorunu yoktur. Sorun dış destekli PKK terör
sorunudur. Sayın Konuşmacı AKP’li Arkadaşımız biraz önce bu sorunun adını “PKK terör sorunu” olarak ifade etti. Peki,
Sayın Başbakanınız, Sayın Cumhurbaşkanınız neden bu tabir yerine başka tabiler kullanma ihtiyacı hissediyorlar. “Bu
sorun sadece askerle çözülmez.” dedi, doğru. “Siyasetçi şimdiye kadar görevini yapmadı.” dedi, işte yalan olan kısım
burası. Eğer asker, siyasetçi bir arada hareket etmeselerdi, siyasetçi 2002 yılına kadar güvenlik güçlerinin ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinin arkasında durmayı başaramasaydı 2002 yılına gelindiğinde yani siz iktidarı aldığınızda terör nasıl bitme
noktasına gelmiş olurdu? Bunun cevabını bekliyoruz. Ha, suçlu siyasetçi arıyorsanız, ben size suçluyu söyleyeyim. 2002
yılında örgüt inisiyatifindeki olay sayısı 164, 2008, geçen yıl 1.641. Şehit sayısı, korucu ve polis dâhil 2002’de 10, geçen
sene 2008’de 121. Yani bitmiş olan teröre, olay sayısını 10 misli, şehit sayısını 17 misli artıran siyasetin adı belli. Eğer
siyasetçiyi suçlayacaksanız lütfen aynaya bakın. Ben bütçenin rakamlarıyla uğraşacak değilim. Yalnız, bu konudaki bazı
hatalarla, bazı yanlışlarla, temel felsefe hatalarıyla uğraşacağım. “Güçlü ordu, güçlü Türkiye” diye bir slogan ortaya koydu
Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan niye rahatsızlık duyuldu? Bu ülkenin Kültür Bakanı bu sloganın yanlış olduğunu, güçlü
Saddam ordusunun da yıkıldığını beyan ederek Türk ordusunu Saddam ordusuyla, İran ordusuyla mukayese etme
gafletine kapıldı. Bu Kültür Bakanı, sizin Kültür Bakanınızdır, yani siyasi dönme konusundaki rüştünü sizlere ispat etmek
için Türk ordusuna dil uzatma gafletinde bulunmuştur. 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunda mahyalarla “Kurtaran Türk
ordusuna borçluyuz.” yazıldı, iki saat sonra indirildi. Yani bunu indiren zihniyet Türk ordusuna şükran borçlu değil de işgal
ordularına mı şükran borçluydu, o mu ifade edilmek istendi?
Bir başka konu: Bu işin, bu sorunun hafife alınması muhalefetin değil, iktidarın işi. Suzan-Zozan hafifliklerini,
hanımefendilerin gece yarısı telefon veya Hollywood fantezilerini ortaya koyan iktidar biz değiliz.
Bu konuda daha fazla söyleyecek değilim, sadece, iktidarın, maalesef, PKK’ya teslim olduğunu ve önce
müzakere sonra da mütareke sürecini başlattığını acı içerisinde burada millet adına söylemekteyim.
Bir taraftan “Akdeniz Kalkanı”nın önemini, Ceyhan ve İskenderun Körfezi’nin stratejik enerji bölgesi olduğunu
söylüyorsunuz, öte taraftan Kıbrıs politikanız bununla 180 derece tenakuz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Sipahi, toparlamak üzere iki dakika süre veriyorum.
Buyurun.
KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) – Bir taraftan PKK terörünün sınırlardan sızmasından bahsediyorsunuz bir
taraftan sınır fiziki güvenlik sistemiyle ilgili bahsedilen bir tek satır yok ve Hezil Çayı, Gürvil Dağı arasında sizden önce
yapılmış olan sınır fiziki güvenlik sistemine 1 metre ilave yok.
3 Ekim, Aktütün Karakolundan sonra “Karakolları yeni baştan yapacağız.” dediniz
-altı üstü yapılacak
karakol, kimse gökdelen yapılmasını beklemiyor- 54 karakoldan sadece 11’i inşa hâlinde, onların da inşaatı devam ediyor.
Kusura bakmayın, ben iki ayda, üç ayda -93’lü, 94’lü yıllarda- karakol binalarının, hatta tabur komplekslerinin yapıldığına
şahit olmuş bir insanım. Nedir bu yavaşlama? Yani, PKK artık, sınırdan sızmayacak… Mütareke hükümlerine bu da mı
dâhil?
Bir taraftan “Asimetrik tehdit, PKK tehdidi en büyük tehdit.” deniliyor, bir taraftan açıyorsunuz projeleri, bu
projelerin içerisinde terörle mücadele konusunda veya asimetrik tehditle ilgili bir tek satır yok.
Öte tarafta, mücadelede ters dönülmüş, artık, PKK terör örgütü yerine Türk Silahlı Kuvvetleriyle mücadele
ediliyor. Terörist yerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin Güneydoğu’da başarılı olmuş subaylarıyla,
mensuplarıyla uğraşılıyor. Bu ters mantığı anlamak mümkün değil, bu tenakuzu anlamak mümkün değil.
Hülasa, önemli olan, buradaki bütçenin rakamları değil, o rakamların arkasında yatan gaflettir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Aydoğan…
NECDET BUDAK (Edirne) – Sayın Başkan, müsaade ederseniz…
BAŞKAN – Müsaade ederseniz Aydoğan’a bir söz…
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NECDET BUDAK (Edirne) – Hayır, hayır… Ben çok kısa bir cümle…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Var mıydı böyle bir usul? Demin bize diyordunuz.
NECDET BUDAK (Edirne) – Hayır, yani burada Erdal Bey’in görüşlerine saygı duyuyoruz, birikimine ama burada
çok ağır ithamlar var. Yani bu ülkede…
BAŞKAN – Söz alırsanız, söz veririz.
Bir dakika… Yalnız, önce Aydoğan’a söz veriyorum. Müsaade edin, önce Aydoğan konuşsun. Talep ederseniz,
size de söz veririm.
NECDET BUDAK (Edirne) – Bir dakika sürmeyecek.
BAŞKAN – Buyurun.
NECDET BUDAK (Edirne) – Şimdi, burada biz iktidar partisi milletvekilleriyiz. Aynı hassasiyetleri biz de
paylaşıyoruz, bütün görüşlerine saygı duyuyoruz ve dinliyoruz. Hiçbir konuyu da detaylı tartışmaktan yana değilim şu anda
ama özellikle “İktidar PKK’ya teslim olmuştur…” İktidar milletvekili olarak beni rencide etti konuşmaları. Yani bazı
konuşmaların ben kayıtlardan çıkarılmasını ve kendisinin bu konuda düzeltme yapmasını kendi takdirine sunuyorum. Hiç
kimse bunu kabul edemez.
GÜROL ERGİN (Muğla) – İstifa et o zaman, rahatsız olduysan, AKP’den çık.
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Öyle olmadığını ispat edersin…
BAŞKAN – Beyler, müsaade edin lütfen efendim.
Sayın Aydoğan, buyurun efendim.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, Çok Değerli Bakanım, silahlı kuvvetlerimizin değerli
temsilcileri, basınımızın değerli mensupları, çok değerli Komisyon üyelerimiz; hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün ölüm yıl dönümü olması nedeniyle kendilerini minnet, rahmet ve saygıyla
anıyorum.
Burada çok şiddetli eleştiriler oldu, bu eleştirileri yapanların geçmişte yaptıkları veya yapmadıklarıyla
yüzleşmeleri ve kendilerini bir öz eleştiriye tabi tutmaları açısından…
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Usulen Sayın Bakan cevap verecek değil mi?
HALİL AYDOĞAN (Devamla) – Tabii ki, tabii ki… Ben kendi görüşlerimi söylüyorum. Sizlerle MİT eski Müsteşarı,
Büyükelçi Sönmez Köksal Bey’in “haberx.com” sitesinde Hülya Okur’la yaptığı söyleşiyi paylaşmak istiyorum. Diyor ki:
1999’da Öcalan paketi teslim alındı ve ondan sonra görebildiğim kadarıyla 2003 yılına kadarki o dönem Amerika henüz
Irak’ta değildi, Öcalan’ın teslim edilmiş olmasından dolayı örgüt belirli bir dağılma ve demoralizasyon aşamasındaydı. O
dönemde maalesef, yapılması gereken bir sürü şey yapılmadı. O dönem aslında Teşkilatın, örgütün üzerine tam gücüyle
gidebileceği bir dönemdi. Ne mali kaynakları deşifre edildi ne diğer ülkelerdeki yapılanmaları çözümlendi ne lider
kadrolarına karşı operasyonlar düzenlendi, vesaire vesaire… Velhasıl o fırsat kaçırıldı. Niçin teslim alındığı da bilinmediği
hâlde paket siyasilere seçim kazandırdı.
O dönemde siyasi iktidar olarak kimlerin olduğunu sizlerin takdirlerine sunmak istiyorum.
Bütçelerimizin hayırlı olmasını diliyorum, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Müzakereler bitmiştir.
Sualler bahsinde…
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Terörü sıfır teslim etmek de suç oldu!
BAŞKAN – Efendim müsaade edin, müzakerelerimizi tamamlayalım.
Sualler bahsinde…
Sayın Kaplan, buyurun.
Sual formatında olursa…
SORULAR VE CEVAPLAR
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sual formatında olacak.
Ben, bazı eleştiriler oldu, onlara, artık, yanıt vermeyeceğim çünkü gerek de duymuyorum artık.
Sayın Bakanım, komutanlar burada ve çok açık, net bir soru soracağım, net de cevap istiyorum ben: İlk grup,
barış grupları Habur’a gelen gruplar değil. İlk barış grupları, Habur’a gelen gruplar değil, 99 yılı 1 Eylülünde bir grup
Hakkâri’den giriş yaptı, yine silahları, üniformaları ve olduğu gibi… Kaç general, kaç subay, kaç kişi birlikte karşıladı, hangi
birliğimizle, nasıl karşılandılar? Bu birinci grup gelişini soruyorum. İkinci grup havadan geldi, Avrupa'dan gelmişti.
Bunu niye soruyorum? Çünkü iki farklı iktidar döneminde, 99-2002 yılları arasında, bu barış gruplarının
ardından… O dönemde avukat olduğum için, bizzat da o süreçte -bazı şeyleri söylemek gerekmiyor tabii ama çok net,
kısa bir şey söyleyeceğim ki- Gemlik’te 1 Eylül 99’da benim cep telefonumdan Bursa’daki komutanlık, İmralı komutanlığı
en az 20 defa arandı ve bu grupların gelişi konusunda belli bir şekil verildi. 99’dan 2002’ye kadar beş yıl siyaset kurumu
görevini yapmadı, bir kayıp. Bu asker de gerçekten, bu sürecin kaybı olarak… Yani geleni on yıl, yirmi yıl cezaevine
atmanın sorunu çözmediği ve yoğunlaşarak bugüne geldiğinin bir ölçüsü değil mi? Bugün gelen ikinci grup. Belki, biz
siyasiler, eğer… Bunu özellikle sormak istiyorum. Bugün tartışılacak, Meclisimiz her şeyini tartışıp çözmek zorunda. Eğer
siyasilerimiz dargın olmazsa, liderlerimiz görüşebilse dört tane Mecliste grubu olan parti Türkiye'nin en önemli sorunu
olan, partiler üstü olan, siyaset üstü olan, Türkiye'nin geleceği, ülkemizin birliği bütünlüğü için son derece önemli olan bu
konuda ufak bir diyalog ve uzlaşı içine girebilmiş olsalardı belki çok daha halkın benimseyebileceği çözümleri bulamazlar
mıydı? Mesela, ben o gün Habur’da bulundum, bir hukukçu olarak şunu fark ettim: Mahmur Kampı’ndakilerin hukuku farklı
-mülteci hukuku statüsü var Birleşmiş Milletlerin, ama sorgulandılar çocuklar dahil- diğerleri farklıydı, Avrupa’dan
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gelecekler farklı. Bunun iki yöntemi var: Bir, Mecliste açık müzakere yöntemidir. Bunu yapacağız, ne kadar yapabilirse
siyasi partiler. İkincisi, görünmeyen çalışmalardır, istihbaridir, askerîdir, yani devletin ilgili kademelerinin çalışmasıdır.
Bugün itibarıyla konjonktürel olarak dünya ölçeği, ABD, Avrupa Birliği, Orta Doğu, komşularımızla ilişkiler ve
Türkiye'nin şu anki havasıyla en uygun ortamın yakalandığı bu süreçte bu sorunu çözmek, silahları Türkiye gündeminden
çıkarmak mümkün müdür, değil midir? Bu konuda hepimiz el-vicdan, vicdan sahibi olmak, hepimiz bu sorumluluğu bu
ülkenin yurttaşları olarak taşımak zorundayız. Birbirimize hiç hamasi nutuklara gerek yok, birbirimizi burada kırmaya gerek
yok, çözümü konuşmakta yarar var. Farklı çözümler olabilir. Sonuçta Meclis bir karar verir, İç Tüzük’ü vardır, onun oylama
rakamları vardır diye düşünüyorum. Ama bu noktada, gerçekten, bu süreçte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de konjonktürel
olarak duruşunu, çözümden yana adımların atılmasında büyük katkısı olabileceğini düşünüyorum.
Birinci grupla ikinci grubu şu an kıyaslamak, anlatmak istemedim Sayın Başkan; anlatırsam bazıları zıplayabilir,
bir dönem koalisyon yapanlar zıplayabilir, o dönemin komutanları hepsi sağdır diyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz.
Sayın Ergin, buyurun.
GÜROL ERGİN (Muğla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Benim Sayın Bakana dört sorum olacak.
Bunlardan birincisi: Mayınlı arazilerle ilgili yasa tasarısının görüşülmesi sırasında alt komisyonda Bakanlığınız
adına yapılan sunuşta mayınlı arazilerin bu arazileri temizleyenlere verilmesinin ülke güvenliği, ulusal çıkarlar ve bölge
halkının ekonomiye katkısı açısından sakıncalı olduğu kesin bir ifadeyle belirtilmişti. Ancak daha sonra siz Komisyonda
180 derece bir dönüş yaparak tasarıya sahip çıktınız. Sayın Başbakan da milletvekillerini, AKP’li milletvekillerini 2 kez
Genel Merkezde toplayarak tasarıya sahip çıkmalarını istedi. Sizin ve Başbakanın bu ısrarınızın nedeni neydi?
İkinci sorum: Anayasa Mahkemesinin Yasa’nın Suriye sınırı boyunca uzanan 216 bin dekar arazinin ve bu
araziyle bütünlük oluşturan ancak miktarı belli olmayan arazilerin temizleyenlere verilmesi hakkındaki hükmün yürürlüğünü
durdurması sizi rahatsız etti mi? Ettiyse niçin etti? Eğer etmediyse niçin etmedi?
Üçüncü sorum: Mayınlı arazilerle ilgili Yasa’nın kabulünün üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bu süre içinde
NAMSA ile görüşüldü mü? Görüşüldü ise ne sonuç alındı? Mayın temizleme işinde bugünkü son durum nedir?
Son sorum: Türk Silahlı Kuvvetlerine koro hâlinde insafsız, ahlak dışı, haince saldırılar yapılırken suskun
kalışınız bu saldırıların haksız olduğunu kabul etmeyişinizden mi yoksa siyasi sorumluluğunu taşıdığınız Türk Silahlı
Kuvvetlerini savunmanızın göreviniz olmadığını düşünmenizden mi kaynaklanmaktadır? Saldırılar sürüyor. Sizin
suskunluğunuz da buna koşut olarak sürecek mi diyorum, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu
en büyük Türk ve rahmetli Şevket Süreyya Aydemir’in söylemiyle “Tek Adam”ı saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum.
BAŞKAN – Sayın Baratalı…
BÜLENT BARATALI (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Benim de Sayın Bakana üç sorum var.
1971 Muhtırasından sonra emekli edilen subay, astsubay ve sivil memurların içine düştükleri bazı hak
yoksunlukları devam ediyor. Verdiğim bir kanun teklifi var, komisyonlarda bekliyor. Bu konuda düşüncelerini öğrenmek
istiyorum.
Diğeri: Üstsubay olarak kabul edilen kıdemli binbaşılar, başçavuşlar ve muadili olan astsubay sınıfında kademeli
başçavuşlar ve başçavuşlar için hak ettikleri görev-makam tazminatlarıyla ilgili bir yasa teklifim de var. Bu konuda neler
düşünüyorlar?
Jandarma uzman sınıfı dışında diğer uzman personelin epeyce bize yansıyan sorunları var. Burada bir
huzursuzluk var gibi geliyor ki, daha memuriyetlerinin, sözleşmelerinin bitiminden önce hepimizi arayarak başka bir
memuriyete geçmek istiyorlar. Bildiğim kadarıyla, terörle mücadelede profesyonel bir yapının oluşması gerekli. Şimdiden
böyle başka bir memuriyete geçme iradesi belirlemişken bu arkadaşların, böyle bir gücün oluşabileceğine elbette
inanıyoruz böyle bir şeye. Bu konuda sizin bir tereddüdünüz var mı?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Günal, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, birinci sorum: Terörün ortaya çıkmasından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin maruz kaldığı
terör saldırısının sayısı nedir? Yıllar itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit sayısı nedir?
İkinci sorum: 2009 yılının başından itibaren Irak’ta hava sahasının kontrolü Irak’a geçti. O gün bugündür
herhangi bir hava harekâtı yapıldı mı? Bizim bildiğimiz kadarıyla yapılmadı. Bunun nedeni, herhangi bir istihbarat mı
gelmiyor ABD’den, anlaşma çerçevesinde, yoksa hiçbir terörist orada kalmadı mı, yoksa ABD ya da Barzani hava
sahasına girmemize müsaade etmiyor mu, daha da vahimi, yoksa bizde yapacak cesaret mi kalmadı diye soruyorum.
Diğer bir sorum da: Offset anlaşması nedir? Bizim bildiğimiz kadarıyla havacılık ve uzayla ilgili yüksek teknoloji
gerektiren konularda ticaret anlaşması olarak biliyorum ama bu anlaşma kapsamındaki bazı alanlar sonra kaydırılabiliyor
mi? Bu alanı kapsamayan, örneğin inşaat işleriyle ilgili bir yerde başka firmalara bunun karşılığı verilebiliyor mu yoksa
yapılan temel anlaşmaya uygun olarak mı yapılıyor? Onun üzerinden sonra size sorum olacak, öğrendikten sonra.
Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Sayın Ayhan, buyurun efendim.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Aracılığınızla Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum. Bu karakol yapımı meselesi epeydir gündemde. Yapılan
karakol sayısı da belli. Bayındırlık Bakanlığı da ortada, personel sayısı da ortada. Bunu Bayındırlık Bakanlığı yapmaktan
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aciz mi? Ben Bayındırlık Bakanlığında da çalıştım, Toplu Konut İdaresi de bana bağlıydı. Bu da çok büyük bir mesele
değil. Bunu neden Bayındırlık Bakanlığına vermedik, TOKİ’ye yaptırıyoruz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Ayar, buyurun.
EYÜP AYAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, Sayın Bakanım; benim tek bir sorum olacak: Komutanları Renault Toros
dediğimiz arabalarla makam aracı olarak bunları görüyoruz. Bu arabalardan yollarda başka da göremiyoruz, eskiden vardı
bunlar, Tofaş ve Renaut’un bu tip arabalarından. Şimdi, komutanlara daha düzgün arabalar olamaz mı? OYAK’ın
bildiğimiz kadarıyla iyi de bir bütçesi var. OYAK’ın imkânlarından bunlar olamaz mı ya da yeni sistem geliştiriliyor,
bankalara paralar yatırılıp oralardan promosyon olarak araç alınıyor, kiralanıyor, çok lüks araçlar da kiralanıyor bir yük
getirmeden. Şimdi, silahlı kuvvetlerin de epey de bir personel gideri de var. Bu hangi bankalarda kullanılıyor? Bu
bankalardan bu tip araçlar alınamaz mı? Yani benim kafamdaki komutan imajı ile yoldaki o aracı görünce bunları pek de
uygun bulmuyorum.
Özel bir soru daha sorayım: Kocaeli’de Derince’de araştırma hastanesi kuruldu. Onun yanında yine askerî
hastane var. Burada pek fazla gelen gideni de yok. Sağlık Bakanlığının bir teklifi var yani “Ya yeni bir hastane yapalım.”
veya “Gölcük’teki bu hastaneyi tam teşekküllü bir hastane hâline getirelim. Oradaki araziyi de -Derince Hastanesinin
sınırında zaten- oraya katarak daha güzel, hem o hastane daha fonksiyonel hâle getirilsin Derince Devlet Hastanesi,
askerî hastane de başka bir yerde güzel binaya kavuşsun.” Bu konuda bir şey yapılabilir mi onu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Bağcı, buyurun.
CAHİT BAĞCI (Çorum) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, bu Komisyonda zaman zaman iktidar ve muhalefete mensup milletvekili arkadaşlarımız
tarafından uzman çavuşların sorunları dile getirilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlerinden istifa ederek kamu
kurum ve kuruluşlarına geçmek için dilekçe veren ve bu amaçla da her birimizi her gün ziyaret eden uzman çavuş
arkadaşlar bulunmaktadır. Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinden kaç kişi istifa etmiştir? Bu sorunun çözülmesine, özlük
haklarının düzenlenmesine yönelik hâlihazırda bir çalışma yapılmakta mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN – Sayın Baştopçu, buyurun.
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Teşekkür ederim Başkanım.
Değerli Başkanım, Değerli Bakanım, Sayın Müsteşarım, değerli bürokratlar; Değerli Bakanım sizin
çalışmalarınızı bizler de izliyoruz. Yetkin, donanımlı bir devlet adamı olarak yaptığınız çalışmaları biz başarılı buluyoruz.
Tabii bu arada, hemen altını çizerek söylemek istiyorum ki Savuma Sanayi Müsteşarlığımızın çalışmaları bizleri gerçekten
son derece mutlu etmekte ve bu çalışmalarla da inşallah geleceğimize çok daha farklı bir güven açısıyla bakmaktayız.
Ben şöyle bir soru sormak istiyorum: Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın bundan sonraki çalışmalarında nasıl
bir kadro hareketi gerçekleşecek ve Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın bünyesindeki özellikle teknik grubumuz nasıl bir
gelişme gösterecek?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Sipahi, buyurun.
KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) – Teşekkür ederim efendim.
Sayın Bakanım, birçok meslek grubuna iktidarımız tarafından kademe ilerlemesi yoluyla, zamla, seyyanen
zamla veya fazla mesai ücretlerine artırım yapmak suretiyle iyileştirme yapıldığı malum. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları, özellikle emeklileri ekonomik olarak gittikçe zorlanmaya başladılar ve büyük bir çoğunluk artık, fakirlik
sınırının değil açlık sınırının altına düşmeye başladı. Bu konuda iktidarımız ve sizin tarafından zaman zaman yapılmış
açıklamalar, iyileştirme vaatleri var ancak şu ana kadar herhangi olumlu bir gelişme de olmuş değil. Bu konuyla ilgili
subaylarımıza, astsubaylarımızın emeklileriyle uzman jandarma ve uzman erbaşlarla ilgili zaman zaman size ben
Komisyonda veya yazılı, sözlü soru önergeleriyle bu konuyu yönelttim. Bu konuda artık, vaatlerin miadı o kadar geçti ki bu
arkadaşlarımız umutsuzluğa kapılıyorlar ve her gün bizleri arıyorlar. Bu konuda herhangi bir müjde verecek misiniz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Bilgiç…
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma bir soru sormak istiyorum.
Sayın Bakanım, Ankara Etimesgut’ta konuşlanmış bulunan Kara Havacılık Okulunun Isparta’ya taşınmasına
ilişkin olmak üzere bir karar alınmıştı. -Yazılı da olabilir- bu Kara Havacılık Okulunun Isparta’ya taşınma işlemleri ne
aşamadadır? Bu konuda bir bilgi almak istiyorum. Bu manada da bize düşen bir şey var mıdır? Isparta’da, yerelde bizim
yapmamız gereken. Birçok il genel meclisi ya da özel idareyle ilgili bazı sorunlar olmuştu, o konularda devreye girmiştik.
Bu manada bir bilgilenmek istiyorum.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Budak, buyurun.
NECDET BUDAK (Edirne) – Sayın Bakanım, Edirne Saroz Körfezi turizm merkezi ilan edildi, kırk üç tane
bakanlık ve kurumdan görüş alınarak ve bu bölgede bir askerî hava limanımız var. Burayı biz aynı zamanda sivil
havacılığa da açmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili Valiliğimizin de yazışmaları yapıldı. Yazılı da cevap verilebilir, bu konuyu
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halkımız merak ediyor. Yani eğer bu konuda yardımcı olursa Millî Savunma Bakanlığımız, toplumda büyük bir memnuniyet
olacak, oradaki turizmin gelişmesi açısından.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Büyükkaya, buyurun.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanımıza bir soru sormak
istiyorum.
Terörle mücadele için askerimizin bünyesinde bir özel kuvvetler oluşturulması kararı verilmişti. Bu özel
kuvvetlerin son durumu nedir, hangi noktadadır?
Bir diğer konu da Sayın Hasip Kaplan konuşması sırasında “İmralı’daki komutan” tabirini kullandı. Bunun
kayıtlardan çıkarılmasını istirham ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Öyle bir şey demedim, hayır.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Kayıtlara bakarsanız görürsünüz.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Kulaklarını da temizlet bari, doğru dürüst duysun!
BAŞKAN – Değerli…
HASİP KAPLAN (Şırnak) – İktidar parti milletvekili de… Her türlü saygısızlıkta susma hakkımız yok.
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Kayıtlara bakın, görürsünüz.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Öyle bir şey söylemedim.
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri, müzakereler ve sualler tamamlanmıştır.
Sayın Bakanımıza yirmi dakika konuşmalarını yapmak ve suallere cevap vermek üzere söz veriyorum. Sayın
Bakanım, suallerin bir kısmına yazılı olarak da cevap verme hakkınız bulunduğunu hatırlatmak istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) – Sayın Başkan, Sayın Divan, saygıdeğer
milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; her şeyden evvel Bakanlığımız bütçesine, sorduğunuz sorularla ve ifade
buyurduğunuz beyanlarla gösterdiğiniz ilgiden dolayı size teşekkür ederim. Her Bakanlık bütçesi müzakeresi bize yeni bir
ufuk açmıştır, yeniden kendimizi gözden geçirme ve denetleme imkânını vermiştir.
Şimdi, konuşmalarla ilgili görüşlerimi açıklamadan evvel bir hususu müsaadenizle ifade etmek istiyorum, o da
konuşmalar sırasında Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığıyla ilgili konulara da temas
edildi, bunlarla ilgili cevap vermemi herhâlde beklemezsiniz. Yani onları bir ifade beyanı olarak düşünüyorum.
Sözlerimin başında Türk Silahlı Kuvvetlerinin genel durumuyla ilgili yapılan tenkitler ve bunlara cevap verilmesi
gibi keyfiyet ifade edildi. Şimdi şunu ifade edeyim ben de: Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlanmasından sorumlu bir
bakanlıkta görev yapmaktan dolayı müftehirim. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün, ebediyete uğurladığımız “Ebedî
Başkomutan” olarak telakki ettiği Atatürk’ün çizdiği yolda ama 2 bin yıllık tarihinin getirdiği gelenekleriyle gerçekten bugün
Anayasa’nın, kanunların kendisine verdiği görevi en iyi şekilde yapacak bir disiplin, anlayış ve yetişkinlik içerisindedir,
etkinlik içindedir, kemaliyet içerisindedir.
Belki demokrasinin gelişiminde öyle bir aşamaya geldi ki tenkit konusunda bazen olmaması lazım gelen şeyler
söyleniyor. Şimdi bunların demokrasiyle izahı olan tarafları var, izahı olmayan tarafları var. Ancak gelişmeler içerisinde
Hükûmet adına herkesin ayrı ayrı konuşması ortadaki karmaşıklığı daha fazla artırır. Hükûmetimizin elbette başkanı Sayın
Başbakanımızdır. Ayrıca unutmamak gerekir ki Anayasa’mıza göre silahlı kuvvetlerin operasyonlar dolayısıyla kendisine
karşı sorumlu olduğu makam da Başbakanlıktır. Başbakanımız da her vesileyle silahlı kuvvetlerin önemini ve
yıpratılmaması gerektiğini, şahıslara yöneltilecek tenkitlerin, olaylara yöneltilecek tenkitlerin kurumlara yöneltilmemesi
gerektiğini ifade etmektedir. Bunun dışında bir şeyi bizim Bakanlık olarak da düşünmemiz söz konusu değildir. Grup
konuşmasında bunu ifade etmiştir, meydanlardaki konuşmalarda bunu ifade etmiştir. Ayrıca, çok müşahhas bir örnek
vereyim, hiç belki savunmayla falan alakası olmayan bir konu. İstanbul’a yağmur yağdı, İstanbul’daki yağmurun tahribatını
getirip Silahlı Kuvvetlerin bir hatasına bağlamak istedi bazı kişiler. Buna dahi Sayı Başbakanımız karşı çıkmıştır. Bir ufacık
barajın suyuyla bunların olamayacağını ifade etmiştir.
Ayrıca, tabii, Bakanlar Kurulunun sözcüsü vardır. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, bir konuda yetkililerin
dışında her sorumlu hisseden kişi –ki, hepimiz sorumluyuz- konuşması hâlinde arada acaba bir kelime öyle değil de böyle
kullanıldı mı diye araştıran insanlarımız var, bundan olay çıkartmaya çalışan insanlarımız var, buna fırsat vermemek
lazım. Türkiye’nin birliğe ve beraberliğe en çok muhtaç olduğu bir dönemdeyiz.
İkincisi, maalesef, bazı Anayasal kurallar çok dikkate alınmıyor. Ben kanun kuralları da demiyorum, kanundan
kaynaklanan. Yargıdaki meseleler hakkında hem konuşuluyor hem makaleler yazılıyor. Tabii, bunu yargının kendi alanına
girenler de, biz dikkati göstermeliyiz. Bir başka sınırlayıcı husus da budur. Yoksa, Türk Silahlı Kuvvetleri, halkın gözün de,
biraz evvel sizlerin de ifade ettiği gibi, en güvenilir kurum olmakta devam etmektedir. Bu yalnız laftan ibaret değildir. Bunu
belki en iyi yaşayan arkadaşınız benim. Bir NATO bakanlar toplantısında Türkiye’nin sözü ne kadar dinlendiğini, yalnız
Türkiye’nin, Türk milletinin gücünden değil, Silahlı Kuvvetlerinin de mükemmel performansından, yetişkinliğinden olduğunu
en iyi idrak eden insanlardan biri benim. Bakanlar Kurulu adına bazı konuşmaların bana verilmesi de, NATO adına
konuşmaların bana verilmesi de bunun bir başka göstergesidir. Bu bakımdan, Silahlı Kuvvetlerimiz Türkiye’nin
gözbebeğidir ve bugün huzur içerisinde yaşıyorsak, en tepedekinden, en üst komutasından en alttaki erine kadar
yaptıkları fedakârlıklara, şehitlerimize, gazilerimize borçlu olduğumuzu burada ifade etmek isterim. Kaldı ki, Anayasa’mıza
göre Silahlı Kuvvetlerimizin başkomutanı sizlersiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisidir, Cumhurbaşkanımız Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına başkomutanlığı temsil etmektedir.
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Zaten, her bütçe toplantımızda ödeneklerimize gösterdiğiniz alaka, bugün memnuniyetle müşahede ediyorum,
hiçbir arkadaşımız falanca ödenek fazladır, niye veriyoruz demedi, hatta az diyenler oldu, bunu memnuniyetle de ifade
etmek isterim.
Verilen zaman zarfında hemen çok kısa kısa bazı şeylere temas etmek istiyorum.
Sayın Baratalı, bir iki yerde, Silahlı Kuvvetler ihraç edin dediğine ifade ettiler, bir yabancının zannediyorum.
Başka şey ihraç etmeyin, silahlı kuvvetler ihraç edin. Bu, tabii, gelişen dünyada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye’de
olduğu kadar dünyadaki itibarıyla da alakalı bir konudur. Yalnız bilmek gerekir ki, bu yalnız Türkiye’den bir beklenti
değildir. Yeri geldi Irak’ta koalisyon kuvvetlerine 38 ülke katıldı, yeri geldi Afganistan’daki ISAF’a 36 ülke katıldı.
Hamdolsun, bugüne kadar bizim Afganistan’da silahla öldürülmüş tek bir neferimiz yoktur. Tabii, bunun özel bir durum
olduğunu siz biliyorsunuz, izaha lüzum yok. Kanada’nın bugüne kadar verdiği zayiat, biri diplomat olmak üzere 133’tür.
Amerika’nın verdiği zayiat 500’ün üzerindedir. Pakistan’ın verdiği zayiat 10 bin civarındadır. Amerika’nın Kore’de verdiği
zayiat 74 bindir, bunun 66’sı ölüm şeklindedir. Şimdi, Kanada’yla düşünün Türkiye’yi düşünün, hiç kimseyle problemi
olmayan bir ülke, ama Operation Enduring Freedom denen en sıcak bölgeye askerlerini gönderebilmiştir, ülkesinin ve
insanlığı menfaati bakımından.
Biraz evvel ifade ettiğim hususlarda da ortaya konduğu gibi, Habur kapısındaki olayları tasvip etmek elbette
mümkün değildir, bunu en şiddetli şekilde Başbakanımız ifade etmişlerdir, ben, tek bir vatandaşımızın da tasvip ettiğini
zannetmiyorum.
GÜROL ERGİN (Muğla) – İlk gün “Güzel manzara” dedi grupta memnuniyetini ifade etti, üç gün sonra sizin
dediğinizi ifade etti Sayın Bakan.
BAŞKAN – Müsaade edin efendim, Sayın Bakan konuşsun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oradaydı!
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) – Şimdi, ordu mallarının denetlenmesiyle ilgili
husus, 2006 yılında Sayıştayla beraber kabul edilen bir yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Yeni Sayıştay Kanunu,
ordu malları denetlenmediği için değil, iki husus sebebiyle çıkarılmaktadır. Birincisi, 1050 sayılı Kanun yerine 5018 sayılı
Kanun gelmiştir, bidayeten zimmettar sayılan saymanlar devreden çıkmıştır, bunun yerine birilerini koymak gerekir.
İkincisi, Avrupa Birliği, Sayıştayın daha etkin olmasını istemektedir. Sayıştayın yalnız Silahlı Kuvvetler bakımından değil,
her bakımdan daha etkin olmasını istemektedir ve yeni hazırlanan kanun da huzurunuza bu yönüyle gelecektir. Özellikle
Sayıştayın hükûmeti denetleme konusunda, mali denetim konusunda sizin eliniz kolunuz olması hususu ümit ediyorum
daha da fazla kuvvetlendirilecektir.
Silahlı Kuvvetlerin teçhiz edilmesinde kara, deniz, hava ayrımı yoktur. Nerede ihtiyaç varsa orası teçhiz
edilecektir. Bir arkadaşımız, tehdit denizden mi geliyor dedi, bir başka arkadaşımız da ekonomik zonda yeterince hareketli
olmadığımızı ifade etti. Ekonomik zonda yeterince hareketimiz vardır ve son denizaltı da Türkiye’ye Ege’de ve Akdeniz’de
daha etkili olmamızın bir aracı olarak on yıllık planda konmuştur.
MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Sayın Bakan, orada bir yanlış anlaşılma var. Orada o vatandaşımızın ifade
ettiği, ordumuza alınan denizaltılar tenkit edilmedi. Türkiye’nin şu anda içeriden çökertilmekte olduğu bir noktada denizaltı
alınmasının bile, orduya bu kadar destek veren bir vatandaşımızın denizaltı alınmasını bile tenkit edebildiğini söyledim.
Yani, içerideki perişanlığınızı vurguladı vatandaş, onu kastettim. Yoksa ordumuzun donatılmasını isteyen bizleriz.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) – Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz, bütün NATO
harekâtında diğer NATO üyelerinin zafiyet gösterdiği yerlerde dahi en mükemmel şekliyle katılabilmektedir ve şu anda
materyal olarak yüzde 90’ın üzerinde yerli malı kullanmaktadır. Bu yüzde 44 fiyatladır, fiyatla alakalıdır. Çünkü, bugün
CSF uçağıyla belki Kara Kuvvetlerinin pek çok şeyini donatmak mümkün, bir tek uçak parasıyla. Onun orada fark
etmektedir.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Irak’ta hiç çalışmıyor, NATO’da çalışıyor ama aşağıda teröristlerin üzerinde hiç
çalışmıyor!
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) – Efendim, bir başka arkadaşımız, yurt dışı
transferlerin artış sebebini sordu, bütçeyle alakalı bir konu. NATO katkı payları artmış, bir de belli projelere destek vermeyi
düşünmüşüz, onlarla ilgili.
Şimdi, bu uzman erbaş meselesinin çok önemli olduğunu biz de biliyoruz. Yani, buna biraz daha eğer müsaade
ederseniz derinliğine girmek istiyorum. Jandarma uzman çavuşları daha düzenli, onlar daha yerleşmiş ve âdeta
astsubaylar gibi önlerini görebilecek bir teşkilattırlar. Ancak, uzman erbaşların mukaveleli olmaları pek çok sıkıntıyı da
beraberinde getirmektedir, çünkü bu yeni denediğimiz bir husustur. Neler yapmışız? Rütbe bekleme sürelerinin yeniden
düzenlenmesi sağlanmış, personelin ocak, şubat ayları dışında temmuz, ağustos ayları içinde de takdir hakkı olmaksızın
emekli olabilmeleri sağlanmış, görev sırasında yaralananların tedavisinde iyileştirmeler getirilmiş, eğitimleri garnizon
süresinden sayılmış, devlet memurluğuna müracaatları kolaylaştırılmış, ayrıca astsubaylığa geçişlerinde eşit haklar
tanınmış, tabanca verilmiş, askerî hastane bulunmayan yerlerde sağlık hizmetlerinden bedava istifade etmeleri sağlanmış.
Astsubaylar hakkında üstçavuş ve kıdemli çavuş bekleme süreleri üç yıldan altı yıla çıkarıldı, sizler yaptınız bunu,
haberiniz var; subaylığa müracaatın öne çekilmesi, yedinci, dokuzuncu hizmet yılından beşinci yıla; personelin ocak, şubat
ve temmuz ayları içerisinde emekli olabilmeleri sağlanmış, kendi nam ve hesaplarına üst eğitim yapanların hakları
tanınmış, maaş farklarıyla rütbe terfii paralel hâle getirilmiş, eğitim süresi dört yıla çıkan astsubay hazırlama okulu
öğrencilerine harçlık verilmesi sağlanmış.
Sayın Başkanım, ne kadar süre kaldı?
BAŞKAN – Sayın Bakanım, tamamlayabilirseniz…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) – Evet, dört dakikam kaldı deniyor.
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Sorulara yazılı cevap vereyim müsaade ederseniz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) – Son birkaç şey söylemek istiyorum. Beni
istediğiniz gibi tenkit edebilirsiniz, bu, elbette bana ancak faydalı olur. Partimizi de tenkit edebilirsiniz, hükûmeti de,
affedersiniz iktidarı da tenkit edebilirsiniz ama bazı ifadelerde “Hükûmet zaafı, Hükûmet şu durumlara düştü, Hükûmet
şöyle” denmesinden Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti mi kastediliyor diye doğrusu taaccüp ettim. Yani, parti, hükûmet,
iktidar, beni nasıl istiyorsanız öyle tenkit edin, ben bunları memnuniyetle karşılarım ama son sözüm bu olsun. Türkiye
Cumhuriyeti nasıl bir tek Silahlı Kuvvetleri varsa bir tek Hükûmeti var. Elbette Hükûmeti uygun şekilde tenkit etmek de
Anayasal haktır, ama o ifadelerden ben doğrusu rahatsızlık hissettim, belki hata ediyorum ama zannediyorum vatandaşlar
da duysa, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetidir diye rahatsızlık hissederler.
Efendim ben tekrar teşekkür ediyorum. 10 Kasımda böyle bir zaman ayırdınız bize ama biliyorum ki, 10 Kasım
matem günümüz değil, kendi kendimize gelmemizin, bize bırakılan mirası yeniden idrak etmemizin bir günüdür. Biz de
Bakanlık olarak bu yolda elimizden geleni yapmaya, bütün teşkilatımız olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Hepinize tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakanımız.
Değerli arkadaşlar, kurum bütçeleriyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır.
Kurum bütçelerinin oylamasına geçiyoruz.
Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı bütçelerinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2010 yılı bütçeleri ile 2008 yılı kesin hesapları okundu,
oylandı, kabul edildi.)
BAŞKAN – Böylece, Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı bütçe ve kesin hesapları kabul
edilmiştir.
Bir önergemiz var, önergeyi okutup, oylayacağım.
ÖNERGE
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığının 2010 yılı merkezî yönetim bütçesiyle ilgili 2010 yılı gizli fiili kadrolarının
görüşülebilmesini teminen İç Tüzük’ün 32’nci maddesi uyarınca kapalı oturum kararı alınmasını arz ve teklif ederim.
Mehmet Vecdi Gönül
Millî Savunma Bakanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlar, İç Tüzük’ün 32’nci maddesi gereği Sayın Bakanın Komisyonda kalmasını uygun göreceği
görevliler dışındaki görevliler ile basın ve komisyon üyesi olmayanların salonda bulunmamaları gerekmektedir, bu hususa
uyulmasını rica ediyorum. Seslendirme ve kapılar kapatılacaktır.
Kapanma Saati: 14.18

