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İÇİNDEKİLER

Sayfa

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
II.- AÇIKLAMALAR
1.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, bakanlara sordukları
soruların cevabının sağlanması konusunda Başkanlık Divanının inisiyatif
almasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
2.- Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in, salonda bulunan bütün
koruma görevlilerinin, salona girme yetkisi olmayanların dışarı alınmasını ve
müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
3.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Komisyon Başkanını,
konuşulurken müdahalelerde adaletli davranmaya tekrar davet ettiğine
ve konuşma sürelerini kısma gayreti içinde olmamak gerektiğine ilişkin
açıklaması
4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, dışarıda çalışan lüks araçlara
ilişkin açıklaması
5.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Komisyon Başkanının,
sürekli telefonla konuşan İçişleri Bakanını konuşmaları dinlemesi yönünde
uyarması gerektiğine ilişkin açıklaması
6.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Komisyon Başkanına,
Komisyondaki fiziki saldırının önüne geçmek için gerekli tedbirleri alma
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çağrısını yaptığına ve partisine karşı hakaretleri tutanaklardan tespit edip gerekli işlemleri
yapmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
7.- Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un, Komisyon Başkanından, fiziki saldırıyı
varsa kameralardan tespit ettirip işlem yapmasını rica ettiğine ilişkin açıklaması
8.- Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’nun, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in
bugünkü bütçe üzerinde yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
9.-Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un
HDP Eş Genel Başkanına yönelik sözlerinden dolayı özür dilemesi ve sözlerini geri alması
çağrısına ilişkin açıklaması
10.- Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın
yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
11.- Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün bugünkü
bütçe üzerinde yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ve Bursa Milletvekili İsmail
Tatlıoğlu’nun yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.-Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Konya
Milletvekili Abdüllatif Şener’in yaptıkları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin
açıklaması
2.- Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Kayseri
Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un yaptıkları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin
açıklaması
3.- Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın, İç Tüzük hükümleri gereği üyelerin temiz bir
dil kullanma ve uygun bir üslupla konuşması gerektiği uyarılarını tekrarladığına ilişkin
açıklaması
IV.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER
A) KANUN TEKLİFLERİ
1.- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri
a) İçişleri Bakanlığı
b) Emniyet Genel Müdürlüğü
c) Jandarma Genel Komutanlığı
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı
d) Göç İdaresi Başkanlığı
e) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
V.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1.- Komisyonda grupların ve milletvekillerinin söz hakkını kullanma usulüne ilişkin
görüşme
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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu saat 11.06’da açılarak sekiz oturum yaptı.
Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bakanlara sordukları soruların cevabının sağlanması
konusunda Başkanlık Divanının inisiyatif almasını talep ettiğine ilişkin açıklama yaptı.
Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, salonda bulunan bütün koruma görevlilerinin, salona girme
yetkisi olmayanların dışarı alınmasını ve müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ettiğine ilişkin
açıklama yaptı.
Samsun Milletvekili Erhan Usta, Komisyon Başkanını, konuşulurken müdahalelerde adaletli
davranmaya tekrar davet ettiğine ve konuşma sürelerini kısma gayreti içinde olmamak gerektiğine
ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dışarıda çalışan lüks araçlara;
Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Komisyon Başkanının, sürekli telefonla konuşan İçişleri
Bakanını konuşmaları dinlemesi yönünde uyarması gerektiğine;
Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Komisyon Başkanına, Komisyondaki fiziki saldırının önüne
geçmek için gerekli tedbirleri alma çağrısını yaptığına ve partisine karşı hakaretleri tutanaklardan tespit
edip gerekli işlemleri yapmasını talep ettiğine;
Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Komisyon Başkanından fiziki saldırıyı varsa
kameralardan tespit ettirip işlem yapmasını rica ettiğine;
Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in bugünkü bütçe üzerinde
yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine;
Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un, HDP Eş Genel
Başkanına yönelik sözlerinden dolayı özür dilemesi ve sözlerini geri alması çağrısına;
Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın yaptığı
açıklamasında geçen bazı ifadelerine;
Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün bugünkü bütçe üzerinde
yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’nun yaptığı
açıklamasında geçen bazı ifadelerine;
İilişkin açıklama yaptı.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz,
Diyarbakır Milletvekili GaroPaylan ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in yaptıkları
açıklamalarında geçen bazı ifadelerine;
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Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un yaptıkları
açıklamalarında geçen bazı ifadelerine;
İç Tüzük hükümleri gereği üyelerin temiz bir dil kullanma ve uygun bir üslupla konuşması
gerektiği uyarılarını tekrarladığına;
İlişkin açıklama yaptı.
Komisyonda grupların ve milletvekillerinin söz hakkını kullanma usulüne ilişkin görüşme yapıldı.
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanun Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri görüşmelerine devam edilerek;
İçişleri Bakanlığının,
Emniyet Genel Müdürlüğünün,
Jandarma Genel Komutanlığının,
Sahil Güvenlik Komutanlığının
Göç İdaresi Başkanlığının,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının,
Görüşmeleri tamamlanarak,
2022 yılı bütçeleri ile 2020 yılı kesin hesapları kabul edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, 23 Kasım 2021 Salı günü saat
10.00’da toplanmak üzere saat 21.03’te toplantıya son verildi.
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22 Kasım 2021 Pazartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati:11.06
BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, Sayın
Bakanım, değerli Bakan Yardımcılarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli bürokratları,
basınımızın değerli temsilcileri; Başkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Komisyonumuzun 20’nci Birleşimini açıyorum. (*)
Gündemimizde İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın bütçe, kesin
hesap ve Sayıştay raporları bulunmaktadır.
Sayın Bakanımıza sunumları için söz vereceğim ama öncesinde usul tartışması anlamında bir söz
talebi var.
Sayın Paylan, buyurun.
II.- AÇIKLAMALAR
1.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, bakanlara sordukları soruların cevabının sağlanması
konusunda Başkanlık Divanının inisiyatif almasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, değerli bürokratlar, Sayın Bakan, değerli basın emekçileri ve bu
salonda bize hizmet eden değerli emekçiler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, bütçe görüşmelerinde son haftaya girdik ve şimdiye kadar olan görüşmelerde, siz,
Sayın Bakanlara sorulara cevap vermeleri için bir süre verdiniz, bizler yaklaşık on iki saat konuşuyoruz
ve yüzlerce soru soruyoruz ama Sayın Bakanlar bu soruların çok az bir bölümüne cevap veriyorlar ve
siz, geri kalanına yazılı cevap vermeleri için süre veriyorsunuz.
Sayın Başkan, şu ana kadar bu süreye çok az sayıda Bakan uydu ve Bakanların büyük çoğunluğu bu
süreye uymadılar. Cevap veren Bakanlar da sorulara seçerek cevap verdiler Sayın Başkan maalesef yani
netameli görmedikleri bazı sorulara cevap verdiler ama kendilerince sorun gördükleri veya açıklamak
istemedikleri konularda cevap vermediler ve bu konuda takibi de siz yapmadınız. Sayın Başkan, artık
son haftaya girdik, bu konudaki takibi yapmanızı rica ediyorum ve bu cevapların behemehâl bize
ulaşmasını talep ediyorum çünkü biz, şu anda, muhalefet şerhiyle ilgili çalışmalarımıza başladık.
Sayın Başkan, bugün de İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşeceğiz ve biz, Sayın Bakanın kendisine
yıllardır çok sayıda soru sorarız hukuk dışına çıktığı işlemlerle ilgili ama bu sorulara Sayın Bakan
kapanışta cevap vermemeyi tercih eder.

*

Coronavirüs salgını sebebiyle toplantı salonundaki Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, katılımcılar
ve görevli personel maske takarak çalışmalara katılmaktadır.
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Sayın Başkan, bugün, sizden istirhamım, talebim: Sayın Bakana kapanışta yarım saat değil,
istediği kadar süre vermeniz. Özellikle kamuoyunun merak ettiği “10 bin dolar alan siyasetçi kim?”
veya seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanan...
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Paylan, usul hakkında söz...
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Usul hakkında konuşuyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Suistimal etmeyelim, usul hakkında söyleyeceğiniz bir şey varsa
söyleyin.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – ...kayyumların yaptığı yolsuzluklarla ilgili cevap vermesi veya
Hrant Dink cinayetinde parmağı olan kişilerle ilgili...
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bakın, bugün gün boyu müzakereler yapılacak.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – ...bildiklerini şu ana kadar anlatmadı Sayın Başkan. Bunlarla ilgili
biz Sayın Bakana yazılı soru önergeleri verdik, yüzlerce yazılı soru önergesi Sayın Bakanın masasında
bekliyor ama bunlara cevap vermemeyi tercih ediyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, burası denetim yapılan bir yer ve hesap verilen yer.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum Sayın Paylan.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, Sayın Bakanlar buraya hesap vermek için geliyor.
Sayın Başkan, bu soruların cevabının sağlanması konusunda Başkanlık Divanının inisiyatif
almasını talep ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum, tamam, fikrinizi söylediniz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kapanışta, özellikle mükerrer sorulan sorulara öncelik verilmesi
ve bu konuda özellikle “10 bin dolar alan siyasetçi kim?” sorusuna cevap vermesi için, o konuyla
başlaması için sizden çağrıda bulunmanızı talep ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, Sayın Paylan, söylediniz fikrinizi.
Teşekkür ediyorum.
Sayın Abdüllatif Şener, buyurun.
2.- Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in, salonda bulunan bütün koruma görevlilerinin, salona
girme yetkisi olmayanların dışarı alınmasını ve müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ettiğine
ilişkin açıklaması
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Başkan, Sayın Bakan... (Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hatibe söz verdim, dinleyelim lütfen.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Nedense ben konuşmaya başlayınca benden fazla sayın üyeler
konuşuyorlar.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
görüşülmeye başlandığında, ilk gün, bir hatırlatmada bulunmuştum. Bazı bakanlar Komisyonumuza
bütçelerini sunmak üzere geldiklerinde çok yoğun bir kalabalık oluyor, hatta şu arkamızdaki duvar
yerine perdeyle kesilmiş olan bölümün arkası koruma görevlileriyle doluyor. Bu, bütçe müzakerelerinin
adabına, edebine uymaz. Yasama organı ayrı bir erktir, yürütmeden bağımsızdır ve bütçeye karar verecek
olan yer bu Meclistir, Komisyondur. Dolayısıyla silahların gölgesi altında Mecliste bütçe müzakeresi
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olmaz. Bütçe müzakeresinin özgür, bağımsız milletvekili iradesiyle birlikte yürümesi lazım. Onun için,
lütfen, salonda bulunan bütün koruma görevlilerinin, bu salona girme yetkisine sahip olmayan kim
varsa hepsinin dışarı alınmasını ve müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ediyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Doğru söylüyor, çok doğru.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.-Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Konya Milletvekili
Abdüllatif Şener’in yaptıkları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, usul hakkında bir iki şey söyleyip sonra
bürokrat arkadaşlarımızı tanıyıp sunuşa geçeceğiz.
Sayın Paylan, bu sorulara cevaplarla ilgili hususu geçen yine dile getirmiştiniz. Bu konuları tek tek
takip ediyoruz. Yazılı da gönderdik bakanlıklarımıza, sözlü de uyarılarımızı yapıyoruz, bundan sonra
da hızlandırma yönünde takip etmeye devam edeceğiz ama şimdi boyacı küpü de değil, hızla gelsin
diye…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – On gün verdiniz, sizin verdiğiniz sürelere uymuyorlar.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Dolayısıyla bunun takibini yapmaya devam edeceğiz ama
içeriğini belirleme hakkına sahip değiliz. Siz cevabı yeterli bulursunuz, bulmazsınız; o ayrı bir tartışma
ama biz cevapların hızlı, zamanında gelmesi noktasında hem yazılı hem sözlü hatırlatmalarımızı
yapmaya devam edeceğiz, takibimize devam edeceğiz, bundan hiçbir şeyiniz olmasın.
Kapanışta sözle ilgili, Sayın Bakanın da takdiri tabii ama arzu ederse biz ilave söz taleplerini
karşılıyoruz zaten ama yerleşik bir usulümüz var bu Parlamentoda, yeni bir şey değil, yıllardır bazı
konulara sözlü cevap verilir bazı konular da sonradan yazılı cevaplanır, bugün de farklı bir şey olacağını
düşünmüyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Cevap vermiyorlar Sayın Başkan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bu korumalar konusunda, Sayın Şener’in dile getirdiği hususta
da yine bu süreç başlarken bütün bakanlıklarımıza yazı yazdık, yeterli ölçünün… Yani abartılı bir şey
olmaması anlamında bütün bakanlıklarımıza bu konuda gerekli yazıyı yazdık. Şu anda, salonumuzda
herhangi bir polis arkadaş bulunmuyor, öyle bir şey söz konusu değil.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Perdenin arkası dolu Sayın Başkan.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Perdenin arkasını nasıl görüyorsun?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Koruma arkadaşlarımız belli sınırlar içinde kendi görevlerini
yapıyorlar.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Perdenin arkası…
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Nasıl görüyorsun, kalp gözün mü açık?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bugünkü asıl problemimiz…
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Görüyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Şener, bir saniye, bir saniye…
Bugünkü problemimiz, çok sayıda arkadaşımız var salonda, pandemi şartlarındayız. Bakın,
şu anda, benim gördüğüm manzara sağlıklı bir çalışma ortamı değil. Bu 21 kişilik… Sağımdaki
arkadaşlar için söylüyorum: Bu salon 21 kişi için ayarlanmış durumda, şu anda muhtemelen 35-40 kişi
oturuyor, şu anda böyle bir manzara var; bu, pandemi şartlarında sağlık açısından doğru değil. Ben,
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özellikle arkadaşlarımızı uyarmak istiyorum, belli bir saatten önce zaten söz hakkı gelmeyecek değerli
arkadaşlar. Özellikle, Komisyonumuza misafir ettiğimiz değerli milletvekilleri için söylüyorum: Sağlık
şartları açısından öğleden sonra, belli bir saatten sonra gelirse arkadaşlarımız daha sağlıklı bir çalışma
ortamı oluşturmuş olacağız. Şu an benim gördüğüm manzara sağlıklı bir çalışma ortamı manzarası
değil, arkadaşlarımız neredeyse omuz omuza oturur vaziyette, bunun takdirini sizlere bırakıyorum,
fazla da söz söylemek istemiyorum.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakanın konuşmasını dinleme hakkımız yok mu?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bakanın konuşması canlı olarak veriliyor zaten, televizyonlardan
da izleme imkânına sahipsiniz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Nereden veriliyor?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bakan Bey konuştuktan sonra kameralar gidiyor. Dolayısıyla
Sayın Bakanın konuşmasını odalarınızdan da başka yerlerden de…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Nereden canlı veriliyor?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Meclisin muhtemelen… Canlı yayın yokmuş, affedersiniz,
yanlış söylemişim. Tamam, hata yaptık değerli kardeşlerim, ben de insanım, hata yaptım, canlı yayın
olmayabilir ama başka vasıtalarla izlemeniz noktasında, arkadaşlarımız teknik olarak baksınlar. Fakat
buradaki ortam, şu anda, sağlıklı bir çalışma ortamı değil, onun altını çizmek isterim.
Şimdi, bürokrat arkadaşlarımızı bir tanıyalım. Önce Bakan Yardımcılarımızdan başlayalım.
Buyurun lütfen.
(Bürokratlar kendilerini tanıttı)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, tamamladık galiba.
Teşekkür ediyorum; bütün arkadaşlarımıza “Hoş geldiniz.” diyorum.
Şimdi, sunumlarını yapmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya söz veriyorum.
Sayın Bakanım, süreniz otuz dakikadır, gerekirse bir miktar artıracağım, ilave söz hakkı vereceğim.
Buyurun, Sayın Soylu.
Süreniz otuz dakikadır.
IV.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER
A) KANUN TEKLİFLERİ
1.- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/283 ) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanun Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri(**)
a) İçişleri Bakanlığı
b) Emniyet Genel Müdürlüğü
c) Jandarma Genel Komutanlığı
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı
d) Göç İdaresi Başkanlığı

**
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e) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Başkan, konuşmama başlamadan önce konuşma
metninde ufak bir redaksiyon oldu. Zannediyorum, on dakika içerisinde tüm milletvekillerimize takdim
edecekler. Onun için, gecikmeden dolayı kusura bakmasınlar.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada
bulanan çok kıymetli mesai arkadaşlarım, Meclisimizin çok saygıdeğer çalışanları, basınımızın çok
değerli temsilcileri ve burada bulunan çok kıymetli katılımcılar; İçişleri Bakanlığı 2022 yılı bütçe
teklifini değerlendirmelerinize sunmak üzere söz almış bulunuyor; heyetinizi saygıyla ve hürmetle
selamlıyorum.
İnşallah, Gazi Meclisimizin takdirleriyle hayata geçecek olan 2022 bütçesinin ülkemiz ve milletimiz
için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yoğun mesainizden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna teşekkür
ediyorum.
Sözlerime başlarken, İçişleri Bakanlığı çatısı altında birlikte görev yaptığımız tüm mesai
arkadaşlarımı, kıymetli personelimizi, bu fedakârlığı paylaşan kıymetli ailelerini sevgi ve saygılarımla
selamlıyor; hizmetkârı olduğumuz bu ülkenin, hizmetkârı olduğumuz bu aziz milletin selameti için
şehit düşmüş tüm vatan evlatlarımızı, gazilerimizi, dün trafik denetimi sırasında ehliyetsiz ve alkollü
bir sürücünün şehit ettiği polis memurumuz Yusuf Ceylan kardeşimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd
ediyorum.
Şimdi, müsaadenizle İçişleri Bakanlığının 2022 bütçe teklifini arz etmek isterim. İçişleri Bakanlığı
2022 yılı ödenek teklifi toplam 116 milyar 559 milyon 527 bin Türk lirasıdır, Bakanlık merkez birimleri
bütçesi 14 milyar 734 milyon 260 bin liradır, bağlı kuruluşlar bütçe toplamı 101 milyar 825 milyon
267 bin liradır; Emniyet Genel Müdürlüğü 56 milyar 996 milyon 86 bin liradır, Jandarma Genel
Komutanlığı 35 milyar 996 milyon 445 bin liradır, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 milyar 917 milyon
657 bin liradır, Göç İdaresi Başkanlığı 4 milyar 493 milyon 997 bin liradır, AFAD Başkanlığı 2 milyar
421 milyon 82 bin liradır. Teklifimizin 109 milyar 313 milyon 59 bin lirası cari ödenekler, 7 milyar 246
milyon 468 bin Türk lirası yatırım ödeneği olup cari giderdeki geçen yılla aradaki artışın yüzde 84’ü
personel gideridir. Bütçe verileri de zaten yansıda heyete arz edilmektedir.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu yıl, sizlere önceki yıllara göre daha detaylı, görev
alanlarımızla ilgili her türlü resmî veriyi bulabileceğiniz 398 sayfalık bir kitap takdim ettik. Şimdi
gerçekleştireceğimiz sunumda ise stratejilerimizi nasıl oluşturduğumuz, Türkiye’nin ve İçişleri
Bakanlığının politika seti, projeler, teknolojik dönüşümler ve elbette ki bunların sonuçları var. Takdir
edersiniz ki bütün bunlar küresel gelişmelerden, etrafımızdaki coğrafyada yaşanan olaylardan,
Türkiye’nin iç dinamiklerinden bağımsız düşünülemez. Bunlar sadece bir Bakanlığın kendi stratejileri
değil, Hükûmetimizin uzun süreli politikalarının parçalarıdır.
Bulunduğumuz yüzyılın son on yılı bize çok farklı bir küresel okuma sundu. Vietnam’da,
Afganistan’da 20’nci yüzyıldaki küresel güç mücadelesinin başarısızlığını ancak hep birlikte üç ay
önce Afganistan’dan kalkan ABD uçağı sahnesiyle hatırlayabildik. Küresel askerî harcamanın yüzde
39’unu tek başına yapan aynı ülkenin sağlık sistemi Covid-19 virüsüne teslim oldu. Salgında Avrupa
Birliği içinde yaşananlar hâlâ hafızamızdadır. Batı’da 2008 global krizinden göç krizine kadar hiçbir
küresel sorunda şaşkınlıktan başka bir tavır göremedik. Kırk yılda kurulan Avrupa Birliği, bugün, on
yıllık göç sorunu yüzünden dağılmayı konuşuyor. Almanya sel afet bölgesine üç ay boyunca neredeyse
yaklaşamadı. Orman yangınları ABD ve Kanada’da aylarca sürdü. Dünya son iki yılda beklenmedik
şekilde salgın, ekonomi, göç ve enerji kriziyle karşı karşıya kaldı, buna bir de artan afetsellikleri
ekleyelim. Görünen o ki dünyaya liderlik etmeye çalışan Batı literatürdeki ifadesiyle sanayi
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toplumundan risk toplumuna geçmiş, ürettiği küresel sorunlar bumerang gibi kendisine dönmüştür.
Eskiden Birleşmiş Milletler, NATO gibi yapılar ülkeler arasındaki küresel sorunda küresel çözümler ve
küresel rehberlikler üretirdi, şimdi bunu yapamıyor veya yapmıyorlar. Ülkeler küresel sorunlarıyla karşı
karşıya yalnız başına kalıyor ve sadece bu sorunlara direnen, tedbir alabilen ülkeler bir şekilde ayakta
kalabiliyor veya daha az maliyetle karşı karşıya kalıyorlar. Bu tablonun bir getirisi olan, sosyolojiden
siyasete kadar her alanda yükselen marjinalleşme, bugün, küresel sistemin dengesini altüst ediyor,
bunu burada söylemek isterim. Bugün, Avrupa, hiç beklemediğimiz şekilde marjinalleşmenin etkisi
altındadır, etrafımızdaki coğrafyada da durum farklı değil. Batı, kendi sorunlarını Orta Doğu’dan
Balkanlar’a, Kafkaslar’dan, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar Doğu’ya yıkmıştır, bunun da en ortasında
biz varız. Coğrafyamız ve burada yaşayanlar Batı’nın bu beceriksizliğinin maliyetini tarihleriyle,
medeniyetleriyle, ekonomileriyle ve canlarıyla ödemektedirler. Bütün bu tablonun oluşturduğu içeride
15 Temmuz ihanet girişimi, sınırın ötesinde şubesi YPG’yi açan PKK yatırımcılarının Kandil’den
güney sınırı boyunca Akdeniz’e kadar bir terör koridoru açma ve bir terör devleti kurma gayreti,
DEAŞ’ın sınırımıza gelmesi, tarif ettiğim küresel sebeplerin ürettiği ve bize yönelen sorunlardır.
Türkiye, bütün bu tabloyu büyük bir soğukkanlılıkla ve olgunlukla karşılamış, 21’inci yüzyılın
başından itibaren uyguladığı politikalardan taviz vermeden bu iklimi yönetebilmiştir. Bunu yaparken de
ülkesinin menfaatlerini korumuş, Batı’nın aksine insani değerlerden uzaklaşmamış, gelecek nesillere
eski Türkiye’deki tehditlerden arınmış ve bir daha yaşanmayacağı bir ülke bırakmanın gayretinde ve
mücadelesinde olmuştur. Türkiye, millî iradeden aldığı güçle 15 Temmuz’u bastırmış, FETÖ’nün tüm
ana bileşenlerini çökertmiş, Azerbaycan’da kardeşliğinin gereğini yerine getirmiş, bir değerler ittifakı
olarak tanımladığımız Cumhur İttifakı’ndan aldığımız güçle Doğu Akdeniz’de, Libya’da, mavi vatanda
menfaatlerimizi ve oradaki halkların hakkını korumuş, güneyimizdeki terör koridoru hayalini üç büyük
operasyonla bitirmiş, müsebbibi olmadığımız göç, salgın, vekalet savaşları gibi konularda dünyanın
çaresizliğine teslim olmamış, Ayasofya’yı özlemlerimizle beraber buluşturmuş ve dünyaya da buradan
güçlü bir mesaj vermiştir. Tüm bunları yaparken de İHA teknolojisinde liderliğe oynayan, yazılım ve
savunma sanayisi ürünleri ihraç eden, son dört yıldır millî gelirine göre dünyada en çok insani yardım
yapan, sadece bölgesinde değil, küresel çapta da etkin, eskinin ilgi alanlarını bugün etki alanlarına
dönüştüren ve belki de hepsinden önemlisi özgürlükler alanını çiğneten değil, içeride ve dışarıda insani
güvenlik üreten bir ülke olmuştur. Yıllarca, Batı’nın teknolojisine, savunma sanayisine muhtaç olan
Türkiye’den, göreve gitmeleri için polis araçlarına benzin bulamayan Türkiye’den, bugün, vatandaşın
kayıp koyunlarını bile İHA’larla arayan bir Türkiye tablosuna gelebilmek bana göre takdiri hak eden
bir iştir.
İçişleri Bakanlığı, 21’inci yüzyılda faaliyetlerinin odağına önleyiciliği oturtmuştur. Bütün
stratejisinde, bütün tedbirlerinde, konvansiyonel kapasitesinde, vatandaşın güvenliğine ve
memnuniyetine yönelik attığı adımlarda insan haklarına saygı temelli, demokratik hukuk kuralları
çerçevesinde tehdidi uzakta tutma ve oluşmadan önce önleme yaklaşımı vardır. 15 Temmuz sonrasında,
Bakanlık yapımızda yaşadığımız sürecin yüksek bir kapasiteye dönüşmesi için strateji belgelerimizin,
dijital yapıların ve müktesebatımızın birbirini görebilmesini sağladık. Bu sayede Jandarma, Emniyet ve
Sahil Güvenlik birimlerimiz ortak operasyon yapabildiler. Deprem ve sel afetlerinde yine bu üç kolluk
gücümüz ve paydaşlarımız AFAD Başkanlığımız çatısında hayat kurtarabiliyor yani, özetle, herhangi
bir konuda birden fazla kurumun gücünü aynı anda kullanabiliyoruz. Terör, göç, afet, nüfus gibi önemli
başlıkların her birinde elde ettiğimiz memnuniyet verici sonuçlar bu yaklaşımın neticesidir.
Temel yaklaşım olarak;
1)Konvansiyonel gücümüzden vazgeçmiyor, sürekli güncelliyoruz.
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2)Teknoloji ve yapay zeka temelli, birbiriyle konuşabilen teknoloji ağırlıklı bir sistem kuruyoruz.
3)Yerli ve millîlik oranını sürekli arttırıyoruz.
4)Bakanlık içerisinde bir veri entegrasyonu yaklaşımı ortaya koyuyoruz.
5)Eğitimlerle kendimizi sürekli yeniliyoruz.
2021 yılında personelimize yönelik 2 bin çeşit eğitim düzenlenmiş ve yüz binlerce personelimiz bu
eğitime -mükerrerler dâhil- 4 milyon katılım gerçekleştirmiştir; 171 kitap ve 17 rapor yayınlanmıştır.
Uluslararası yazılım ödüllü 112 yeni nesil projemiz, İtalya’da uluslararası ödüle layık görülen KADES
projemiz, uluslararası ödüllü Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) projemiz, dünyada sadece 7 ülkede
olan, artık başka ülkenin biyometrik verisine ihtiyaç duymadığımız yerli ve millî Biyometrik Veri
Sistemi’miz, özel güvenlik sektörü hizmet platformu olan ÖGNET, patlayıcı maddelerle ilgili tüm iş
ve işlemlerin takip edildiği PATBİS, afet durumlarında iletişim ve yönlendirmeyi sağlayan AFAD Acil
Mobil Uygulamamız, ortak bir veri dili ve tüm verinin merkezden takibini amaçlayan, devletimizin
uzun zamandır üzerinde durduğu İVME, tüm kolluk birimlerimize tüm merkezden iletişim imkânı
sağlayan, jandarmayı, sahil güvenliği, polisi aynı telsiz sistemi içerisinde konuşturabilen GAMUS,
siber operasyon merkezimiz SOM, nüfusla ilgili hemen hemen tüm işlemleri yapabilen nüfusmatikler,
EYP’leri etkisiz hâle getirebilen ilk yerli ve millî lazer silahı Eren, sadece İçişlerine ait güvenli
haberleşme sistemi Yıldız, EGM tarafından geliştirilen, dikey iniş kalkış yapabilen UÇBEY, kadına
şiddeti önlemede sonuç aldığımız yeni elektronik kelepçe merkezimiz ve bunun gibi daha pek çok yeni
markamız, tarif ettiğim bu anlayışımızın çıktılarıdır.
Saygıdeğer milletvekilleri, ekranda gördüğümüz kişi ve hikâye şu anda mizansen değil, Maide
Aktaş bir gerçektir. Daha da kötüsü, bu acı hikâyelerden binlerce var. Bu anne, Berlin’de evladının
peşinde olan, terör örgütünden koparmaya çalışan bir annedir.
Türkiye tam kırk yıldır terörle sınanmaktadır. Yıllarca Avrupa’nın en büyük derdi olan ETA terör
örgütünün kırk üç yıllık tüm eylemlerinde hayatını kaybeden insan sayısı sadece 829’dur; PKK’nın
sebep olduğu can kaybı sayısı ise 40 bin civarındadır. Yalnız 2016’dan bugüne kadar katlettiği sivil
vatandaş sayısı 408’dir; bu sayıya Bedirhan bebek ve annesi de dâhildir. Terörün kalkınmamıza
kentilyonlarca lira zararı olmuştur. Türkiye’yi dünya liginde görmek istemeyenlerin bugün de desteği
ve beklentisi terör ve terörizmdedir. PKK, DEAŞ, FETÖ bu toprağın imalatı değildir; geçtiğimiz
günlerde Hakkâri’de yakaladığımız zırh delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış
AT4 füzelerini kim gönderdiyse bu örgütün imalatçısı da onlardır.
Bugüne kadar, terörle mücadelede her hükûmet, Allah razı olsun, ellerinden geleni yapmışlardır.
Ne yazık ki imkânsızlıklar, siyasal istikrarsızlıklar, ekonomik çaresizlikler, yerli ve millî savunma
sanayisindeki eksiklikler, bizi, 21’inci yüzyılın başında dünyanın desteklediği bir terör ve istikrarsızlık
stratejisiyle karşı karşıya bırakmıştır. Geçmişteki acı ve kayıplarımız bize büyük bir tecrübe
kazandırmıştır. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 21’inci yüzyıla işte böyle bir başlangıç
yapmıştır.
Doğru, 2014’te 5.558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır. Doğru, terör
örgütü, eskiden, sadece Tunceli kırsalında 2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken bugün, Türkiye’nin
tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür. Doğru, terör eylemleri sayısı 2.817’den 190’ı
sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum insanları hedef alan 133 sayısına inmiştir. Allah’a hamdolsun,
bugün, şehirlerimizde huzur vardır, PKK kilitlenmiştir. PKK, bu yıl 5’i yurt dışından 48 kişiyi örgüte
katabilmişken, son beş yılda 1.043’ü ikna olmak üzere 2.072 örgüt mensubu gelip Türkiye Cumhuriyeti
devletine teslim olmuştur. Kato’dan Cudi’ye, Gabar’a kadar, Şenyayla’dan Cehennem Deresi ve Kutu
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Deresi’ne, Kazan Vadisi’ne kadar, Çemçe Madur’dan Sehi Ormanları’na kadar, Tendürek’e kadar terör
örgütünün bütün üs bölgeleri, bütün kampları tarumar edilmiş, tüm temel üslenme alanlarına, Allah’a
şükür, bizim evlatlarımız oturmuştur.
Peki, yıllardır Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlara karşı, Türkiye bu kapasiteyi nasıl üretti? Her
şeyden önce… (Gürültüler)
Ben gülmüyorum beyefendi, sürekli oradan gülerek bana bakma.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ne diyorsun?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ben terörle mücadele anlatıyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sen konuşmana baksana!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ben, terörle mücadele anlatıyorum! Ben konuşmama
bakıyorum, ben gülmüyorum. Sürekli oradan gülmeyin.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Densizlik yapma!
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ne oluyor ya!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ben, siz, mücadelelerle ilgili konuşurken…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sükûneti sağlayalım lütfen, sükûneti
sağlayalım.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – El hareketinde bulunma!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Konuşma! Haddini bil! Hadsiz!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – El hareketinde bulunma!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Haddini bil!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ben, terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya
çalışıyorum. El sallama! Parmak sallama!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sükûneti sağlayalım lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – El sallama, parmak sallama!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Herkes sırası geldiğinde fikirlerini söyleyecek. Rica ediyorum…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hoşuna gitmiyor değil mi?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tamam! Haddini bil!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Terörle mücadele yaptığımız hoşuna gitmiyor.
PKK’nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sen yalanlarını…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sırası geldiğinde herkes fikrini söyleyecek.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Orada biz şehit veriyoruz, şehit!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan, devam edelim sunumunuza.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Orada biz şehit veriyoruz! Orada evlatlarımız şehit
oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. (Gürültüler)
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Böyle bir şey yok!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Herkes haddini bilecek!
SALİH CORA (Trabzon) – Niye gülüyorsun!
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, herkes sırası geldiğinde kendi fikirlerini
söyleyecek. Sükûneti sağlayalım lütfen.
BURAK ERBAY (Muğla) – Temiz bir dile davet ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben, orada, Sayın Bakanın ne gördüğünü görmüyorum, onun
değerlendirmesini yapabilecek durumda değilim ama herkes sırası geldiğinde kendi fikirlerini
söyleyecek. Sakin olalım lütfen… (Gürültüler)
ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Sayın Bakanı temiz bir dile davet ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sakin olun.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – PKK’ya her evden 1 oy istediniz, HDP’ye her evden
1 oy istediniz. Unuttuğumuzu mu zannediyorsunuz! Unuttuğumuzu mu zannediyorsunuz! Hadi oradan!
Her evden oy istediniz.
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, birleşime on dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 11.37
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati:11.51
BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, 20’nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
Bir önceki oturumda bir tartışma yaşandı, o arada süreyi de durdurmadık, bu süreyi de tekrar ilave
edelim Sayın Bakanımızın konuşma süresine.
Şunu söylemek isterim: Meclisimizde zaman zaman hararetli tartışmalar olur, Plan ve Bütçe
Komisyonunda da zaman zaman bunu yaşıyoruz, bundan sonra da yaşayacağız. Siyasetin tabiatında
zaman zaman biraz hararetli, heyecanlı tartışmalar oluyor, bunu bir yere kadar hepimiz anlayışla
karşılıyoruz. Ama burada bir ortak çalışma yapıyoruz. Mümkün olduğunca kişiselleştirmeden,
birbirimize kişisel hakarete yönelmeden fikirlerimizi burada konuşturmamız lazım.
Türkiye demokratik bir ülke, burası da Gazi Meclisimiz. Değişik gruplar var, farklı fikirleri
var gruplarımızın elbette. Sayın Bakanın sunumundan sonra, gün boyunca, gerekirse sabaha kadar
oturacağız, tartışacağız, bütün gruplara söz vereceğiz; herkes kendi fikrini, eleştirisini, görüşünü ifade
edecek. Ama bu süreç içinde hepinizin desteğini istiyorum.
Bakın, burayı yönetmek kolay değil; şu anda sayıca da baktığımız zaman, ortama da baktığımız
zaman kolay bir ortam değil. Bütün gruplardan Divanımıza da yardımcı olmalarını ben özellikle
istirham ediyorum.
Fazla da tartışmamızın bir anlamı yok, sunumumuza devam edelim. Gün boyu müzakerelerimizle
herkes fikirlerini ortaya koyacak.
Sayın Bakanım, kaldığınız yerden sürenizi ekledik.
Buyurun lütfen, sunumunuza devam edin.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Öncelikle Erzurum’da yeni bir artçı deprem oldu
ama Allah’a şükür, çok fazla bir şey söz konusu değil; 4,7-4,8 civarında. Eskiden kalmış bir iki metruk
binanın yıkımı söz konusu.
Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Biz de geçmiş olsun diyoruz tüm Komisyonumuz adına.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Terörle mücadeleden bahsederken; her şeyden
önce, Türkiye, önemli bir strateji ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğindeki Türkiye, kendisine karşı kurulan tuzağı görmüş, bir daha bu ülkenin aynı bedelleri
ödememesi için terörle mücadele politikasında önemli bir değişikliğe gitmiştir.
Yeni stratejimizin bir başlığı, silahlı terörle mücadelenin yanı sıra, terörizmin tüm unsurlarıyla
da mücadele etmektir. Eskinin ret-inkâr politikalarını terk ettik. Öte yandan, oradaki kültürel yapıyı,
gelenekleri, örgüte eleman temininin önündeki en büyük engel olarak gördükleri aile yapısını
hedefleyen, inançlarımıza saldıran kültürel terörizmin önüne geçmeye çalıştık. Bunun yanı sıra, teröre
karşı acımasız, vatandaşa karşı, oradaki halkımıza karşı hizmetkâr olan yeni bir güvenlik konseptiyle,
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tecrübeli valisi, tecrübeli kaymakamı, tecrübeli yöneticisiyle sorun çözen ve katma değer üreten bir
yaklaşım ortaya koyduk. Belediyelerin kaynaklarını terör örgütüne aktaran, hem fiziki ve lojistik destek
sağlayan hem eleman temin eden hem de şehirlerde örgüt lehine bir baskı unsuru olan belediyelere
görevlendirme yaptık. Görevden aldığımız belediye başkanlarının ilk derece mahkemelerinden aldıkları
cezalar altı yüz doksan dört yıl dokuz yüz seksen sekiz ay üç yüz otuz sekiz gündür. Bu belediyeleri
vatandaşına hizmet üretir hâle getirdik. 6-8 Ekim ve çukur barikat olayları sırasında harabeye
döndürülen şehirleri, mahalleleri bugün çocuk oyun parklarıyla, sıcak asfaltla, kanalizasyon ve içme
suyu şebekeleriyle, turizm destinasyonlarıyla, kütüphaneler, gençlik ve kadın kültür merkezleriyle,
spor alanlarıyla donattık. Sadece 2019 yılından itibaren, bu belediyelerde 5,7 milyar borç ödemesi
yapıldı, 7,5 milyar yatırım gerçekleştirildi. Detaylarına elbette ki size takdim ettiğimiz kitabımızdan
bakılabilir veya bizzat gidip yerinde görülebilir.
Silahlı terörle mücadelede bir diğer politika yeniliğimiz “Tehdidi oluştuğu yerde yok etme.”
anlayışı oldu, sınır ötesi operasyonlarımızın temel mantığı budur. Kimse kusura bakmasın, Fransa
betonunu satarken, ABD silahını verirken, her ikisi kafa kafaya verip oradaki sosyolojiyi planlarken,
demografiyi değiştirirken biz karşıdan seyredemezdik. Sınır ötesi operasyonlarımız yapılmadan önce
PKK, PYD ve DEAŞ tarafından, sınırlarımızın karşı tarafından sınır ilçelerimizi, illerimizi taciz eden
tam 549 saldırı yaşandı. Bu rakamı unutmayın lütfen. İl ve ilçelerimize atılan havan, roket, silahlı
maket uçak ve benzeri unsurların toplamı 1.125, verdiğimiz şehit sayısı 30’u sivil olmak üzere 36,
yaralanan güvenlik görevlisi ve vatandaş sayısı da toplam 294’tür. Ve o dönemlerde Hatay’dan Urfa’ya
kadar, oradaki vatandaşlarımızın tereddüdü, tedirginliği, ne olacak sorusu ve güvenlik konusunda karşı
karşıya kaldıkları durum da cabasıdır. Kimse kusura bakmasın, Gazi Meclisin çatısının altında tezkereye
“hayır” oyu vermenin anlamı oradaki terör örgütünün tekrar yuvalanmasına -isteseler de istemeseler
de- izin vermektir; Gaziantep’e düşen 16 roket veya havan yetmemiş gibi, Kilis’e düşen 95 havan veya
roket yetmemiş gibi, Hatay’a düşen 84 roket ve havan, verdiğimiz şehitler yetmemiş gibi, Merasim
Sokak’ta, Ankara Garı’nda, Gaziantep’teki düğünde ve metropollerimizde yitip giden canlar yetmemiş
gibi bunların misliyle tekrar etmesine “Evet.” demektir. Burada, sınırda Türkiye’yi tehdit eden bir
anlayış var. Onlarca kez bedelini ödediğimiz, acısını çektiğimiz bir tehlikenin önlenmesi için yapılan
mücadeleye “Hayır.” denmesini, yeniden o bölgenin terör örgütünün hâkimiyetine bırakılmasına sebep
olacak bir “hayır” oyu verilmesini reddettiğimizi ve bunun tarihe not düşüldüğünü burada bir kez daha
ifade etmek istiyorum.
Bir diğer güvenlik stratejimiz, “Olay sonrası değil kesintisiz operasyon yapmaktır.” İlk on aylar
itibarıyla, kırsalda 2016’da 28 bin operasyon yapılıyordu, son beş yılda yüzde 154 artırdık, bu yıl
sayımız 103 bin operasyondur. Kıran, Kapan, Yıldırım gibi büyük operasyon serileri yaptık. Şu anda
Eren Operasyonları 15 bölgede bitti, kış versiyonu olan 6 tanesi devam ediyor. Bugün, şu anda,
kahramanlarımız 7’ncisine Bitlis Sarpkayalarda 680 kahramanımızla ve 38 timle beraber başladılar.
Allah onların burnunu kanatmasın, Allah ayaklarını, inşallah, her türlü tehlikeden sakındırsın. Sadece
Eren’de yani şu andaki kış operasyonlarında, kış Erenlerinde 167 terörist ve 1.057 mağara etkisiz
hâle getirildi. Bu stratejinin son ayağı da yüksek personel kapasitesi, yerli ve millî ağırlıklı yüksek
teknik kapasite kullanımı olmuştur. Bugün, Jandarma’daki profesyonellik oranı yüzde 83’tür, Sahil
Güvenlikteki profesyonellik oranı yüzde 100’dür. Sayılarını 79’a çıkardığımız yerli malı İHA ve
İKU’larımız, Jandarma için 9, Emniyet için aldığımız -Allah’a hamdolsun- 3 adet ATAK helikopterimiz,
2016’daki 1.632 İHA, SİHA, İKU uçuş saatini 2020’de 40.979 saate çıkarmamız içeride ve dışarıda
Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma ve Emniyet İstihbaratlar ve MİT arasında tarihin en
büyük uyumu, terörle mücadelede bugün elde ettiğimiz başarıyı getirmiştir. Sadece sınır içinde değil,
Hukurk’tan Avaşin Basyan’a, Metina’dan Garaya, Afrin’den Cerablus’a, El Bab’a kadar sınır boylarını
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roketlerle, füzelerle taciz edip hayatı yaşanmaz hâle getirmelerine imkân vermeyecek şekilde 3 sınır
ötesi operasyon gerçekleştirdik ve bu sayede Kandil’den Akdeniz’e uzanacak olan terör koridorunu
engelledik. DEAŞ’ın ilerlemesini ve etkinliğini durdurduk. Güney sınırımızın altında bir güvenlik
bölgesi oluşturduk ve tüm bunları yüksek bir hukuk, demokrasi ve insan hakları hassasiyetiyle yaptık.
Dünyada böyle bir mücadele verip bu alanı bu kadar hassas gözetmek bana göre takdiri hak etmektir.
Sivil toplum örgütlerini bile istismar ederek teröre kaynak sağlayanlara karşı, kepenklerin
kapatıldığı, kepenkleri kapatmayanları örgütün cezalandırdığı bir Türkiye’den, bugün, üretimin ve
sanayinin geliştiği; inanç, kültür, doğa turizmiyle doğu ve güneydoğuyu cazibe merkezi hâline getiren
Türkiye’ye geldik Allah’a şükürler olsun. Nasıl İstanbul Havalimanı’na, nükleer santrale, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü’ne, Kanal İstanbul’a “İstemezük.” denmişse; nasıl, rahmetli Özal zamanında ikinci
köprü, Demirel zamanında birinci köprü, Menderes zamanında barajlar yine aynı “istemezükçü”lerin
tahriklerine maruz kaldıysa, aynı şeyle Silvan Barajı’nın bombalanmasıyla, Şırnak-Cizre yolunun
yıllarca engellenmesiyle, Yüksekova Havalimanı’nda canların alınmasıyla, Ilısu Barajı’nı düşman
barajı görme anlayışıyla karşı karşıya kalınmış ama Allah’a hamdolsun bunlara pabuç bırakılmamıştır.
İşte, böylece doğu ve güneydoğunun makûs talihini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye,
bugün Cumhur İttifakı’nın gücüyle birlikte yenmiş, gündelik yaşamını değiştirmiştir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya hizmetin yanı sıra umut ve heyecan getirdik. Doğu ve Güney Doğu
Anadolu için her ildeki üniversiteler adımı kıymetli bir adımdır. Sözleşmeli öğretmenlerin -ilk önce- 4
artı 1’le gönderilmesi ve görevlendirilmesi kıymetli bir adımdır. Hastaneler, yollar, havalimanları, spor
salonları, gelişen şehirler, kayak merkezleri, oteller, kütüphaneler, gençlik ve kadın merkezleri, terörle
mücadelenin yanı sıra terörizmle mücadelenin en önemli unsurlarındandı ve hepsi kıymetli adımlardı.
Özellikle ret ve inkâr politikalarına karşı aldığımız tavır, halkımızın bütün değerlerine yönelik kabul
ve bunu, en temel insan hakkı olarak değerlendirmemiz ezberleri bozmuştur. Teröristi ininde bulurken
terörizme de hiçbir alanda fırsat vermeyen bu yaklaşım Türkiye’nin 21’inci yüzyılın kalanına da umutla
bakmasına sebebiyet teşkil etmiştir.
Peki, tüm bu mücadele neye yarıyor? Tüm bu mücadele ne sonuç üretti? Her şeyden önce
Türkiye terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı. PKK artık Türkiye’nin hafızasından silinmek üzeredir.
Elebaşılarının bile ümitlerinin tükendiğini Batı’ya yaptıkları sitem dolu çağrılarda hep beraber
görüyoruz. Bu mücadele başka ne sonuç üretti? Her şeyden önce doğu ve güneydoğudaki çocuklarımız,
Allah’a şükürler olsun, artık daha fazla doktor oluyor, daha fazla mühendis oluyor. Diyarbakır’ın,
Cizre’nin en işlek caddesinde Sanat Sokağı var, Munzur’da gondollar yüzüyor, Zap’ta, Beytüşşebap’ta
rafting yarışmaları yapılıyor, Hakkâri kayak merkezleri çalışıyor, Yüksekova’da festivaller yapılıyor.
Bu yıl ağustos ayında Ağrı Dağı’na her gün 500’ün, 600’ün üzerinde tırmanan ve başka yerlerden gelen,
Ağrı Dağı’nın o efsanesiyle buluşan insanlar oldu. Terör örgütünün eylem sayısı yüzde 95 azalırken,
attığımız bu adımlar sayesinde 2014’ten bugüne kadar doğu ve güneydoğu illerimizde lisanslı sporcu
sayısı yüzde 139,8; üniversite öğrenci sayısı yüzde 103,8; tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı yüzde
98,7; ticaret siciline kayıtlı faal üye sayısı yüzde 91,78; 100 bin kişiye düşen doktor sayısı yüzde 42,
öğretmen sayısı yüzde 32; OSB’lerde bulunan işletme sayısı yüzde 61 artmıştır.
Kıymetli milletvekillerimizin dinlemesini isterim, Hakkâri’ye gittim; bir kız çocuğumuz önümüzü
kesti, konuştuk “Üniversiteyi kazandım.” dedi. “Nereyi kazandın?” dedim. “Tıp fakültesi.” dedi. Tabii,
o anda ayırdına varamadım “Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah yardımcın olsun.” dedim. Sonra döndüm,
Valiye sordum “Bu yıl kaç kişi kazandı?” dedim, “19 kişi” dedi. Geçen yıl kaç kişi kazanmış? 4 kişi. Bir
önceki yıl kaç kişi kazandı? Sıfır. Bir önceki yıl kaç kişi kazandı? Sıfır. Bir önceki yıl kaç kişi kazandı?
Sıfır. Allah’a hamdolsun.,,

16

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 2

Buradaki milletvekili arkadaşlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’ye,
Cumhur İttifakı’na o çocukların umutları adına, o çocukların gelecekleri adına, doktor olup yarın şifa
dağıtacakları eller adına minnettarız, müteşekkiriz; anneleri adına minnettarız, müteşekkiriz. Onları
HDP binalarından dağa götüren terör örgütü mensuplarına imkân vermediği için bu millete minnettarız
ve müteşekkiriz. Allah bin kere razı olsun.
(HDP sıralarından gürültüler)
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İşine bak, işine!
KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Yalan!
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Yalan, yalan!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bu ve bunun gibi daha pek çok kriterin yanında
Diyarbakır’da sekiz yüz on bir gündür nöbet tutan 33 ailenin evladına kavuştuğu, 245 ailenin hâlen
bekleyişlerini sürdürdüğü evlat nöbetinin verdiği mesajı iyi okumak lazım.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, bu nasıl bir şey? Niye uyarmıyorsunuz?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Size de sıra gelecek fikirlerinizi söyleyeceksiniz, siz de
fikirlerinizi söyleyeceksiniz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İftira atıyor!
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Paylan, olanı söyle, olmayanı söyleme. Sayın Bakan, olanı
söylüyor, olmayanı söylemiyor.
(HDP sıralarından gürültüler)
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – IŞİD’i ve El Kaide’yi desteklemediniz mi?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sıra size geldiğinde fikirlerinizi söyleyeceksiniz.
Değerli arkadaşlar, sunumdan sonra, bütün gruplara söz vereceğim, herkes kendi fikrini söyleyecek.
Buyurun.
KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Adaletli olun.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Adaletliyim ben. Herkes kendi fikrini söyleyecek, herkes burada
konuşacak.
Buyurun.
İlave süre veriyorum, devam edin lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Çocuklarımızın mühendis olmasından, doktor
olmasından, öğretmen olmasından, hemşire olmasından, onların geleceği kucaklamasından büyük bir
onur duyuyoruz, memnuniyet duyuyoruz, Allah’ımıza hamdolsun ve bugün Diyarbakır Anneleri, şu
anda orada nöbet tutuyorlar, 245 Diyarbakır Annesi ve bir mesaj veriyorlar, aynı mesaj Diyarbakır’la
birlikte Hâkkari, Şırnak, Muş ve Van illerimizde de verilmektedir; mesaj şudur: “Artık yeni bir Türkiye
konuşmak lazım.” Bunu konuşacak olan PKK değildir, kalıntıları değildir, siyasi uzantıları hiç değildir,
terk ettiğimiz eski sistemler değildir; bu, evet, Batı ülkelerinin bize dayattığı zoraki kabuller asla
değildir.
“Terör örgütlerinin beta versiyonu” olarak adlandırdığımız FETÖ’yle mücadelemiz son
FETÖ’cüye ulaşma hedefiyle sürmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar 319 bin kişi gözaltına alınmış,
99 bin kişi tutuklanmıştır. Hâlen cezaevlerinde bulunan tutuklu hükümlü sayısı 22 bin 340’tır. Bugüne
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kadar Bakanlığımızdan 45 bin kişi ihraç edilmiş, 12 bin 847 kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin 509
kişi de görevlerine iade edilmiştir. Bu kitapçıkta -söylemeyi unuttum- karekod var, karekodla beraber
orada hareketli başka bilgiler de var; onlara ulaşabilmek elbette ki mümkündür.
Mahrem yapılanma, büfe-ankesör, örgütevi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik
olarak 77 bin operasyon yapılmış, byLock’ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Büfe-ankesörde
etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8.617’dir, oranı ise yüzde 37’dir; bunun altını çizmek isterim,
bir operasyonun ne kadar başarılı olduğunun, ne kadar isabetli olduğunun en önemli delillerinden bir
tanesidir. Yüzyılımızın önemli kırılmalarından birine sebep olan hem ülke içinde yaşattığı acılarla hem
de yanı başımızdaki 2 devletin devlet düzenini sarsmasıyla Batı’nın istikrarsızlık üretme araçlarından
biri olan DEAŞ terör örgütüne yönelik 2016 yılında yapılan operasyon sayısı 783, bu yıl sayımız ise
1.173’tür. Bu yıl yapılan operasyonlarda da 2.438 şahıs gözaltına alınmış, 487 şahıs tutuklanmıştır. Son
üç yılda 9 önemli terör eylemi engellenen DEAŞ, Allah’a hamdolsun, 31 Aralık 2016’dan sonra -ki
Reina saldırısıdır- ülkemizde herhangi bir eylem kabiliyeti gerçekleştirebilmiş değildir. Aşırı sol terör
örgütlerine yönelik 2021’deki 249 operasyonda toplam 615 kişi gözaltına alınmış, 6 terörist etkisiz
hâle getirilmiştir. Operasyonlar neticesinde bu örgütler ciddi kadro kayıpları yaşamış -yine bunun altını
çizerek söylüyorum- DHKP-C, MLKP, TKP/ML, MKP kırsaldan tamamen silinmiştir.
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; hem terörün ana finansman kaynağı hem de ülkemiz ve
dünya gençliğinin başındaki tartışmasız en büyük tehlike olan uyuşturucu sorunuyla mücadelemiz,
zaman zaman, güncel siyasetin malzemesi hâline getirilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılsa dahi,
uluslararası raporlarda teyit edilen bir başarıyla sürmektedir.
Uyuşturucu konusunun detaylarına girmeden önce bir konuya kısaca temas etmek isterim. Türkiye,
tarihinin en büyük uyuşturucu mücadelesini yapmaktadır ve bu durum uluslararası raporlarda açıktır.
Türkiye’de 15 Temmuz öncesinde uyuşturucuya bağlı olarak hapishanelerde 35 bin kişi varken şu anda
98 bin kişi vardır. Bütün bunlar ortadayken, tamamen, Türkiye Cumhuriyeti devletini, uyuşturucuyla
mücadelemizi hedef alan yalanlar, iftiralar, FETÖ’nün aylar önce servis ettiği yalan ve iftiraları Türkiye
Büyük Millet Meclisi çatısı altına getirmek, Türkiye Cumhuriyeti devletine bühtan yapmak, sadece
Türkiye’nin bu mücadeledeki kararlılığına iftira atmak değil Türkiye Cumhuriyeti devletine her
fırsatta kara çalmaya çalışanlara omuz vermek ve destek olmaktır. En son sabah bir basın-yayın organı
Kolombiya meselesiyle ilgili özrünü ortaya koymuş oldu.
Elbette ki güneş balçıkla sıvanmaz. Kolluğun yaptığı başarılı operasyonları görmezden gelen,
yargının süreçlerini yokmuş gibi farz eden, kamuoyuna sadece yanlış ve yalan bilgi aktaran bu anlayış,
elbette ki bizi bu mücadeledeki kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir. 2021 Dünya Uyuşturucu
Raporu’na göre 2019 yılında dünya genelinde yakalanan eroinin yüzde 21’i kolluk birimlerimizce ele
geçirilmiştir. Türkiye’de uyuşturucu sebebiyle 2017 yılında 941 kişi hayatını kaybetmiş -bunlar Adli
Tıp rakamlarıdır- 2020 yılında bu sayı 314’e düşmüştür. Hâlen bu yıl için ilk on ay itibarıyla -Adli Tıp
rakamları biraz geriden gelmektedir- can kaybı sayımız 142’dir. Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre
milyon kişi başına düşen madde bağlantılı ölümler 2017-2019 arasında sırasıyla: Avrupa’da 23; 23,7
ve 15; Türkiye’de ise 17; 12 ve 6’dır; Türkiye için 2020’de bu sayı 5,5 olmuştur; dünya ortalaması ise
2017 için 35’tir. Bu sonuçlar, bilinçli ve doğru bir politikasının neticesidir.
İlk olarak, Bakanlık bünyesinde uyuşturucuyla ilgili çalışan Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğin
etkin koordinasyonunu sağladık, bilgi paylaşımı ve ortak operasyon yapma kabiliyetlerini yükselttik.
KİHBİ Dairesi bünyesinde oluşturduğumuz Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon
Kuruluyla bu koordinasyonu takip ettik.
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İkinci olarak, narkotik birimlerindeki personel sayımızı Jandarmada yüzde 5, Emniyette yüzde
7 artırdık. Aynı zamanda, 81 ilde Narkotimlerin kuruluşunu tamamladık ve bitirdik. 18 ildeki atık
suda -ki bu da bizim zamanımızda başladı- uyuşturucu analiz çalışmamızı 62 ile genişlettik. Yani
kanalizasyonlardan analiz yapıyoruz, o ildeki kullanılan uyuşturucu miktarını birbiriyle kıyaslıyoruz,
hangi tür uyuşturucunun hangi miktarda kullanıldığını bir şekilde değerlendiriyor; buna göre riski
ölçüyor ve buna göre tedbir alıyoruz. Risk durumunu tam 42 kriterle takip ettiğimiz Uyuşturucu
Risk Raporu’nu da 81 il ve 922 ilçede yapıyor, üç ayda bir yeniliyor ve bu ilçelere ve illerimize
gönderiyoruz. Tabii, burada terör operasyonlarımızın ve sınır güvenlik çalışmalarımızın, özellikle yol
kontrollerinin de önemli katkısı oldu. Eskiden Türkiye’ye giren uyuşturucunun ancak yüzde 25’ini,
Ağrı, Van ve Hakkâri illerinde yakalayabiliyorduk, sadece 25’ini, şimdi, bu uyuşturucunun yüzde
75’ini yani Türkiye’nin batısına gelmeden, Ağrı, Van ve Hakkâri illerinde yakaladıklarımızın yüzde
75’ini yakalıyoruz ve batıya gitmesini engelliyoruz. Hava araçlarımızla bile yasa dışı kök kenevir ekimi
takibi yapıyoruz. Hava araçlarımızla da takibini yaptığımız kök kenevirde 2020 yılında 114,5 milyon
kök kenevir yakalamıştık; PKK’nın bağırması bundandır, avanelerinin bağırması da bundandır. Bu
yılki sayımızsa hâlen 70 milyondur; nefes aldırmıyoruz. Geçen yılın tamamında 13,2 ton yakaladığımız
eroin miktarı -birileri üzülecek ama- bu yıl 15 Kasım itibarıyla 18,1 ton, yıl sonu itibarıyla da buna 1,9
ton da gümrüğü ilave ettiğimiz zaman şu anda 20 ton; cumhuriyet tarihinin en büyük rekorunu 21,5-22
tonla bu yıl kıracağız.
Esrar 51 ton, geçen yıl… (HDP sıralarından gürültüler) İkide bir laf atıp durmayın, ben şimdi
kimin uyuşturucu kullandığını söylerim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, devam edelim lütfen.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu ne demek ya!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Oradan ikide bir laf atıp durmayın.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Bu ne demek ya! Sen kabadayı mısın!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar karşılıklı konuşma usulümüz yok, ikili diyalog
usulümüz yok, rica ediyorum…
Devam edelim.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Esrar 51 ton, geçen yıl…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – 10 bin doları söyle.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Oradan laf atıyor, uyuşturucuyla alakalı…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – 10 bin doları söyle sen Sayın Bakan!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Paylan…
Değerli arkadaşlar…
İkili diyalog usulümüz yok.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ben 10 bin doları söylerim ama siz başka bir şey
söylemek zorundasınız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İkili diyalog usulümüz yok, rica ediyorum…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Gazi Meclisin namusuna, mehabetine, bir gram
saygınız varsa Kılıçdaroğlu’nun bundan iki yıl önce üst üste söylediği, bu Mecliste byLock kullanan
milletvekillerini teker teker açıklamayan…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Açıkla!
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bak, Kılıçdaroğlu açıklayacak!
ORHAN SÜMER (Adana) – Sen açıklayacaksın, sen!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım…
Değerli arkadaşlar…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Açıklasın, o da açıklasın.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sukûnete davet ediyorum. Bütçe
çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor, bir saniye…
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Bakana söyle de sürdürsün!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – İşiniz iftiradır, işiniz yalandır.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, bir saniye… Bir saniye, durduralım zamanını
Bakanın.
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, bir saniye, bir oturalım…Susarsanız ben
birkaç şey söyleyeceğim, sükûnete davet ediyorum.
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Sen Bakana söyle onu!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sükûnete davet ediyorum. Durursanız birkaç
şey söyleyeceğim. Ara vermek zorunda bırakmayın lütfen, rica ediyorum.
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Genel Başkana laf atıyor, Bakana söyle.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye… Bir şeyler söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar, salon
aşırı kalabalık olduğu için bazı konuları ben de göremiyorum fakat oradan Sayın Bakanımız diyor ki:
“Konuşurken bana laf atıldı.”
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Yalan söylüyor ya!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Böyle bir usulümüz yok, ikili diyalog usulümüz yok. Bu Meclisin
çalışma kuralları var, dünyadaki tüm meclisler gibi bizim Meclisimizin de usulleri var, çalışma kuralları
var.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Paylan, dinler misiniz lütfen, rica ediyorum.
Dinlemeyecekseniz ara verelim. Bu Meclisi çalıştırmama gibi bir niyetiniz mi var? Kusura bakmayın,
rica ediyorum…
ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Bakan çalıştırmıyor Meclisi.
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, lütfen sakin olalım, zaten sayı fazla, sıkıntılı
bir tablo, ortam var; hepinizden sakin bir şekilde dinlemenizi istirham ediyorum. İkili diyaloglara
girmeyelim, böyle bir usulümüz yok…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya ) – Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye bir tamamlayayım, bir saniye…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya ) – Usulle ilgili bir şey söylemek istiyorum.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Usulle ilgili arada söz veremem, bitsin söz vereyim. Söz
vereceğim ama sunumu bir dinleyelim. Herkese, her gruba gün boyu söz vereceğim, herkes fikirlerini
söyleyecek.
ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Fikrine bir şey demiyoruz, üslup yanlış.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Burada zaman zaman iktidara, Cumhur İttifakı’na dönük de çok
ağır eleştiriler yapılıyor, çok ağır sözler söyleniyor, sonra arkadaşlarımız çıkıyorlar, cevap veriyorlar;
siz de aynısını yapacaksınız. Siz de kabul etmediğiniz, beğenmediğiniz, tasvip etmediğiniz bir fikir
varsa, kendi fikrinizi çıkıp söyleyeceksiniz. Kişisel bir hakaret olmadığı sürece, şahsınıza dönük bir
itham olmadığı sürece kusura bakmayın devam ettirmek zorundayız.
FİLİZ KESERTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Bakana söyle bunu.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanın fikirlerini beğenirsiniz beğenmezsiniz,
seversiniz sevmezsiniz, o sizin bileceğiniz iş ama dinlemek durumundayız birbirimizi, demokratik bir
ortamdayız, demokrasinin gereği herkes birbirini dinleyecek, beğenelim beğenmeyelim, herkes fikrini
söyleyecek. Aynı fikirde olsak aynı sırada otururduk, aynı partilerde olurduk. Elbette farklı fikirler
var, farklı fikirler olduğu da aşikâr, böyle gizli kapaklı bir şey değil. Bütün partilerin kendi fikirleri
var, pozisyonları var, anlayışları var, politikaları var. Sırası geldiğinde, söz verdiğimde her parti kendi
fikrini, anlayışını, eleştirisini dile getirecek; bundan daha tabii bir şey olamaz. Ama siz de zaman zaman
-burada oturan arkadaşlarımıza söylüyorum- çok ağır eleştiriler yapıyorsunuz, yapmak da hakkınız, bir
şey diyemiyorum; karşı taraf da cevap vermek durumunda, onlar da cevap veriyorlar. Böyle devam
ettireceğiz ama ikili diyaloga girersek, gereksiz tartışmalara girersek bugün verimli bir çalışma ortamı,
kaliteli bir müzakere ortamı sağlayamayız. Bizim görevimiz -bütün gruplar için söylüyorum değerli
arkadaşlar- kaliteli bir müzakere ortamı sağlamak, sesimizi değil sözümüzü yükseltmek; herkes sesini
değil sözünü yükseltsin, düşüncesi neyse düşüncesini söylesin.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Biz anladık Sayın Başkan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben de sizden rica ediyorum, söylediğinizi biz anladık ve biz hiç
konuşmadan kendisini dinliyoruz, kendisi de basına…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Oradan laf atıldığını söylüyor Sayın Bakan, ben duymadım
kalabalıktan ama bir laf atıldığını söylüyor. Laf atmayalım değerli arkadaşlar, dinleyelim, sonunda
fikrimizi söyleyeceğiz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, sizin göreviniz Bakanın avukatlığını yapmak değil ki.
Bize söylediğinizi Bakana da söyleyin diyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Herkese söylüyorum ben, kendime de söylüyorum, herkese
söylüyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Söyleyin Bakana da. “Bakana da söylüyorum.” desenize.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Elbette söylüyorum değerli kardeşim, öyle şey olur mu ya!
Sayın Bakan, devam edelim lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Anladım Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, kusura bakmayın, ben metnimden çıkmak istemiyorum ve metnimle devam etmek
istiyorum ancak bir kere değil, birçok kez laf atıldı, ben en sonuncusunda laf atılmaması lazım geldiğini
ifade ettim. Onun için, eğer bana laf atılmazsa ben metnimle beraber bunu bitireceğim. (Gürültüler)
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, durum çok açık, usulümüz gereği de ikili
diyaloga girilmemesi gerekiyor. Sayın Bakan sunumunu bitirsin, kendi değerlendirmelerinizi o zaman
yaparsınız; bu kadar basit.
Buyurun Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – En son eroini söylemiştim. Şu ana kadar 18,1
ton eroin, 1,9 ton da gümrükte var, 20 ton; yıl sonuna kadar yine cumhuriyet tarihinin en büyük
eroin yakalamasının 22 ton civarında olabileceğini tahmin ediyoruz. Geçen yıl 2,7 milyon adet olan
Captagon tabletten bu yıl 5,2 milyon adet ele geçirilmiştir; o da arttı. Geçen yılın tamamında 158 bin
olan uyuşturucu operasyonu sayımız bu yıl şu ana kadar 183 bin olmuştur. 2020’de yakaladığımız
uyuşturucu maddelerin piyasa değeri geçen yıl 165 milyar liraydı. Geçen yıl 229 bin olan gözaltı
sayımız 15 Kasım itibarıyla 251 bine ulaşmıştır. Şu anda cezaevlerinde bulunan bu suçtan tutuklu
ve hükümlü sayısı toplam 98 bindir. Gerçekten ciddi bir saha baskısı uyguluyoruz. Burada torbacıya
da baronlara da nefes aldırmıyoruz, nefes aldırmadığımız gibi özellikle okul çevrelerinde, parklarda,
metruk binalarda, boş arazilerde, kullanıma uygun her yerde adım attırmıyoruz.
Uyuşturucuyla mücadele politikamızın üçüncü ayağını da kampanya ve projeler yoluyla talep tarafını
aşağı çekmek yani bağımlılığı azaltmak oluşturmuştur. Öte yandan, “En İyi Narkotik Polisi Anne” gibi
kampanyalarla aileleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz çünkü araştırmalarımızda kullanıcılarının yüzde
90’ının anne mesleği ev hanımı olarak görülüyor. Yani burada milletvekillerimize de söylüyorum,
şöyle bir algı var: “Bu çocuklar sahipsiz, onun için kullanıyorlar.” Bu yanlış bir algıdır, bu yanlış bir
değerlendirmedir. Kullanıcılarının yüzde 90’ının annesi var ve bunların yüzde 85’i evinde ailesiyle
beraber yaşıyor. Kullanım yerleri arasında da kişinin kendi evi yüzde 48’le birinci, yüzde 28,6’yla
da metruk binalar ikinci sıradadır. Bir yandan uyuşturucu ihbarları için geliştirdiğimiz “UYUMA”
uygulamasıyla ihbar sayımızı ve takibimizi artırıyoruz. UYUMA’yı indiren kişi sayısı geçen yıla göre
17 katına çıkarak 472 bine, ihbar sayısı ise 6 katına çıkarak 37 bine yükselmiştir. Yukarıda bahsedilen
stratejimizi ve politika çizgimizi belirleyen ana unsurlar, Türkiye Uyuşturucu Raporu ve 81 il ve 920
ilçedeki Türkiye Uyuşturucu Risk Raporu’dur. Öte yandan da, uyuşturucunun en önemli kullanım
alanlarında yüzde 28,6’yla ikinci sırada olan metruk binaların yıkılması, tescilli eser gibi yıkılamayan
yerlerle ilgili de metrukluğun giderilmesi çalışmalarına devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi, 3194 sayılı
İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesinde bu Meclis 2019 yılında bu konuda bir değişiklik yaptı; buna
göre “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapıların
otuz günü geçmemek üzere sahibi tarafından tehlikeli durumu giderilmezse, tehlikenin giderilmesi
veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır.” Dolayısıyla, bu konudaki talebimizin ciddi bir
hukuki dayanağı vardır. Hâlen 106.792 metruk binanın 70 bini yıkılmış. Kıymetli arkadaşlar, İçişleri
Bakanlığına geldiğimizde 40 bin metruk bina tespit ettik ve bunları yıkmaya başladık, hiç durmadık;
Türkiye’nin her tarafında bu metruk bina sayılarını valiliklerle, belediyelerle bir bir aradık ve bugün
ulaştığımız bina sayısı 106 bin ve bunların, evet, 70 binini bugüne kadar yıktık; kolay bir iş değildir.
Şurada Çiğdem Mahallesi var, nasıl yıktığımızı, oradaki insanların nasıl dua ettiğini herkes bilir.
Uyuşturucu kullanılıyor, fuhuş yapılıyor, her türlü operasyon orada gerçekleştiriliyor. 16 bini rehabilite
edilmiş, geri kalanların işlemleri de devam etmektedir.
15 Temmuzdan bugüne kadar, özellikle takip ettiğimiz ve birilerini çok rahatsız ettiği
itibarsızlaştırılmaya çalışılmasından anlaşılan Bataklık Operasyonu cumhuriyet tarihinin en büyük
uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında, şu ana kadar 73 sanık hakkında
iddianame düzenlenmiş, 2 milyar liralık mal varlığına da el konulmuştur.
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Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; terörle mücadelemiz, şehirlerimizdeki huzurumuzu
aksatmadı hatta bilakis tahkim etti. Artık şehirlerimizde bombalar patlamıyor, şükürler olsun. Bir
yandan çarşı ve mahalle bekçiliğini yeniden canlandırarak buraya 30 bin personel kapasitesi sağladık,
diğer yandan motosikletli polis, atlı polis gibi daha mobil unsurlarımızı arttırdık. Sosyologlardan
oluşan bir ekiple saha analizi yapıyor, özellikle şahsa ve mala karşı işlenen suçlarla mücadelede çıtayı
olabildiğince yükseltiyoruz. Ülkemizde mal varlığına karşı işlenen suçları 2017-2020 arasında 683
binden 530 bin seviyesine çektik, bu yıl da 15 Kasım itibarıyla 495 bindir.
Aydınlatma oranımız ise 2016-2021 arasında yüzde 39’dan -dikkat edin, aydınlatma oranı demek
işin çözülme oranı demektir, devlet ve millet arasında güvenin en büyük tesisidir- yüzde 60’a yükseldi.
Aynı şekilde, evden hırsızlık günlük ortalaması 2017 için 284’tü, bu yıl için 150’ye geriledi.
Büyükşehirler bazında bu azalış İstanbul’da yüzde 55, Ankara’da yüzde 93, İzmir’de yüzde 55 olarak
görülmektedir.
TÜİK Yaşam Memnuniyeti Anketi’ne göre 2020 yılında en fazla memnun olunan kamu hizmeti
-şükürler olsun- yüzde 77,4’le asayiş hizmetleridir, birincidir.
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; kadına yönelik şiddette 1 sayısına bile tahammülümüz
yoktur. Dünya kadına karşı şiddet konusunda bir sınamayla karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler
Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin verilerine göre, dünyada 2017’de kasıtlı olarak öldürülen 87 bin kadının
yüzde 58’i eşleri veya partnerleri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürülmüştür. Gelişmişlik, gelir veya
eğitim seviyesiyle net bir bağı olmayan bu soruna karşı Türkiye’de bütüncül bir yaklaşım ve politika
izledik. 2015’te kadın cinayeti sayımız 360, 2020’de 268, bu yıl için 15 Kasım itibarıyla 251’dir. Elbette
ki, tekrar hatırlatıyorum, bizim 1 sayısına bile tahammülümüz yoktur, ne geleneğimiz ne göreneğimiz
ne inancımız ne aile yapımız ne medeniyetimiz ne de bizim insaniliğimiz buna müsaade etmemektedir.
Buradaki politikamızın genel çerçevesi, mevzuat adımları atmak, şiddeti oluşmadan önlemek, ihbar
ve şikâyet mekanizmalarını geliştirmek, devletin bu konudaki birimleri arasındaki koordinasyonu
sağlamak, kamu otoritesi içerisinde bu konuda sahayı daha iyi izleyen bir yapıyı ortaya koymak ve
özellikle bu konuda çalışan personelin eğitimine ağırlık vermek oldu. 2019’da Adalet Bakanlığımızın,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Millî Eğitim Bakanlığımızın, Sağlık
Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığının dâhil olduğu bir iş birliği protokolüyle 75 maddelik bir
eylem planı hazırladık.
İl ve ilçelerde vali ve kaymakamlarımızın başkanlığında aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele
komisyonları kuruldu. Sadece bu yıl -yani burada, illerde, 81 ilde kuruldu, büyük ilçelerin de bazılarında
kuruldu- 57 bin personelimize eğitim verdik. 2018’den bugüne kadar eğitimlerimizin sayısını
söyleyeyim: Sadece aile içi ve kadına şiddet konusunda 309 bin personel katıldı. Bütün Jandarmada,
polis akademisinde, hepsinde derslerde aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı eğitim vermekteyiz. Polis
ve Jandarma akademimiz saha araştırmaları yaptı. Polis merkezi amirliklerinde 1.102, Jandarmada 97
olmak üzere -bir düzeltme yapayım, yani bu konuda olmamış gibi bir anlayış söyleniyor, bu tamamen
yanlıştır veya bilgi eksikliğidir- toplam 1.199 aile içi ve kadına şiddetle mücadele birimi kuruldu.
Bunun yanı sıra, Türkiye’de yine ilk kez Jandarma karakollarına ve polis merkezi amirliğine toplam
1.497 Güven Masası kuruldu. Yine -bilinmemiş gibi söyleniyor, burada tekrar ifade edeyim- buralara
kadın polis görevlendirilerek göreve başlamadan önce bu arkadaşlarımıza aile içi ve kadına yönelik
şiddet eğitimi de verildi.
Acil durumlara hızlı müdahale için KADES programını tamamen yerli ve millî imkânlarla yazdık.
Milletvekillerimiz de burada, Alev Hanım, Atay Bey, birlikte İtalya’ya gittik. Akdeniz Parlamenter
Asamblesi tarafından geçen hafta ödüle layık görülen bu uygulamayı şu ana kadar 2 milyon 758 bin
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120 kadın indirdi. Gelen ihbarların toplamı 242.473’tür. Bu ihbarların hepsine gidildi ve bunların 138
bini gerçek ihbarlardı -1 tanesi olsun- ama 138 bini gerçek ihbardı ve hepsine… Bu, televizyonlarda
da basında da sürekli denendi, dört dakikada, beş dakikada bunun sağlanabildiği ortaya konuldu.
KADES sadece olay önlemekle kalmadı, daha da önemlisi toplumda kadınlarımız arasında, kadına
şiddetle mücadele eden kolluk birimlerimizde ve diğer kurumlarımızda önemli bir sinerji ve farkındalık
oluşturdu. Bu da yetmedi, bin kelepçeyi aynı anda izleyen yeni bir Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi
kurduk; bu da Türkiye’de yeni, bu da Türkiye’de ilk. 272’si aktif olmak üzere bugüne kadar 764 kişiye
elektronik kelepçe takılmıştır ve elektronik kelepçe kullandığımız hiçbir olayda şiddet yaşanmamıştır.
Burada yargıyla iyi bir uyum sağlanmıştır ve bu uyum aynı şekilde devam etmektedir.
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; trafik güvenliği her yıl dünyada ortalama 1,3 milyon
insanın hayatını kaybetmesine yol açan, bir sağlık sorunu olarak kabul edilen ve ülke olarak bu konuda
geçmişten beri büyük acılar yaşadığımız bir -maalesef- problemimizdir. Son yıllarda elde ettiğimiz
-ve birazdan verilerini paylaşacağım- olumlu gelişme trendimiz uyguladığımız stratejilerle doğrudan
ilgilidir. Bu kapsamda trafikle ilgili olarak da 2017 yılında Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politika
Belgesi’ni yayınladık ve uyguladık. Bildiğiniz gibi, Türkiye olarak dünyada Birleşmiş Milletlerin 20112020 arasında trafik kazaları sebebiyle can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini, artan nüfusa, artan
araç sayısına rağmen, hatta göç yüküne rağmen tutturabilen dünyadaki 2 ülkeden biri olduk. Şimdi,
bu başarıyı önümüzdeki on yıl da tekrarlamak üzere, yine, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu
planın 2020-2030 versiyonunu hazırladık.
Tıpkı diğer konu başlıklarında olduğu gibi trafik konusunda da denetim anlayışında değişiklik,
görünürlüğü artırmak, etkili kampanyalar, trafik eğitiminde artış, personel ve teknik kapasitede artış
gibi politikalar belirledik ve önümüzdeki dönemde de güvenli sistem yaklaşımı ve “hedef sıfır” vizyon
ilkesine göre kurguladığımız bir altyapı oluşturduk. 2021 yılı içinde bin emniyet personelinin doğrudan
trafik birimlerine ataması yapıldı, bin üç yüz dokuz saat süreyle helikopter -bu da Türkiye’de ilk kez
başladı- yirmi beş bin saat süreyle “drone”, on beş saat süreyle de İHA’yla denetim yapılmıştır. Ayrıca,
2010 yılından itibaren 19 milyon 873 bin kişiye de çeşitli kampanya ve projeler kapsamında eğitim
verilmiştir. Ayrıca 2010-2020 arasında araç sayısı yüzde 59,9, sürücü sayısı yüzde 44,8, nüfus da yüzde
13,4 artmasına rağmen bu gelişmeler sağlanmıştır. Hâlihazırda ülkemizde 100 bin kişi başına düşen can
kaybı sayısı 2015’te 9,6 seviyesinden, 2020’de 5,8’e inmiş, 2021 için de 5,8 olarak tahmin edilmektedir.
Bir bilgiyi daha arz edeyim: Avrupa ve Amerika’da ölüm sayıları pandemideki sürüş alışkanlıklarının
değişmesi sebebiyle, bireysel alışkanlığa yönelmesi sebebiyle önemli oranda artmasına rağmen
Türkiye tedbirlerini önceden aldığı için aynı seviyelerde gitmektedir, yıllık can kaybı da aynı periyotta
7.530’dan 2020 için 4.866 rakamına inmiştir. 2018’de yaya öncelikli trafik anlayışına geçişle birlikte,
yaya can kayıplarında ciddi bir azalış yaşanmış, 2017’de 947’yi görmüş olan olay yeri yaya can kaybı
sayısı 2020 sonunda 286’ya gerilemiştir -burada Meclisimize teşekkür ediyorum, Türkiye’de ilk kez
yaya ölümleriyle ilgili ve yaya trafiğiyle ilgili bir kanun çıkarmıştır- Allah’a çok şükürler olsun bu yıl
900’lü sayılardan 299’a kadar gerilemiştir.
Tüm dünyayı şoke eden ve gündelik hayat alışkanlıklarında değişiklikler yapan, beklemediğimiz
acılar yaşatan Covid-19 salgınıyla mücadeleyi de yine aynı stratejik bakış açısıyla, kamu düzeni ve kamu
güvenliğinin devamı, tedarik ve üretim zincirinin aksamaması, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal
izolasyonun temini olarak özetleyebileceğimiz 4 temel ilke üzerine kurguladık ve yönettik. İlk salgın
denetim uygulaması İSDEM’i üreterek 91 milyonun üzerinde denetim yaptık. Hiçbir ülkede örneği
olmayan, Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla 22 milyonu aşkın büyüğümüze, yaşlımıza, vatandaşımıza
veya hanenin market alışverişinden maaş ödemesine kadar tüm taleplerini yerinde karşıladık. İşleri
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zarar gören esnafımıza destek olmaya varıncaya kadar bu sürecin atlatılması için ciddi bir gayret ortaya
koyduk ve çok şükür Amerika’da, Avrupa’da insanlar hastane önünde hayatını kaybederken, morglarda
üst üste istiflenirken Türkiye şehir hastaneleri -Allah’a şükür- sağlık sistemimiz sayesinde, aldığımız
tüm idari tedbirlerle, genelgelerle kolluk birimlerimizin denetimleriyle fedakâr sağlık çalışanlarımızın
yüksek fedakârlıklarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği politika sayesinde ne maske savaşlarına,
ne hastanelerde doktorların hasta seçmek zorunda kalmasına fırsat vermedik.
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Türkiye, tüm dünyada dengeleri değiştiren göç meselesinin,
göçün sorumlusu değildir. Göçün hedef ve Batı’ya geçen ülkesiyiz, geçiş ülkesiyiz. Göçe kaynaklık
eden coğrafyayla sadece sınır komşusu değiliz, ortak bir mazimiz, ortak değerlerimiz, akrabalık
ilişkilerimiz var. Dolayısıyla, meseleye Batılıların veya Batı’ya tapan zihniyetlerin kriterleriyle
bakmadık, bakmayacağız ve bakamayız. Yabancı düşmanlığı, Batı’nın Afrika’yı sömürürken
ürettiği bir kavramdır, bizim yabancı düşmanlığı gibi bir karakterimiz asla yoktur. Bizim 2011’den
beri yönettiğimiz ve tüm dünyaya çağrı yaptığımız Suriye iç savaşı kaynaklı bu meseleye Avrupa
ancak 2015’te ve son derece çağ dışı, akıl dışı, gayrivicdani, çözüm odaklı olmayan ve “mış” gibi
önerilerle cevap vermiştir. Oysa Türkiye, 2011 yılı Suriye iç savaşı başladığı andan itibaren aşağıda
sıralayacağımız politikaları ve adımları bilinçli, insani ve medeniyetine yakışır, modern bir ülkeye
yakışır bir şekilde hayata geçirmiştir. Canını, namusunu korumak için ülkemiz sınırlarına dayanan
göçmenleri, öncelikle bunları geçici koruma statüsüne aldık. 2011 yılındaki ilk temastan itibaren, önce
yönetmelik ve genelgeleri, sonrasında 2013’te Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu, 2014’te
de Geçici Koruma Yönetmeliği’ni çıkardık. 2013’teki kanunla hem Göç Genel Müdürlüğünü, şimdiki
statüsüyle Göç Başkanlığını hem de Göç Politikaları Kurulunu kurduk. Cumhurbaşkanlığı hükûmet
modeliyle birlikte bu Kurulun kapasitesini artırdık ve Göç Kuruluna dönüştürdük. 2011’deki ilk
girişlerden itibaren; bir, tüm sağlık tedbirlerini ve aşılanmalarını tüm dünyanın takdir ettiği kampları
yapılmasını, sonraki süreçlerde eğitim, sağlık, uyum politikalarının ortaya konulmasını, kanunların
çıkarılmasını, kurumsallaşma gibi adımların atılmasını, istihdamın düzenlenmesini, kayıt sisteminin
kurulmasını, gelenlerin biyometrik verilerinin alınmasını, geri gönderme kapasitesinin 2 binden 20 bine
artırılmasını ve daha pek çok tedbiri gecikmeden devreye aldık.
Burada söylemek istiyorum: Ülkenizle gurur duyun. Biz bunları yaparken Avrupa 2015’te uyandı,
o da göç sorununu Türkiye ile Yunanistan, Türkiye ile İran arasına sıkıştırmaya yönelik bir anlayışı
ortaya koymak ve Türkiye’yi ve göç sorununu sınırlardan müteşekkil bir hâle getirmekle beraber
değerlendirdi; başka hiçbir şey değil.
Bizim 2 tane göçle mücadele strateji belgemiz var. Ayrıca, düzenli göçü de kapsayan göç strateji
belgesi, uyum politikalarımızı ve uygulama adımlarımızı belirleyen göç uyum strateji ve uygulama
politika belgemiz var. Geçici barınma merkezlerimiz, geri gönderme merkezlerimiz, 2 kez uluslararası
ödül almış yabancılar çağrı merkezlerimiz, göç veri tabanımız, yaptığımız yasal düzenlemeler, sahada
bu işle ilgili çalışan on binlerce insanımız, üniversitelerimiz ve STK’lerimiz var. Ve unutulmamalıdır ki
yüz yıllara dayanan bir göç tecrübemiz var. Ayrıca, bu konuda STK’ler ve göç araştırma merkezleriyle
oluşturduğumuz bir sinerjimiz var.
İç savaş sebebiyle, Suriye’den gelen geçici koruma statüsünde kabul ettiğimiz insan sayısı bugün
itibarıyla 3 milyon 731 bin 28’dir, ayrıca ikamet izniyle gelen 1 milyon 251 bin 569 kişi, uluslararası
koruma statüsünde olan 307.829 kişi bulunmaktadır yani şu an ülkemizde toplam 5 milyon 290 bin
426 yabancı vardır. Hepsinin kaydı, hepsinin biyometrik verileri 2011’den itibaren alınmış, 2017’de bu
verilerin güncellenmesine başlanmış, 2019’da tamamlanmıştır. Türkiye’nin düzenli göç politikası “açık
kapı, barınma ve uyum” olarak özetleyebileceğimiz üçlü bir sacayağına sahiptir.
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Öte yandan düzensiz göç alanında da tam 4 politika takip ettik. Birincisi, düzensiz göçün
kaynağında önlenmesiydi. İşin bu ayağı geri kabul anlaşmaları yapmakla, kaynak ülkede sosyal
programlar yürütmekle, ve göç yolları üzerindeki ülkelerle ilişki kurmakla ilgilidir. Sınırın dışında göç
hareketliliği oluşturabilecek yerlerle ilgili -buraya dikkatle; sayılar da, rakamlar da, ne yaptığımız da bu
da bir politikadır- aynen İdlib’de Cerablus’ta, Azez’de, Mare’de yaptığımız gibi pek çok tedbir ortaya
koyuyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, bir saniyenizi alayım.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Buyurun efendim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi sürenizi bir on beş dakika daha uzatacağım. 71 sayfalık
bir sunum, 53’üncü sayfadayız; birbirinden önemli konular, anlıyorum ama mümkünse bir miktar
detaylardan fedakârlık ederek -kitapçıklar dağıtıldı- son on beş dakika içinde toparlayabilirseniz çok
sevinirim.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Memnuniyetle efendim, memnuniyetle Başkanım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Mesela, İdlib’de 49.036 briket ev yaptık. Bize
kızdılar “Niçin yapıyorsunuz?” diye. Burada size sormak istiyorum: Orada o evleri yapmasaydık, o
ayağı kopmuş, kolu kopmuş, annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş insanlar nereye geleceklerdi,
nereye yöneleceklerdi? Cerablus, Azez, Mare, El Bab; buralarda huzuru ve güveni oluşturmasaydık,
oraya terör örgütleri hâkim olmuş olsaydı, şu anda biraz sonra söyleyeceğim gelişmeleri…
Suriye’de güvenliği sağlanan bölgelerde…
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Laf atıyorlar Başkanım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ne oldu?
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, biz buraya İçişlerinin bütçesini, İçişleri
Bakanımızın sunumunu dinlemeye geldik. Arkadaşlar burada şov yapıyorlar, ikide bir Bakana laf
atıyorlar.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Kim laf attı?
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Kimse laf atmıyor.
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Rahatsızlıkları varsa…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben duymadım ama usulümüze aykırı olduğunu tekrar ifade
ediyorum.
Değerli arkadaşlar, her birimiz bu milletin temsilcisiyiz, milletvekiliyiz. Lütfen, sorumlu
davranmaya davet ediyorum. Bakın, bu Parlamentonun saygınlığını korumak ortak sorumluluğumuz.
Zamanı, yeri geldiğinde elbette fikirlerini herkes söyleyecek, iki taraftan da değişik gruplardan da.
Tekrar tekrar ifade ediyorum ama sayı arttığı için ben de bazı şeyleri fark edemiyorum doğrusu. Laf
atanlardan rica ediyorum, laf atmayın, söz sırası geldiğinde söz sıranızı kullanıp fikirlerinizi paylaşın
lütfen.
Sayın Bakan, devam ediniz.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Teşekkür ediyorum. Başkanım.
Suriye’de güvenliği sağlanan bölgelerde 11 hastaneyi tamir ve inşa ettik, okullar açtık, okulları
onardık; orada eğitim başladı, huzurları sağlandı, altyapılar yapıldı, kanalizasyonlar yapıldı. Sonucu
söyleyeyim: Çobanbey’de Organize Sanayi Bölgesi’nde 1.338 dükkân yapıldı ve bunun hepsi orada,
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oradaki meclis sayesinde satıldı ve şimdi de üretime ve işlemeye başladı. Cerablus’ta 240 dükkân
yapıldı, buralar terörden arındırılarak hayatın olağan akışına dönüldü. Bizim göç politikamızda
güvenlik, sağlık, eğitim, ticaret, sanayi ama bilmenizi isterim ki en önemlisi de insanlık var.
İkinci politikamız, sınır güvenliğinin artırılmasıdır. Entegre sınır güvenlik sistemi kurduk, bunda
modüler duvarlar var. Meclisten de arkadaşlarımız gitti, baktı; termal kameralar, elektrooptik kuleler,
güvenlik yolları var. 2.949 kilometre kara sınırımızın 1.027 kilometrelik kısmında sınır güvenlik duvarı
var. Özellikle, 911 kilometrelik Suriye sınırının 837 kilometresi tamamen duvarla, güvenlik yollarıyla
ve hakikaten sensörlü kameralarla, gece görüş kameralarıyla donanmış. Bugüne kadar 575 kilometre
aydınlatma sistemi kurduk. Termal kameralar, zırhlı araçlar gibi pek çok tedbirin yanı sıra, bölgeye ilave
kolluk personeli ve korucuların kaydırılması sağlanmıştır. 2016 yılından bugüne kadar içeri girmeden,
doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı -bu sayıya dikkat edin- 2 milyon 406
bin 6 kişiyi Türkiye’ye girmeden sınırda engelledik.
Düzensiz göçteki üçüncü politikamız ülke içindeki kaçak göçle mücadeledir. Burada da göçmen
kaçakçılığına yönelik cezalar, yol kontrolleri artırılmış, kullanılan araçlara el koyma usulü geliştirilmiş,
taşıyıcılara cezai yaptırımlar uygulanmış, ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel
Müdürlüğünce müştereken kullanılan Düzensiz Göç Ortak Veri Tabanı polisimizle beraber kullanılmaya
başlanmış ve devam etmektedir.
Tabii, düzensiz göçün olmazsa olmazı dördüncü ayağı, etkin bir geri gönderme mekanizmasının
oluşturulmasıdır. Prosedürü ve maliyeti ağır bir işlemdir, bunu kolaylaştırmak için kaynak ülkelerle
sistemsel çalışmalar yürütülmüş, bu çerçevede Pakistan’la Biyometrik Veri Doğrulama Sistemi
kurulmuş, sınır dışı sayıları artırılmıştır. Bugüne kadar sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 291.825’tir.
2016’dan beri Türkiye’de yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 1 milyon 329 bin 226’dır. Bu yıl
yakalanan kaçak göçmen sayısı şu an için 134.041’dir; organizatör sayısı da sadece bu yıl için 6.541’dir.
Şunu söyleyeyim: Bizim geri gönderme mekanizmamız, dünyanın hiçbir ülkesinin başaramadığı geri
gönderme mekanizmasıdır. Bugün Pakistan’la yaptığımız, daha önce Afganistan’la Taliban’dan önce
yaptığımız… Pakistan’la, Türkiye’de yakaladığımız her 100 göçmenin 85’ini Pakistan’a gönderiyoruz.
Dünyada bunun örneğini görebileceğiniz herhangi bir tane ülke, yapabilecek herhangi bir ülke
bulunabilmesi mümkün değildir.
Tabii, bu işin bir de denizler ayağı var. 3 denizde bu işi kontrol ediyoruz ve Sahil Güvenlik
Komutanlığımızın kapasitesinin yüzde 70’i bu konuya ayrılmış durumdadır. Profesyonellik oranını
yüzde 100’e çıkardık, profesyonel sayısını artırdık, yeni botlar, hava araçları ve ekipmanları aldık,
almaya da devam ediyoruz. Ege’de hem kaçak göçü engelliyoruz hem de Yunanistan’ın geri ittiği
insanları ölümden kurtarıyoruz. 2021 yılında Ege Adaları’na günlük geçiş ortalama 9 civarındadır.
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; burada son cümleyi söyleyeyim, buradaki bu tavrımıza
aynen devam edeceğiz. Bir: Dışarıdaki güvenli bölgelerin sayılarını artıracağız ve oralara Türkiye’deki
göçmenleri bir şekilde yerleştirmeye devam edeceğiz.
İki: En önemlilerinden bir tanesi, geri gönderme mekanizmamızı aynen ortaya koyacağız.
Üç: Türkiye içerisinde kurala uymayan, hukuka uymayan kim varsa aynı şekilde önce geri
gönderme merkezlerimize ardından da hukukun el verdiği ölçüde kendi ülkelerine geri göndereceğiz.
Dört: Bize sığınmış, kurallarımıza uyan ve oradaki savaştan kaçmış insanlara da medeniyetimizin
gereği olarak el uzatacağız ve oradaki iç savaş biter bitmez de onların kendi ülkelerine dönmesi
konusundaki politikamızdan vazgeçmeyeceğiz. Ama kimse yanlış anlamasın, Türkiye, kimsenin göç
deposu değildir. Avrupa ve Batı, bugüne kadar bu meseleye samimi bir şekilde yaklaşmamıştır, 18 Mart
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mutabakatına uymamıştır ve bu konuda Türkiye elinden gelen her şeyi ortaya koyma kararlılığını ve
gayretini de devam ettirmektedir. İnanıyorum ki hem güvenli bölgelerde oluşturduğumuz sistem hem
Türkiye’de oluşturduğumuz düzenli sistem bize bambaşka bir pencere açmıştır. Şunu da söyleyeyim:
Bu göçmenler ilk geldiği zaman söylenen laf şuydu: “Her geldiği yıl, her geçtiği süre bunların suç
yapma kabiliyetleri artacaktır.” Tam tersi oldu. Şunu söyleyeyim: Türkiye’de, Türkiye’nin toplamının
suça karışma oranı yüzde 1,9, göçmenlerin suça karışma oranı 0,9 ila 1 arasındadır. Onun da önemli
bir bölümü kendi arasındadır, onun da önemli bir bölümü kendi geleneklerinden kaynaklanan, küçük
yaşta evliliklerden kaynaklanan suçlardan ve ceraimden oluşmaktadır ama elbette ki, biz, bu konudaki
hassasiyetimizi en üst noktaya kadar devam ettiriyoruz.
Kıymetli milletvekillerimiz, Sayın Başkan; Türkiye bir afet bölgesidir. Bir kere bunu kabul
etmemiz gerekir. Özellikle son iki yıldır ciddi afetlerle karşı karşıya kaldık. Allah’a hamdolsun,
zihnimize kazınmış eski Türkiye’deki “Nerede bu devlet?” feryadını sildik, Sayın Cumhurbaşkanımızın
yönetiminde 21’inci asrın başından itibaren bunu “Allah, devletimize zeval vermesin.” duasına
getirdik. Türkiye, 1999 depreminden sonra afet yönetiminde eksen değiştirmiş, yeni ve modern bir
afet yönetim stratejisi oluşturmuştur. Öncelikle, afet yönetimiyle ilgili kurumları “AFAD” çatısı altında
bir araya getirerek kurumsal anlamda dağınıklığı giderdik. Afet yönetimini; afet öncesi hazırlık, afet
anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme şeklinde üç temel zemin üzerine inşa ettik ve her üç başlığa
ait stratejik planlar ortaya koyduk. Afet öncesi için Türkiye Afet Risk Azaltma Planı ve riskleri iller
düzeyinde ele alan afet risk azaltma planlarını oluşturduk ki kendi illerinizde bunu takip ettiniz. Bu
kapsamdaki çalışmalar 80 ilde tamamlandı. İnşallah, İstanbul için de -tam hedeflediğimiz- bu yılın
sonuna kadar tamamlamış olacağız. Aynı şekilde, afet anı müdahale için de kısa adı “TAMP” olan
Türkiye Afet Müdahale Planı’mız var. Ülkemizde son iki yılda gerçekleşen afetlere, ilk önce Elâzığ’da
uygulamaya başladık. Bu plan kapsamında başarılı şekilde müdahale ettik. Bu afetlerde edindiğimiz
yeni tecrübelerle, bu planı tekrar güncelliyoruz. Üçüncü olarak, afet sonrası için de Türkiye Afet Sonrası
İyileştirme Planı’nı (TASİP) hazırladık yani Afet Risk Azaltma Planı’mız (TARAP) var, Türkiye Afet
Müdahale Planı’mız (TAMP) var, bir de Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yani afetten sonra ne
yapacağımıza yönelik bir planımız var. Ayrıca, bu plan ve stratejilerin birbirini görmesi, aralarındaki
etkileşimi sağlamak için de Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi yani “AYDES”i kurduk. Böylece
dinamik ve bütünleşik bir afet yönetim modelini hayata geçiriyoruz.
Afet yönetim stratejimizin en önemli yeniliklerinden birisi toplumun tüm kesimlerini, özellikle sivil
toplum kuruluşlarımızı AFAD’ın çatısı altında, içine katmaktır. Hem afet bölgelerindeki çalışmalarda
hem de afet eğitimlerinde kurumlarla iş birliği hâlindeyiz. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında -bu da
bizim hedefimizdi, Allah’a hamdolsun- pandemi olmasına rağmen bu hedefe de ulaşıyoruz. 51 milyon
vatandaşımıza ulaşma hedefimiz vardı 2021’de, şu anda 47 milyon vatandaşımıza eğitimle ulaştık. 2020
yılından itibaren 104 yerel düzey, 18 bölgesel, 3 de habersiz tatbikat yapıldı. Bunların yanı sıra, acil
durum toplanma alanları sistemini geliştirdik. Hâlen 27.136 acil durum toplanma alanımız mevcuttur.
Ayrıca, çok güçlü bir dijital altyapı oluşturuyoruz, mevcut sistemlerin birbirini görmesini sağlıyoruz.
Vatandaşımıza yönelik Afet Acil Uygulaması gibi sistemler hayata geçirilmiş, geliştirme çalışmaları
devam etmektedir yani Afet Acil şöyle, burada da anlatayım size: Bir uygulama bu KADES gibi,
indiriyorsunuz. Size nerede olduğunuzu gösteriyor. Allah muhafaza neredeyseniz en yakın toplanma
alanına sizi navigasyonla kendisi getiriyor. 4 tane tuşu var. Bu 4 tuşun da eğer telefonla arayamıyorsanız,
orada enkaz altındaysanız, canlıysanız basabiliyorsunuz, yaralıysanız basabiliyorsunuz, yakınınızı
arıyorsanız basabiliyorsunuz. Aynı zamanda da 112 Acile tek tuşla dokunabileceğiniz bir anlayış
ortaya koyuyorsunuz. Yetmedi, enkaz altındayken sizi rahat bir şekilde bulabilme kabiliyetine sahip
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olabiliyor. Yetmedi, en büyük problemimiz bizim iletişimin kesilmesidir, internet üzerinden atadığınız
10 kişiyi rahat bir şekilde -operatörlerle de aradık- arayabilme kabiliyetine sahip oluyor ve biz bunu
geliştireceğiz.
Yani özellikle AFAD Gönüllük Sistemi’nden de bahsetmek isterim. 389 bin başvuru aldık, 92
bin arkadaşımız eğitildi, 167 bin arkadaşımız eğitimine devam ediyor ve bu sistem başladığından beri
gerek sel afetlerinde gerek orman yangınlarında bu kardeşlerimizin hakikaten çok büyük faydaları
oldu. Kendilerine buradan hem AFAD gönüllülerine, hem Türk Kızılay gönüllülerine, hem sivil
toplum kuruluşlarına, hepsine minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Tüm bu çalışmalar ve
detaylarını kitabımızda bulabilirsiniz.
Diğer adımlarımız neticesinde bu yıl orman yangınlarında Rize ile Artvin ve Kastamonu-SinopBartın sel afetlerinde çok şükür ki “Nerede bu devlet?” dedirtmedik ve burada hepinizin huzurunda
bu afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlara Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bu afetlerle karşı karşıya
kalan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kaybettiğimiz ağaçlarımıza, tüm
canlarımıza üzüldüğümüzü ve onları bir an önce yerine koyma konusunda milletçe büyük bir seferberlik
içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Türkiye’nin afet yönetim başarısı topyekûn gurur duyabileceğimiz, yurt dışında dahi takdir gören
bir başarıdır. Son iki yılda meydana gelen afetler için yapılmakta olan 38.604 afet konutunun, bir daha
söyleyeyim, sadece son iki yılda yapılmakta olan 38.604 afet konutunun 10.135’i afetzedelerimize
teslim edilmiştir. Bu konutlar hakikaten standart açısından çok yüksek konutlardır; bunu da Türkiye’nin
geldiği konum açısından ifade etmem lazım.
Başlattığımız yangın ve sel afeti kampanya hesaplarına toplam 1 milyar 201 milyon 993 bin 243
lira yardım vatandaşlarımız ve bağışçılar tarafından gönderilmiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yangın
ve sel afetlerinin yani sel ve karşı karşıya kaldığımız orman yangınlarının şu yıl içerisindeki toplam
maliyeti, şu anda hesapladığımız maliyeti 6 milyar lirayı aşmıştır.
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; devletin belki en köklü hizmetlerinden birisi nüfus ve
vatandaşlık hizmetleridir. Burada bir devrim gerçekleştirildi. Sadece e-devlet üzerinden yılda 84
milyon işlem yapılan bu kurumda yürüttüğümüz birçok projeyle teknolojik imkânları, hizmetin asli bir
unsuru ve aracı hâline getiriyoruz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunabilmek adına kendi
bünyemizde tasarladığımız yeni nüfus müdürlüğü konseptimiz 54 il ve 515 ilçe müdürlüğümüzde
tamamlanmış, 142 birimdeyse çalışmalarımız sürüyor.
Dolandırıcılıkların ve kimlik sahteciliklerin önüne geçmek üzere hayata geçirdiğimiz -bu da
hepimiz için önemli, yargı için önemli, iş yükünün hafifletilmesi için önemli- Elektronik Kimlik
Doğrulama Sistemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, Türkiye Noterler Birliğinde ve Ziraat
Bankasında pilot olarak uygulanmaktadır. Bütün bankalara yayılacaktır, bütün kimlikle işlem yapılan
yerlere yayılacaktır. 2016’dan bugüne kadar 68,9 milyon kimlik kartı dağıtılmış olup ülke nüfusunun
yaklaşık yüzde 75’inin kimlik kartı yenilenmiştir. Nüfus hizmetlerinde vizyon projemiz yeni nüfus
şeflerimiz olarak tanıttığımız nüfusmatiklerdir. Orada görülüyor. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerimize
imkânlar dâhilinde muhtarlıklarımıza da yerleştireceğimiz bu cihaz, personel desteği olmadan pek çok
nüfus işlemini yapabilme imkânını vermektedir.
Bir diğer vizyon projemiz olan Biyometrik Veri Sistemi Projesi, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların
başta parmak izi olmak üzere ihtiyacı olan tüm biyometrik verileri işleme, kimlik tanıma, kimlik
doğrulama işlemlerini yapabilen büyük bir sistemdir. Yerli ve millî kaynaklarla geliştirilen bu sistemde
bu teknolojiyi üreten 7 ülkeden birisiyiz. 2018’de başladığımız pasaport, sürücü belgesi ve kimlik
kartının tek bir noktadan alınabildiği 3’ü Bir Yerde Projemiz verimliliği ve memnuniyeti sağladı.
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Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına e-imzanın
yüklenmesine bir ay içinde başlıyoruz. Biliyorsunuz ehliyete yüklemiştik, şimdi de kimlik kartına
e-imzayı yüklüyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Sayın Bakanım, son bir on dakika daha süre ekliyorum.
İÇİSLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Teşekkür ediyorum. Bitiyor on dakikada biter zaten
Başkanım.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Üç saat oldu…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ben de ek süre isteyeceğim…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben de isteyeceğim…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Geçmiş yıllarda da hep böyle olmuş. Biliyorsunuz İçişleri…
İÇİSLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hâlen, şu ana kadar, bu e-imzanın yüklenmesiyle
birlikte hakikaten çok önemli ve kolaylaştırıcı, çok teknolojik bir adımı bütün kurumlarımız açısından
sağlamış olacağız. Hâlen 2,2 milyon yükleme yaptık, inşallah e-imzayla da vatandaşlarımıza -yani 2,2
milyon yükleme ehliyetin kimliğe yüklemesi- yeni bir kolaylık sunmuş olmayı umuyoruz.
Yıl sonu itibariyle Mekânsal Adres Kayıt Sistemi bitiyor. Şu ana kadar 75 il ve 1.605 yetkili idare
ve 15,6 milyon yapı bu aksa’a entegre edilmiştir.
Zannediyorum on dakika yetecek Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; konuşmamın başında ifade ettiğim birimler arası
koordinasyon ve entegrasyon sağlayan, çok onur duyduğumuz en önemli etkenlerden birisi her şeye
rağmen -Ürdünlü bir Bakan arkadaşımız arkada dedi ki geçen gün, “Bu kadar işleri yapıyorsunuz da bu
teknolojik gelişmeyi nasıl yapıyorsunuz?” Hakikaten, Türkiye teknolojik gelişmelerde devrim yapmıştırhiç şüphesiz Bakanlık bünyesinde ürettiğimiz yazılım ve dijital teknolojilerdir. Ürettiğimiz tüm
teknoloji projelerinin temelinde süreçleri, karar süreçlerini hızlandırma, standardizasyon, bürokrasiyi
azaltma ve yüksek verimlilik elde etme anlayışı yatmaktadır. Bu kapsamda oluşturduğumuz, kısa
adı GAMER olan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimiz yeni ve çok daha kapsamlı
bir yazılımla olay anını yönetmek için gereken tüm verinin tüm toplandığı, hızlı karar alma ve acil
durumları etkin şekilde yönetme imkânı veren, yapay zekâyla kullanarak analiz ve tahmin yapabilecek
bir yapıya dönüştürülmektedir ve 81 ilimizde de vardır.
Yine, tüm kıyı şeridimizi izlemeye imkân verecek olan Sahil Güvenlik Radar Sistemi Projesi’nde
şu anda 13 adet istasyonun kurulumu tamamlanmıştır. Öte yandan, hâlihazırda 81 ilde faaliyette olan
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’mizin kapasitesini artırıyoruz. 15 Temmuzdan bugüne kadar nokta
sayısını yüzde 119, kamera sayısını yüzde 193 arttırdığımız bu sistemde kamera sayımız 2021 sonu için
yaklaşık 84 binin üzerinde olacaktır. Bu alanda bir diğer önemli projemiz, kolluk birimlerimizin kendine
ait muhabere ve bilgi sistemlerinin birbirini görmesiydi. Bunu bahsettiğim GAMUS adını verdiğimiz
bu projeyle Genelkurmay Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü
de bu entegre altyapıdan hâlihazırda faydalanmaktadır, hatta Karayolları Genel Müdürlüğümüzü de bu
altyapıdan faydalandıracağız. Özellikle afet yönetiminde bu yapı, önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.
2018 yılında başladığımız Jandarma ve Emniyet arasındaki parmak izi entegrasyonu, Suç Araştırma
Raporlama Projesi ve EGM-Jandarma arasındaki Balistika Projesi’yle -yansıda var- karanlıkta kalan
toplamda 183 bin olay sadece bu entegrasyon projesiyle aydınlatılmıştır.
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Bunun yanı sıra tüm belediyelerin ortak bir veri tabanı ve yazılım kullanmasına imkân veren,
belediyelerimizi de masraftan kurtaran e-belediye sistemimizi kullanan belediye sayısı şu ana kadar
959’a ulaşmış ve her geçen gün talepler artmaktadır. Projenin gerçekleşmesiyle sağlanacak olan tasarruf
miktarı yıllık yaklaşık 3 milyar lira olarak hesaplanmaktadır.
Elbette ki bu yılın en önemli dönüşüm projelerinden bir tanesi de hepimizin gurur duyduğu tüm
acil çağrı hizmetlerinin 112 Acil Çağrı numarası altında birleşmesidir. Çok uzun, önemli bir projeydi.
Bu projeyi hayata geçirdik. Yeni binalarıyla, yeni sistemleriyle yılda 100 milyon çağrı karşılanmaktadır.
Haziran ayı itibarıyla tüm Türkiye’de devreye alınmıştır. Artık 155, 156, 157, başka bir şey yok; tek
112’yle beraber ulaşılmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde, afet olaylarında yeni nesil 112 sisteminin
bu entegrasyon açısından, işlerin kolaylaştırılması açısından çok faydasını gördük.
Bürokrasinin azaltılması için bir süredir yürüttüğümüz, yalınlaştırma projesinde ise bugüne kadar
iş ve işlemlerde vatandaştan istenen 3.214 belgeden 2.370 belgenin istenmesinden vazgeçilmiş, böylece
ciddi bir zaman ve ciddi bir para tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımızda 2021 yılında 94 yeni
hizmet e-devlet kapısına entegre edilmiştir. Buradaki rakam da bizim onurumuzdur. Bu sayede 2017’de
51 olan e-devletteki hizmet sayımız -şükürler olsun- 603’e yükselmiştir.
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; sivil toplum alanını genişletmek, geliştirmek ve özellikle
istismar etmek isteyen yapılara karşı korumak maksadıyla 15 Temmuzdan sonra pek çok adım attık.
Dernekler Başkanlığımızı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüştürmenin yanı sıra Sivil
Toplum İstişare Kurulunun faaliyetlerine hız verilmesine de ayrı bir ivme oluşturmuştur. Şimdi, burada
da bir strateji belgesi oluşturuyoruz; hazırlık çalışmaları devam eden, 2022-2026 arasını kapsayacak
sivil toplum strateji belgesi ve eylem planı taslak olarak kurul üyeleriyle -bizim danışma kurulu
üyelerimiz var- paylaşılmıştır. Ülkemizde 2004 yılından bugüne kadar faal dernek sayısı yüzde 75
artmıştır, hâlen aktif dernek sayımız 122.012’dir. Kamu yararına çalışan dernek sayımız ise 362’dir.
Bakanlık bünyesinde takip ettiğimiz dijitalleşme ve entegrasyon çalışmaları, bu alanda da devam
etmiş, DERBİS altyapısının kamu kurum ve kuruşlarıyla etkin şekilde entegrasyonu sağlanmak üzere
çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Dernekler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Genel Kurul
ve Yönetim Kurulu toplantılarının -bu da bir yenilik- artık elektronik ortamda yapılabilmesinin önü
açılmıştır.
Ben, öncelikle sabrınız için ve ortaya koyduğunuz hassasiyetler için çok teşekkür etmek isterim.
Burada, hem çalışma arkadaşlarımıza hem bu hizmetleri gerçekleştirdiğimiz aziz milletimize ve
hakikaten bu konuda bizi destekleyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
Cumhur İttifakı’na ve karşı karşıya kaldığımız tüm meselelerde, hem Hükûmetimizi hem de
Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan ve Cumhur İttifakı’nı bir değerler ittifakı olarak tüm Türkiye’ye
siyasi hayatının en önemli tecellisi olarak tescilini ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey’e teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle yüce heyetinize beni
sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, 2022 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize tekrar tekrardan
hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.
Böylece sunum tamamlanmıştır.
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Değerli arkadaşlar, belki aklında soru işareti olanlar olabilir, İçişleri Bakanlığının aşağı yukarı
son yıllara baktığınızda sunum süreleri yüksek, size ifade de etmek isterim. 2018 yılında 91 dakika
sürmüş sunum, 2019’da 77 dakika, 2020’de 72 dakika, bu yıl yine bir miktar artmış oldu ama yanlış
hesaplamadıysam 82 dakika sürmüş. Birçok önemli konu var, sizin ve kamuoyunun bilgilenmesi ve
daha sağlıklı müzakere yapılması bakımından bu önemli diye düşünüyorum.
Şimdi müzakerelere başlıyoruz.
Önce her gruptan birer milletvekilimize, daha sonra da istemlerine göre sırasıyla Komisyon
üyelerimize, “Komisyon üyesi” derken Plan Bütçe Komisyonu üyelerimiz öncelikli olmak üzere
milletvekillerimize söz vereceğim. İlk gün belirlediğimiz usuller çerçevesinde hareket edeceğim.
Tüm gruplarla istişare içinde belirlediğimiz ve oylayarak kabul ettiğimiz usuller çerçevesinde
hareket edeceğim. Bu çerçevede, gruplar adına konuşacak arkadaşlarımız yirmi dakika söz hakkı
kullanacaklardır. Komisyon üyelerimizin on dakikadır söz hakkı, Komisyonumuzu teşrif etmiş olan
değerli milletvekillerimizin ise konuşma süreleri beşer dakikadır. Komisyon üye sayısı neyse grupların,
bunun 2 katı kadar değerli milletvekilimize, Komisyonumuzun üyesi olmayan milletvekillerimize söz
hakkı verme imkânımız var. Diğer taraftan, söz devretme hakkı da var milletvekillerimizin. Bugün
gruplar adına konuşacakları da isterseniz ilan edeyim: Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Engin Özkoç
konuşacak, HDP Grubu adına Sayın Mehmet Ruştu Tiryaki konuşacak, İYİ Parti adına Sayın Behiç
Çelik konuşacak, Milliyetçi Hareket Partisi adına Sayın İsmail Faruk Aksu konuşacak, AK PARTİ adına
da Sayın İbrahim Aydemir konuşacak. Yalnız Sayın Engin Özkoç’a biraz daha ilave süre vereceğiz
çünkü, Komisyonumuzun üyelerinden Emine Gülizar Emecan Hanım on dakikasını, Cavit Arı Bey de
beş dakikasını devrettiler. Dolayısıyla, toplam otuz beş dakika konuşma hakkınız olacak. Grup adına
konuşanlara ek ilave iki dakika…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – İçişleri Bakanlığıydı ya, önemliydi ya Sayın Başkan, biraz ek süre
verebilirsiniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Yok öyle değil çünkü Bakanın bilgilendirmesi gerekiyor.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – İçişleri Bakanlığıydı ya beş dakika vermekten şey yapmazsınız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Ama bakın ben inanıyorum ki siz bu otuz beş dakikada her
istediğinizi anlatacaksınız. Ayrıca eksik bıraktığınız olursa birçok üyesi var grubunuzun, eksik kalan
kısımları da onlar…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Beş dakikadan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Gruplar adına konuşanlara en fazla iki dakika ilave söz hakkı
verme imkânım var. Ama vakti ne kadar tasarruflu kullanırsanız diğer arkadaşlarımızın da o kadar fazla
konuşma imkânı olur. Burada sonuçta herhâlde “Sadece ben konuşayım.” diye hiç kimse düşünmez.
Değişik arkadaşlarımız da söz alsınlar, farklı fikirler ifade edilsin.
Şimdi, yemek arası vereceğiz. Yemek arasından önce sadece bir konuşmacıyı dinleme imkânımız
var. Sayın Engin Özkoç biraz da uzun konuşacağı için bilginiz olsun diye söylüyorum. Aşağıda yemek
hazırlığımız vardır. Hatta bürokratlarımızın bir kısmı şimdiden gidip yerlerse iyi olur, çok sayıda
vekilimiz var, ayakta kalmasınlar. Sayın Özkoç’tan sonra bir yemek arası vereceğiz, yemek arasından
sonra müzakerelerimize devam edeceğiz.
Sayın Özkoç, süreniz otuz beş dakikadır.
Buyurun, lütfen.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Değerli Komisyon üyeleri ve devletimizin değerli bürokratları; hepinizi saygıyla sevgiyle
selamlıyorum.
Sayın Bakan, konuşurken elimden geldiğince onu dikkatle dinlemeye ama gerçek dışı beyanlar
olduğu zaman da elimde olmadan gülümsemeye devam ettim. Kendisi rahatsız olabilir ama ben şimdi
kendisine soruyorum: Şehitler üzerinden burada söz söylüyorsunuz ve bunu siyasete alet ediyorsunuz.
Ben size söyleyeyim: Eğer yüreğiniz birazcık sızlıyorsa 15 Temmuz şehitleriyle ilgili Sayın Binali
Yıldırım’ın emriyle toplanan 306 milyon lirayı neden şehitlere vermediniz ve siz neden bununla ilgili
tek bir kelime söylemediniz?
Siz, Sayın Bakan, bu polis teşkilatının başında duran, onlara kol kanat germesi gereken kişisiniz.
Şimdi size soruyorum: Beşiktaş’ta terör örgütleri, 7 sivil vatandaşımızı, 47 de polis vatandaşımızı
şehit etti. Onlarla ilgili de 52 milyon lira para toplandı fakat o ailelerin içerisinde evini satan şehit
yakınları olduğu hâlde, o paranın şehit yakınlarına, polis şehit yakınlarına verilmesiyle ilgili neden çaba
göstermiyorsunuz? Neden bir hassasiyetiniz olmuyor? Neden onların arkasında durmuyorsunuz? Bunu,
bu millete anlatmanız gerekiyor.
Şimdi, diyorsunuz ya “Biz, verdiğimiz sözlerin arkasında durduk.” diye. İlk önce kısa kısa size cevap
veriyorum: Verdiğiniz sözlerden bir tanesi bu, Sayın Bakan, dediniz ki: “Suriye’de Fırat’ın doğusunda
bulunan PYD ve YPG terör örgütlerinin bulunduğu yerde bir güvenlik koridoru oluşturacağız. Bu, 30
kilometre derinliğinde olacak ve bu koridorun içerisine biz, göçmenlere inşaat yapacağız, yerleşim
alanları yaratacağız ve burada onları ikamet ettireceğiz. Bu güvenlik koridorunu Amerikalılar ve Ruslarla
birlikte orada güvenlikli bir bölge hâline getireceğiz.” Bunu neden gerçekleştirmediniz bugüne kadar?
Bu sözlerinizde samimi değil miydiniz? Bugün de yaptığınız gibi millete karşı gerçek dışı beyanlarda
mı bulundunuz? Fakat en son noktaya geliyorum, Fırat’ın doğusunu neden son tezkerede çıkardınız?
Bütün tezkerelerde olan Fırat’ın doğusu son tezkerede neden yok Sayın Bakan? Bununla ilgili bir söz
mü verdiniz? Bugüne kadar orada tek bir çivi çakmamanızın nedeni “Şunu yapacağız, bunu yapacağız.”
diyerek ahkâm kesmenizden sonra tek bir şey yapmamanızın nedeni kiminle yaptığınız anlaşma, onu
açık açık söylemeniz gerekiyor. Tezkere konusunda Fırat’ın doğusu önemlidir.
Ayrıca, Astana sürecinde verdiğiniz uluslararası mutabakatların altına siz imza attınız, dediniz ki
“Biz, oradaki terör örgütlerini silahsızlandırıp sivil hâle getireceğiz.” Orada çocuklarımızın kaldığı
gözetleme kuleleri vardı, o gözetleme kuleleri, terör örgütlerinin güvenlikli alanı hâline getirildi bu
süre içerisinde ve bundan dolayı Rusya orada çocuklarımızı bombaladı, 33 şehidimiz oldu. Gerçekten
çok mu yüreğiniz sızlıyor Sayın Bakan? 33 şehidimizle ilgili ne yaptınız? Rusya’ya nasıl bir yaptırım
uyguladınız? 1 pilotu öldürüldü diye Rusya Türkiye’ye yaptırım uyguladı ama biz gördük ki Türkiye
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı gidip de Putin’in kapısında dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
Şehit evlatlarımızla ilgili tek bir şey yapamadınız, onu biz biliyoruz ve görüyoruz. Gördük ve orada bu
yaptıklarınızla ilgili, yabancı askerleri, hangi yabancı askerleri Türkiye’de konuşlandırıyorsunuz? Siz,
sınırdaki güvenlikle ilgili Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiğiniz tek bir sözünüzü bugüne kadar yerine
getiremediniz; işte size belgesi.
Şimdi, Sayın Bakan, siz diyorsunuz ya: “Ben 10 bin dolar konusunda konuşurum ama başka
şeylerin olması lazım.” Sayın Bakan, siz bir ulusal televizyona çıktınız ve ulusal televizyonda
dediniz ki: “Evet, bir siyasetçi mafyadan 10 bin dolar alıyor.” Siz İçişleri Bakanısınız, suçluyu neden
koruyorsunuz, eğer birisi bunu aldıysa o güne kadar neden o suçu işleyeni cumhuriyet başsavcılarına
ihbar etmediniz? Neden teşkilatınıza bununla ilgili gereğini yapması için emir vermediniz? 10 bin dolar
alan siyasetçinin adını Meclis Başkanına açıkladınız ama “Aman bunu kimse duymasın.” diye neden
hâlâ o kişiyi korumaya devam ediyorsunuz? Siz, rüşvet alanların koruyucusu olamazsınız Sayın Bakan.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Affedersiniz Sayın Özkoç, çok affedersiniz.
Süleyman Bey, rica ediyorum, Komisyonumuzun kuralları gereği kendinizi çekebilirsiniz ama
karşı tarafı, milletvekillerini, yürütmeyi çekme hakkınız yok, böyle bir kuralımız yok, sadece kendinizi
çekebilirsiniz, başkasının müsaadesi olmadan çekme hakkına sahip değilsiniz, rica ediyorum.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Halka açık olan -demokrasi var- bir görüntüyü çekiyorum Sayın
Başkan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Genel kuralımız bu, usulümüze uyalım.
Buyurun lütfen.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, ben konuşma yaparken burada herkes çekim yaptı,
herkes fotoğraf çekti.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama yıllardır kuralımız böyle, yeni bir şey değil bu.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Arkadaşlarımıza demokratik bir tavırla ilgili AKP’ye ve Bakana
sağladığınız şekli bize de sağlayın.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, yıllardır uyguladığımız usul bu, yeni bir uygulama
yapmıyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Rica ediyorum benim sözümü de kesmeyin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tabii, tabii, onu ilave edeceğiz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, siz 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklayacak mısınız, açıklamayacak mısınız? Öyle demeyin,
böyle demeyin, farklı farklı konuşmayın, benim de gözümün içine baka baka, milletin de gözünün içine
baka baka “Ben İçişleri Bakanıyım, ben sözümün arkasında dururum, açıklarım.” deyin.
Sayın Bakan, şimdi samimi olarak söylüyorum, uyuşturucu konusunda söylediklerinizi samimi
bulmuyoruz. Gerçek dışı beyanlarda bulunduğunuza inanıyoruz ve bunu da kanıtlayacağız, adım
adım. Az önce bir konuşma yaptınız “Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre” diye, aynı raporun bir
başka maddesini size söylüyorum: “Türkiye, aşırı doz uyuşturucu nedeniyle 30 yaş altı ölümlerin en
yüksek olduğu ülkedir.” diyor. Bu bölümü neden söylemediniz Sayın Bakan, neden bu konuda samimi
davranmadınız?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – O da doğru!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – O da doğruysa neden paylaşmadınız? O da doğru, ha, Avrupa
Uyuşturucu Raporu’nun sizin istediğiniz bölümleri doğru ama gerçekleri yansıtan bölümü doğru değil.
Adım adım geliyorum Sayın Bakan, hiç heyecanlanmayın, hepsini tek tek soracağız ve peşini asla
bırakmayacağız. (Gürültüler)
Arkadaşlar, rica ediyorum, Sayın Bakan o kadar sıkışık durumdaki ona, onun provoke edebileceği
herhangi bir ortam yaratmayın.
Şehit yardımlarıyla ilgili, bunun altında kalırsınız, cevap verin. Fırat’ın doğusuyla ilgili, tezkereden
neden çıkardınız, cevap verin. Oradaki 33 şehidimizle ilgili neden samimi değilsiniz, cevap verin.
Şimdi ben Sezgin Baran Korkmaz’ı soruyorum: İlk önce adli süreci anlatıyorum, değerli
arkadaşlarım, bakın, 22 Ağustosta Kingston ve Termendzhyan kardeşler, Amerika’da kara para
akladıkları için tutuklanıyor. 23-30 Eylülde 10. Sulh Ceza Mahkemesi kara para akladığı gerekçesiyle
Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığına el koyuyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkışı
yasaklanıyor. 4. Sulh Ceza, 8. Sulh Ceza, 8. Sulh Ceza tekrar, Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlıklarına
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el koyuyor. Şimdi, soruyorum Sayın Bakan: Eğer Emniyet Teşkilatı bu konuyla ilgili yeterli bilgiyi bu
makamlara, bu mahkemelere vermediyse bunlar neden bu mal varlıklarına el koyma gereği duydular?
Eğer bu mal varlıklarına el koyma nedenini MASAK raporuna dayandırıyorsanız burada, MASAK
raporunun, MASAK’ın açıklaması var. MASAK diyor ki: “Hayır, biz bunlardan önce onlara bir ara
rapor göndermedik.” Yani ben her şeyi belgeyle soruyorum.
Bir de mal varlığına el konulan Sezgin Baran Korkmaz, yurt dışına çıkma yasağı olan Sezgin
Baran Korkmaz’ın, dönemin Başsavcısı İrfan Fidan ve onun adına vekâleten Hasan Yılmaz mahkemeye
başvurarak Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığına el konulmasının kaldırılmasını talep ediyor.
Neden, hangi gerekçeyle, neye dayandırarak? Daha sonra, İrfan Fidan aradan sadece günler geçtikten
sonra, birden ilk önce Yargıtay üyeliğine daha sonra da hülle yoluyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine
getiriliyor. E, peki, Hasan Yılmaz orada durur mu? Onun da ödüllendirilmesi gerekiyor. Hasan Yılmaz
da derhâl Bakan Yardımcılığı görevine getiriliyor. Peki, bu insanlar o süre içerisinde nasıl önemli
bir şey yaptılar ki bu görevlere getiriliyorlar? O süre içerisinde yaptıkları tek şey, Sezgin Baran
Korkmaz’ın mal varlığına olan yaptırımları ortadan kaldırmak. Şimdi, size soruyorum -gene gözünüzün
içine baka baka hatta gülümseyerek- Sayın Bakan, sevgili Bakan: Siz, gerçekten Korkmaz’ı 4 Aralık
2020 günü makamınıza çağırdınız mı? Neden bununla ilgili “Hayır, çağırmadım” demiyorsunuz?
Eğer çağırmadıysanız “Çağırmadım.” deyin. Eğer çağırdıysanız ve bir görüşme yaptıysanız burada
ne görüştünüz, ne konuştunuz, ne uyarıda bulundunuz? Kamuoyu merak ediyor. Biz soruyoruz, sizin
cevaplamanız gerekiyor. Bir gün sonra mal varlığına el koydunuz, kaldırdınız. Yurt dışına çıkma
yasağını da hemen kaldırdınız ve bir gün sonra, sizinle görüştüğü iddia edildiği günün ertesi günü
Sezgin Baran Korkmaz elini kolunu sallayarak yurtdışına çıktı.
Şimdi, soruyorum Sayın Bakan: Sezgin Baran Korkmaz, on gün sonra mahkeme kararını,
MASAK’ın bu konuyla ilgili MASAK kararını neden beklemedi? Sezgin Baran Korkmaz kaçtıktan
sonra 28 Aralıkta MASAK kara para akladığını tespit etti. Ya, biz mahkemeleri biliyoruz, siz masum ve
suçsuz insanların mahkemelerini aylarca ötelere atıyorsunuz. Sezgin Baran Korkmaz’ın ne özelliği vardı
da MASAK raporu beklenmeden siz onu yurt dışına salıverdiniz? Elini kolunu sallayarak gitti. Tüm bu
olayların gerçeği altında şimdi, size soruyorum: Siz 4 Aralıkta Sezgin Baran Korkmaz’la görüştünüz
mü? Görüştüyseniz ne konuştunuz? Bu adam bir gün sonra apar topar, elini kolunu sallayarak nasıl
çıktı gitti? Yok eğer görüşmediyseniz o günün kamera kayıtlarını Komisyonla ve kamuoyuyla paylaşır
mısınız?
Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kullandınız. Nedense bu kara para aklayanların uçağını
kullanıyorsunuz ondan sonra “Faturasını ödedim.” diyorsunuz. Biz, bu fatura ödemelerini sizin
bakanlarınızdan biliyoruz, hangi tür faturalar olduğunu biliyoruz Sayın Bakan. Sizin gibi, devletin şu
anda makamında bulunan Egemen Bağış gibi insanların da bu uçağı kullandığını biliyoruz. Kaldı ki
bu uçağı Mehmet Ağar’ın, Ahmet Arslan’ın da kullanmasının bir tesadüf olup olmadığını da ayrıca
soruyoruz. Siz, şu anda bu konuyla ilgili Parlamenter sistemin bir bakanı olsaydınız, şu anda gensoru
verirdik sizinle ilgili ama siz, ucube bir Cumhurbaşkanlığı sisteminin Bakanısınız. Siz, Türkiye Büyük
Millet Meclisini temsil etmediğiniz için size gensoru veremiyoruz, siz sarayı temsil ettiğiniz için
burada, bizim karşımızda bunları savunmak durumunda kalıyorsunuz.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sistemi millet getirdi.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Şimdi, ayrıca, bu konularla ilgili az önce verdiğim tarihlerle ilgili,
az önce verdiğim beyanların tamamıyla ilgili hepsinin mahkeme tutanaklarına geçip, tek tek burada
olduğunu da bildirmek isterim. Yani, öyle birileri gibi sallamıyoruz Sayın Bakan.
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Şimdi, gelelim sizin büyük, uyuşturucuyla mücadelenize. Siz, gerçekten uyuşturucuyla mücadele
mi ediyorsunuz? Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre, Sayın Bakan, Türkiye’de yakalanan ecstasy ve
eroin tüm Avrupa’da yakalanandan daha fazla, siz de az önce söylediniz. Birleşmiş Milletlerin 2021
Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, Türkiye, dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen 2’nci ülke,
az önce siz de söylediniz. Hem dünyadaki veriler hem de Emniyetin ve sizin açıklamalarınız böyle.
Şimdi, soruyorum Sayın Bakan: Bir ülkede uyuşturucu yüksek miktarlarda ele geçiriliyorsa o ülkede
uyuşturucu trafiği en üst seviyede olduğu için değil midir? Yukarıdaki verilere dayanarak soruyorum:
Dünya uyuşturucu baronları neden Türkiye’yi uyuşturucu trafiğinin yeni rotası olarak belirlemişlerdir?
Onlar için güvenli alan Türkiye midir? Yakalattıkları eroinin ve kokainin çok daha fazla miktarını yurt
dışına ve Avrupa’ya bu güzergâh doğrultusunda kaçırdıkları için mi bu kadar çok kokain ve eroin
Türkiye’ye giriyor? Bunu tek tek açıklayın Sayın Bakan.
Şimdi, Dilovası’nda 22 Ağustos 2020 tarihinde Kaçakçılık Şube Başkanlığına bir bildiri, ihbar
geliyor, diyor ki: “Buradan girecek olan 6 konteynerde -ne var- kokain var.” diyor. “Kokain var.”
denilmesine rağmen oradaki arkadaşlarımız, ilk önce eşyaları dışarı çıkarmadan gözle bir kontrol
yapıyorlar. Köpek araması falan da yok o sırada. Daha sonra kapılarına liman güvenlik mührü takarak
doğrudan x-ray cihazından geçiriyorlar. X-ray cihazında da yansıma olmasına rağmen “Burada yansıma
vardır, şüphe altındadır ve burada ihbar vardır.” diye ayrıntılı aramaya girilmiyor. Alana alınıyor yani
kırmızı banttan çıkarılıyor. Konteynerde bir şey bulunmadığına dair 22 Ağustosta bir tutanak tutuluyor.
İşte, o tutanak ve altında 3 tane imza. Şimdi, Sayın Bakan, orada tertemiz bir adam, görevli birisi
-Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Mehmet Ali Arslan- kalkıyor diyor ki: “Hayır,
burada kesinlikle uyuşturucu olduğuna dair güçlü ihbarlar var, bunu bir daha arayacaksınız.” Onun
ısrarı üzerine o mallar açılıyor, aranıyor ve orada 540 kilogram kokain ele geçiriliyor.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Gene yalan, gene yalan!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Şimdi, soruyorum size, bu arkadaşımız, yani orada yakalamayan
kişiler değil de bu arkadaşımız altı ay sonra neden merkeze çekildi Sayın Bakan, neden görevinden
alındı? Bunu açıklamanız gerekiyor mu? Açıklayın.
Gelelim Dilovası’na. Dilovası’yla ilgili 4,9 ton kokain. Kolombiya Savunma Bakanı 10 Haziran
2020’de sosyal medyadan açıklıyor, diyor ki: “Türkiye’ye gitmek üzere 4,9 ton kokain şu anda
tarafımızca yakalanmıştır.”
Neden gülüyorsunuz? Bu kokainin yakalanması falan sizi sevindiriyor mu? Gerçekten merak
ediyorum. Mesela, gülmeyle ilgili, şimdi, söylediniz de söylüyorum, benim en çok içimi acıtan, Sayın
Bakan, 33 şehit bir başkomutanın evladıdır. 33 şehit verdiğimizde Suriye’de, cenazeleri daha dururken,
sizin Genel Başkanınız -AKP kongresini dahi iptal etmeden gidip de kongrede, işte, şimdi gösterdiğim
şekilde- kongreyi gerçekleştirmiştir. Orada, orada…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Gram haysiyet sahibiysen…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Benim lafımı kesmeyin Sayın Bakan. Şehit annesini orada kongreye
bağlayarak…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Gram haysiyet sahibiysen Cumhurbaşkanımızdan
özür dilersin, bu ülkenin Cumhurbaşkanından özür dilersin!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Senin provokatörlüğüne gelmem.
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Orada o şehit cenazeleri orada yatarken bu şekilde gülen AKP Genel Başkanına “Sayın Genel
Başkanım, sen şehit cenazeleri oradayken neden kongreyi iptal etmedin, neden şehit annesini oraya
bağladın ve onun haberi olmadan onu siyasete alet ettin?” diye sorma cesaretini gösterebildin mi?
Gösteremezsin.
Sayın Bakan, 4,9 ton kokainle ilgili senin yapmadığını bir muhabir yapmış, hatta birkaç muhabir
yapmış. 4,9 ton kokainin yakalanmasının ardından bir buçuk yıl geçiyor. Size soruyorlar gene bir
televizyon kanalında: “Ya, bir buçuk yıl içerisinde adli yardım talebinde neden bulunmadınız? Neden
bunun üzerine gitmediniz? Neden Kolombiyalı yetkililerle iletişime girmediniz?” Yine, siz orada
şöyle diyorsunuz: “Pandemi vardı, o yüzden.” Ya, Sayın Bakan, 4,9 ton uyuşturucudan bahsediyoruz.
Sen ölümden o kadar korkma, kokain yüzünden ölen evlatlarımıza engel olmak için bir görevdesin,
sana virüs bulaşıp da ölmezsin, merak etme, çocuklarımız uyuşturucudan ölüyor. Senin bir buçuk yıl
içerisinde elli kere oraya gitmen gerekiyordu ama senin yapmadığını bir muhabir yaptı. Ne yaptı?
Yazışma yaptı. Şimdi ben sana soruyorum: Bu elimdeki rapor gerçek mi, değil mi? Bu elimdeki rapor
Kolombiya adli makamlarından gelmiş midir, gelmemiş midir? Gelmişse sizin narkotik şubenin…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ne yazıyor orada?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sizin elinizde var, açıklayacağım, şimdi açıklıyorum tek tek. Merak
etme, tek tek açıklıyorum Sayın Bakan. Sizin elinizde var ayrıca bu.
Siz buradaki bu makamın gönderdiği yazıyı gerçekten okudunuz mu? Sizin Narkotik Şube
Müdürü hani diyor ya: “Biz oraya başvuruda bulunduk, hâlâ bir cevap gelmedi.” Ben size söylüyorum:
“22/9/2021 tarihli adli yardımlaşma talebinde bulunan ülke: Türkiye. 22/9/2021, tanzim edilmiş ve
görevlendirilmiştir. Suç yeri: Buenaventura, Velle Del Cauca. İş bu adli yardımlaşma cumhuriyet
başsavcılığının ilgili müdürlüğüne bağlı bir savcılık bürosu tarafından yürütülmektedir.” deniliyor.
Peki, sizin bundan haberiniz yok mu?
Şimdi bir üst paragrafa geçiyorum Sayın Bakan, hemen bir üst paragrafa. Hani sizin tespit
edemediğiniz konteyner rakamları falan var ya, ben şimdi onları soracağım doğru mu diye.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sosyal medya yalanlarının esiri olmuşsunuz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Gerçekten siz bir buçuk yıl içerisinde Kolombiya’dan adli
yardımlaşma talebinde bulunup, bir buçuk yıl içerisinde konteynerlerin numaralarını öğrenip de
Mersin’deki bunların alıcısına ulaşabildiniz mi, ulaşamadınız mı? Bugüne kadar neden açıklamadınız?
Tek tek söyleyin. Bununla birlikte, yukarıdaki paragrafta belirtilen, işaretlenen, geliştirilmesinde
22 Eylül 2021 tarihinde eklenen ve sayılı yazıyla o zamanki Uluslararası İlişkiler Direktörü Doktor
Liliana tarafından imzalandığı tespit edilmiş bahse konu yardımlaşma konusunda –sizin söylediğiniz ve
“Dönmedi.” dediğiniz yardımlaşma konusu- 3 Haziran 2020 tarihinde Buenaventura ilinde el konulan
2 tane konteyner numarası verilmiş. Hani sizin ulaşamadığınız, bugüne kadar arkasını kollamadığınız,
ulaştıysanız da kamuoyunu bilgilendirmediğiniz, bunun arkasına bakmadığınız, “Gerçekleri pandemi
nedeniyle gizliyorum.” dediğiniz konteynerlerle ilişkili olarak “İnceleme raporu düzenleme, kokain
türünün ve miktarının fotoğrafları, yakalanan şahısların kimliklerinin tespiti gibi bazı hususlar
bulunmaktadır.” diyor.
SALİH CORA (Trabzon) – Siz yakaladıklarımıza bakın.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ya, şimdi, diyor ki bir arkadaşınız: “Bizim yakaladıklarımıza bakın,
4,9 ton önemli değil.” Bunun da kayıtlara geçmesini istiyorum. Öyle kaçacak hiçbir yeriniz yok. Sizi
tek tek anlatacağız, tek tek konuşacağız burada.
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Şimdi, ben soruyorum: Mersin’de bu konteynerlerin -size verdiğim numaralardaki konteynerlerinnumaraları doğruysa, bu da resmî bir yazıysa onu teslim alacak kişiyle ilgili bir araştırma yaptınız mı?
Ben soruyorum şimdi. Bakın, o kişiyle ilgili isimleri ben veriyorum. Öyle gülüyorsunuz ya, ne yapıp ne
yapmadığınızı ben biliyorum. Sayın Bakan -kayıtlara geçsin, tekrar söylüyorum- orada hazmedemediği
için “Zavallısınız, doğru değil.” gibi sataşmalarda bulunuyor; gerçek zavallının kendisi olduğunu
buradan bir kez daha ifade ediyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ben sabahki…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, notlarımızı alalım akşam… Sayın Bakanım,
muhalefet de onu talep ediyor, akşam size yeterince süre vereceğim, tek tek cevaplarsınız. Şimdi ikili
diyaloğa geçmeyelim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bu kokainin alıcısı, Tommy Gıda firması mıdır? Size soruyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hepsine cevap verilecek.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bu Tommy Gıda firması 600 bin TL sermayeyle 2018 tarihinde
Mersin’de kurulu bir firma mıdır? Burada hiç kimsenin bulunmadığına dair arkadaşlarımızın gerekli
bilgisi bize ulaşmıştır. Bu şahıs, Suriye uyruklu Naser Tomeh midir? Bunların bilgisinin de bize
verilmesini istiyorum.
Sayın Bakan, siz uyuşturucuyla ilgili yapılan incelemede -ayrıntısına inmiyorum ama- Hatay’da
yakalanan, transit olarak başka bir ülkeye geçecek olan Altın Atlar Sanayi Ticaret firması tarafından
gerçekleştirilen, sahibi ise Suriye asıllı Hama uyruklu Haşem Kaddur’a siz vatandaşlık verdiniz mi,
vermediniz mi Sayın Bakan? Siz, uyuşturucunun bizzat içinde olan kişiye verdiniz mi, vermediniz
mi? Şimdi, müstehzi olarak gülüyorsunuz ya, bakın ben size söyleyeyim nasıl vatandaşlık verdiğinizi.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Gülmüyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bakın, Suriye’de terör eylemleri yapan “Ecnad’üş Şam” adlı cihatçı
grubun lideri Ebu Hamza, Manar Alshami ismiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiştir, bu
doğru mudur? İşte, bakın, başına saç ektirmiş, bu vatandaşımız, işte bu terör örgütünün kafa kesen
liderlerinden olan bu kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş. Siz terör örgütlerinin, uyuşturucu
baronlarının, mafyaların bir ülkede bu kadar çok, günübirlik bir ülkenin vatandaşlığına geçtiğini hiç
gördünüz mü? Bu, sizin Bakanlığınızda yapılmıştır. Bak, elimdeki belgelerle konuşuyorum. Onun için
bunların hepsine cevap vereceksin ve biz, senin bugün değil, bundan sonra da peşinde olacağız.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – İnternet ortamında dağıtılan şeyler onlar, belge değil onlar ya.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim. Sayın Bakan notlarını
alıyordur, akşam tek tek cevaplarını verecektir. Lütfen, sıra size geldiğinde siz de bilgilerinizi söylersiniz.
Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Değerli arkadaşlarım, şimdi, ne yapılıyor? Ben bu soruyu sordum
diye, bu belgelerden hangisi doğrudur dedim diye Türkiye Cumhuriyeti’nin Emniyet Genel Müdürü
-sizin de gözünüzün içine bakayım burada- Mehmet Aktaş, başta Engin Özkoç olmak üzere…
Gülümsemeyin, siz bu ülkenin bir bürokratısınız ve en baştasınız. Biraz sonra söylediğimden sonra
gülümseyecek misiniz, bakacağım.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Sana mı soracak, nefes de mi almasın?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Mehmet Aktaş, benimle ilgili soruşturma başlatacağını söylüyor. Bu
emri kimden aldığınızı çok merak ediyorum Sayın Aktaş?
SALİH CORA (Trabzon) – Bürokratların burada konuşma hakkı var.
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ÖZKAN YALIM (Uşak) – Salih, dinle!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan bürokratlarıyla ilgili hususları da cevaplayacaktır
mutlaka.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sizin birinci göreviniz; Türkiye Cumhuriyeti’nin Emniyet teşkilatında
suç işleyen kurumları soruşturmak ve araştırmaktır. Siz, böyle ulvi bir görevde maaşınızı alıyor ve
gurur duyacağınız bir görevi yapıyorken, Sayın Emniyet Müdürü Mehmet Aktaş, neden PTT’nin
yönetim kuruluna gidip de 5 bin liraya tenezzül edip de oradan yönetim kurulu maaşı almayı içine
sindirebildin? Bu PTT’yle ilgili açılmış davalar var mıdır? Vardır. Bak, benim milletvekilim açmış;
görevi kötüye kullanmayla ilgili, ihaleye fesat karıştırmayla ilgili, edimin ifasına fesat karıştırmayla,
nitelikli dolandırıcılıkla ilgili, Deniz Yavuzyılmaz Milletvekilim ayrıca 2 tane daha dava açmış.
Hiç vicdanın acımıyor mu, hiç moralin bozulmuyor mu, bu ülkenin Emniyet teşkilatını bu duruma
düşürmekten hiç için sızlamıyor mı? 5 bin liralık bir maaşa tenezzül edip etmediğini bu ülkeye söyleyip
istifa etmeyi düşünüyor musun Sayın Emniyet Genel Müdürüm?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, bürokratların burada cevap verme hakkı yok, rica
ediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Yoksa Bakanın var, ona Bakan cevap verecek.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakana yönelik konuşursanız memnun olurum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bana akıl vermeyin Sayın Başkan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bakan konuşur. Ben neyin ne olduğunu biliyorum. (AK PARTİ
sıralarından gürültüler)
Gelelim, Thodex’le ilgili… Sayın Bakan, Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer yaklaşık 400 bin
kişiyi dolandırıp kaçtı, akıbeti ne oldu? Thodex yöneticisi Fatih Özer soruşturmasına ilişkin -üzerine“Soruşturma esaslı yürüyor.” Siz diyorsunuz. “Bizim kanaatimiz Arnavutluk’tadır. Tüm temaslarımız
yürüyor Arnavutluk’ta. Arkadaşlarımız orada, başka bir ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz
yok, nerede olduğunu bilmiyoruz. İnşallah yakalayacağız.” diyorsunuz. Thodex’in sahibi Faruk Fatih
Özer’in kaçmadan bir gün önce -aynı Sezgin Baran Korkmaz’ın gitmeden bir gün önce olduğu gibi- bu
zanlının sizin tarafınızdan çağırıldığı doğru mudur? Eğer doğruysa bu toplantı hangi bakanlıkta kiminle
gerçekleştirilmiştir? Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yeğeninizle bir ilişkisi var mıdır? Şimdi
gösteriyorum Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer ile yeğeninizin sizinle beraber bir aradaki resmini.
Siz, uyuşturucu baronlarıyla, kaçakçılarla, insanlarla kaçmadan, yakalanmadan önce neden bir arada
bulunuyorsunuz Sayın Bakan? Bunu açıklamanız gerekiyor.
SALİH CORA (Trabzon) – Siz bazen terör örgütü mensuplarıyla fotoğraf çektiriyorsunuz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Yanımda AKP’nin Grup Başkan Vekili vardı.
SALİH CORA (Trabzon) – Meclise getiriyorsunuz…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim, sonra size söz sırası
geldiğinde siz de cevap verirsiniz.
Sayın Cora, söz sırası geldiğinde söylersiniz fikirlerinizi.
SALİH CORA (Trabzon) – Hayır, teröristleri Meclise getirip onlarla basın açıklaması yapıyorlar,
sonra da…
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sırası geldiğinde, söz hakkı geldiğinde ifade edersiniz siz de
görüşlerinizi.
Devam edin lütfen.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Bakan, 21 Nisan tarihinde Akkuzulu köyünde Cumhuriyet
Halk Partisinin Genel Başkanına bir linç olayı gerçekleştirilmiştir. Sizin kulağınıza neler söyleniyor,
neden gülüyorsunuz bilmiyorum da böyle bir linç olayında neden gülüyorsunuz Sayın Bakan? (AK
PARTİ sıralarından gürültüler)
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Kılıçdaroğlu…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hayır, gerçekten, ben size söylüyorum, “Böyle bir linç girişimi
gerçekleşmiştir.” diyorum. Bu linç girişiminde sizi memnun eden şey nedir, neden gülüyorsunuz?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Şov yapıyorsun, şov!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, akşam soru-cevap… Sayın Bakanım, ikili
diyaloglara girmeyelim, akşam sorulara cevap verirseniz çok sevinirim. İkili diyaloglara girersek
tamamlayamayız çalışmamızı. Rica ediyorum, soruları not edelim, akşam topluca bir cevap verirseniz
çok sevinirim.
Buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Kılıçdaroğlu…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Siz bundan önce yaptığınız konuşmalarla halkı kin ve nefret
duygularıyla…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Duyuyor musunuz?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Bakan, “Duyuyor musunuz?” diyerek… Önünüzde mikrofon
açık değil, ne diyorsunuz?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan, ikili diyaloğa girmeyelim. Rica ediyorum, akşam
cevap verirsiniz. Sorularımızı alalım, akşam topluca cevap verelim.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ben sana cevap vereceğim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bana “Duyuyor musun?” diyorsun ya Sayın Bakan, eğer cesaretin
varsa seninle beraber senin istediğin bir televizyon programında yan yana, beraber hesaplaşalım, saati
de olmasın. Eğer birazcık bir şey varsa, eğer istiyorsan… (Gürültüler)
Orada mikrofon açık değil, sen atıyorsun ya…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, ikili diyaloğa… Böyle bir usulümüz yok, rica
ediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Mikrofon açık değilken atıyorsun ya…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İkili diyaloğa girmeyelim Sayın Bakan.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Seninle beraber bir gelelim, tamam mı?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Akşam cevap verirsiniz, rica ediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – De ki: “Ben bir milletin Bakanıyım…” Sense atanmış bir kişisin ama
ben seninle razıyım, gelirim yani yeter ki…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, sunumunuzu tamamlayın lütfen, süreniz dolmuştur.
Araya ben girdiğim için bir dakika da ben ilave ediyorum, üç dakika ek süre veriyorum.
Buyurun.
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ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Kaç dakika? On dakika doldu mu?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İki dakika normal ek süresi vardı, bir de ben aralara girdiğim için,
üç dakika söz veriyorum.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Başkanım, beş dakikalık süreyi ben veriyorum.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Kullanacağı süreyi benden alın.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Peki, Abdüllatif Bey de süresini devrediyor, rahatça konuşun o
zaman.
Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Yani Sayın… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Hiç
heyecanlanmayın, heyecanlanmayın.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Devrediyor süresini arkadaşlar, usulümüzde bu var.
Kullanabilirsiniz.
Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkanın tüm çabalarına rağmen burada, muhalefetin sesini
kesemezsiniz. Biz konuşacağız, biz bunları anlatacağız ve hesap soracağız.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Konuşmuyorsunuz, yalan söylüyorsunuz!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Şimdi, Çubuk Akkuzulu köyüyle ilgili, siz “Cumhuriyet Halk
Partisine bağlı kişiler şehit cenazesine alınmayacak.” dediniz, ne haddiniz var? Siz, şehit cenazeleriyle
ilgili, şehitlerle ilgili, kendi şehit düşmüş evlatlarınızın alacaklarıyla ilgili tek bir kelime etmezken ne
haddiniz var ki böyle bir şeyi söyleyebiliyorsunuz!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Eksik söylemişim, HDP’yle beraber…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ne haddiniz var ki böyle bir şeyi söyleyebiliyorsunuz! Siz, orada, bana
ahkâm keserek, başkalarını söyleyerek söyleme, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden gel. Cumhuriyet
Halk Partisi gerektiği gibi, ne gerekiyorsa, o noktada bütün hesabı alacak senden.
SALİH CORA (Trabzon) – Hayal görüyorsunuz!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sen, şimdi Kılıçdaroğlu şehit cenazesine…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, akşam topluca bir değerlendirme yaparsanız çok
sevinirim, başka türlü bitiremeyiz bu çalışmamızı.
Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ama siz, bana, hep böyle karışırsanız, ben nasıl yapacağım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanı uyardım ben, akşam topluca cevap versin diye.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tamam, yeter!
Şimdi, arkadaşlar… Sayın Bakan, siz, Kılıçdaroğlu’yla ilgili bu açıklamaları defaaten yaptınız,
halkı kin ve nefret duygusuna teşvik ettiniz. Siz, siyaseten İçişleri Bakanlığı değil, ana muhalefet partisi
liderinin linç edilmesiyle ilgili elinizden gelen her şeyi yaptınız. Siz şöyle dediniz, Soylu, siz söylediniz
Genel Başkan için “Düzenbaz... Boğazına ne takacağız o görecek.” ifadelerini kullandınız. Aynı
ifadeleri gözünüzün içine baka baka ben kullanıyorum sizinle ilgili. Bütün bu soruşturmalar bittikten
sonra, Türkiye Cumhuriyeti gerçek iktidarına kavuştuktan sonra, sizi yargılamayan bu mahkemelerin
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yerine adil mahkemeler kurulduğunda… Size bu söylediğiniz sözlerin aynısını buradan söylediğimi bir
kere daha ifade ediyorum. Sözlerinizi hatırlatıyorum: “Düzenbaz… Boğazına ne takacağız o görecek.
Çirkef.” Bunların hepsini size iade ediyorum.
SALİH CORA (Trabzon) – Tehdit mi ediyorsunuz?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Akşam, görüşeceğiz!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Görüşeceğiz Sayın Bakan!
Siz, devletin güçlerini bize tehdit olarak kullanamazsınız “Görüşeceğiz.” diye. Ben milletvekiliyim,
ben, sana hesap sorarım. Tamam mı!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, ek süreniz de dolmuştur. Başka arkadaşlarımızın
da konuşması lazım.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Hayır dolmadı, on dakika dolmadı.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Beş dakika da Abdüllatif Bey’in süresinden devrediyorum.
Buyurun.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Beş dakika da benden Başkanım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama başka arkadaşlarımızın da konuşması lazım, rica ediyorum,
bir tek kişiyi dinleyecek halimiz yok! Çok sayıda talep var başka gruplar bekliyorlar, rica ediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süreyi geçiriyorsunuz süreyi! Baştan başlatın süreyi.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Arkadaşlar, benim konuşmam kesilemez. Konuşma yapılırken usul
olmaz.
Sayın Başkan, konuşma yapılırken usul olmaz.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Böyle bir usul yok!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Konuşma yapılırken usul açılmaz!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, bir saniye… Sürenizi başlatmadım.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Özkoç, saatlerce bir gruba söz hakkı olmaz!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Böyle şey hakikaten istismara girer artık, bir usul belirledik.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Kayıtlara geçsin istiyorum, benim konuşmam engelleniyor! İçişleri
Bakanına hesap sormam engelleniyor!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son beş dakika ve başka da söz vermeyeceğim, bitireceğim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Engelleniyor! Kayıtlara geçsin istiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son beş dakika ve başka söz vermeyeceğim.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Biz, bir saat onu mu dinleyeceğiz!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Çünkü onlar korkuyorlar.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Özkoç, bir saniye, lütfen ya!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben konuşurken usul olmaz!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Konuşma devam ediyor, sonrasında usulü konuşalım.
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ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Şu anda konuşmam AKP’liler tarafından provoke ediliyor, konuşmam
engelleniyor! (Gürültüler) Gerçekleri açıklamam engelleniyor! Gerçekleri söylemem engelleniyor!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son beş dakika süre verdim, sonra da bitireceğim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Şu an konuşturulmuyorum! Konuşturulmuyorum şu anda!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son beş dakika verdim ve bitireceğim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Gerçekleri söylemem engelleniyor, gerçekleri söylemek istiyorum!
(Gürültüler)
Başkan, müdahale edin!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son beş dakikanız, bitirin lütfen.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, yirmi dakikadan fazla veremezsiniz, böyle bir
usul yok.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Başkan, müdahale edin!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, bittikten sonra usulü tekrar tartışırız.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Konuşmam engelleniyor!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Öğleden sonra bütün gruplar konuşacaklar.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süre başladı.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Siz devam edin.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süreyi başlattınız.
Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Değerli arkadaşlar, son beş dakika… Söz verdim, usul tartışmasını
sonra yaparız.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süleyman ağabeyin süresini de kullanıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Devam edin, tamamlayın lütfen.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Lütfen, bu tür hareketlerde bulunmayın, çok ayıp oluyor, böyle
yapmayın!
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Usul böyle değil!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hayır, hayır… Usule uygun hareket ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tamamlayalım, öğlen arası vereceğim.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan, ben de konuşacağım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son defa söz verdim. Sayın Uğur, sonra usul tartışması yapacağız.
ÖZKAN YALIM (Uşak) – Böyle bir usul yok!
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süremi başlatın…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım… Lütfen… Rica ediyorum…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Otur! Otur!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Uğur…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tamam… Tamam… Oturun, tamam…
FUAT KÖKTAŞ (Samsun) – Ne… Ne olacak...
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ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tehdit etmeyin! Bizleri tehdit etmeyin! Bizlere saldırmayın! Biz
tehditlerden korkmayız!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, son beş dakika… Söz verdim, sonra usul
tartışmasını yapacağız. Lütfen…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bizleri tehdit etmeyin!
AHMET KILIÇ (Bursa) – Genel Başkanınız…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sonra yapacağız; bitsin süresi, usul tartışmasını yapacağız.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Gerçekleri konuşmamızı engellemeyin!
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan, yirmi dakikadan fazla…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sonra yapacağız, bitsin süre, bittikten sonra yapacağız lütfen…
Rica ediyorum….
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tehdit etmeyin bizi!
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Tehdit yok.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tehdit ediyorsunuz…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tehdit yok; bir usul tartışması talebi var, tehdit filan yok.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Şu anda bizi tehdit etmeyin, bırakın…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Usul tartışması talebi var, bitirince yapacağız.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben gayet sakin konuşuyorum, bizi tehdit etmeyin…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Allah’ım, Ya Rabb’im…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bizi tehdit etmeyin…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey, rica ediyorum…
Değerli arkadaşlar, beş dakikadan sonra usul tartışması yapacağız, gerekirse yeni bir karar da alırız
ama lütfen, şimdi dinleyelim.
Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süreyi yeniden…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreyi yeniden başlatıyoruz.
SALİH CORA (Trabzon) – Başkanım, bütün Komisyon üyelerinin söz hakkı bir kişide toplanmasın.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Onu tartışalım, tamam.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Bakan, o cenazede Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu
dâhil, Millî Savunma Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve üst düzey yöneticiler
bulunuyorlardı ancak onlarla ilgili güvenlik koridoru oluşturulmamıştı orada; bunu biz değil, mahkeme
kayıtları söylüyor, tutanaklar söylüyor. Güzergâh ve yol trafiğe açılmamıştı; bunu biz değil, mahkeme
tutanakları söylüyor. Genel Başkanımızın cenaze törenine katılmasıyla birlikte başlayan provokasyona,
imam defalarca uyarı yapmasına rağmen, cenaze namazı bile zor kılınırken müdahale edilmemiştir.
Cenaze namazının ardından, Devlet Törenleri Yönetmeliği uygulanmamıştır. Arkasından -Genel
Başkanımız kalabalık içine itilirken- top arabasının arkasından gitmesi gereken, cenazenin arkasından
yürümesi gereken Genel Başkanımız, esas sol tarafa, kalabalığın içine itilmiştir. Burada hiçbir emniyet
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tedbiri alınmamıştır. Taş ve sopalar orada görülmektedir. “Genel Başkanı yakın, öldürün, taşlayın.”
diyen konuşmacılar birbirlerini işaret ederek, birbirleriyle iletişim içerisinde olduklarını göstermiştir.
Hadi bırak bizi, o dönemin Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya -bizzat
kendi ifadesiyle- Jandarmanın evin önündeki kalabalığa müdahale etmediğini ve kendisinin devreye
girmek zorunda kaldığını söylüyor. Kimin emriyle? Neden müdahale etmedi? Emniyet Müdürü neden
görevden alındı? Neden orada görevini yapmayanlar değil de gerçeği konuşan Emniyet Müdürü
görevden alındı? Siz, o linç görüntülerini, AKP Genel Başkanı dâhil olmak üzere, siz dâhil olmak
üzere muhalefet liderlerini tehdit aracı olarak kullandınız, videolarını gösterdiniz, “Daha başınıza neler
gelecek?” dediniz, tehdit ettiniz ve muhalefetin siyaset yapma özgürlüğünün önüne geçip halkı kin ve
nefret duygularına teşvik ettiniz.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan, yirmi dakikadan fazla… Bir saat onu mu
dinleyeceğiz?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Orada, öldürmeye tam teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik,
kasten yaralama, hakaret, mala zarar, kişiyi hürriyetinden yoksun etme, inanç, düşünce ve kanaatleri
zedeleme, memura etkin direnme, görevi kötüye kullanma… “Yakın, öldürün, taşlayın.” deyip de
yumruk atanlara rağmen siz ne yaptınız, biliyor musunuz? Siz, bir kişiyi dahi tutuklamadınız, herkes
serbest. Ama bakın, bu resmi gösteriyorum…
SALİH CORA (Trabzon) – Ne yapalım?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – İşte ben de hiçbir şey yapmadığınızı söylüyorum.
Orada yumruk atan kişinin elini öpen bu kişi ne diyor, biliyor musunuz? “Soylu, ‘Vur.’ de
‘Vurayım.’ ‘Öldür.’ de ‘Öldüreyim.’” diyor. Bu kişi hakkında ne yaptın? Ne yaptın bu kişi hakkında?
Bu eli silahlı, kaçkın hakkında ne yaptın? Bizi tehdit eden bu kişiyle ilgili bu silahlarla poz verirken,
“tweet”ler atarken neyi gerçekleştirdin? Yapmadın.
SALİH CORA (Trabzon) – Ya, bırak Allah aşkına!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Beni burada konuşturmuyorsunuz ama ben size teker teker
söyleyeceğim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bugüne kadar sizden daha çok konuşan olmadı, kusura bakmayın,
öyle bir şey yok. Bugüne kadar en fazla konuşan sizsiniz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Beni konuşturmuyorsunuz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Öyle şey olur mu, konuşturmadınız... Bu doğrudan bana yönelik
bir şey, kusura bakmayın.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Son kez söylüyorum, buradan senin gözünün içine bakarak
söylüyorum. Emniyet Genel Müdürüne emir verip de bize tehdit olsun diye bir soruşturmayı açsın
istedin mi, istemedin mi? Sen, baronlarla oturup da yurt dışına kaçmadan önce, kara para aklayıcılarıyla
görüştün mü, görüşmedin mi? 4,9 ton kokainle ilgili neden bir buçuk yıl bekledin, neden, neden?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım lütfen. Çünkü mikrofonu kapatacağım,
bitti artık süre.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Neden bunun alıcısını tespit etmedin? Neden onunla ilgili herhangi
bir işlem yapmadın?
Son olarak, seni iki defa mahkemeye verdim ama mahkemeler bu ucube sistem nedeniyle senin
yargılanmamana, susmana kanaat getirebiliyorlar.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum Sayın Özkoç.
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ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bu yıkılacak ve biz bunların hesabını senden tek tek soracağız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, şimdi, bir usul tartışması açacağım. Gerçekten yaptığımız uygulamanın bir
istismarını görüyorum. Söz hakkı devirlerine bugüne kadar müsamaha gösterdim çünkü makul sınırlar
içinde yapılıyordu. Ama bugün yapılanın makul sınırlar içinde bir uygulama olmadığını vicdanı olan
herkes takdir eder.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bakana istediği kadar söz verdiniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Kusura bakmayın, böyle bir şey yok. Burada tek bir kişinin
konuşacağı bir ortam oluşturamayız.
Değerli arkadaşlar, bugüne kadar bakanlıklarda belli ölçüde uyguladığımız bu hususu yeniden
tartışmaya açıyorum. Bütün grupların konuşma hakkı adına bunu söylüyorum. Bir tek grubun bu kadar
konuşması, diğer grupların beklemesi hiç demokratik bir yaklaşım değil, doğru bir yaklaşım değil,
kusura bakmayın. Bu açıdan, bütün gruplar adına bu konuşmaların dengeli bir yapıda devam etmesi
için bu dengenin korunması adına bir karar almayı uygun görüyorum doğrusu. Bundan sonra eğer
Komisyonumuz da onaylarsa yirmi artı ikiden daha fazlasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğim.
Çünkü bu dengeyi bozuyor, gruplar adına konuşmaların ve müzakerelerin kalitesini düşürüyor.
Demokratik bir yaklaşım da değil bu, tek sesli bir yaklaşıma yol açıyor. Kusura bakmayın.
Şimdi, söz veriyorum usul hakkında ama içeriğine girmeden.
Buyurun Uğur Bey.
V.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1.- Komisyonda grupların ve milletvekillerinin söz hakkını kullanma usulüne ilişkin görüşme
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.
Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olmasını ben de Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum.
Sayın Başkanım, zaten biz bütçeye başlarken usul hakkında bir karar almıştık.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bu da bütün parti sözcülerimizle birlikte Komisyonumuzda oylandı
ve karar alındı. Biz burada hiçbir milletvekilimizin konuşmasından rahatsız olmayız, herkes düşüncesini
gelsin burada ifade etsin. Bunda sıkıntı yok. Onun için zaten görüşmeleri yapıyoruz. Sayın Bakanımız
da kendisine sorulan sorulara, eleştirilere zaten cevap verecek akşamleyin. Biz, Bakanımız adına işte
şuna cevap verecek, bizi konuşturmuyorlar, Bakanla ilgili sorularımı engellemeye çalışıyorlar gibi
yaklaşımı kabul etmiyoruz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Neden kabul etmiyorsunuz o zaman?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye, bir dinleyelim Sayın Özkoç.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ben neye karşı çıkıyorum? Şimdi, bizim aldığımız karar şuydu
arkadaşlar: Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisinden başlayarak, HDP, MHP, İYİ Parti ve AK
PARTİ grup sözcülerine yirmişer dakika, ilaveten de ikişer dakika verilerek, yirmi ikişer dakika her
grup sözcüsü birer tur olmak üzere turluyoruz çünkü birer tur.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bakanın konuşması ne kadar?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bir saniye…
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Birer tur olmak üzere, her parti gurup sözcüleri yirmi dakika konuşuyordu. Şimdi, CHP Grubu
adına, tabii ki dışarıdan Grup Başkan Vekili arkadaşımız gelmiş, söz hakkını almış olabilir, yirmi iki
dakika artı beş dakika da on dakika da verdiler. Emine Hanım verdi on dakikasını, Sayın Arı verdi beş
dakikasını, Abdüllatif Bey verdi beş dakikasını. Şimdi, arkadaşlar, benim grup sözcüm olarak İbrahim
Bey’in yirmi iki dakikadan sonra konuşması gerekmez mi arkadaşlar? Bir tur dönelim sonra Engin
Bey’in vakti müsaitse otursun Emine Hanım hakkında kullansın on dakikasını; bir tur dönelim, gelsin
Süleyman Bey hakkında kullansın; bir tur dönelim, gelsin Abdüllatif Bey hakkında kullansın. Ama ben
saatlerce CHP’nin sözcülerinin konuşmaları bitecek de burada, dinleyeceğiz, dinleyeceğiz…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok makul şeyler söylüyor, çok makul şeyler söylüyor.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, böyle bir yaklaşım… Siz belki bunu istismar
edeceğini anlamadınız, beş dakika, on dakika diye başladınız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Doğru, ilk defa yaşıyoruz çünkü. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ama ben arkadaşlarımızın konuşmasının içeriğine bir şey
diyemiyorum yani AK PARTİ Grubu adına bizim için zerre kadar ehemmiyeti olan bir konuşma
yapmadı, rahatsız değiliz ama yirmi iki dakikadan sonra, 14 kişi mi varsınız, 14’ünüz adına sabaha
kadar konuşsun, konuşuyorsa sizin adınıza konuşsun ve zevkle dinleriz. Niye? Çünkü, içeriğini hep
birlikte gördük, rahatsız olmuyoruz. Hiçbir fikirden rahatsız olmayız, her fikre cevap verecek sözümüz
var, sözümüzü yükseltiriz. Ancak ve ancak hak ve adaletten yanayız.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – O zaman niye sözümüzü kesiyorsunuz? Neden konuşmamızı
engelliyorsunuz?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Engin Bey, yirmi iki dakikadan sonra bize gelmesi lazım sıranın.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – O benim hakkım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Diğer grupların hakkı yok mu Engin Bey? Diğer grupların hakkı
yok mu?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yirmi dakika senin hakkın, sonra bize…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Veriyor, benim hakkım.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Özkoç, usulü bilmediğiniz için… Bir saniye, bakın, ben
sizden rahatsız değilim. Yirmi iki dakikadan sonra HDP’ye geçmesi lazım.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sevgili Başkan, neden Bakanın konuşmasında verilen süreye söz
etmediniz?
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Bakanlığın bütçesi.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ama her bakana on dakika ilave ediyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Her zaman öyle, bu yeni bir şey değil Engin Bey.
FUAT KÖKTAŞ (Samsun) – Ya, bitir de başkalarına da gelsin sıra!
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bir saniye arkadaşlar; Fuat Bey, bir saniye…
Her bakana onu yapıyoruz. Yoksa CHP’li arkadaşlarımız orada ayağa kalkıp da “Uğur Bey, ne
diyorsunuz?” derken biz size karşı söylemiyoruz…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sizin söylediğiniz şu: CHP konuşsun istemiyorsunuz, muhalefet
konuşsun istemiyorsunuz Sayın Başkan; yapmayın bunu, muhalefeti engellemeyin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yalnız, usul hakkında çok sayıda söz talep eden var; kısa kısa
ifade edersek…
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UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ben, Sayın Divanı uyarıyorum; böyle bir usul yanlıştır, bu usulden
vazgeçelim, geri dönelim diye Başkanı uyarıyorum ben.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
MHP Grubundan Sayın Mustafa Bey, buyurun.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Başkanım…
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Kültür Bakanlığı bütçesinde, Sayın Başkan, siz aynı
şeyi yapmadınız mı?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, söz verdim… Böyle bir usulümüz yok, söz geldiğinde.
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Tutanaklara bakın, burada haksızlık yapmayın, burada
gelip kıyaslayın, vicdanınızla dinleyin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, usul tartışması yapıyoruz. Şu anda usulsüz bir şekilde
konuşuyorsunuz.
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Haksızlığın merkezi sizsiniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Rica ediyorum… Siz şu anda usulsüz bir şekilde konuşuyorsunuz.
Buyurun.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım…
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
Biz…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, duymadınız…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye…
Neyi duymadım?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bir cümleyi duymadınız “Muhalefeti konuşturmak istemiyorsunuz.”
diye bir cümle sarf etti.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Evet, istemiyorsunuz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hiç öyle bir şey yok, siz açıkladınız zaten bence.
Buyurun Mustafa Bey, devam edelim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Evet, istemiyorsunuz muhalefeti.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Her partiden bir kişiye söz vereceğim ve kifayetimüzakere
diyeceğim, kusura bakmayın.
Buyurun.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Başkanım, biz çalışmalarımıza başladığımızda…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Şu anda oylama yapacaksınız, muhalefetin konuşma süresine
müdahalede bulunacaksınız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hiç öyle bir şey yok.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bunu bilmeye milletin hakkı var.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Her şey tutanaklarda, hiç öyle bir şey yok.
Buyurun.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Başkanım, biz çalışmalarımıza…
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FUAT KÖKTAŞ (Samsun) – Bitir de sıra bir başkasına gelsin, lütfen ya!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Kurban olayım, ben ne yapayım? Beni niye susturuyorsunuz?
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Hâlâ sen konuşuyorsun ya!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Engin Bey, başkalarının da konuşma hakkı var.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben gerçekleri söylüyorum.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Kamerayı açtı, canlı yayın yapıyor, şov yapıyor Sayın Grup Başkan
Vekili.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Engin Bey, sadece sizin konuşma hakkınız yok, başkalarının da
var; onu söylüyoruz.
Buyurun.
SALİH CORA (Trabzon) – Yeter ya, sadece sen yoksun burada, biz de konuşacağız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama istismar etmemek lazım, hiçbir hakkı istismar etmemek
lazım.
Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – İstismar yok!
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Başkanım, müsaade ederlerse…
SALİH CORA (Trabzon) – Hakkın suistimali bu.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, Mustafa Beye söz verdim.
Sayın Mustafa Baki Ersoy Bey, buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Arkadaşım, tehdit etme!
SALİH CORA (Trabzon) – Sadece sen yoksun burada ya!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Burada tehdit etme! Bu kadar kişinin arasında…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, dinler misiniz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz sizinle, bir yere gidemezsiniz.
SALİH CORA (Trabzon) – Biz de konuşmak istiyoruz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tehdit etme arkadaşım, biz senden korkmayız!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Söz hakkından bahsediyorsunuz, söz verdiğim bir arkadaşı
dinlemiyorsunuz, rica ederim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Konuşma sürelerini biraz sonra yasaklayacak.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sen niye konuşturmuyorsun Engin Bey?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, başkasının konuşma hakkına saygı duyun lütfen.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – İçişleri Bakanına verdiğim cevaplar engelleniyor.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Engin Bey… Engin Bey… Engin Bey…
Başkanım, böyle bir şey olur mu ya?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Ersoy…
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Bir sus da konuşalım be!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, yemekten sonra usul tartışmasıyla devam
edeceğiz.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati:14.48
BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, 20’nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu
açıyorum.
Birleşimi kapatmadan önce usul hakkında bir tartışmamız vardı, çok da vakit kaybettik. Her
gruptan bir arkadaşımıza söz vereceğim, daha sonra kifayetimüzakere deyip tutumumu açıklayıp
devam edeceğim.
Şimdi, AK PARTİ Grubundan bir arkadaşımız konuşmuştu zaten, Milliyetçi Hareket Partisi
Grubundan Sayın Mustafa Baki Ersoy Bey’e en son söz vermiştim.
Sayın Ersoy, buyurun lütfen.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Teşekkür ederim Başkan.
Başkanım, usul üzerine söz aldım. Biz, bütçe çalışmalarına başlarken grup temsilcilerimizle sizin
yaptığınız bir toplantıda karar alındı. Plan ve Bütçe Komisyon üyesi sayısının 2 katı kadar dışarıdan
konuşmacılar, değerli milletvekillerimiz beşer dakika süre alabiliyordu, grup konuşmaları da her grup
adına yirmişer dakika olacaktı. Siz, bugün bir iyi niyet gösterdiniz ancak bu iyi niyetin burada suistimal
edildiğini görüyoruz. Bu manada da…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Niye suistimal edelim? Rica ederim ama bu suistimal değil.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, herkes fikrini bir ifade etsin; rica ediyorum…
Buyurun.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Engin Bey, biz bir konuşalım müsaade edin, siz konuştunuz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bundan rahatsızlığınız ne?
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Hiç kimsenin, bu grup temsilcileri olarak hiç kimsenin
konuşmadığı kadar konuştunuz; dakika olarak söylüyorum; Abdüllatif Bey süresini verdi, diğer
arkadaşlar, Emine Hanım süresini verdi ama böyle bir uygulama bu zamana kadar yapılmadı.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İlk oldu, evet.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Evet.
Böyle bir uygulama yapıldığı takdirde grup sözcülerine karşı bir eşitsizlik söz konusu olacaktır. Bu
uygulamanın değiştirilmesini, eskiye dönülmesini talep ediyorum; bu bir.
İki, yine kişi sayısı üzerinde… Başkanım, evet, bizler sabahlara kadar çalışabiliyoruz ama zaten
bu Komisyon, biliyorsunuz, pazartesi günü sabah başlıyor, cuma gecesine kadar çalışıyor. Kişi sayısına
lütfen riayet edelim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisinden 7 üye varsa, 14 kişi dışarıdan konuşsun ki
Milliyetçi Hareket Partisi 3 üyesiyle birlikte, dışarıdan 6 konuşmacı sınırına başından beri riayet eden

51

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 3

bir parti olarak burada çalışmalara devam ediyor, bütün partilerin de buna riayet etmesini rica ediyorum.
Zaten hemen hemen bütün söylemler birbirine yakın, gruplar tarafından ve değerli milletvekillerimiz
tarafından söyleniyor.
Başkanım, sizden ricam, alınan kararlara ve grup kararlarına lütfen riayet edilmesi hususunda
hassasiyetinizi bekliyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
HDP Grubundan kim konuşacak?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ben konuşacağım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Garo Bey, buyurun lütfen…
Yalnız, her gruptan 1 kişi dedim; usul tartışmalarıyla günümüzü bitiremeyiz.
Buyurun.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Bütçe görüşmelerine başlarken grup sözcüleriyle bazı prensip anlaşmaları evet, yapmıştık ancak
Sayın Başkan, bu anlaşmada süre devri de vardı biliyorsunuz; siz hatta oradan süre devrinin mümkün
olduğunu açıkladınız. Bu nokta da süre devrini zaten başından beri bütün gruplar kullandılar yani MHP
de kullandı, AK PARTİ de kullandı, HDP de, CHP de, İYİ Parti de, tüm partiler süre devrini kullandılar.
Bu açıdan süre devrinde ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bakın, eğer ki bütün anlaşmalara
uyacaksak Sayın Başkan, siz açılışta Sayın Bakana yarım saat süre verdiniz, öyle değil mi? Yetmedi,
bir yarım saat daha süre verdiniz, yetmedi bir yarım saat daha süre verdiniz, Sayın Bakan iki saate
yakın konuştu burada. Neden bu süreyi verdiniz mademki böyle bir şey mümkün değildi? Yani Sayın
Bakanın orada diğer…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Orada bir süre devri yok yani elma ile armudu karşılaştırmayalım
lütfen.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, benim sözümü kesmeyin lütfen, süre devri
demiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Siz herkesin sözünü kesiyorsunuz, ben bir Başkan olarak bir
cümle söylüyorum; sizin sözünüzü kestiğim yok, mikrofonunuz açık. Ricam ediyorum, sözünüzü
kestiğim yok, bir düzeltme yapıyorum sadece, elma ile armudu mukayese ediyorsunuz diyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, ben de onu söylüyorum zaten. Bu konuda, süre
devri konusunda bir karar aldığınız için, siz de buna izin verdiğiniz için bu konuda bir sıkıntı olmadığını
düşünüyorum. Ben sıkıntının şurada olduğunu görüyorum: Sayın Bakana diğer bakanlardan sanki farklı
bir hukuku varmış gibi -diğer bakanlara yarım saat süre verdiniz, en fazla da on beş dakika uzattınız- bir
yarım saat, bir yarım saat daha, bir yarım saat daha, bir yarım saat daha iki saate yakın süre verdiniz.
Bu yaptığınızın da doğru olmadığını düşünüyorum. Mademki süreleri bu kadar açıyorsanız Sayın
Bakana, sayın milletvekillerinin konuşmasına da daha fazla izin vermeniz gerekir diye düşünüyorum
ve usulümüz içinde olan süre devri meselesinde de ben bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum.
İkinci mesele: Sayın Başkan, bakın, elbette, milletvekilleri yürütmeye saygı göstermek durumundalar
ama ondan daha fazla yürütme de milletvekillerine saygı göstermeli. Sayın Bakan yedi yıldır -benim
7’nci bütçem- her bütçede olduğu gibi burada bir olay çıkarıyor, bugün de bir olay çıkarmaya gelmiş
ki germek için “Niye gülüyorsun? Niye konuşuyorsun?” gibi ortamı geren ifadelerde bulundu; ayrıca,
partimize karşı da iftira ve hakaret içeren ifadelerde bulundu ve bu konuda siz uyarıda bulunmadınız.
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Bakın, Sayın Bakanın konuşma metninde olmayan, “Metnin dışına çıkmak istemiyorum.” diyor ama
ne hikmetse metnin dışına çıkıp iftira ve hakaretlerde bulundu ve siz uyarmadınız. Bu tutumunuzun da
doğru olmadığını düşünüyorum, bu da usulümüz dışı bir uygulama.
Üçüncü mesele: Sabah Abdüllatif Şener Bey de bahsetti, her yıl Sayın Bakan buraya geldiğinde
diğer bakanlardan farklı bir şekilde yüzlerce korumayla geliyor ve hâlâ şu anda koridorda silahlı
insanlar var. Silahların gölgesinde bu bütçe görüşmelerinin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz
Sayın Başkan, bu konuda da sizi göreve davet ediyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, İYİ Partiden Sayın Durmuş Yılmaz.
Buyurun.
DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Sayın Başkan, biz bütçe görüşmelerinin başında bir karar aldık
ve bugüne kadar da bu kararları uyguladık. Bugün bir durum ortaya çıktı, birden fazla kişi süresinin
bir kısmını ilgili konuşmacıya devretti. Şu anda, bütçe görüşmelerinin son haftasındayız ve dolayısıyla
da kaldı şurada dört gün yani dört gün için derenin ortasında at değiştirmek; niye yapıyoruz bunu?
Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonunda grubu olan partilerin Komisyondaki üye sayısının 2 katı kadar da
Komisyon dışından üyelere konuşma hakkı veriyoruz. Örneğin, biz 2 kişiyiz, 4 kişi Komisyon dışından
milletvekili arkadaşımız konuşabilir; eğer 5’inci kişi, 6’ncı kişi vesaire kişi konuşursa elbette buna izin
yok, olmamalı, bu istismardır ama şu anda böyle bir istismar söz konusu değil.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Dolayısıyla, kendimize saygılı olabilmek için aldığımız kuralı
sonuna kadar sürdürelim ve götürelim diyorum, gelecek sene tekrar düşünürüz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ederiz.
Evet, CHP’den Sayın Abdüllatif Şener, buyurun.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Başkan, gerçekten inanamıyorum yani Türkiye
Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda üyelerin, özellikle de muhalefetin konuşmasını
sınırlandırmak için bir usul tartışması yapıyoruz; yani bu, demokratik kültüre uymaz, yani demokratik
kültürü özümsemiş birinin muhalefet az konuşsun diye çaba harcaması mümkün değildir.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hiç öyle bir şey yok.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Komisyon Başkanı olarak sizin usul tartışması açmanızı da
yadırgıyorum. Demokrasinin özünde zaten muhalefetin konuşması vardır. Siz istiyorsunuz ki Hükûmet
konuşsun, bir buçuk saat konuşsun, iki saat konuşsun, o yetmedi bütün konuşmalara bir o kadar cevap
versin, onun konuşmaları bilmem canlı yayınlarda yayınlansın, ondan sonra muhalefet de beş dakika
mı konuştu, on dakika mı konuştu, ne söylediği belli olmadı, kapansın gitsin istiyorsunuz. Böyle bir
demokrasi yok! Demokrasi bu değil.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Böyle mi anladınız?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Neyse ben cevap vereceğim arkadaşlar, lütfen.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Bakın, AİHM’in kararları var, ne diyor Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi? Diyor ki: “Bir ülkede eğer iktidar acınacak derecede, incinecek derece eleştirilemiyorsa o
ülkede demokrasi yoktur. Demokrasinin gereklilikleri yerine gelmemiştir.”
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Sayın Şener, hakaret ediyorsunuz.
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ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Siz niye rahatsız oluyorsunuz; bırakın, herkes konuşsun.
Bakın, bazı parlamentolarda milletvekillerinin konuşmasında süre sınırı bile yoktur. Bakın, üç gün
önce, Amerika’da Temsilciler Meclisi’nde Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık sosyal paketini engellemek için
muhalefet partisi milletvekili, Cumhuriyetçilerin Lideri Kevin McCarthy tam sekiz saat, otuz iki dakika
konuşmuştur arkadaş.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bizde de yaşandı aynı şey.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Nerede yaşandı?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Komisyonda, Plan ve Bütçede.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Maşallah!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey, ben cevap vereceğim, rica ediyorum.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Şimdi biz burada neyi tartışıyoruz?
BURAK ERBAY (Muğla) – Üç dakikanın hesabını yapıyorsun ya!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tamamlayın lütfen.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Efendim, bir sözcü diğer arkadaşlarının verdiği süreyi de
konuşsun mu konuşmasın mı, öyle bir hakkı olsun mu olmasın mı? Gerçekten çok komik, çok matrak.
Demokrasi kavramını anlamış birinin bunu tartışmaya açması mümkün değildir.
BURAK ERBAY (Muğla) – Orta Çağ’da kaldınız.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Bundan vazgeçin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, söz alan, usul tartışmasında fikir beyan eden herkese öncelikle teşekkür
ediyorum. Tabii ki tartışacağız, tartışarak ortak bir zemin bulacağız.
Bütçelerle ilgili öncelikle şunu söylemek isterim: Ben önce bürokraside sonra da siyasette otuz
yılı aşkındır bu bütçe süreçlerini takip eden bir arkadaşınızım. Burada aynı şekilde uzun yıllardır bütçe
sürecini takip eden arkadaşlar var. Geçmişte bir günde iki bakanlık görüşülürdü, genel uygulama buydu.
Başlardık sabah, gece birlere, ikilere kadar, genelde bir bakanlık altı, yedi saat gibi bir süre devam
ederdi, sonra diğer bakanlığa geçilirdi, ertesi gün devam ederdi. Bugün geldiğimiz sistemde, özellikle
yeni sistemle birlikte farklı bir uygulama yapıyoruz; her gün bir bakanlığı alıyoruz, bir bakanlık. Sabah
başlıyoruz, işte pazartesileri genelde saat 11.00’de, diğer günler saat 10.00’da başlıyoruz. Bazıları saat
23.00’e kadar sürdü burada, 70’in üzerinde konuşmacıyla söz verdiğimiz bakanlıklar oldu, burada 70
arkadaşımızdan fazla konuşmacıya söz verdiğimiz günler oldu; Ulaştırma Bakanlığında bir rekor kırdık,
76 arkadaşımıza ayrı ayrı -soru-cevabı saymıyorum, usul tartışmalarını, başka şeyleri saymıyorum- söz
verdik, konuştular. Kimsenin sözünü kısıtladığımız yok, hele hele muhalefetin sözünü kısıtladığımız
yok; gerekirse teknik arkadaşlara söyleyelim, bugüne kadar kaç kişi söz almış, hangi partilerden söz
almış, hangi parti ne kadar süreyle konuşmuş, hepsini çıkarabiliriz; öyle bir şey söz konusu değil.
Muhalefete, iktidara, bütün gruplara usulümüz neyse, usulümüz dairesinde söz veriyoruz, hiç kimseye
ayrıcalık tanımıyoruz, hiç kimseye eşitsiz bir yaklaşım sergilemiyoruz, aynı kurallara tabi bir şekilde
herkese söz veriyoruz ve burada dinliyoruz; bir defa, bunu bir tespit edelim.
Değerli arkadaşlar, ikincisi: Bakanların konuşmasında sadece kendisinin konuşma süresi var,
gruplarda ise birden fazla arkadaşımız söz alıp konuşuyor, grup sözcüsü konuşuyor, üyelerimiz
konuşuyor, üye sayısının 2 katı kadar Komisyonumuzdan olmayan değerli arkadaşlarımız gelip söz

54

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 3

alıyorlar. Topladığınız zaman bütün gruplar aslında bakandan daha fazla söz hakkı kullanmış oluyorlar,
bunu da bir defa görelim. Bakan tek başına konuşuyor ama gruplarda çok sayıda arkadaşımız ayrı ayrı
söz alıp konuşuyor.
Bakanın konuşma süresine gelince… Garo Bey özellikle o konu üzerinde durdu, daha önce de
okumuştum, şimdi de okuyorum: 2018 yılında 91 dakika konuşmuş İçişleri Bakanı, 2019’da 77 dakika
konuşmuş, 2020’de 72 dakika, bugün de hesaplayabildiğim kadarıyla 82 dakika konuştu. Diğer yıllara
göre böyle aşırı bir konuşma söz konusu değil.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Mümkün değil, mümkün değil.
NİHAT YEŞİL (Ankara) – 82 dakika değil Sayın Başkanım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bazı bakanlarımız, mesela, Ulaştırma Bakanımız da öyle, çok
sayıda ilde işi olunca ister istemez daha fazla bilgilendirme yapma ihtiyacı duyuyor, çok konusu olan
bir bakanlık oluyor; sizin de kamuoyunun da bilgilenmesi bakımından daha fazla süre verilmesini ben
yadırgamıyorum doğrusu. Burada sizin bilgilenmeniz açısından önemli diye düşünüyorum, hatta, beni
belki sizin uyarmanız lazım “Biraz daha bilgilenelim, daha iyi bir müzakere yapalım.” demeniz lazım.
Yani burada ben bir gariplik görmüyorum. Kaldı ki Garo Bey, sizdiniz yanlış hatırlamıyorsam “Akşam
Bakan Bey’e fazlasıyla süre verin, sorularımıza cevap versin.” dediniz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Geri alıyorum, geri alıyorum; vazgeçtim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi geri aldınız sözünüzü, eyvallah, tamam.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sorulara cevap vermeyeceği için vermeyin süre.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süre vereceğiz elbette sorulara cevap vermesi için.
Diğer yandan değerli arkadaşlar, bakın…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Şov yapacak…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Garo Bey, müsaade eder misiniz, konuşuyorum burada.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, ben de kestim sizin sözünüzü, bir şey yapmadım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben yanlış yaptıysam siz yapmayın, iki yanlış bir doğru etmiyor,
öyle bir şey yok; sürekli bir şekilde yapıyorsunuz.
Değerli arkadaşlar, kurallarımıza gelince… Bakın, dünyanın bütün parlamentoları usullerle
çalışırlar, her parlamentonun kendine göre usulü vardır, kuralsız çalışan tek bir parlamento varsa
siz söyleyin, benim bildiğim yok. Avrupa Komisyonunu da ben geçmişte gidip izledim, başka
komisyonlarla da çeşitli vesilelerle ziyaretlerimiz oldu, sizin de olmuştur; hiçbir parlamento kuralsız
çalışmaz, belli kurallarla, belli usullerle çalışır. Bir parlamentonun saygınlığı da tartışmalarının kalitesi
de usullere uymayla ilişkilidir diye düşünüyorum ve burada da ortak bir sorumluluğumuz var, hepimiz
bu usullere uymak durumundayız. Burada da bazı kurallar koyduk; baştan bütün grup sözcülerimizle
ben bir araya geldim, istişareler yaptık, oturduk, teknik arkadaşlarımızla da birlikte istişareler yaptık,
belli bir anlayış birliği oluşturduk. Sonra geldik, burada, Komisyonda o anlayış birliği çerçevesinde
bir oylama yaptık ve usullerimizi oyla da Komisyonun kararına dönüştürmüş olduk. Burada aldığımız
kararlardan bir tanesi, grup sözcülerinin yirmi dakika konuşmasıydı. Diğer arkadaşlara pek müsamaha
etmiyorum doğrusu ama grup sözcülerine iki dakika da ek müsamaha ediyoruz, grup adına konuştukları
için, daha derli toplu bir görüş ortaya koysunlar diye bir miktar da uzatıyoruz, bunu da yapıyoruz fiilen;
uygulamamız bu.
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Üyelerimiz arasında süre devrine ilişkin olarak da “Üyeler arasında süre aktarabiliriz.” diye bir
maddemiz var, üyeler arasında. Yani kurulumuzda misafir ettiğimiz değerli vekillere söz aktarılır
diye bir madde yok ama oraya da bir müsamaha gösterdik bugüne kadar, oylamada böyle bir karar
almadığımız hâlde bir müsamaha gösterdik.
Değerli arkadaşlar, hepinizin takdir edeceğine inanıyorum, dozaj dediğimiz bir kavram var, derece
dediğimiz bir şey var; bir şeyi ilaç yapan da zehir yapan da aslında dozaj. Dozajından az yaparsanız
etkili olmaz, çok dozaj kullanırsanız bir ilaç zehre dönüşür. Bir süre veriyoruz biz, bir süre idare
ediyoruz, anlayış gösteriyoruz ama takdir edersiniz ki her şeyin bir derecesi var, bir sınırı var; bu
sınırları zorlamanın hiç kimseye bir faydası yok.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Hükûmet ne kadar konuştuysa ana muhalefetin de o kadar
konuşması lazım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bu sınırları zorlamanın hiç kimseye bir faydası yok.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Hükûmetin de dozajı yok!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir tamamlayayım Sayın Şener, bir saniye.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Sayın Özkoç elli dakika konuştu ya!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Şener, şu anda ben konuşuyorum, sizi dinledim sonuna
kadar, lütfen.
Dolayısıyla, belli bir dozajın… Bugün bir ilk yaşadık ve bence bir doz aşımı oldu, çok açık ve net.
İlk defa böyle bir şey yaşadık, bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık Sayın Özkoç, belki siz burada
olmadığınız için şahit değilsiniz, usullerimize yabancı olabilirsiniz ama ilk defa böyle bir şey yaşadık
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Usule uygun mu oldu?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şunu söyleyeyim: Bakın, siz belki bir gün geliyorsunuz ama
burada bir maraton yaşıyoruz, bir ay boyunca sürekli bir şekilde bu tartışmaları yapıyoruz, bir maraton
yaşıyoruz. Biz de insanız ve belli bir yere kadar… Hepimiz için söylüyorum, birbirimize anlayış içinde
bakmamız lazım. Bu milletin bütçesini yapıyoruz, bu bütçeyi yaparken çalışma şartlarımızı hep birlikte
korumamız lazım. Bugün yaşadığımız bana göre doğru olmadı, doğru olmadı; şundan doğru olmadı,
bizim genel usulümüz şu: Her gruba söz veriyoruz, böylece bütün grupların bakış açılarını almış
oluyoruz, o bakış açıları üzerine daha anlamlı bir tartışma yapıyoruz ama bir grup kırk dakika, elli
dakika, bir saat konuşursa diğer gruplar da konuşmazsa… Burada sadece sol tarafımı kastetmiyorum,
İYİ Partiyi de HDP’yi de kastediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Onlar da konuşabilir.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama işte bu, dinamik bir tartışma ortamına pek hizmet etmiyor;
bunu açık, net söyleyeyim.
Burada genel usul olarak da -sizin de bilginiz olsun, bir Grup Başkan Vekilisiniz- ben şunu takip
ediyorum: Normal söz verirken de grup sözcüleri dışında partileri dolaşmaya özen gösteriyorum, bir
partiye söz vermişsem -kural olarak, bazen istisnası oluyor, olmuyor değil- sonra diğer bir partiye
gidiyorum, diğer bir partiye gidiyorum ki genel bir tartışma ortamı oluşsun, farklı sesler duyulsun,
hep aynı şey uzun bir süre dinlenmesin, bir demokratik müzakere zemini oluşsun; amacımız bu. Yoksa
hiç kimse… Toplam konuşma hakkınız belli, bununla ilgili benim de bir başkasının da müdahale
etme hakkı yok, o hakkı siz zaten… Yani sonuçta sizden kalan süreyi bir başka parti, bir başka grup
kullanmayacak, yine arkadaşlarınız kullanacak ve çok sayıda da talep var doğrusu; ben bunu nasıl
çözeceğimizi de bilemiyorum, onu da grup sözcüleriyle gerekirse arada istişare edelim.
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Bütün partilere benim eşit davranmam lazım, adaletli bir yönetim için bütün partilerin de bu
kurallara uyması lazım, özellikle Grup Başkan Vekillerimizden de ben bu konuda destek bekliyorum,
Grup Başkan Vekillerimiz de buradaki arkadaşlarımıza ortak kurallarımıza uyum konusunda tavsiyede
bulunurlarsa çok da memnun olurum; bunu yapmamız lazım bizim ama kurallar neyse -şundan emin
olun- bütün partiler aynı kurallara tabii, bir parti başka kural, bir grup başka kural; öyle bir şey yok.
Ha, bakanların süresini tartışabilirsiniz, konuşabilirsiniz; ona ben bir şey demiyorum, eleştirilerinizi
yaptınız ama orada da amacımız kamuoyunun ve sizlerin bilgilenmesi, olabildiğince çok soruya
cevap verilmesi; o da yetmiyor zaten, yazılı cevaplar veriliyor. Dolayısıyla, hiç kimsenin söz hakkını
kısıtlamak söz konusu değil.
Ben bir Başkan olarak şunu düşünüyorum: Bugün bir tecrübe yaşadık, her şeyi oylamak doğru bir
yöntem değil, oylamadan da bir anlayış birliğiyle insanların hareket etmesi en doğrusudur, demokratik
olgunluğa da en uygun olanıdır diye düşünüyorum. Bir daha böyle bir sorun yaşamamamız adına
da hepinizin desteğini istiyorum ama bir daha yaşarsak artık oylamak zorunda kalacağım; o duruma
düşmek istemiyorum, oylamak zorunda kalmak istemiyorum ama bizim de kaygılarımızın ne olduğunu
sizlerin anlamasını istiyorum ben.
Bir taraftan da Sayın Paylan şunu söyledi: “Niye uyarmıyorsunuz, etmiyorsunuz?” Sayın Paylan,
size söz vereceğim, grubunuza, grubunuz adına konuşacak arkadaşlara, diğer arkadaşlara. Bir kişisel
hakaret olmadığı sürece, özel, temel bir şey çıkmadığı sürece… Siz de ağır eleştiriler yapıyorsunuz,
bazen Sayın Bakanlarımız da ağır eleştiriler yapabiliyor gruplara dönük olarak. Oralarda bir hakaret
görmediğim sürece çok ağır eleştiri de olsa siz kendiniz cevap verirsiniz diye düşünüyorum, benim
araya girip cevap vermem doğru olmaz diye düşünüyorum ama herkesi temiz bir dil kullanmaya, kaba
ve yaralayıcıyı olmayan bir dil kullanmaya da tekrar davet ediyorum. Bu benim görevim, İç Tüzük’ün
de bana yüklediği sorumluluk. Yasamayı yürütmeye karşı saygılı olmaya, yürütmeyi de yasamaya karşı
saygılı olmaya tekrar davet ediyorum; bu, elbette hepimizin yapması gereken bir şey.
Diğer taraftan hesap sorma meselesini de tekrar açıklığa kavuşturmak istiyorum. Tabii ki burası
bir hesap sorma yeri; milletvekillerimiz, millet adına Meclisimiz yürütmeden hesap soracak ama hesap
sorma ile mahkemeyi de birbirine karıştırmamamız lazım, burası bir mahkeme değil, siyasi bir hesap
sorma ortamı. Siyasi olarak da sizler soracaksınız, eleştireceksiniz, en sonunda da siyasi hesabını
sayın bakanlar, yürütme de burada yapacaklar. Takdir de halkımızındır; hiç kimse kimseyi ikna etmek
zorunda değil, böyle bir zorunluluk yok. İkna olursunuz olmazsınız açıklamalardan, beğenirsiniz
beğenmezsiniz, seversiniz sevmezsiniz o herkesin kendi bileceği iş. Sonuçta demokratik ortamlarda
son kararı halk verir, millet verir. Herkes sözünü söyler, millet bu konudaki takdiri neyse onu ortaya
koyar diye düşünüyorum.
Şimdi, gerçekten çok geciktik, süremiz uzadı.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Erhan Bey, her gruptan bir arkadaşa usul hakkında söz verdik.
ERHAN USTA (Samsun) – İç Tüzük öyle bir şey söylemiyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yani “kifayetimüzakere” dedik.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Başkanım, söz istiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yeni bir usul tartışması mı açmak istiyorsunuz? Buyurun,
konuşun.

57

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 3

II.- AÇIKLAMALAR (Devam)
3.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Komisyon Başkanını, konuşulurken müdahalelerde
adaletli davranmaya tekrar davet ettiğine ve konuşma sürelerini kısma gayreti içinde olmamak
gerektiğine ilişkin açıklaması
ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim.
Sayın Başkanım, bir defa konuşurken müdahalelerde -daha önceden de ben sizi davet ettim- sizi
adaletli olmaya tekrar davet ediyorum, bu faslı uzatmayacağım. Buradaki konuşmaları hakikaten
kısma yönünde bir gayret içerisinde olmamak gerekiyor. Yani biz baştan konuştuk, “Üyeler sürelerini
devredebilir.” dedik. Şu anda yapılan, sabah da…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – “Diğer üyelere” gibi, ifademiz o.
ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, “diğer üyelere” değil. “Üyeler süre devredebilir.” Uygulamada
da bugüne kadar özellikle arkadaşlara beş dakikalık süre devrimiz oldu; dolayısıyla bu, aslında
uyguladığımız bir yöntem. Kısa kısa, hemen.
Şimdi, üçüncü konu… Tekrar tekrar şeyi söylüyorsunuz, diyorsunuz ki: “Eskiden bir günde iki
bakanlık görüşüldüğü dönemler oluyordu.” Hakikaten oluyordu, her bakanlıkta değildi ama. Şimdi, o
zaman nasıldı? Mesela biz evvelsi gün Kültür Bakanlığını konuştuk burada. Bugünkü Kültür Bakanlığı
geçmişte üç bakan tarafından temsil ediliyordu yani Türk cumhuriyetleriyle ilgili bir bakanlık oluyordu,
Türk Dil, Tarih Kurumlarıyla ilgili bir bakanlık oluyordu, Kültür Bakanlığı oluyordu, Turizm Bakanlığı
oluyordu, öyleydi. Şimdi, bakanlıklar kocamanlaştırıldı, sayısı çok azaltıldı, 35 bakan oluyordu, o zaman
da 2 tanesi… Dolayısıyla şu anda süre uzamış değil. Bir Ticaret Bakanlığını düşünün yani gümrük var,
dış ticaret var, başka bakanlıklar var. Aile Bakanlığını düşünün… Dolayısıyla o argümanınız doğru bir
argüman değil, onu söyleyeyim. Yani “Geçmişte iki bakanlık konuşuyordu, şimdi tek bakanlık yeter.”
filan şeklinde değil.
Kuralsız olmasını biz de istemiyoruz ama kuralsızlığı genelde burada sayın bakanlar yaratıyor.
Yani işte otuz dakika süre, on beş dakika uzatma, on beş dakika bir daha uzatma, ondan sonra on
dakika uzatma. Şimdi, örneği Sayın Bakandan veriyorsunuz, Sayın Bakanın döneminden veriyorsunuz
yine. Önceki İçişleri Bakanlarını söyleyin bize, 2018’de de Sayın Soylu İçişleri Bakanıydı, o zaman da
zaten zapt edememiştik, ben 2016’da Çalışma Bakanlığı dönemini hatırlıyorum, o zaman da Çalışma
Bakanlığında en uzun konuşan Çalışma Bakanıydı. Dolayısıyla bir defa emsal olmaz da kuralsa –“Hiç
kuralsız Parlamento olmaz.” diyorsunuz- kuralı burada da işletelim. Bir örnek verecekseniz de geçmiş
İçişleri Bakanlarından örnek vermeniz en sağlıklı yol olur diye düşünüyorum.
Peki, teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum, görüşlerinizi kayda geçirdiniz.
II.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER (Devam)
A) KANUN TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)
a) İçişleri Bakanlığı (Devam)
b) Emniyet Genel Müdürlüğü (Devam)
c) Jandarma Genel Komutanlığı (Devam)
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı (Devam)
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d) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Devam)
e) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Devam)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi, HDP Grubundan Sayın Mehmet Ruştu Tiryaki…
Buyurun lütfen.
Süreniz yirmi dakikadır.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. Sayın Bakanı
dinledik, bence geçen yılın içeriğiyle hemen hemen aynı, yeni tek şey metruk binalarla ilgili savunma.
Büyüklerimiz “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.” demiş. Ben de büyüklerimizi dinleyerek Sayın
Bakanın söylediklerine değil de iç güvenlikten sorumlu bir Bakan olarak imza attığı hukuksuzluklara
değineceğim.
İlk önce, Dedeoğlu ailesi… Dedeoğlu ailesi Konya’da bir Kürt aile; Kars’tan göç etmiş,
hayvancılıkla uğraşan, hiç kimseyle husumeti olmayan bir Kürt ailenin 7 ferdi ırkçı duygular besleyen
bir kişi ve onun destekçileri tarafından katledildi. CHP milletvekilleri morga geldi, birlikte oturduk, bu
tür olayların olmaması için neler yapılmalı konuştuk. Konya Milletvekili Abdullah Ağralı morga geldi,
aileyle dayanışma sergiledi, bana, bize “Hükûmetimiz, elinden gelen her şeyi yapacak, aydınlatacak.”
dedi. Adalet Bakanı Sayın Gül, onlarca AK PARTİ’li milletvekiliyle geldi, cenaze törenine katıldı,
en ön safta görüntü verdi. Katledilen aile ırkçı güruhun saldırısına ilk kez maruz kalmıyordu; aylarca
önce onlarca kişiyle evleri basılmış “Burayı terk edeceksiniz.” denilerek tehdit edilmişlerdi, kalaslarla
hastanelik edilmişlerdi. Saldırganlar gözaltına alındı ama teker teker serbest bırakıldılar. Peki siz ne
yaptınız? Bu ülkenin iç güvenliğinden sorumlu Bakan olarak size bağlı valiler, güvenlik görevlileriyle
birlikte ne yaptınız? Ben söyleyeyim, hiçbir şey yapmadınız. Dedeoğlu ailesi ve avukatları onlarca
kez valiliğe yani size başvurdu “Bu saldırgan güruh, bu ırkçı grup tehditlerine devam ediyor, gerekli
önlemleri alın.” Dedi. Aldınız mı? Almadınız, sadece seyrettiniz. Serbest bırakılan saldırganlar yeniden
örgütlendi, örgütlü bir şekilde bir katliam gerçekleştirdi. Sizden Fırat’ın kıyısındaki kuzu için hesap
sormuyoruz, Konya’nın göbeğinde, göz göre göre gelen bir katliama seyirci kaldığınız için “Bu suça
ortaksınız.” diyoruz.
Dedeoğlu ailesinden başladım çünkü tetikçi dışında katliama ortaklık eden herkes önceki gün
itibarıyla serbest bırakıldı oysa görüntüler var ve bu görüntüleri de siz elde etmediniz, ilk saldırıdan
sonra aile, oturduğu eve kamera yerleştirdiği için görüntüler var ve o görüntülerde tetikçiyle birlikte
eve gelen herkes var, aracın yanında bekleyenler var, araca gelip silahları alıp tekrar eve döndüğünü
gösteren görüntüler var, araca gelip benzin bidonunu alıp evi yaktığını gösteren görüntüler elinizde.
Ailenin kimliği, Kürtlüğü üzerinden yapılan telefon görüşmelerine rağmen “Irkçı bir saldırı değil.”
dediniz. Yetmezmiş gibi şimdi de tetikçinin bütün iş birlikçilerini serbest bırakıyorsunuz. Göz göre
göre gelen katliamı önlemediniz, katliamın iş birlikçilerinin yargılanması için delil toplamıyorsunuz.
Bakın, bir katil, iş birlikçileri…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok affedersiniz...
Garo Bey, sizin kameranız sizi mi çekiyor, Bakanlık sıralarını mı çekiyor?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakanlık sıralarını çekiyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ona izin vermiyoruz burada.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Neden vermiyorsunuz?
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Vermiyoruz, böyle bir izin yok, kurallarımız gereği, oyladığımız
usullerimiz gereği izin vermiyoruz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Böyle bir şey yok.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Rica ediyorum, siz bir grup sözcüsüsünüz, kurallarımıza uymaya
sizi davet ediyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Böyle bir şey yok, böyle bir şeyi oylamadınız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, var, böyle bir şey var, kamerayla ilgili böyle bir şey var.
Lütfen, böyle bir usulümüz yok.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Başkanım, konuşmalarımızı hep böyle kesecek misiniz?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Devam ettiremem, kurallarımıza uymuyor çünkü.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Bakın, bir katil, iş birlikçileri…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, Garo Bey, rica ediyorum.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Ya Sayın Başkan, rica ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sürenize ilave edeceğim.
Buyurun.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Bakın, bir katil; iş birlikçileri kim henüz bilmiyoruz.
Güpegündüz, yirmi dört saat izlenen İzmir il binamıza giriyor, Deniz Poyraz’ı katlediyor, ifadesinde
Deniz Poyraz’ı tanımadığını, partide her kim varsa katletmek için gittiğini söylüyor. Bundan daha net bir
siyasi cinayet olabilir mi? Sadece HDP’li olduğu için insanlar katlediliyor sizin iç güvenlikten sorumlu
olduğunuz bir ülkede. Hiç mi sorumluluğunuz yok Sayın Bakan? Her gün HDP’ye hakaretler ederek
“katil” diyerek “terörist” diyerek hedef gösteren bir Bakan olarak hiç mi sorumluluğunuz yok? Siz bunları
söylediğiniz için katil “HDP’lileri öldürdüm, içimi soğuttum, beni niye tutukluyorsunuz?” diyebiliyor
ifadesinde; katil o kadar rahat. Katliamı gerçekleştirmeden önce 27 kez Emniyet Müdürlüğünü aramış,
o kadar rahat. Gazeteciler bu bilgiyi kamuoyuyla paylaştı, savcılık, Emniyet Müdürlüğüne yazı yazdı,
Emniyet Müdürlüğünün verdiği cevap: “Elimizde bu kayıtlar yok.” Sonra, Emniyet Müdürlüğü, ortaya
çıktıktan sonra ayrıntılarını paylaşmak zorunda kaldı. Katil içeri giriyor, silah sesi geliyor, parti binasının
karşısında polis noktası var, birkaç yüz metre ileride polis merkezi var ama otuz dakika boyunca içeriye
hiçbir güvenlik görevlisi girmiyor. Cinayet bir iş hanında gerçekleştiriliyor, gözaltı işleminden sonra
iş hanını hemen faaliyete açıyorsunuz. On sekiz saat içerisinde, on sekiz saat içerisinde hiçbir ilişkisi
araştırılmadan, HTS kayıtları araştırılmadan katil hakkında tutuklama kararı verildi.
Sadece “tweet” attığı için, bir basın açıklamasına katıldığı için, sosyal medya paylaşımları nedeniyle
gözaltına aldığınız kişileri dört gün, sekiz gün gözaltında tutuyorsunuz. Daha bu ay içerisinde 25 ve
26’ncı Dönem Adıyaman Milletvekilimiz Behçet Yıldırım’ı sosyal medya paylaşımları yüzünde sekiz
gün gözaltında tuttunuz ama bir siyasi cinayetin katilini, failini on sekiz saatte tutukladınız ve hiçbir
şey araştırılmasın istediniz. Neden? Ucu herhangi bir kamu görevlisine dokunur diye mi düşündünüz?
Ucu SADAT’a dokunur diye mi düşündünüz? Siz bunu yaparak bir biçimde katliamın üstünü örtmeye
çalışmış oluyorsunuz.
Teknoloji ne kadar güzel şey, değil mi Sayın Bakan? Görüntüleri mutlaka izlemişsinizdir; katil
HDP il binasından çıkarılırken bir polis ona sarılıyor, onu kucaklıyor ve “Ağabeyciğim, adın ne?”
diyor. İşte, sizin bugün burada yaptığınız gibi, hedef gösteren açıklamalarınızdan cesaret alan bir
polis memuru HDP’ye katliam için gelen ve Deniz Poyraz’ı katleden bir caniyi kucaklayabiliyor,
“ağabeyciğim” diyebiliyor ama siz bu görüntüler ortaya çıkmasın, yalnızca sizin servis edeceğiniz
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görüntüler yayınlansın istiyorsunuz, bu yüzden genelge yayımlıyorsunuz, “Polis müdahalesini hiç
kimse telefonla çekemez.” diyorsunuz, kılıf olarak da “Polisimizin güvenliği.” diyorsunuz. Allah’tan
Danıştay bu genelgenin yürütmesini durdurdu da en azından bir süre bazı suçların ortaya çıkmasının
önünü açtı ama eminim, siz onu da engellemek için başka bir genelge hazırlığı yapıyorsunuzdur.
Sayın Bakan, bakın, güvenlik görevlileriyle ilgili bir sürü kötü muamele iddiaları dile getiriliyor,
doğru yanlış, yaygın istisna; bunları tartışmıyorum, başka bir şey söyleyeceğim: Siz işkenceyi
savunuyorsunuz Sayın Bakan. Bakın, Servet Turgut ve Osman Şiban’ın helikopterden atıldığını,
yüksekten atıldığını, atıldıktan sonra onlarca güvenlik görevlisi tarafından linç edilircesine darp
edildiğini, vücutlarında onlarca kemik kırığı olduğunu dile getirdi görgü tanıkları. “Görgü tanıkları”
diyorum çünkü evlerinden gözaltına alındıklarında sapasağlamlardı, helikopterle alay komutanlığınıza
getirildiler; aile peşlerine düştü, vücutlarında onlarca darp ve kemik kırığıyla hastanede bulundular,
onları hastaneye de güvenlik görevlileri götürmüştü. Servet Turgut yaşamını yitirdi, Osman Şiban da
ağır yaralıydı. Size sorulduğunda ne dediniz Sayın Bakan? “Onlar PKK’nin milisleriydi.” dediniz yani
ne demiş oldunuz: “Evet, işkence yaptık çünkü onlar PKK’liydi.” demiş oldunuz. İşkenceyi savundunuz
böylece Sayın Bakan. Kaldı ki o gün çatışma olduğu belirtilen bir bölgeye yakın köyde olmak dışında
hiçbir suçları yoktu -o ana kadar diyorum- çünkü daha önce gözaltına alınmamışlardı, haklarında
soruşturma yoktu, açılmış bir dava yoktu. Hem işkenceyi savundunuz hem de bu insanlara iftira attınız.
Sayın Bakan, bu hukuk tanımaz tavrınız o kadar yaygın ki Anayasa Mahkemesi barış
akademisyenleriyle ilgili “Bu suç değil.” dedikten sonra, hukuka saygılı her hükûmetin yapması
gereken bir tek şey vardı çünkü haklarında başkaca bir dava yoktu, disiplin soruşturması yoktu; onların
göreve döndürülmesi gerekiyordu. Çıkıp televizyondan dediniz ki: “Anayasa Mahkemesi kararı beni
bağlamaz. Başlatmak zorunda mıyım?” Peki, görevi mahkeme kararlarını uygulamak olan bir İçişleri
Bakanı “Mahkeme kararını uygulamak zorunda mıyım?” derse, bu mahkeme kararları kimi bağlıyor?
Uygulamak zorunda değil misiniz? Bu mahkeme kararları sadece gariban vatandaşı mı bağlıyor?
Şimdi “görevi mahkeme kararlarını uygulamak olan” derken şahsınızdan bahsetmiyorum çünkü
Emniyet teşkilatı emrinizde, Jandarma teşkilatı emrinizde, birinin gözaltına alınması gerekiyorsa siz
alıyorsunuz, tutukluluk kararı verildiyse siz yakalıyorsunuz veya mahkeme kararına direnen birisi varsa
onun gereğini siz yerine getiriyorsunuz. Bunu yerine getirmesi gereken bir Bakan olarak “Mahkeme
kararlarını dinlemiyorum.” derseniz, vatandaşın herhangi bir mahkeme kararına saygısı kalır mı Sayın
Bakan?
Daha yeni, benzer bir konuşma daha yaptınız, dediniz ki: “Bu metruk binalar uyuşturucu
kullananların, hapçıların merkezi oldu. Muhtarlara soruyorum ‘Mahkeme yıkım kararı vermiyor.
Biz de yıkamıyoruz.’ diyorlar. Size Bakan olarak söylüyorum: Yıkın o binaları, mahkeme kararını
beklemeyin; karar sonra gelsin, önce siz yıkın.” Şaka gibi! İçişleri Bakanı çıkıp “Boş verin mahkeme
kararını, yıkım kararını; yıkın gitsin.” diyor. Demokratik bir ülkede, hukukun egemen olduğu bir
ülkede hukuku uygulamakla görevli bir bakan bunu söyleyebilir mi? Söyleyemez. Söylerse ne olur?
Bir devletten hukuku çıkardığınızda ne olursa o olur. Hukuk değil, çeteler egemen olur; hukuk değil,
mafya egemen olur. Bir gün bir çete lideri de çıkar bir sürü şey söyler; ben adını anmayayım da onun
sözcüsü olmayayım.
Ha, burada, sanırsınız Bakanlığınız, Hükûmetiniz uyuşturucuyla o kadar çok mücadele ediyor ki
bir tek metruk binalar kaldı. Bu ülkenin Başbakanlığınca kullanılan uçakla valizler dolusu uyuşturucu
taşındı bu ülkeye, taşınmak istendi. 5,9 ton uyuşturucu taşındı bu ülkeye, taşınmak istendi. Bununla ilgili
yeterli bir soruşturma yaptınız mı? Türkiye’de gözaltına alınan kimse var mı? Yok. Hâlâ “Kolombiya’ya
yazı yazdık, cevabını bekliyoruz.” diyorsunuz. Bir de uzun uzun uyuşturucuyla ne kadar mücadele
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ettiğinizi söylemişsiniz. Bakın, Sayın Bakan, Kolombiya’dan Atlas Okyanusu’nu geçtiğiniz zaman
Portekiz’e 7.600 kilometreymiş, Akdeniz’in bir ucundan öbür ucuna 3.550 kilometreymiş. Şimdi, bir
uyuşturucu tüccarı, uyuşturucu baronu 7.600 kilometre geldikten sonra Avrupa’ya satacağı uyuşturucuyu
niye Portekiz’den, İspanya’dan, Fransa’dan veya bir başka yerden değil de 4 bin kilometre daha gelip
Türkiye’den sokar? Neden?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Size sormak lazım, onu siz bilirsiniz!
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Kolombiya’yla sizin ilişkileriniz var değil mi?
Ha, bu arada, askerî araçlarda polisin karıştığı uyuşturucu ticaretinden hiç bahsetmiyorum.
Şimdi, bu ülkeyi resmen uyuşturucu trafiğinin merkezî hâline getiren Hükûmet olarak anılacaksınız.
Neden? Afganistan’dan, Orta Doğu’dan gelen uyuşturucu buradan Avrupa’ya gidiyor, Kolombiya’dan
gelen uyuşturucu buradan Avrupa’ya, Arap ülkelerine gidiyor. Bu, sizin döneminizde oldu, istediğiniz
kadar, sayfalar dolusu “Şu kadar uyuşturucu yakaladık.” deyin.
Şimdi, Sayın Bakan, sahsınızla ilgili bir sürü iddia var; uyuşturucu, kara para aklama, mala çökme,
bir sürü şey. Bu iddiaların muhtemelen bir kısmı veya tamamı gerçek dışıdır veya iftiradır hepsi; belki
de doğrudur, bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bir “tweet” attığı için “Dolar 7 TL olacak.” dediği için,
“Erdoğan öldü mü?” dediği için vatandaş hakkında soruşturma başlatıyorsunuz ama Sayın Bakan,
neden sizin hakkınızdaki iddialarla ilgili bir soruşturma yürütülmüyor, neden soruşturma başlatılması
için, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için istifa etmiyorsunuz?
Bu arada “Savcılığa kendimle ilgili başvuracağım.” dediniz. Başvurdunuz mu?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Tabii ki.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Ben size onu söyleyeyim, onun ismi savcılığa başvurmak
olmaz Sayın Bakan, bir kişi kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunda ne demiş olur biliyor
musunuz? İtirafçı olur yani “Ben bu suçu işledim.” demiş olur. Eğer başvuracaksanız bir hukukçuya
sorun. “Bunu araştırın.” demiş olmazsınız. Yani şöyle olur Sayın Bakan “Evet, ben uyuşturucu
baronlarını koruyorum, benim hakkımda soruşturma açın. Evet, ben kara para aklamasına yardım ettim,
beni soruşturun. Evet, ben şu mala çökülmesine destek verdim, beni soruşturun. Ben yolsuzluk yaptım,
görevi kötüye kullandım.” dersiniz, suç duyurusu böyle bir iştir, sorun bir hukukçuya, size doğrusunu
anlatsın Sayın Bakan. Öyle “Savcılığa başvuracağım.” deyip hiçbir şey yapmayınca ancak ve ancak
soruşturmayı engellemiş olursunuz.
Bu, suçlularla ilgili fotoğraf meselesine gelince Sayın Bakan, ne kadar tacizci, tecavüzcü,
uyuşturucu taciri, kadına yönelik şiddet faili varsa bir biçimde sizinle çektiği bir fotoğrafı var ve bunu
yayınlamış oluyor. Önce, çok net söylüyorum, bütün samimiyetimle, bu fotoğraflar sizi bu kişilerin
suçlarına ortak yapmaz; bizler de siyasetçiyiz, bizimle de yüzlerce kişi fotoğraf çektiriyor ama birini
istisna tutuyorum Sayın Bakan, sevgili Aysel Tuğluk’un annesinin naaşının oturduğu mahallede
gömülmesini hazmedemeyen, engelleyen ırkçı faşistlerle karakolda fotoğraf çektirdiniz Sayın Bakan.
Bu, sizin bilinçli tercihinizdi, bunu diğerlerinden istisna tutmak lazım. Bir de bu fotoğrafların şöyle bir
yanı yok mu Sayın Bakan; yani bu tacizciler, tecavüzcüler, katiller, uyuşturucu tacirleri niye benimle
fotoğraf çekilmiyor, niye Garo Paylan’la çekilmiyor, niye Erol Katırcıoğlu’yla çekilmiyor, niye
idol olarak sizi görüyorlar Sayın Bakan; niye Adalet Bakanıyla fotoğraf çekmiyorlar, niye Dışişleri
Bakanıyla çekmiyorlar da hepsi idol olarak sizi görüyorlar Sayın Bakan? Bence bunu sağlıklı bir
şekilde düşünün derim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Doğru.
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MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Sayın Bakan, başında bulunduğunuz Bakanlığın ve
Bakanlığın başındaki kişi olarak sizin de pek çok haksızlığa, hukuksuzluğa imza attığınızı düşünüyorum.
Bizce bunlardan en büyüğü kayyum görevlendirmeleridir. Bakın, bir ülkede asgari demokrasiden söz
edebilmek için o ülkede gizli oy açık sayım ilkesi uyarınca seçim yapılmasından söz edilir. Eğer bir
ülkede halk, temsilcilerini seçemiyorsa, seçtiği temsilciler bir başka güç tarafından görevden alınıyorsa
orada artık asgari demokrasiden söz edilemez. Halkın oylarıyla seçilen Diyarbakır, Mardin, Van,
Batman, Iğdır, Siirt, Kars, Hakkâri Belediye Başkanlarını, bu illere bağlı ve başka illere bağlı 40 ilçe ve
belde belediye başkanını görevden uzaklaştırarak sivil bir darbe yaptınız. “Sivil” dediğime bakmayın,
siz sivilsiniz, yoksa emrinizdeki jandarma ve polis sivil değil. Çok büyük bir yalanla arkadaşlarımızı
görevden aldınız “Belediyenin kaynaklarını örgüte gönderiyorlar, o yüzden görevden aldık.” dediniz.
Çok açık söyleyeyim: Bir hukukçu olarak, belediye başkanlarını soruşturma ve kovuşturma dosyalarını
yakından takip ediyorum. Ne Selçuk Mızraklı hakkında ne Bedia Özgökçe Ertan hakkında ne Ahmet
Türk hakkında ne Mehmet Demir hakkında ne Berivan Helen Işık hakkında ne Ayhan Bilgen hakkında
ne Cihan Karaman hakkında ne Yaşar Akkuş hakkında ne diğer belediye başkanlarımız hakkında
örgüte para gönderdiklerine dair tek bir tane iddia yoktur. Bu, sadece propaganda olarak kullandığınız
bir şey. Ha, bu arada, bu söylediğiniz doğrudur, bu sunuşunuzda dediniz ya “Belediye başkanları şu
kadar yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.” Doğru, hapis cezasıyla cezalandırıldıkları doğru, örgüt üyesi
suçlamasıyla cezalandırıldıkları, propaganda suçlamasıyla cezalandırıldıkları doğru ama o suçlamaların
içeriği hiç de sizin söylediğiniz gibi para gönderildiği falan yok, tek bir tane iddia yok. Bu, sadece
propaganda bakanlığı olarak çalışmanız.
Selçuk Mızraklı’yla ilgili iddia ne biliyor musunuz Sayın Bakan? “Böyle para gönderdi, şunu
yaptı, bunu yaptı.” diyorsunuz ya, belediyeyle ilgili tek bir iddia yok. Bir örgüt üyesini tedavi etmiş de,
yok bilmem Demokratik Toplum Kongresinin çalışmasına katılmış. Nerede belediye göreviyle ilgili
bir suçlama? Bir tane suçlama yok, ne Mehmet Demir hakkında ne Ahmet Türk hakkında. Bunların
hepsi propaganda ama soruşturma dosyalarının tamamında “Kentleri, ilçeleri neden eş başkanlıkla
yönetiyorsunuz?” iddiası var. Kadınların ve erkeklerin birlikte belediyeyi yönetmesinden rahatsız
olmalısınız Sayın Bakan; değilse neden bu gerekçeyle arkadaşlarımızı görevden uzaklaştırasınız ki.
Ha, bu arada, 2016’da da valiliklere yazı gönderip eş başkanlık unvanları kullananları suçlu ilan
etmiştiniz ya, yerine kayyum atadığınız dönemin Dersim Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Bul’a
eş başkanlık gerekçesiyle görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. Geçtiğimiz eylül ayında mahkeme
“eş başkanlık” sıfatının kullanılmasının suç olmadığını belirtti ve arkadaşlarımız beraat etti. Yani
arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza attığınız “Örgüte para gönderiyorlar.” suçlamaları bir iftira,
kanunda olmadığı hâlde “Erkekler ve kadınlar eş başkan olarak belediyeyi yönetemez.” suçlaması da
temelsiz. Arkadaşlarımız halktan aldıkları oyla ve annelerinin ak sütü kadar temiz, hilesiz hurdasız bir
şekilde belediye başkanı seçildiler.
Peki, sizin kayyumlarınız ne yaptı Sayın Bakan? Hırsızlıklarının belgeleri buradan Mardin’e yol
olur. Hem 2016 hem de 2019’da sevgili Ahmet Türk’ün yerine kayyum olarak atadığınız Mustafa
Yaman hakkında göreve getirdiği 72 bürokratla beraber 539 milyon 738 bin 587 liralık yolsuzluk,
usulsüzlük soruşturması açıldı. Çok direndiniz Sayın Bakan, Mustafa Yaman’ı görevden almamak
için çok direndiniz. Mecliste ve dışarıda her birimiz onlarca konuşma yaptık, raporlar sunduk ama
direndiniz. Mızrak çuvala sığmayınca görevden almak zorunda kaldınız. Aslında görevden aldınız
mı? O da tartışılır çünkü şu anda mülkiye müfettişi olarak Bakanlığınızda hâlâ görev yapmaya devam
ediyor.
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Peki, yolsuzluk raporunda neler var; bu resmî belgelerde, Sayıştay raporlarından sonra müfettiş
soruşturmalarında? 36 ayrı ihalede yolsuzluk yapılmış, yapılmayan işlere ödeme yapılmış, alınmayan
malzemeler alınmış gibi gösterilmiş, yapılmayan yollar yapılmış gibi gösterilmiş, daha önce var olan
binalar yeni yapılmış gibi gösterilmiş. Bunlar şimdilik tespit edilenler. Nisan-ağustos arası görev yapan
arkadaşlarımız “Bundan çok daha fazlası var.” diyorlar. Diyarbakır kayyumu, makam odasına altın
varaklı, Fin hamamlı milyonlarca liralık banyo yapmış; her tarafı mermer, mübarek, belediye makam
odası değil, saray. Mutlaka görüntüleri izlemişsinizdir. Makam ikramı olarak öyle bir tepsi, 10 tepsi,
100 kilo, 200 kilo değil, 2 ton kadayıf almış Sayın Bakan ya, bir tane kayyumunuz; 2 ton kadayıf.
Bakın, Sayın Bakan, Siirt Belediyesi kayyumu 199 ihaleden 96’sını pazarlık usulüyle yapmış.
Neden? Olağanüstü şartlarda yapılması gereken ihaleleri, her ihaleyi bu şekilde yapmış. Bunlardan
sadece 11 tanesi 30 milyon 824 bin TL’lik.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Tiryaki, iki dakika ek süre veriyorum, toparlayın lütfen.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – İki dakikadan az, bitireceğim Sayın Başkan, teşekkür
ediyorum.
Şimdi, taziyeevini, belediye başkanı iktidara yakın bir derneğe tahsis etmiş. Baykan Belediyesinin
kadın kooperatif çalışmaları durdurulmuş, Celadet Ali Bedirhan Kütüphanesi yıkılmış, kayyumun
yardımcısı kendine kızını danışman yapmış. Cizre Belediyesi kayyumu 188 ihaleden 164’ünü yine
pazarlık usulüyle yapmış. 10 bina ve 2 park alanı bedelsiz olarak diğer kurumlara devredilmiş, bir
bina satılmış, 1.773 metrekarelik minibüs otogarı satışa çıkarılmış, belediye hizmet binası 40 bin
TL’ye yandaşlara peşkeş çekilmiş. Van ve Akdeniz Belediyelerinin kadın sığınmaevleri kapatılmış,
Gürpınar Belediyesinin kadın yaşam merkezi KADEM’e devredilmiş. Batman Belediyesi 487 ihaleden
225’ini pazarlık usulüyle vermiş; 4 halkevi vakıflara, başka kurumlara verilmiş; 1 gençlik merkezi
Millî Eğitime, 1’i Yeşilaya verilmiş; belediyenin 2 aracı Emniyet Müdürlüğüne verilmiş; günlük 70 bin
ekmek üreten fabrika sembolik bir ücretle yandaşlara peşkeş çekilmiş; kadın ve tekstil atölyesi olarak
yapılan bina halk eğitime tahsis edilmiş. Uzuyor da uzuyor Sayın Bakan, sabaha kadar yolsuzluklarını
anlatabilirim. Nusaybin, Derik, diğer belediyelerde de durum farklı değil.
Bu arada bir şeyin altını çizeyim: TÜGVA’yı da unutmamışlar doğal olarak. TÜGVA Mardin
temsilcisi de Nusaybin Belediyesi Hukuk İşleri Müşaviri olmuş. TÜGVA’sız olmaz. Belediyenin
parasının, halkın parasının örgüte gitmediği çok açık çünkü böyle bir iddia, somut iddia yok aslında.
Yaptığınız sadece propaganda ve halkı aldatma. Yani neymiş? “Oh, oh, paralar örgüte gitmiyor.”
diyordunuz ya, örgüte gitmiyordu ama kimlere gittiğini işte böyle her gün görüyoruz Sayın Bakan.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Sayın İsmail Faruk Aksu’ya söz veriyorum, sonra
Erhan Bey’e, daha sonra da AK PARTİ’ye geleceğim.
Buyurun Sayın Aksu.
Süreniz yirmi dakikadır.
İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) - Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, Sayın Bakanım, saygıdeğer Komisyon üyeleri, Değerli Bakan Yardımcıları,
bürokratlar, basın mensupları; sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Bakanım, kapsamlı sunumunuz için teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği
için gösterdiğiniz çaba, gayretli çalışma ve terörle mücadelede sağlanan tarihî başarı için sizi, şahsınızda
tüm güvenlik personelini ve Bakanlık çalışanlarını tebrik ediyorum.
Konuşmamın başında görevleri başında şehit olan Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik
teşkilatındaki kahraman güvenlik güçlerimize ve mülki idare personeline Allah’tan rahmet, gazilerimize
şifa ve sağlıklı ömür niyaz ediyorum. Vatanın her yerinde ve sınırlarımızın dışında terör örgütleriyle
mücadele ve görev yapan polisimize, jandarmamıza ve tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak destan yazan bu kahramanlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu
ifade ederek selamlarımızı iletiyorum.
Devlet teşkilatımız içinde köklü bir yere sahip olan İçişleri Bakanlığı temel hak ve hürriyetleri
esas alarak iç güvenlik, kıyı ve kara sularının emniyetini sağlama, etkili sınır yönetimi ve güvenliğiyle
göç politikalarını oluşturma, kamu hizmetlerinin koordinasyonu ile etkin il ve ilçe yönetimini tesis
etme, afetlere dirençli toplum oluşturma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini sunma ve sivil toplumu
destekleme görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Her bir vatandaşımızın doğumdan ölüme tüm
süreçleriyle ilgili geniş bir hizmet alanına sahip olmakla birlikte esasen Türkiye’nin güvenlik çemberi
içinde yer alması ve milletimizin huzur ve güvenliğinin temin edilmesinde İçişleri Bakanlığına büyük
bir sorumluluk düştüğü tartışmasızdır.
Toplumsal ihtiyaçların başında hiç kuşkusuz huzur ve güvenlik gelmektedir. Güvenliğin olmadığı
bir yerde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından söz etmek de mümkün değildir. Şartlar ne
olursa olsun her devlet var olma mücadelesini sürdürebilmek için millî bütünlüğünü ve güvenliğini
sağlamak zorundadır. Türkiye bölgesel ve uluslararası alanda artan güvenlik riskleri ve tehditleriyle
de karşı karşıyadır. Binlerce kilometre uzaktan bölgemize gelen güçler terör unsurlarını kullanarak
bölgedeki istikrarsızlığı körüklemekte, ülkemize yönelik tehditleri artırmaktadır. Sınırlarımızdaki terör
tehdidinin yanı sıra çatışma ve istikrarsızlık kaynaklı düzensiz göç riski, Doğu Akdeniz’de egemenlik
haklarımızı ihlal girişimleri, çatışma potansiyeli taşıyan diğer bölgesel gelişmeler Türkiye’nin güvenliği
için teyakkuz hâlinde olunmasını gerekli kılmaktadır.
Terör bir insanlık suçudur ve demokrasinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Terörü
ve şiddeti bir yöntem olarak benimseyen ve amaçlarına ulaşmak için bunları meşru gören anlayışı
devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna, güvenliğine ve insanlığa tehdit olarak görüyor; millî
birliğimizi, demokrasimizi ve ekonomik gelişmemizi tehdit eden terörle mücadeleyi hiçbir şartta
ihmal edilmemesi gereken millî bir politika olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin uzun yıllardan bu
yana başta PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele ettiği,
bu süreçte yüzlerce vatandaşımızın hain terör eylemleri yüzünden hayatını kaybettiği tüm dünyanın
malumudur. Belki de hiçbir ülke Türkiye kadar terörden zarar görmemiş, bu derece uzun süre terörle
yaşamamıştır. Terörizm, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını ve Türk milletinin birliğini
tehdit ederken diğer yandan da Türkiye’ye yönelik düşmanlığın en etkili aracı hâline gelmiştir.
Terör yoluyla istikrarsızlaştırılmak ve hedeflerinden uzaklaştırılmak istenen ülkemiz nerede ve kim
tarafından yapılırsa yapılsın terör karşısında ilkeli bir tavır almasına ve bu konuda küresel mücadeleye
destek vermesine rağmen, karşı karşıya kaldığı terör tehdidi konusunda küresel güçlerin desteğini
alamamaktadır.
ABD’nin PKK/YPG’ye silah desteği, terörle mücadele konusundaki samimiyetsizliğini ve
iki yüzlülüğünü gösterdiği gibi evrensel düzeyde adalet anlayışına olan ihtiyacı da gözler önüne
sermektedir. Yapılmakta olan etkili ve sonuç alıcı terörle mücadele sonucunda PKK’nın yurt içindeki
militan sayısı en düşük seviyeye inmiş, çok sayıda terörist güvenlik güçlerine teslim olmuş, örgüte
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katılım azalmış, aynı zamanda da PKK/YPG terör örgütünün finans kaynaklarından olan kaçakçılık
ve uyuşturucuyla mücadelede imkânlar ve kabiliyetler sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkinlik
sağlanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ve Cumhur İttifakı inisiyatifiyle demokrasisi güçlenen,
etkin bir icra kabiliyeti kazanan Türkiye terörle mücadelede daha sağlam adımlarla büyük başarılara
imza atmaktadır. Güvenlik güçlerimizin çok yönlü kapasitesinin artması, yerli ve millî savunma
sanayisi ürünlerinin, özellikle İHA, SİHA gibi yeni araçların kullanılması, ilgili kurumlar arasındaki
koordinasyon kapasitesinin güçlenmesi, hukuki altyapının uygun hâle getirilmesi ve siyasi kararlılık
Türkiye için terörle mücadelede yeni bir safha başlatmıştır. Bundan gurur duyuyoruz; polisimizle,
jandarmamızla iftihar ediyoruz.
Esasen terör eylemlerini cezalandıran ve üye devletleri terörün çeşitli boyutlarıyla mücadelede iş
birliğine zorlayan küresel ortak hukuki bir çerçevenin olması gerekmektedir. Ancak bu konuda Birleşmiş
Milletler gibi uluslararası kuruluşların çabalarına rağmen, ortak bir tavır geliştirilememiştir. Bu durum
uluslararası arenada terörle mücadelenin etkili yürütülememesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Türkiye, Birleşmiş Milletler sistemi altında terörle mücadelede her zaman aktif rol oynamaktadır.
ABD’yle birlikte Terörizmle Mücadele Küresel Forumu girişiminde bulunan Türkiye, DEAŞ’a karşı
küresel koalisyon içinde aktif olarak görev almış, Yabancı Terörist Savaşçılar çalışma grubuna eş
başkanlık etmiştir.
Türkiye, terörle kesintisiz mücadele anlayışıyla bölgesel huzur ve barışın tesisi ve düzensiz göç
dalgalarının engellenmesi amacıyla uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hakkı çerçevesinde sınır
ötesi operasyonlarını da kararlılıkla sürdürmektedir. Bu şekilde, teröristlerin etkisiz hâle getirilmesinin
yanında terör örgütlerine ait silah, mühimmat, lojistik destekler ile uyuşturucu, akaryakıt, silah ve
benzeri kaçakçılık yoluyla elde ettikleri gelirlere ve yurt içi ve yurt dışı kaynaklı finansal desteklerine
büyük darbeler vurulmaktadır. Milletimizin gönlünde taht kuran devletimizin bu mücadelesine tepki
gösterenler ise sadece terör unsurları ve onların iş birlikçileri, taşeronları ve terörün doğrudan ya
da dolaylı destekçileridir. Ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının önündeki en büyük engel olan
teröre darbe vurulması ve vatandaşlarımızın bölücü terör örgütü PKK’nın tasallutundan kurtulmasıyla
birlikte ülkemizin birçok yerinde ticari ve sosyal hayatın gelişmesi, turizmin canlanması, ekonomik
ve sosyal refahın artması da mümkün olmuştur. Terörle uluslararası ölçekte mücadelenin uluslararası
hukukun sağladığı hak ve imkân çerçevesinde yürütülmesi ve ülkemizi tehdit eden terörün hiçbir
ülkenin inisiyatifine bırakılmadan yok edilmesi Türkiye’nin teröre yönelik tavizsiz tavrının ve
mücadele kararlılığının göstergesidir. Ülkemize musallat edilmiş bölücü terörün belini kırmak, kökünü
kurutmak için verilen büyük mücadele sonucu kanlı terör örgütü PKK’nın dağ kadrosu günbegün
erimekte, insan ve mali kaynakları kurutulmaktadır. Türk devletinin nefesi, saldırı ve suikast emri
veren canilerin ensesindedir ve bunlar teker teker imha edilmektedir. Artık, teröristlerin, silahlarıyla
birlikte Türk devletine teslim olmak ve Türk adaleti karşısında cinayetlerinin ve hıyanetlerinin hesabını
sonuna kadar vermek dışında bir seçenekleri de kalmamıştır. Nitekim sunumunuzda da ifade ettiğiniz
gibi yurt içindeki PKK’lı terörist sayısının 180’e kadar düşürülmesi bu işin sonuna yaklaşıldığını da
işaret etmektedir. Terör örgütleri ve şer güçleri ne yaparsa yapsın, millî mukavemet kırılmayacak, millî
birlik ve kardeşlik ruhu bozulmayacak, Türk milleti, iman ve iradesiyle ihanetin belini kırmaya devam
edecektir. Zulme alkış tutan, zalimlere kucak açan, bölücülüğe ve düşmanlığa çanak tutan kim varsa da
bedelini ödemeye mahkûm olacaktır.
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Değerli milletvekilleri, Türkiye, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşla zorla yerinden edilmiş
bir göçmen akınıyla karşı karşıya kalmış ve insani bakış açısıyla hareket ederek dünyada en fazla
sığınmacı kabul eden ülke konumuna gelmiştir. Göçmen krizinin başlangıcından itibaren ihtiyaç
duyulan idari ve yasal düzenlemeler yapılmış, geçici koruma statüsü sahiplerinin sağlık, eğitim, sosyal
yardım ve benzeri hizmetlere erişimi sağlanmıştır. Bu kapsamda, göçü sağlıklı bir şekilde yönetebilmek,
millî menfaatlerimiz ve insan odaklı bir yaklaşımla politika geliştirmek oldukça önemli hâle gelmiştir.
Türkiye, sahip olduğu önemli altyapı, mevzuat, teşkilat, tecrübe birikimi, idari ve beşeri kapasiteyle bu
konuda önemli bir mesafe almıştır. Bununla birlikte, ülkemiz kimsenin göç deposu değildir. “Düzensiz
göç” adı konulmamış bir istila ve demokratik yapımıza kumpastır. Ülkemiz, önemli sayıda sığınmacıdan
dolayı yüksek ekonomik maliyetle birlikte bazı sosyal problemlerle de karşı karşıya kalmaktadır. O
sebeple küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekmektedir.
Türkiye, göç güzergâhında ve aynı zamanda kıtaların kavşak noktasında bulunmaktadır. Bu nedenle
sınır güvenliğinin sağlanarak yeni göç dalgasının ülkemize girişinin önlenmesi, uluslararası aktörlerin
de desteğiyle ülkemizde bulunan göçmenlerin güvenli bir şekilde kendi vatanlarına kavuşturulmalarını
temin edecek iklimin oluşturulması şarttır.
Sayın Bakanım, tüm bunlarla birlikte Covid-19 salgınıyla mücadele sırasında takip ve denetim
hizmeti, uyuşturucuyla etkin mücadele, modern, hızlı, sağlıklı nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, önemli
can ve mal kayıplarına sebep olan trafik kazaları ve afetlere ilişkin politika uygulama ve denetimi,
ayrıca kamu güvenliğini tehlikeye sokan, toplumsal huzursuzluğa sebep olan, asayişsizliğe zemin
hazırlayan unsurların ortadan kaldırılması amacıyla suçun teşebbüse dönüşmeden engellenmesi,
bu amaçla istihbarat birimleri arasında etkili koordinasyon, Bakanlığınızın görev alanında yer alan
ve başarıyla yerine getirilen hizmetler olarak dikkat çekmektedir. Geçmişi koruyan, geleceğe değer
katan bir anlayış esasıyla odağına insanı alan, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin günümüz şartlarında
yenilikçi ve teknolojik yöntemlerle hizmet sunması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, nüfus ve
vatandaşlık işlemleri her geçen gün daha da kolaylaşmaktadır. Vatandaşlık başvurularının elektronik
ortama aktarılmasıyla birlikte E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmet sayısı da giderek artmıştır.
Değerli milletvekilleri, iklim değişikliğinin de etkisiyle dünyada ve ülkemizde giderek artan
afetlerle karşılaşılmaktadır. Afetlerin sayısıyla birlikte tahrip gücü ve yıkıcı etkisi de artmaktadır.
Türkiye, başta deprem olmak üzere sel, çığ düşmesi, heyelan gibi afetlere sıklıkla maruz kalan bir
ülkedir. İçinde bulunduğumuz yılda da başta sel olmak üzere deprem, orman yangını gibi afetlerle karşı
karşıya kalınmış, can kayıplarımız yaşanmıştır. Afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası
iyileştirme olarak üç aşamada ele alınan afet yönetimi, AFAD idaresinde başarıyla yürütülmektedir.
AFAD, her geçen gün artan başarısıyla artık bir marka hâline gelmiştir. Yaşadığımız afetlere seri ve
profesyonel müdahalesiyle gıpta edilecek işler yapmakta, başarılar elde etmektedir. Bununla birlikte,
afet farkındalığı oluşturularak afet öncesinde, anında ve sonrasında uygulanması zorunlu olan hazırlık
ve acil müdahale yöntemleriyle davranış şekillerinin eğitim kurumları ve kitle iletişim araçları
vasıtasıyla vatandaşlarımıza anlatılması, bu konudaki çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.
Afete maruz kalmadan önce hukuki, fiziki, teknolojik ve beşerî tüm alanlarda hazır durumda olunması,
doğal afetlerin zararlarının en aza indirilebilmesi ve yaraların bir an önce sarılmasını temin edecektir.
Her türlü yapılaşmanın coğrafi ve jeolojik etütleri tamamlanmış, başta deprem olmak üzere sel,
heyelan ve diğer doğal afetlere karşı güvenli alanlarda kurulması sağlanmalı, mevcut yerleşimlerden
sorunlu alanlarda bu doğrultuda kentsel dönüşüm projeleri uygulanmalıdır. Kırsal kesimde afete maruz
bölgelerdeki yerleşimlerin süratle afet açısından daha güvenli alanlara taşınması gerekmektedir. Kent
yönetim bilgi sistemi oluşturularak kentin coğrafi, beşerî ve fiziki yapısıyla ulaşım, haberleşme ve diğer
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hizmet ihtiyaçlarına yönelik planlamaların yapılması suretiyle afetlere karşı duyarlı, akıllı kentlere
geçiş sağlanmalıdır. Arazi kullanımı ve imar planlarında risk önceliğine göre alanlar belirlenerek riskli
bölgelerde yapılaşma tamamen önlenmelidir.
Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm güvenlik
güçlerimizin yürüttüğü çalışmaları desteklediğimizi, atılan adımları yerinde bulduğumuzu, terörle ve
suçla mücadelenin aynı kararlılık ve inançla devam etmesi gerektiğini, devletimizin Türk milletinin
başına musallat edilen terör belasından milletimizi kurtarmaya muktedir olduğuna inandığımızı, bu
vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye ne pahasına olursa olsun kanlı terör sayfasını
açılmamak üzere kapatmak zorundadır ve inşallah da kısa zamanda kapatacak güçtedir. Millet olarak
cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü olan 2023’e terörü bitirmiş, bölücülüğü yenmiş,
millî birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmiş şekilde ulaşmak durumundayız.
Son olarak, güvenlik personelimizin özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve
polislerimizin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın
çalışmalara devam edildiği yönündeki açıklamasından duyduğumuz memnuniyeti de bu vesileyle ifade
etmek istiyorum.
Ben, bu düşüncelerle İçişleri Bakanlığı ve kurum bütçelerinin ülkemize ve milletimize hayırlı
olmasını temenni ediyorum. Sizlere tekrar başarılar diliyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum Sayın Aksu.
Söz sırası İYİ Partiden Sayın Behiç Çelik’te.
Buyurun lütfen.
Sayın Çelik, süreniz yirmi dakikadır.
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Bakan Yardımcıları, Komisyonun değerli üyeleri, saygıdeğer
milletvekilleri, değerli bürokratlar, değerli basın; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçe teklifini görüşüyoruz. Söze başlarken ülkemizin ve yüce
Türk milletinin birliği, dirliği, selameti ve bekası için yurdun dört bir tarafında canlarını ortaya koyup
kendilerini siper eden kahraman güvenlik güçlerimizi ve bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerinin her
rütbedeki ferdini şükranla ve saygıyla, şahsım ve partim adına selamlıyorum.
Devletin ve milletin bekası için tarihin işaret ettiği her yerde ve her zamanda vatanımızın ve
milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna iç ve dış düşmanlara ve onların maşalarına karşı mücadele
ederken canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum, gazilerimize şükranlarımı
sunuyorum. Aziz Atatürk ve şanlı atalarımızı minnet ve şükranla anıyorum, nur içinde yatsınlar.
Her şeyden önce şunu açıklıkla ifade etmeliyim: İYİ Parti olarak biz, bu kahramanlarımızın her
hâl ve şartta yanlarındayız, arkalarındayız; onlar için atılacak her türlü iyi adımın destekçisiyiz. Biz,
iyi Türkiye ve iyi yönetimi savunuyoruz, bu sebeple İçişleri Bakanlığı bütçe eleştirimizi bu bağlamda
değerlendirmek gerekir.
Evet, yıllarca çeşitli kademelerinde görev yaptığım İçişleri Bakanlığı devletin temel taşlarından
biridir. Valilikler, kaymakamlıklar, iç güvenlik birimleri olan Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik
vasıtasıyla güvenlik ve asayişi sağlar, sükûnu temin eder. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
STK’yle İlişkiler Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, AFAD, İller İdaresi Bakanlığın önemli birimleridir.
Velhasıl İçişleri Bakanlığımız ülkemizin nizam ve intizam içerisinde olmasını, vatandaşlarımızın can ve
mal güvenliğini sağlar ve sürdürür. Bunu da merkezde Bakanlık teşkilatı, illerde ise mülki idare amirleri
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yani valilikler ve kaymakamlıklar eliyle yerine getirir. Millî savunma, millî güvenlik politikaları bu
coğrafyada bizim var olma mücadelemizdir. Allah’ın izniyle ve yardımıyla asla vazgeçmeden, tereddüt
etmeden bu yolda irademizi kuvvetle koyacağız, koymaya devam edeceğiz. Bu bizim nasıl geçmiş
bin yılda bu vatanda isek gelecek bin yılda da bu vatanda olacağımıza dair kararlılığımızdır. Tekrar
vurguluyorum, gelecek bin yılda da buradayız. İşte ulusal güvenlik politikaları bunu temin etmeye
matuftur. Ulusal güvenliğimizin teorisinde ve pratiğinde de İçişleri Bakanlığının mümtaz bir yeri vardır.
Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Dışişleri Bakanlığıyla birlikte devletin kalıcılığı temin edilmektedir.
Geçen yıl 26 Kasım tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken
yapmış olduğumuz konuşmamızda siyaseten İçişleri Bakanlığının eski ağırlığını kaybettiğini ve Bakanlık
dışı üst yönetim elitlerinin talimatlarına tabi hâle geldiğini, kamu düzeninin neredeyse bütünüyle temel
dayanaklarından yoksun bırakıldığını, tepeden emir ve talimat almadan kendi mevzuatlarıyla icraat
yapamadığını, ağır müdahaleler yapıldığını, il idaresinin yetki genişliğine sahip olduğunu hatırlatarak
valilerin yetkilerini kullanamadığını, mülki makamların kolluk üzerinde denetimlerinin olmadığını veya
yüzeysel olduğunu, emniyet müdürlerinin mülki makamlara bağlılığının zayıfladığını vurgulamıştım.
Bakanlık ve mülki makamları halk hacet kapısı ve devletin müşfik eli olarak görürdü. Vatandaşın her
türlü talep, şikâyet ve uyarıları dikkate alınır ve yerine getirilirdi. Şimdi partizanlığın ve tarafgirliğin
kör ettiği bir devlet yapısı mevcut. Bu yapının karargâhı da maalesef İçişleri Bakanlığı ve valilikler.
Artık hacet kapısı kapandı, kalmadı, bunları demiştim, demek ki son bir yılda değişen bir şey yok.
Valilere intihar haberlerinin kamuoyunca bilinmemesi veya basına da bu türden bilgilerin
verilmemesine dair emir gittiğini duyuyoruz. Bunu Sayın Bakana soruyorum: Bu, doğru mudur,
haber alma özgürlüğü ve basın özgürlüğü bu bağlamda nerededir? Böyle bir yapı arkadaşlar, partizan
idare anlamına gelir. Bu otokrasiye doğru savrulmadır ve bunun adı “hüsran”dır, kimseye de faydası
yoktur. Tek partinin tahakkümüne düşmüş bir ülkenin kurtuluşu ancak adil, eşit ve özgür bir seçimle
mümkündür. AKP seçim için manipülasyon yapmadan mertçe çıkar ve ülkeyi seçime götürürse bu
kendisi için de hayırlı olacaktır.
Bu arada tavsiyelerimizi sıralamak istiyoruz. Şunları ifade etmek istiyorum: Kamu denetimi
yasasına ihtiyaç var. Polis ve Jandarmanın güç ve caydırıcılığı artırılmalıdır. Terörle mücadeleye yeni
bir perspektif getirilmelidir. Mülki kolluk usul kanunu çıkarılmalıdır. Yolsuzluk ve kayıt dışılıkla
mücadele zorunludur. Polisin mülki makamlarla bağı güçlendirilmelidir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda bu bağlamda düzenlemeler yapılmalıdır.
Evet, biz yanlış güvenlik politikaları üzerinden yürümekten, bu yüzden millete çıkarılan kabarık
hesaptan da söz etmek istiyoruz. Bakanlık üzerinde partizanlık kol gezmektedir. Ortaya atılan her
iddianın içinde bazı İçişleri Bakanlarımızın olması manidardır. Bu, artık AKP iktidarlarında bir gelenek
hâline gelmiştir. İçişleri Bakanlığında partizanlık ve dar kadrolaşma vardır. Kaymakamlık sınavı ve
KPSS sınavında son yüzde 20’lik dilimlerden memur alımı hâline getirilmiştir. Göstermelik sınavlarla
artık ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli hâle getirilmiştir; gerçi, her kamu kurum ve kuruluşu artık
İçişleri Bakanlığı gibidir. Bu kadrolaşma arzusu milletin sadece bugününü değil, geleceğini de ateşe
atıyor. Türk yönetim yapısı hızla derinliğini kaybediyor arkadaşlar.
Sayın Bakan, gün geçmiyor ki uyuşturucu ve türevi maddelerin kaçakçılığı yapılmış olmasın.
Mersin Limanı’nı narko liman, ülkeyi narko ülke hâline dönüştürmek ne kadar acı. Yeniçağ gazetesi
yazarı Sayın Murat Ağırel, bu bağlamda nasıl bir sistemin çalıştırıldığını anlatmaktadır. Uyuşturucu işi
bir bataklıktır, her gün televizyonlardan, gazetelerden, sosyal medyadan Türk gençliğinin hayatına nasıl
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kastedildiğini okuyoruz, anlıyoruz. En tepelerden sözde aktörlerin bu iğrenç piyasada varlığı gerçekten
tiksindiricidir. Geçen gün İstanbul’da INTERPOL toplantısı yapıldı. Alınan kararlarımızın ülkemiz
üzerinde etkisini de yakında göreceğiz.
İnsan kaçakçılığına gelince… Türkiye, AKP iktidarında özellikle 2011 yılından itibaren yol
geçen hanına dönmüştür; Suriye’den, Irak’tan, Afganistan’dan, Kafkasya’dan, Afrika’dan, İran’dan,
Pakistan’dan Türkiye’ye akın akın geliyorlar. Ensar muhacir aldatmacasıyla ülkeyi 3’üncü sınıf
ülke konumuna soktunuz ya, sizin bu yaptığınızı cümle âlem birleşse yapamazdı. Her gelen mülteci
grubunun getireni var, götüreni var. Bu şebekeler uluslararası çalışıyor. İnsan kaçakçılarıyla mücadele
devletimizin varlık sebebidir ancak bu konuda pis kokular alıyoruz. Şanlıurfa ve Adıyaman’da cereyan
eden hadiseleri biliyoruz, başka illerde de bu tür hadiseler oluşma eğilimindedir. Uyuşturucu ve insan
kaçakçılığına bağlı olarak illegal yapılarda meydana gelen ihtilaflarda silahlar konuşuyor, cinayetler
işleniyor. Güvenlik bürokrasisini buradan uyarıyorum: Kaçakçılık, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve
cinayetler; bu iğrenç sektörleri söndürün, bitirin; yoksa büyük bir vebal altındasınız.
Diğer bir konu: Belediyeler üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıktı. Malatya Yeşilyurt
Belediyesi bir örnektir ama bunun devamı var. Almanya’ya para karşılığı transfer edilen yurttaşlarımız
söz konusu. Başka belediyelerde de bu yolda insan kaçakçılığı yapıldığı söyleniyor.
Sayın Bakan, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) geçenlerde -bu konulara değinildi
ama ben de tekrar etmek istiyorum- gri listeye aldı Türkiye’yi yani kara para aklamada ve terörizmin
finansmanında yeterince çaba göstermeyen ülkeler kategorisine bizi dâhil ettiler. Sorun, Türkiye’nin
FATF tarafından kara para, kirli para ülkesine dönüşmesi, terörizme mali destek sağlayan bir ülkeye
dönüşmesi iddiasıdır.
Bir diğer uluslararası kuruluş daha var ki o da “GRECO”, Avrupa Konseyinin bir organı olarak
“Avrupa Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu” adı altında anılıyor. GRECO’ya göre Avrupa Konseyi
ülkeleri içinde yolsuzluk sıralamasında Türkiye ne yazık ki sonuncu sırada yer alıyor.
Thodex olayına değinildi, ben burada değinmek istemiyorum ama bu büyük yolsuzluklar finans
piyasalarını güvensiz hâle getirmesinin yanında ciddi bir ulusal güvenlik sorunudur ve 2 milyar dolara
yakın bir tutara ulaşan bir yolsuzluk. Bakınız, uluslararası toplumda Türkiye’nin marka değeri aşınıyor,
itibarsız bir devlet hâline geliyoruz.
Diğer taraftan, bireysel silahlanma o kadar had safhaya çıktı ki ipin ucunun kaçtığını düşünüyorum.
Geçmişte devlet her silahın kimde, nerede, nasıl saklandığını bilirdi. 15 Temmuz 2016’dan sonra kayıp
silahlar meselesi olduğu gibi, fason, menşesi belirsiz silahların oldukça fazla olması, pompalı tüfeklerde
de kontrolün kaybedilmiş olması tehlikelidir.
Geçen hafta Meclis araştırması önergemiz grup önerisi olarak TBMM Genel Kurulunda görüşüldü.
Burada, konuşmamızda nüfus kayıtlarının ele geçirildiğini, tapunun delindiğini, kamu belge ve
kayıtlarının bozulduğunu, belgelerin sahtelerinin türetildiğini ifade ettik. Yine, aynı konuşmamızda
Covid-19 kapsamında öğrencilere veya talep edilen kişilere sahte HES kodu düzenlendiğine, vergi ve
maliye kayıtlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda şüphelerin arttığına, piyasalarda naylon
faturanın, kalpazanlığın ve dolandırıcılığın had safhada olduğuna da dikkat çekmiştik. Evet, tapu
devletin namusudur, devletin varlığının kanıtıdır fakat AKP yönetimi bu konuda da gereğini yapmaktan
imtina etmeye devam ediyor.
TÜGVA… Bu vakıf 80 milyon insanın bütün nüfus kayıtlarını “ERP” adlı bir yazılım yoluyla ele
geçirdiği haberlerini bütün basından okuduk. Bu suçu işleyen, ortak olan ya da rıza gösteren herkesten
hesap sormakla mükellef olduğumuzu buradan özellikle ifade etmek istiyorum.
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AKP, on dokuz yıllık iktidarında Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetmeye değil, fethetmeye talip
olduğunu göstermiştir. Türk düşmanı, devlet düşmanı olan her kesimle rahatlıkla ittifak kurabilmelerini
de buna bağlıyoruz. Brüksel’in yeminli Türk düşmanlarıyla, FETÖ’yle, PKK’yla yapılan iş birliklerini
çok iyi hatırlıyoruz. Bunları hep vurguladık, vurgulamaya, unutturmamaya da devam edeceğiz.
21 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik
linç girişimi ağır bir bühtandır. Son aylarda işittiğimiz itiraflar iktidarın bu konuda da ne kadar büyük
bir suç batağında olduğunu ortaya koymuştur. Yine, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in
İstanbul’daki evine ve şahsına yapılan saldırı iktidarın battığının göstergesidir. Sayın Erdoğan’ın
alenen Sayın Akşener’e yönelik olarak “Bunlar daha iyi günleriniz.” demesi, sokağa çıkarmamakla
tehdit etmesi bizim devlet geleneklerimizde olmayan bir dildir. Şu bilinmelidir ki biz Allah’tan başka
kimseden korkmayız, tuzak kuranların da tuzaklarını bir bir bozacağız. Buradan bir sonuç çıkarıyoruz,
o da şudur: Devlet büyüklerinin her hâl ve şartta korunması, ailelerinin güvenliğinin sağlanması millî
bir görevdir ve devletin asli görevidir.
Sayın Bakan, trafikle ilgili uygulamalara değineceğim. Her şeyden önce trafik düzeni iyi
saptanmalıdır. Sinyalizasyon, yol ve trafik çizgileri, bekleme süreleri rasyonel olmalıdır. Bu konuda
Sayın Bakanın bir açıklaması olmuştu yani hız limitlerinin düzenlenmesi yönünde. Özensiz EDS
uygulamaları insanları bezdirmektedir. Trafik para cezaları zulüm hâline dönüşmüştür. Bir de el
konulan ehliyet meselesi var; bunlara çözüm istiyoruz.
Bu yıl Türkiye’nin -tabiri caizse- orman yangınları yılı oldu. Binlerce hektar alan kül oldu. 31
Temmuz-8 Ağustos arasında cereyan eden bu yangınlar can ve mal kayıplarına yol açtı. Ormanlarımızla
beraber yüreklerimiz de yandı. Yangınla mücadelede iktidar sınıfta kalmıştır. Siz, iktidar olarak, İçişleri
Bakanlığı olarak meseleyi Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli’ye pas ederseniz böyle olur. İçişleri
Bakanı olarak pandemide her şeye müdahale ederken niçin yangınlarda ön almayı denemediniz? Niçin
mülki makamlar komisyon başkanı statüsüyle devlet imkânlarını toplayıp müdahale etmediniz? Niçin
ordudan destek istemediniz? Orman yangınlarıyla mücadele AKP karnesine sıfır olarak işlenmiştir.
Sayın Bakanım, antidemokratik hükümler içeren ve OHAL döneminde uygulanan 3 yetki: Ek
gözaltı süresi, müsadere yetkisi, kamudan ihraç bu yıl mayıs ayı içerisinde tekrar uzatıldı. Bu, bir
zulümdür, zulümle payidar olunmaz, bu yetkiden vazgeçilmelidir diyorum.
Sayın Bakan, gördüğüm kadarıyla her yıl bütçeden Emniyete, Jandarmaya, Sahil Güvenliğe ve
Nüfusa tahsis edilen tutarlarda azalan bir grafik ortaya çıkmaktadır. İçişleri personeli genelde başka
bakanlıklara geçme düşüncesi taşıyor. Bunun sebebi Bakanlık personeline uzmanlık veya uzman
yardımcılığı kadrolarının verilmemesidir. Örneğin, Hazine ve Maliye Bakanlığı, personelini uzman
hâline getirmiştir. Böylece Maliyedeki personel İçişleri Bakanlığı personeline göre 1 veya 1,5 kat fazla
maaş almaktadır.
Ayrıca, geçtiğimiz aylarda değişik kanallarla birtakım siyasi aktörlerin gayrimeşru iktisaplar
elde ettikleri de söylenmiştir. Bu konuda İçişleri Bakanlığının bir çalışması var mı? Bu konudaki
düşünceleriniz nedir?
Diğer bir konu, korucular meselesi. Daha önce Genel Kurulda da ifade etmiştik. Bu grubun
ulusal güvenliğimiz için sergilediği hizmetlerin kıymeti yücedir. Korucularımız özellikle PKK’yla
mücadelede Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da ve hatta sınırlarımızın dışında Türk ordusu ve
emniyet güçlerimizle birlikte dişe diş mücadele etmiştir. 2 bini aşkın şehit, 3 bin civarında gazisi olan
korucularımıza devletin şefkatle sarılması, onları kucaklaması gerektiğinin altını çizmemiz gerekir.
Hiçbir sosyal güvenlik hakları yoktur, emeklilik hakları yoktur, tazminatları yoktur.
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Diğer bir konu Sayın Bakanım: Emriniz altında bulunan tüm teşkilatlarda hiyerarşiyi
bozdurmamanızı bekliyoruz. Ast üst ilişkisi ve emir komutaya kesinlikle uyulması gerektiğini özellikle
sizlere, uyararak, hatırlatıyoruz.
Bir diğer yürek yaramız göç konusudur. Milyonlarca göçmen siyasi ve ideolojik gerekçelerle
kontrolsüz olarak ülkeye alınmaktadır. Bu konuda hiçbir hukuki ve sosyoekonomik değerlendirme
yapılmadığını, meseleye yüzeysel ve derinliği olmayan bir tavırla yaklaşıldığını görüyoruz. Bu
şekildeki bir yönetim mantığını kesinlikle kabul etmiyoruz.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Çelik, ek süre veriyorum, lütfen
tamamlayın.
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Düzensiz göçlerden sonra ülkemizin demografik yapısında aşınmalar olduğu malumunuzdur.
Usulsüz vatandaşlık verilmesi, biliniz ki çok tehlikelidir. Bugüne kadar 300 bin kişiye yakın yabancıya
vatandaşlık verdiğiniz tahmin ediliyor ama Resmî Gazete’de yayınlanmadığı için bunları takipten
mahrumuz.
Sayın Bakan, Türk kimliği bozuluyor, kimliğimizi bozmaya da kimsenin hakkı yok. Gerek İYİ Parti
kadrolarının gerekse şahsımın defalarca kez vurguladığı gibi, çözümün iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş
parlamenter sistem olduğu konusunda kararlılığımızı da sürdürüyoruz.
Türkiye’mizin kötü yönetilmesi nedeniyle maruz kaldığı sorunların çözümsüz olmadığını
biliyoruz. Aklı, hukuku, ahlakı ve vicdanı önceleyen bir yönetim, ülkemizin bütün sorunlarının
çözümüne muktedir olmamızı sağlayacaktır.
Son olarak, güçlü mülki makamlar ve lağvedilen Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğü, 18 bin köy ve 30 il özel idaresinin yeniden ihdas edilmesine duyulan gereği
vurgulamak istiyorum.
İçişleri Bakanlığı hakkında bahsettiğimiz hususlar bildiklerimizin belki yüzde 10’unu teşkil ediyor.
Ulusal güvenliğe, milletimize ve devlete olan saygımız her şeyi alelusul konuşmaktan bizi alıkoyuyor,
bu böyle biline.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Çelik, lütfen tamamlar mısınız.
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Bitmek üzere Sayın Başkanım.
Kaldı ki biz 2018’den bu yana Millî Savunma, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, MİT bütçelerine
daima olumlu oy verdik.
2022 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını yürekten temenni ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Çelik.
Söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın İbrahim Aydemir’de.
Sayın Aydemir, süreniz yirmi dakika.
Buyurun lütfen.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Başkanım, çok teşekkür ediyorum.
HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Bakan yok.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Olsun. Bakanımız yok, Bakanımızın Yardımcıları var burada.
Çok seçkin bir kadrosu var maşallah, hiç önemli değil, o da birazdan gelir.

72

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 3

Efendim, Bakanımızın şahsında bütün heyete saygı sunuyorum. Bütçemiz Allah’ın izniyle çok
bereketli olacak, onu ben biliyorum çünkü buradaki kadro yüreğini, dimağını, her şeyini vatana
hasretmiş bir kadro. Baştan aşağı, hiç ayrım gözetmeksizin her birine çok özel saygı duyuyoruz, özel
muhabbet besliyoruz. Kim adına yapıyoruz bunu arkadaşlar? Millet adına yapıyoruz çünkü milletten
bu işareti alıyoruz. Gittiğimiz her yerde İçişleri Bakanlığı kadrosuna, bütün ak kadrolara böyle ama
özellikle İçişleri Bakanlığı kadrosuna, Millî Savunma Bakanlığı kadrosuna bir hususi yönelme var
millette, bir yüreğini açma var, yüreğine raptetme var; bunu burada kayda geçmezsem haksızlık yapmış
olurum.
Şimdi, ben, Behiç Bey’e çok saygı duyuyorum, çok eskiden beri kendisini tanıyorum. Vazife
yaptığı zamanda çok özel vazifeler yaptı, görevinde çok başarılı birisiydi. Az önce bir iki kayıt düştü,
ben üzüldüm şahsen. Yani, burada, böyle biraz, sohbet kıvamında konuşma yapmak istiyorum. Efendim,
Türk düşmanı PKK’lılarla iş birliği yapmaktan bahsetti. PKK’yı yerle yeksan eden bir kadroya bu
neviden bir isnat yapışmaz, size de yakışmaz, doğrusu bu. PKK’yı, bakın, inlerine girdik, yok ettik.
Bugün Erzurum’da -ben Erzurum Milletvekiliyim- Kürt, Türk, Zaza hep beraber iç içe yaşıyoruz.
Dolayısıyla, bütün kesimlerin duygularını birebir bilen bir kardeşinizim ve o insanların neler yaşadığını,
öncesinde ve şimdi, şu anda neler yaşadığını bilen bir kardeşinizim. Öyleyse bu neviden bir yakıştırma
bir defa vicdanları yaralar, buna gerek yok. Şu anda sizin bulunduğunuz pozisyon -öncesini bildiğim
için söylüyorum- yani Turan idealinden bahseden, oraya yüreğini rapteden birisi olduğunuzu biliyorum.
Türk Devletleri Teşkilatı gibi bir yapı oluşturuluyor ve bunun lideri Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir
hususi duruşu olan ve bütün…
AHMET KAYA (Trabzon) – Ağlayacağız ya.
MAHİR POLAT (İzmir) – Ak sakallı da Binali Yıldırım.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Sadece Türk dünyasında değil arkadaşlar, sadece bizim gönül
dünyamızda değil; bütün mazlum milletlerin çok hususi yere koyduğu bir liderimiz var. Dolayısıyla
tenkit elbette… Tenkidinize biz açığız, yapın, eyvallah, kimsenin bir şey dediği yok ama hak terazisini
şaşırmamak lazım, öyle bir ölçü üzere konuşmak lazım ki… Şimdi, ben mesela size sorsam, buna
karşılık desem ki, efendim, biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu’na linç girişiminden bahsettiniz. Hiç kimse
onaylamaz bunu, asla. Genel Başkandır, saygımız sonsuzdur, Genel Başkan bir büyük kesimi temsil
ediyor. Şuradaki bütün arkadaşlarımız da böyle bakarlar, Cumhur İttifakı’na mensubiyet duyan herkes.
Ancak o linç girişimi isnat ettiğiniz isim, çok değil, ha bundan beş on gün önce size vatan hainliği
izafe etti, buna dönük tavrınız nedir? Öyle ya, tezkereye “evet” oyu verdiniz, “evet” oyu vermek vatan
hainliğiyle eş değerdir anlamına gelecek şeyler söyledi, öyle söylediler.
ORHAN SÜMER (Adana) – Cumhurbaşkanı her gün söylüyor.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – O zaman ne diyeceksiniz? Öyleyse arkadaşlar, öyle olsun ki
sözümüz bir ölçü üzere olsun, yoksa kontra sorulara muhatap olursunuz, mahcup olursunuz.
Şimdi, burada, İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Bu kayıtlar girmiş, bunlar söylendi. Yani
orada “evet” diyenler bize değil ki sadece. Kim “evet” demiş? AK PARTİ söylemiş, Milliyetçi Hareket
Partisi “evet” demiş, İYİ Parti söylemiş. “Kim demişse vatan hainidir.” gibi bir yakıştırma yapılmış.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Yok öyle bir şey.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bu zaten bizim açımızdan zait bir yakıştırma ama onlar sizin
müttefikleriniz. Bunlar ne diyor? Ben onu merak ediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Beraberiz.
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Berabersiniz yani.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Onlara söylemediğimizi biliyorsunuz.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – “‘Evet’ diyenler vatan haini.” dediler.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Siz diyorsunuz ki: “‘Hayır’ diyen vatan haini.”
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bakın arkadaşlar, bir ilahî kayıt var değerli arkadaşlarım.
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, karşılıklı konuşma usulümüz yok, hatibi
dinleyelim lütfen.
Buyurun.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – “Siz, güzel işler yaparsanız, iyi işler yaparsanız, iyi hâl üzere
yürürseniz, sizin için gönüllere bir sevgi halesi yerleştiririm.” buyuruyor, ilahî hakikattir bu.
Şimdi, şu kadro, samimi söylüyorum ki milletin yüreğinde özel yer bulmuş. Niye? Yaptıkları
işlerden dolayı bulmuş. Sabahleyin sevgili Bakanımız, çok tafsilatlı -siz de işte, süreden yana dert
yandınız- yaptıklarını da özet, özet, özet olarak anlattı. Şunların, şu sayfaların her birine -samimi
söylüyorum- bir cilt kitap yazılır; buralarda emek var, buralarda gayret var, buralara yürek koymak var.
Şimdi, Bakanımızı biz görüyoruz; sınırlarda, en uç noktalarda gecesi gündüzü olmadan bir ekip var
burada başta Bakanımız olmak üzere; Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota üzere yürüyen bir hâlleri
var. Dolayısıyla, Cenab-ı Hak da gönüllere bunlar için bir sevgi halesi oluşturmuş.
Bakın, ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar: Değerli Başkanım, samimi söylüyorum, bugün
oldu bu hadise. Erzurum Hınıs’tan -benim kendi ilçemden- bir kardeşimin beni arayıp düştüğü not:
Hınıslı bir genç kandırılmış, aldatılmış, YPG’ye katılmış; gitmiş Suriye’de, savaşıyor bu adam; tabii,
orada öldürülmüş bir genç… Babası gidiyor bunun cenazesini almaya. Cenazeyi verme yok zaten;
mümkün değil vermiyor oradaki imansız, kitapsızlar. Üstüne üstlük, bu baba, Müslüman bir adam,
“Namazını kıldıralım, hiç değilse son yolculuğuna bizim dinî ritüellerle falan uğurlayalım.” diyor;
“Asla, mümkün değil. Bizim burada Müslüman falan bir ayrım yok.” diyorlar. Namazını bile kılmasına
müsaade etmiyorlar. “YPG” dediğiniz yapı bu arkadaşlar. Dinsiz, imansız, kitapsız bir yapı…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Niye tezkereden çıkardınız?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bizim hiçbir şeyi çıkardığımız yok, biz mücadelemizi
yapıyoruz. Siz dediniz ya “o koridor” o koridor, esaslı bir koridor.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tezkerede yok.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Orada -Allah’ın izniyle- o koridorda oraya hiçbir halel gelmez,
siz rahat olun, siz rahat olun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sizinle konuşuruz.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Biz… O söylediklerinizin tamamını ben buraya not almışım
Değerli Başkanım. Samimi söylüyorum, bakın, size bir şey söyleyeyim ben. Akif’in çok özel bir kaydı
var, diyor ki: “Şudur cihanda benim en sevdiğim meslek / Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.”
Ağabeyciğim, sözümüz odun gibi olsun ama hakikat olsun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bizimki hakikat.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değil.
Bakın…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tezkerede yok.
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bakın, ben şimdi, bir şey söyleyeyim… Aslında, sizinle
karşılıklı konuşmak, sizi üzmek de istemiyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tezkerede var mı yok mu?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, burada bir isim var yani her…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, herkes kendi fikrini ifade etsin, ikili
görüşmeler yok usulümüzde, ikili diyaloğa girmeyelim.
Lütfen.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Her türlü tenkidi yapmak sizin en tabii hakkınız, Grup Başkan
Vekilisiniz, onu da geçtik, milletvekilisiniz; bu, çok doğal bir şey. İçişleri Bakanlığımıza dönük,
efendim, yeter ki şahsiyat yapmadan, şahsileştirmeden… Mesela ben… Mehmet Bey çok kaliteli
bir kardeşimiz, çok çelebi meşrepli bir kardeşimiz, Emniyet Genel Müdürümüz ve onun gayretlerine
bizatihi şahit birisiyim; hakşinas da bir adamdır…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ne arıyor orada?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bak, şimdi… Ne diyorsunuz biliyor musunuz? “Efendim, bu
adam PTT’de niye var?” Bunu normal zamanda söyleseniz sualdir, Sayın Bakanımız cevap versin,
Mehmet Bey versin ama sizinle ilgili arada bir niza var, nizalı bir hâl var; nedir o? Bir haberden dolayı
siz o haberi, efendim, neşrediyorsunuz ya da aşikâr ediyorsunuz, o haberi yayıyorsunuz, sizinle ilgili
bir suç duyurusunda bulunuluyor.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ama yok öyle bir şey.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bak, şimdi, bu süreçte böyle bir şey var.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Yok öyle bir şey.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bak, ben gazeteciyim Engin Bey. Burada ara ara gazetecilere
dair de notlar düşüyorum, üzüldüğüm çok şey oluyor ama burada bir özel tekzip var, bu tekzipten dolayı
bu arkadaşları da tebrik ediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Niye?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – “Gerçek Gündem” diye bir gazete… Kolombiya’yla ilgili
demin çok iri kıyım sorduğunuz, efendim, “Yapılıyor.” dediğiniz şey bakın, burada özür dilemiş ki
“Biz, bütünüyle hata etmişiz…”
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hayır, yanlış; benim dediğimle ilgili değil.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Sizinle ilgili Emniyet Genel Müdürümüzün yaptığı iş buydu.
Öyleyse, size düşen neydi biliyor musunuz? Hazreti Ali Efendimiz’in o yüzüne tükürme hikâyesini
bilirsiniz değil mi? Ona dönüp kılıcını bırakıyor, diyor ki: “Bu, nefsimden kaynaklanırdı.” Böyle
davranmak durumundaydık Engin Başkanım.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Basın görevini yapıyor diye tehdit ediyor.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, bakın, burada, mesela Emniyet Genel Müdürümüz
size cevap verecek durumda değil, gerçi, Bakanımız elbet cevap verir ama sonuçta ben onun da
milletvekiliyim. Yani bizim bürokratımızın olmasının dışında, hepimiz, bütün Türkiye’nin, 84 milyonun
milletvekiliyiz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Niye PTT yönetiminde? Niye PTT yönetiminde?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, o, buranın suali değil.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, ikili görüşme usulümüz yok, rica ediyorum.
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Burada büyük bir haksızlık var.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, ikili diyalog usulümüz yok.
Rica ediyorum.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – İşte, onun için ben diyorum ki arkadaşlar: Buralarda tabii ki
hepimiz konuşacağız, hepimiz fikrimizi ifade edeceğiz ama işi bireysel kin noktasına…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ama açıklasana PTT yönetiminde ne işi var?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – …taşıdığımız zaman, o zaman sözümüzün hiçbir hükmü
olmuyor Engin Bey, hiçbir hükmü olmuyor.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – PTT yönetiminde ne işi var?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ona Sayın Bakan cevap verir herhâlde.
rica ediyorum, devam edin.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, İçişleri Bakanlığı kadrosuna millet yüreğini niye açmış
arkadaşlar? Biraz önce Bakanımız sunumunda söyledi. Samimi söylüyorum bak.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Partinizin burasında, burasında partinizin.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hayır efendim, hayır efendim, hiç öyle bir şey yok.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, ikili diyalog usulümüz yok. Rica ediyorum Sayın
Özkoç.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yok, hiç öyle bir şey yok.
Biz bütün… Bak, şuradaki bütün kadrolar… (Gürültüler) Sadece biz değil… Bak, Engin Bey…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Partinizin burasında değil mi?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hayır efendim, o size göre öyle, tam tersi. (Gürültüler)
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Terbiyesiz adam! Dedikoducu, fitneci…
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli Bakanım… (Gürültüler)
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – “Yeter artık!” diyorlar Süleyman Soylu için.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ya, Engin Bey, bak bu yaptığınız olmuyor, burada faul
yapıyorsunuz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bu ikili diyaloglara girmeyelim, rica ediyorum, bitiremeyiz bu
şekilde çalışmamızı.
Sayın Aydemir’e söz verdim, onu dinleyelim lütfen. (Gürültüler)
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – 15 Temmuzda Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi
biliyoruz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Bakanı uyarın, oradan laf atıyor bana.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hayır ama burada faul yapıyorsunuz, bu doğru bir tavır değil
Engin Bey.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç da sürekli bir şekilde ikili diyaloğa giriyor, doğru
değil, doğru değil.
Buyurun Sayın Aydemir. (Gürültüler)
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ya, Engin Bey, bakın, ben de size şunu söyleyeyim: CHP’nin
içinde onlarca CHP var biliyor musunuz? Yani bunu yapmayın. Süleyman Bey’e… (Gürültüler)
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Aydemir, ikili diyaloğa girmeyelim.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Samimi söylüyorum, bakın, bütün arkadaşlarımız burada.
Kardeşim, benim adıma söylüyorsun sen. Ben bu partinin grup yönetim kurulu üyesiyim, ben bu
partinin kuruluşunda bulunmuş bir adamım, ben sahada bulunan biriyim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – AKP teşkilatının…
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bakın, AKP dediğinizi bilmem ama AK PARTİ’de yüreklerde
yer bulmuş bir isim, öyle bir şey yok.
ORHAN SÜMER (Adana) – 10 bin dolar rüşvet alan yok ama 10 bin dolar alan.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Öyle bir şey yok arkadaşlar, bırakın bunları. Bırakalım bunları,
gerçeklere gelelim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, çalışmayı tamamlamamız gerekiyor, rica
ederim, burası Plan ve Bütçe Komisyonu. Bütçeyi konuşuyoruz, teknik bir komisyondayız, rica
ediyorum. Bu görevi tamamlamamız lazım bu millet adına.
Buyurun lütfen.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli Bakanım, bakın, güzel Bakanım…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Kasetleri iyi biliyorsunuz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bana mı diyorsunuz? Hangi kasetler söyle, oradan el sallama.
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, Sayın Aydemir’e söz verdim, Sayın Aydemir’i
dinleyeceğiz, lütfen, rica ediyorum.
Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hangi kaset söyle! Oradan kafa sallayarak tehdit etme! Senden
korkan bir Allah’ın kulu yok burada!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, söz Sayın Aydemir’de, rica ediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Kasetmiş, ne kasedi söyle!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Aydemir, devam edin lütfen.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli Başkanım, en az on dakika ek süre istiyorum. Böyle
bir şey olmaz. Olur mu böyle şey ya? (Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Devam edin lütfen. (Gürültüler)
Sayın Aydemir’e ek süre vereceğim bu tartışmalardan dolayı.
Buyurun. (Gürültüler)
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Laf atmaya gerek yok ağabeyciğim ya, böyle olur mu ya?
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama konuşturmuyorsunuz, olmaz, verdim. Size üç dört dakika
ek süre verdim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bakanı uyar Bakanı, oradan laf atıyor bana.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Herkesi uyarıyorum. Lütfen…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hep bizi uyarıyorsunuz, bir de Bakanı uyarın.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama siz de sürekli bir şekilde ikili diyaloğa giriyorsunuz Sayın
Özkoç, böyle bir usulümüz yok.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben cevap veriyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama böyle bir usulümüz yok. Arkadaşlarımız söz alacaklar,
söylerler gereğini. Fakat siz sürekli bir şekilde…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bana laf atıyor, ona karşı da ben gerçekleri onunla paylaşmak
istiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama böyle çalışamayız biz Sayın Özkoç, böyle bir usulümüz
yok, burası Genel Kurul değil, rica ediyorum. Plan ve Bütçe Komisyonundayız, herkes kendi görüşünü
söyleyecek. (Gürültüler) Size göre farklı olur gerçekler, bir başkasına göre farklı yorumlar olur. Ayrı
partilerdesiniz, herkes sizin gibi düşünecek diye bir kaide de yok. Farklı partiler farklı görüşler ortaya
koyacak, bundan doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla, lütfen ikili diyaloğa girmeyelim, rica ediyorum.
Devam edin Sayın Aydemir.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Eyvallah Başkanım, teşekkür ediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Rica ediyorum, on dakika verin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Peki.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Tamam, sağ olun Başkanım. (Gürültüler)
Şimdi, değerli Bakanım, güzel Bakanım…
SALİH CORA (Trabzon) – Provokasyon yapıyor ya! Başkana niye karışıyorsun ki sana ne bundan
ya! (Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, İbrahim Bey konuşuyor artık, müsaade
edelim lütfen. Bu çalışmayı bugün bitirmemiz ve yarın başka bir bakanlığı konuşmamız gerekiyor.
Lütfen, rica ediyorum.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, arkadaşlar, ben İçişleri kadrosunun milletin yüreğinde
yer aldığına vurgu yaptım. Niye yer aldığını söylüyorum, bakın “Kaybolan koyunları dahi İHA’yla
arıyoruz.” diyor. Biz hep söyledik, sadece insana değil arkadaşlar, bütün mahlukata gönlünü sonuna
kadar açmış bir kadroyuz. İçişleri Bakanlığımız da başta olmak üzere bu kadrolar öyle. Yani nerede
ihtiyacı olan var, nerede bize dönük yardım talebi var, orada oluruz biz. Ve insan zaten insansa mesele
bitmiştir diye bakan bir kadroyuz biz. O yüzdendir ki başta söylediğim Cenab-ı Hakk’ın yüreklere
sevgi koymasına işaret olsun diye söylüyorum ben bunu. Efendim “7,5 milyarlık yatırım yaptık.” dedi
Değerli Bakanım. Nereye yaptık bu yatırımları? Kayyumların olduğu belediyelere yaptık. Niye yaptık
arkadaşlar? Çünkü kayyumlardan önce belediyeler, ben bir defa Erzurum’dan biliyorum, hizmetsizliğe
düçar etmişlerdi oraları. Bakın, Erzurum’da şu anda bir tane HDP’li belediye var arkadaşlar, bir tane
HDP’li belediye var. (Gürültüler)
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Sadece Mardin...
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Arkadaşlar, bakın... Ben hiç sana laf atmadım Ruştucuğum,
hiç.
Şimdi, bir tane HDP’li belediye var, gidin arkadaşlar, bir kıyas yapın, Hizmetsizlik almış başını
gidiyor, yetmez, bir de devletten aldıkları paraları tutup HDP’li Ağrı Patnos Belediyesine gönderiyor.
Yahu arkadaş, Karaçoban’ın ihtiyacı var, niye bunu yapıyorsun? (HDP sıralarından gürültüler) Niye?
Çünkü ruhunda hizmet gailesi yok, öyle bir derdi yok, millet diye bir derdi yok.
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Bak, değerli kardeşim -burada çok defa söyledim ben- Kürt’ün bizar olduğu yer neresi biliyor
musunuz? HDP. Kürt sizden yaka silkiyor. (HDP sıralarından gürültüler)
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Bırak ya!
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kürt şunu söylüyor: “Bizim evlatlarımızı, bizim yaşlılarımızı,
bizim çalışanlarımızı bunlar dar bir alana sokuyorlar, bize hayat hakkı tanımıyorlar.” Şimdi size
altını çizerek bir şey söylüyorum: Şu anda müşterek hareket ettiğiniz bir ekip var değil mi? Benim
anlamadığım şey şu: Bir Grup Başkan Vekili çıkıp diyor ki: “Ya, HDP’nin PKK’yla hiçbir ilişkisi yok.”
Sizin adınıza söylüyor. Ben eminim ki rahatsız olmuşsunuzdur siz. Şunun için: Yani sizi var eden o
zaten yani sizi tanzim eden o. Dolayısıyla doğal olarak... (HDP sıralarından gürültüler)
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Doğru söylüyor.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bizi var eden millet.
(AK PARTİ ile HDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sen milletin oyuyla geldin de...
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Arkadaşlar, size tercüman oluyorum burada ya, niye
kızıyorsunuz?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Seni var eden FETÖ’dür; hadi, buyur! Seni var eden FETÖ’dür...
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bak, FETÖ’yle ilgili ben bir video göstereyim sana. 2004
yılından beri “Recep Tayyip Erdoğan bizi yok etmek için uğraşan bir isimdir.” diyor, açık açık FETÖ
diyor bunu.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Seni var eden FETÖ’dür.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Sen bırak onu. 15 Temmuz ortada, şu anda mücadele ortada,
FETÖ’nün bizatihi kendi ifadeleri ortada.
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim, sıra size geldiğinde
fikirlerinizi söyleyin. Rica ediyorum, herkes sırası geldiğinde fikirlerini söylesin.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ben şunu söylüyorum -Özkancığım- bir şey söylüyorum
arkadaşlar: FETÖ’yle eskiden ya da şimdi ya da o süreç içerisinde kimin irtibatı varsa Allah milyar
kere milyar belasını versin.
[CHP ve HDP sıralarından “Amin.” sesleri, alkışlar (!)]
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hepiniz güzelleme yaptınız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, rica ediyorum.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şunu senden istiyorum Garo Paylan, delikanlıysan, yiğitsen
şunu söyle, senden de hepinizden de: “PKK’yla kimin ilişkisi varsa Allah milyar kere belasını versin.”
Deyin bakayım hadi, söyleyin bakayım. Yiğit olun, yiğit; bak, biz buradayız, mertçe söylüyoruz. (HDP
sıralarından gürültüler)
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – İş birliği yaptınız...
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Alkışlasana, hadi alkışlayın.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – “Terör örgütü” deyin sadece, söyleyin görelim hadi.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Hadi, deyin.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Söyleyin görelim, bırakın onları.
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UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Hadi “terör örgütü” deyin.
(AK PARTİ ile HDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sıra size geldiğinde siz de cevaplarınızı
verirsiniz, rica ediyorum.
Buyurun.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Arkadaşlar, ben şunu söylüyorum, ben size şunu söylüyorum:
Sizin yüreğinizden geçeni bu tarafa aktardım, siz böyle düşündünüz “Ya keşke bunu demeseydi çünkü
bizim sahibimiz onlar.” (HDP sıralarından gürültüler)
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hadi ya!
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Kim, biz mi...
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ya ben görüyorum bunları da söylemek durumundayım. Ve
millet, arkadaşlar -bakın, bir şey söyleyeyim- Atatürk’e çok özel...
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – İş birliği var, uluslararası raporlar var...
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bak, sen konuşurken ben hiç laf atmadım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, herkes sırası geldiğinde kendi fikrini
söyleyecek, ikili diyaloga girmeyelim lütfen. Sıra size de gelecek, siz de fikrinizi söyleyeceksiniz, rica
ederim.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli Başkanım, size bir şey söyleyeceğim: Şimdi, siz
Bakanımıza sualler tevcih ettiniz, bu sizin en doğal hakkınız, tabii ki yapacaksınız, ben de size şunu
soracağım: Atatürk bu milletin ortak bir değeri midir? Değeridir. Cumhuriyeti ihdas etmiş midir?
Etmiştir. Erzurum’un bununla ilgili bir payı var mı? Var. Çünkü Erzurum 23 Temmuz Kongresi bu işin
vira bismillahıdır. Öyleyse, Erzurum Milletvekili olarak en doğal hakkı olan birisi olarak söylüyorum
ki: Atatürk’e ve Atatürk’ün zemine nakşettiği bütün değerlere düşman ve bu ülke bölünsün diye özel
bir gayret var. Sizin içiniz, bugün şu kadro -Atatürk’ün partisi olduğunu söyleyenler için söylüyorumbunu nasıl hazmediyor, içiniz bunu nasıl alıyor, sindiriyorsunuz? Çok açık.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – İnanıyor musunuz?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – İnanıyorum tabii, işte, berabersiniz.
HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Engin Bey, bunu göremiyor musun sen?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Açık açık.
Bakın, ben size soru soruyorum. Bunu niye diyorum arkadaşlar? Tarif edilebilir hâle gelin. Bakın,
biz burada…
HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Engin Bey, göremiyor musun bunu sen ya?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, rica ediyorum, karşılıklı konuşmayalım,
herkes sırası geldiğinde fikrini söylesin, rica ediyorum.
Sayın Aydemir, siz genele konuşun lütfen.
Buyurun.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Elbette.
Arkadaşlar, bakın, şimdi, bir müttefik hâli var. Biz hep şunu söylüyoruz: Müttefikler arasında
asgari değil, azami müşterek olması lazım, azami müşterek.
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Bakın, yanımızda bir Genel Başkan var, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici Bey burada.
Burada Milliyetçi Hareket Partisinin çok, efendim, seçkin isimleri var, hepsine saygı duyuyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Biz Devlet Bahçeli’ye de saygı duyuyoruz.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Başta, Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Devlet Bahçeli’nin “Bu adamdan Cumhurbaşkanı olmaz!” demesine
de saygı duyuyoruz.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kardeşim, bırak onu sen, geldiğimiz noktayı…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Devlet Bahçeli de o sözünün arkasındaysa…
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Siz bırakın, geldiğimiz noktaya bakacaksın. 15 Temmuzda bir
özel pencere açıldı. Başkanım, bakın, 15 Temmuzda çok özel bir pencere açıldı.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – O sözünün arkasındaysa…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, rica ediyorum.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bakın, 15 Temmuzda çok özel bir pencere açıldı, bize isnat
edilenlerin hakikat olmadığı ortaya çıktı.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Şu şehit paralarını da…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, karşılıklı konuşma usulümüz yok, rica ediyorum.
Bakın, defalardır söylüyorum, rica ediyorum.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Çok açık, ondan sonraki durum çok çok değerlidir ve Sayın
Devlet Bahçeli’nin o duruşu çok saygın, çok çok saygıdeğer.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hangi duruşu? “Cumhurbaşkanı olmaz…!”
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Allah, Allah!
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hayır. Bakın, bir şey söylüyorum arkadaşlar, “15 Temmuzdan
sonra çok özel bir pencere açıldı.” diyorum.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Haliç’e Tursil döküyordu.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İsterseniz ara verelim, gidin sohbet edin, bir kahvehanede oturun,
gerçekten artık bunu söylemek durumundayım.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ya, biraz müsaade Başkan ya.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Rica ediyorum, karşılıklı konuşma usulümüz yok. Grubunuzdan
başka arkadaşlarınıza söz vereceğim, onlar sizin fikirlerinizi dile getirsinler, lütfen!
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli Bakanım, CHP’lilerde bir vicdan yarası var, ben
biliyorum, içlerinde kendilerini tarif edememenin müthiş bir sıkıntısı var, samimi söylüyorum. Ve
HDP’liler de aynı, birbirlerine karşı “Ya, biz bunlarla nasıl beraber oluruz?” gibi bir dertleri var. Artı,
bunun yanında, ben ülkücü hareketi çok yakından bilen birisiyim. Biraz önce Behiç ağabeyle ilgili
düştüğüm notlar vardı ya, hakikaten onun yüreğini bildiğim için düştüm o notları.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben bilirim, bilemezsin.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – O yüzdendir zaten onlar da sıkıntı yaşıyorlar. Ama
elhamdülillah, bakın, şurada pirüpak, billur bir yapı var. [CHP sıralarından alkışlar (!)] Bu billur
yapıyla, Allah’ın izniyle -Allah Allah- bu yapıyla göreceksiniz 2023’te de samimi söylüyorum, amiyane
ifadesiyle…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Aydemir, toparlayabilirseniz sevinirim, ek süreniz de bitti.
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hayır efendim, ek süre…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ek süre verdim, üç dakika verdim.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli Bakanım…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Konuşurken farkında olmuyorsunuz da zaman hızlı geçiyor.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli Bakanım, müsaade ederseniz…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Biraz daha verin; verin, iki dakika daha verin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Arkadaşlardan, Cumhuriyet Halk Partisinden iki dakika daha
veriyorum size.
Buyurun lütfen.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Peki, arkadaşlar, şöyle: Ben hiç kimsenin yüreğini, gönlünü
kırmak istemiyorum ama siyaseten konuşlandığımız yer var, notları düşüyoruz; biz de buradan
düşeceğiz, birbirimize ayna tutacağız arkadaşlar. Yani düşünün ki CHP’ye ben şunu demeyeyim mi?
Ya, içinizden birisi, milletvekili, çıkmış birisi gelmiş diyor ki: “Ya, bu NATO’nun sahici bir duruşu yok,
eğer olsaydı Türkiye’ye müdahale ederlerdi.” Ben biliyorum ki bunu hazmedemezsiniz arkadaş ya!
Mandacı bir kafa. Böyle bir şey olur mu? Ben bunu söylemek durumundayım size. Size ayna tutuyorum
Ahmetciğim ayna; bu ayna, flotal bir ayna, bakın.
Arkadaşlar, aslında çok daha ayrıntılı düşeceğim notlar vardı, epeyce de çalışmıştım, bırakmadınız.
Şunu söyleyeyim Değerli Başkanım…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Aydemir, diğer arkadaşlar söylesin artık o hususları, bir
toparlayalım.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Tamam öyle yapalım Başkanım, siz de çok böyle alicenapsınız,
çok kibarsınız, sizi de kırmayayım.
Değerli Bakanım, güzel Bakanım; sizi biz çok seviyoruz. Yanınızdaki kadro, Bakan Yardımcılarımız,
hakikaten özel insanlar. Arkada Arif Paşam, senin canını yerim, aslansın; sen, yardımcıların, bütün bir
kadro böyle. Emniyet Genel Müdürümüz, arkada çalışanlar… Yani Bakanımızdan polisimize varıncaya
kadar ağabey, ne kadar böyle onlara hak ödemeye yöneltsek ödemeyiz. Gayretlerini görüyoruz ama
Cenab-ı Hak nezdinde ecirleri var, ben bunu biliyorum. Allah yollarını, izlerini hep açık etsin vatana
hizmette; bütçeleri de hayır uğur getirsin, bereketli olsun.
Hepinize saygı sunuyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum Sayın Aydemir.
Değerli arkadaşlar, şimdi hazırlık yapmanız bakımından 6-7 kişilik bir liste okuyacağım ve sırasıyla
söz vereceğim. Mümkün olduğunca değişik partileri dolaşarak bu müzakerelerimizi devam ettireceğiz.
Aramızda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı var, önce Mustafa Destici Bey’den başlayacağım; sonra
MHP’den Tamer Osmanağaoğlu’na -üç dakika da bir üyemiz devretti, sekiz dakika söz vereceğimsonra HDP’den Tulay Hatımoğlulları’na, daha sonra CHP’den Mehmet Bekaroğlu’na, daha sonra
İYİ Partiden Ayhan Erel’e söz vereceğim; Ayhan Bey’den sonra Yaşar Tüzün’e söz vereceğim. Yine,
CHP’ye döneceğim, CHP bugün üyemiz olmayan 20 kişilik bir liste verdi. Kurallarımızı bozmamak
için beş dakika değil, dörder dakika bu arkadaşlarımıza -grupla da o şekilde anlaştık- söz verebileceğim
ama 20 kişiye söz vereceğim, böyle bir uzlaşı zemini oluşturduk. Sonra da yine Türkiye İşçi Partisinden
Ahmet Şık Bey’e söz vereceğim.
Şimdi Sayın Destici’yle başlıyoruz.

82

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 3

Buyurun Sayın Destici.
Süreniz beş dakikadır.
MUSTAFA DESTİCİ (Ankara) – Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım;
öncelikle sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.
Tabii, Genel Başkan olmam hasebiyle il gezilerimiz, yurt gezilerimiz devam ediyor. Meclisimiz
tatil olduktan bugüne kadar 45 il ve yüzlerce ilçeyi ziyaret ettim; hafta sonu da Antalya, Denizli ve
Aydın bölgesindeydim ama bugün özellikle İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken burada olmak
istedim. Aslında, tabii, fırsatımız olsa bütün bütçe görüşmelerine katılmayı arzu ederim ama diğer
çalışmalarımızdan dolayı buna fırsat bulamıyoruz, bunu da sizinle buradan paylaşmak istiyorum.
Ben öncelikle şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta terörle mücadele olmak üzere, iç güvenlik
ve asayiş konusunda, uyuşturucuyla mücadele konusunda kahramanca mücadele eden tüm güvenlik
güçlerimize, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, İçişleri Bakanlığımızın tüm personeline, Türk Silahlı
Kuvvetlerimize, Jandarmamıza, bütün güvenlik korucularımıza şahsım ve camiam adına şükranlarımı
sunuyorum. Şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyorum.
Tabii, İçişleri Bakanlığımızın bütçesi konuşulurken iştigal ettiği alanları şöyle bir gözümüzün
önüne getirdiğimizde, başta terörle mücadele var. Rahmetli Muhsin Başkanın da -cennetmekânsöylediği bir şey vardı: “Eğer terörle mücadelede sonuç almak istiyorsak tüm unsurlarına karşı topyekûn
mücadele edilmesi gerekir.” diyordu. Şimdi, biz bu dönemde gerçekten bunu görüyoruz ve bu anlamda
da burada emeği olan herkese bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Tabii, terörle kırk yıldan fazla
bir süredir mücadele ediyoruz; çok canımız yandı, binlerce şehit verdik; on binlerce masum insanımız,
öğretmenimiz, din görevlimiz hayatını kaybetti ama bugün bu sayıların azalmış olmasında da güvenlik
güçlerimizin, güvenlik kadrolarımızın büyük emeği ve katkısı var; bunları da göz ardı edemeyiz.
Kayyumlar meselesi sürekli gündeme getiriliyor. Bizzat bu yurt gezilerinde şahitlik ettik; İçişleri
Bakanlığı, Anayasa’nın ve yasaların kendisine verdiği bir yetkiyi kullanarak bunu gerçekleştiriyor.
Biraz önce söylediğim gibi, terörle topyekûn mücadele edilme kapsamında, tüm unsurlarına karşı,
bunu da terörle mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz ve doğru bulduğumuzu ifade ediyorum. Kim
olursa olsun, hangi terör örgütüne yardakçılık ya da lojistik destek sağlarsa sağlasın elbette ki ilgili
kurumlarımız bunu seyretmeyecektir ve seyretmemektedir.
Yine, bu yurt gezilerimde Şırnak’a da gittim, Siirt’e de gittim, Bitlis’e, Kars’a, Ardahan’a da
gittim, Cizre’ye de gittim, gece toplantılar yaptık. Burada geçmişle kıyasladığımızda şehirlerimizin,
ilçelerimizin büyük bir huzura kavuştuğunu görmüş olmaktan da büyük bir memnuniyet duydum.
Yurdumuzun her bölgesinde bütün insanlarımızın taleplerinin, meselelerinin benzer olduğunu, Meclis
çatısı altında ya da farklı mihraklarda dillendirildiği gibi olmadığını da buradan ifade etmek istiyorum
ve terörle mücadelede bir kere daha başarılar diliyorum.
Tabii, diğer alandan, asayiş, güvenlik, trafik… Buradaki sayılara da baktığımızda gerçekten
olumlu yönde gelişmeler olduğunu, trafikte ölüm oranlarının düştüğünü görmekteyiz, bundan da büyük
memnuniyet duyuyoruz.
Uyuşturucuyla, diğer kötü alışkanlıklarla mücadele, kadına şiddetle mücadele… Bakın, İstanbul
Sözleşmesi’yle ilgili belli taraflar “İstanbul Sözleşmesi yaşatır.” dediler ama bu yılki kadın ölümlerine
baktığımızda geçtiğimiz yıllara göre azalmış olduğunu görüyoruz. Demek ki “İstanbul Sözleşmesi
yaşatır.” sözü gerçeği yansıtmıyormuş, bunu da buradan görmüş olduk. Önemli olan, devletimizin,
kurumlarımızın, Meclisimizin, hepimizin bu konuda göstereceği hassasiyet ve el birliğiyle İçişleri
Bakanlığımızın bu konuda kuruluşları desteklemesidir.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Destici, toparlayabilirseniz…
MUSTAFA DESTİCİ (Ankara) – Diğer taraftan, Elâzığ, İzmir depremleri; Giresun, Rize,
Kastamonu Bozkurt sel afetleri; buralarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet
diliyorum. İlk günlerde bütün o bölgelerdeydik. Başta Kıymetli Bakanımız olmak üzere İçişleri
Bakanlığımızın tüm personelini, AFAD’ımızı, Jandarmamızı bölgede gördük, gerektiğinde Sahil
Güvenliğimizi; bundan da büyük gurur duyduk. Burada yaptığımız konuşmalarda da vatandaşlarımızla
görüşmelerde de vatandaşımız, burada dile getirildiğinin aksine, başta Sayın Bakanımız olmak üzere
İçişleri Bakanlığımızın tüm personelinden, AFAD’ımızdan, Jandarmamızdan büyük memnuniyet
duyduklarını ifade ettiler.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum Sayın Destici.
MUSTAFA DESTİCİ (Ankara) – Son bir cümle söyleyeyim müsaadenizle.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son bir cümle, lütfen…
MUSTAFA DESTİCİ (Ankara) – Yine, aynı şekilde, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde hem terörle
mücadele hem de o bölgelerin imarı, o bölgede yaşayan insanların güvenliği, huzuru, eğitimden sağlığa
bütün hizmetlerden yararlanabilmesi, buradaki mültecilerin, 500 binden fazla kişinin o bölgelere
götürülerek, oraya gönderilerek orada gerçekten huzurlu bir hayat yaşaması için de yine İçişleri
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının müthiş çalışmalarına bizzat şahitlik ettim, bunları biliyorum.
Onun için ben, İçişleri Bakanlığımızın Sayın Bakanımız döneminde tüm kadrosuyla birlikte ve
mülki amirlerle birlikte, bütün kuruluşlarla birlikte çok başarılı çalışmalara imza attığını görüyorum.
Kendisini bu anlamda şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına tebrik ediyor, yanında olduğumuzu
ifade ediyorum.
2022 yılı merkezî yönetim bütçemizin hem geneliyle hem de İçişleri Bakanlığımız bütçesiyle
hayırlı olmasını diliyorum ve her türlü bütçenin en yükseğini de hak ettiklerine inanıyorum.
Sizleri de tekrar saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.
Hayırlı çalışmalar diliyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Destici, teşekkür ediyorum.
Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Sayın Tamer Osmanağaoğlu.
Süreniz sekiz dakikadır, üç dakikasını Sayın Ersoy’dan aktarmış oluyoruz.
Buyurun.
TAMER OSMANAĞAOĞLU (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Kıymetli Bakan Yardımcılarım, basınımızın
güzide temsilcileri ve çok saygıdeğer bürokratlar; hepinizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum.
Sözlerimin başında, yurt içinde ve yurt dışında, dünyanın dört bir yanında şanlı Türk Bayrağı’nı
hakkıyla dalgalandıran; doğudan batıya, kuzeyden güneye Türk’ün dostluğunun ne kadar kıymetli,
düşmanlığının ise ne kadar korkunç olduğunu cihana gösteren; Müslüman ve Türk’e taarruzda bulunan,
zulmeden, insanlık vasfını şeytanın verdiği gururla kaybedenlere insanlığı öğreten; kahramanlıklarıyla
destan yazan, fedakârlıklarıyla gönülleri fetheden büyük Türk milletinin kahramanlarının her bir
ferdinin önünde selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum.
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Kurulduğu günden bu yana hem devletin şefkatli eli oluşu hem de Türkiye’nin keskin pençesi,
muhkem zırhı olma vasfını yerine getirmekle mükellef olan İçişleri Bakanlığının personelinden
Bakanına uykuyu haram eden bir anlayışla çalıştığına şahitlik etmek şüphesiz ki takdir edilmesi
gereken bir durumdur.
Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de Türk milleti adına, varlığına kastedenlere haddini
bildirmekte, varlık sebebinin gereğini eksiksiz bir şekilde yerine getirmekte, var olan şerefine şeref
katmaktadır. Tepkileriyle ibretlik olanların ibretlik hâlleri elbette şeref vesilemizdir. Türk milletinin
bağrından çıkan kahramanlar Suriye’nin kuzeyinde Türk mührünü vurdukça; Irak’ın kuzeyinde
Türklüğü şereflendirdikçe; Karabağ’daki mücadelesiyle tarihte mümtaz bir yeri olduğunu gösterdikçe;
mavi vatanda gaspçılara “Dur!” dedikçe; Balkanlarda, Kuzey Afrika’da, Türkistan’da umutsuzluğa
kapılan dostlara güven gözünü Türk’e ve Türk kardeşlerine diken hasımlarına korku saldıkça rahatsız
olanlar elbette olacaktır. Her ne kadar bu topraklarda ihanet etmeyi kendilerine görev addeden onursuzlar
varlıklarını devam ettiriyor olsalar da; barışa hasım olanların en büyük düşmanı Türkiye Cumhuriyeti’ne
“işgalci” diyecek kadar hainlik girdabına kapılıp demokrasinin arkasına sığınanlar salyalarını akıtmaya
devam ediyor olsalar da; her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin haklarını koruyan, politikalarımızı
saldırgan ve yayılmacı olarak gören iradesizler ve âcizler cumhuriyet mefhumunu perde yapıp, terörle
mücadele dâhil olmak üzere Türkiye’nin mücadele azmini hedef alıyor olsalar da; Afrin’de destan yazan
Mehmetçik’e “bu salaklar” diyerek hitap etme terbiyesizliğinde bulunanlar çürük de olsa kendilerine
tutabilecekleri bir ip bulabiliyor olsalar da; Türk milleti, Türk devleti kahramanlarıyla birlikte her
safhası ders olan, kitaplarda okutulacak destanlar yazmaya devam edecektir. Bu ruhsuzlar bilmelidir ki
su, ateşten korkmaz. İstiklal şairi Akif’in dediği gibi “Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.”
Sayın Bakanım, itibarlarını Ankara’da değil de yabancı ülkelerin başkentlerinde aramayı meziyet
bilenlere rağmen, terörle mücadele başta olmak üzere kısa zamanda büyük işler başarıldığını Türk
milleti görmekte ve takdir etmektedir. Diğer yandan, terörle mücadelenin en önemli safhalarından biri
olan terör örgütlerinin yeni eleman devşirmelerinin önüne geçilmesi hususunda da önemli adımlar
attığınız ortadadır. Sınır ötesinde insan odaklı görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı ve AFAD’ın gösterdiği performans da takdire şayandır.
Sayın Bakanım, Şair Süleyman Çobanoğlu’nun dediği gibi “Türkiye ağır yüktür, kemiği çatırdatır.”
Omuzlarınızda dağda çarpışan JÖH’lerin, PÖH’lerin, polislerimizin, genç kaymakamlarımızın, bir
siyasi partinin kapısında evlatları için nöbet tutan Diyarbakır Annelerinin ve nihayet şehit annelerimizin,
şehit babalarımızın, şehit çocuklarımızın yükü vardır. Kemikleriniz çatırdasa da bu yükü sırtlanmakta
bir an olsun tereddüt etmediniz, bundan sonra da etmeyiniz.
PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iş birliği içine girenlerle, terör örgütü
FETÖ’nün ve PKK’nın verdiği suflelere göre hareket edenlerle, onların belirlediği gündemlerin
takipçisi olanlarla, FETÖ’nün itibarıyla, iftiralarıyla hareket edip hem şahsınızı hem Bakanlığınızı
hedef alanlarla olan mücadele de, Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanınızda olduğumuzu bildiriyoruz.
Kutlu mücadelenizde hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız.
Sayın Bakanım, iki gün önce Güneydoğu’da; Batman ve Siirt’teydim. Oradaki korucu
kardeşlerimizin birçoğuyla, korucu kardeşlerimizin özlük haklarının düzeltilmesiyle ilgili bir araya
geldik ve malum, şu anda Türkiye’de beklenti içerisine girilen 3600’le ilgili yasayı bir an önce
vatandaşlarımız beklemektedir.
Bu vesileyle, Bakanlığınızın bütçesinin -Türkiye Cumhuriyeti devletine- hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum, hayırlı olsun diyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum. Vakti tasarruflu kullandığınız için ayrıca
teşekkür ediyorum.
HDP Grubundan Sayın Tulay Hatımoğulları, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakikadır.
TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bakan şaşırtmadı sunumunda; bilgiden öte, ajitasyonla süslenmiş bir savunma gibiydi konuşması.
Şahsının bu kadar tartışmalı olduğu kaç Bakan var gerçekten bilmiyorum ve çok merak ediyorum. Ben
konuşmamda Bakanın sunumunda ifade ettiği iki noktaya değineceğim.
Biri, özellikle bu Suriye meselesi. “Fransa beton sattı, ABD silah dağıttı, demografik yapıyı
değiştiriyorlar.” dedi Bakan. Ben basına yansıyan ve İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin kimi
uygulamalarından bahsedeceğim. 2018 yılından itibaren Afrin’de yaşayanlara Türkçe ve Arapça
“Yabancı Tanıtım Belgesi” adı altında kimlikler verildi; Kilis’e bağlı Azez İlçe Emniyet Müdürlüğü
kuruldu, Hatay’a bağlı Afrin Emniyet Koordinatörlüğü kuruldu; Cerablus, Azez, Mare, El Bab gibi
yerleri kapsayan bölgelerde 2017’de polis asayiş karakolları açıldı ve bu liste uzar gider. Şimdi, bu
listeden bakarak şunu söylemek isterim: Burada tam anlamıyla bir Neoosmanlıcı politika, yayılmacı
politika ve bir Kürt düşmanlığı politikası, İçişleri Bakanlığının eliyle -kısmi olarak sizin Bakanlığınızve tabii ki diğer Bakanlıkların da katkılarıyla izleniyor. Bu, demografik yapıyı değiştirmemek değil
de nedir? Örnek aldığınız Fransa ve ABD, Suriye savaşının ceremesini çekmiyor; burada bu savaşın
ceremesini Türkiye çekiyor, Türkiye yurttaşları çekiyor, bunun bedelini biz hep beraber ödüyoruz; bu
konuda sorumsuzluk diz boyu.
Bir diğer değinmek istediğim konu da tabii ki bugün bütçe görüşmelerine, özellikle İçişleri
Bakanlığı bütçe görüşmesine damgasını vuracak olan, son zamanlarda doğrudan Bakanın isminin
içinde olduğu bilgi ve belgelerin sızması. Burada hemen feveranlar oluyor “Kim kimin sözcüsü, kim
kimin sözcüsü değil?” Bakın, dünyanın her yerinde, bir Bakanın adı bu kadar uyuşturucu işlerinde
ve diğer işlerde geçiyorsa derhâl istifa etmesi gerekir ve yargılanması gerekirdi ama bugün Bakanın
sunumuna bakıyoruz, sunumunda her zamankinden daha fazla uyuşturucuyla mücadeleye yer verdiğini
görüyoruz. Bunun da anlamı şudur: Gerçekten bir savunma psikolojisiyle yapılmış olan bir sunum.
Bakın, mesela bir örnek vermek istiyorum: Kolombiya’dan Türkiye’ye sevk edilmiş -çokça gündem
olan- 4 ton 928 kilo kokainin yola çıkmadan ele geçirilmiş olması. Bununla ilgili de Bakanlığınız
tarafından, Kolombiya devletinin adli yardımlaşmaya yanaşmadığı şeklinde açıklamalar oldu ama 22
Eylülde, Kolombiya’dan adli yardımlaşmaya hazır olduklarını belirten bir yazı yine yansıdı. Dolayısıyla,
burada, aslında “Türkiye kamuoyunu yanıltmak” gibi ek suçların da beraberinde geldiğini görüyoruz.
Bugün ben adım gibi biliyordum ki Bakan sunumunu yaparken diyecek ki: “Kara çalma, siyasete
malzeme etme.” Çünkü bu artık bir AKP klasiği ve özellikle de aslında Bakanın kendi klasiğine dönüşmüş
durumdadır. Bugün bu kadar suç batağına bulaşılmış, devletin kurumları ve siyaset mafyaya peşkeş
çekilmiş ama öte yandan her yol mübah misali “Biz vatanı savunuyoruz.” savunusunu, bu iki şeyi yan
yana nasıl getirebiliyorsunuz, ben hayretler içinde kalıyorum. Bugün, vatanı ve milleti savunduğunu
iddia edenler bu ülkeyi mafya çukuruna batırmış, bu ülkenin uyuşturucuyla zehirlenmesine ve transit
geçiş bölgesi olmasına katkı sağlamışlar. Dolayısıyla, burada vatan savunması yaparak kendinizi
aklamaya kalkışmayın, artık yeter. Türkiye Kamuoyu size inanmıyor ya! Siz inanıyor musunuz
bilmiyorum ama Türkiye kamuoyu size kesinlikle inanmıyor.
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Bakın, 83 milyon yurttaşın kaderiyle, geleceğiyle oynanıyor. “Siz Bakanı nasıl bilirdiniz
ya da savcıları nasıl bilirdiniz?” diye bir soru gelirse “Bakan, bu işlerin içine bulaştığı iddiası var,
yargılanmıyor.” diye açıklarlar, “Yargı ise bunlara seyirci kalıyor.” diye ifade edilir. Bugün vatan
savunması naralarıyla, vatanseverlikle takiye yapmaktan vazgeçmek zorundasınız.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Siz ne yapıyorsunuz?
TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Siyaset etiği gereği Bakan istifa etmelidir.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Yargı yargılanmayı kabul etmelidir, yargı devreye
girmelidir. Ve ben buradan size sormak istiyorum Sayın Bakan: İstifa edecek misiniz?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi Cumhuriyet Halk Parti Grubundan Sayın Mehmet
Bekaroğlu’na söz veriyorum.
Buyurun Sayın Bekaroğlu.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı
personeli, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, spekülasyonlarla, tartışmalarla ilgili, kendisiyle ilgili bir soru yöneltilince hiçbir
zaman bu soruya cevap vermiyor, sadece burada değil, işte, televizyon programlarında da birtakım
polemiklere… ve en sonunda da gidiyor, “Ben terörle mücadele yaptığım için bunu söylüyorlar…”
Sayın Bakanım, İçişleri Bakanısınız, İçişleri Bakanlığının 600 bine yakın personeli var ve hepsine
teşekkür ediyoruz hem terörle mücadele ettikleri için hem de güvenliğimiz için gece gündüz çalıştıkları
için; şehit veriyorlar, gazi oluyorlar, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu başka bir konudur, size yöneltilen
sorular başka bir konudur. Dolayısıyla bunu yapmayın.
Sayın Bakanım, bakın, sizden önce hiçbir bakan şöyle bir laf etmemişti: “Görevim gereği mahrem
bilgilere sahibim.” Böyle bir lafı hiçbir bakan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlarının hiçbir
söylememişti, Faruk Sükan bile söylememiştir, Allah rahmet eylesin. Sayın Bakanım, ne demek bu?
Yani kimin hakkında, hangileri hakkında böyle göreviniz gereği mahrem bilgilere sahipsiniz. Niçin
bunu şimdi, bu şekilde söylüyorsunuz, sizinle ilgili bu kadar tartışma yapıldığı zamanda söylüyorsunuz?
Aynı şekilde arkadaşlar sordular, meşhur bir laf attınız ortaya, duruyor ortada. Her ay 10 bin dolar
rüşvet alan kimdir Sayın Bakanım? “Siyasetçi” dediniz, bütün Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetçileri,
milletvekilleri zan altında. Lütfen çıkıp söyleyin, böyle bir şey olmaz. Siz Türkiye Cumhuriyeti
devletinin İçişleri Bakanısınız, çok ciddi olmanız gerekiyor, ağırbaşlı olmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde
İçişleri Bakanından böyle şeyler, böyle laflar çıkmaması lazım. Yani gerçekten nedir bu bilgiler? Bu
bilgileri bir yerde tutuyor musunuz? Şantaj için mi kullanacaksınız bu bilgileri? İnsanın aklına geliyor.
Nitekim, bir İçişleri Bakanlığı personeli sizin onunla ilgili yaptığınız açıklamaya cevap verdi, dedi
ki: “Yazılsaydı ben bunu söylemezdim.” diye arkadan bir açıklama da geldi ama “Gücü yetiyorsa
beni görevden alır.” dedi. Bu ne demek yani “Gücü yetiyorsa görevden alır.” bir İçişleri Bakanlığı
personeli İçişleri Bakanıyla ilgili nasıl söyleyebiliyor? Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Böyle bir
şey olmamıştı Değerli Bakanım, böyle bir şey yok ama sizin Bakanlığınız döneminde bunlar oluyor.
Gene ifade edildi, bugüne kadar görülmemiş bir şekilde sizin adınız değişik tartışmalarla
geçiyor. Efendim, diyeceksiniz ki: “İşte, bir suç örgütü liderinin sözü.” Tamam, suç örgütü liderinin
sözü ama bir söz var ortada. Bu söze cevap verirsiniz gelip geçer, herkes susar gider ama bu konuda
hiçbir şey söylemiyorsunuz. İşte, Meclis Başkanına gidiyorsunuz, ona vermişsiniz ismi; bir savcıya
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verecekmişsiniz, kim? Meclis Başkanı da mı biliyor bu suçluyu, rüşvet alanı, mafyadan para alanı, 10
bin doları alanı? Yani böyle bir şey mi? O zaman adam size cevap veriyor: “Ne 10 bin doları, çanta
çanta verdim.” diyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.
Sayın Bakanım, burası hukuk devleti yani Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devleti, demokratik
bir ülke ve bunun için de büyük bedeller ödemiş bir ülke. En sonda 15 Temmuzda hep birlikte bu
konuda bedel ödedik. Şimdi, basit bir konu gibi geliyor ama muhtarlara siz diyorsunuz ki: “Yıkın
bu binaları, mahkeme kararını boş ver, arkadan gelir.” Sayın Bakanım, böyle bir şey var mı? Yani ne
demek bu Sayın Bakanım ya! Siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz, neye göre yönetiyorsunuz? Bu ülkeyi…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Dinleyecek misiniz? Sonundaki cevabı da
dinleyecek misiniz?
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Cevap vereceksiniz tabii.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hayır, hiçbir zaman dinlemiyorsunuz, çekip
gidiyorsunuz.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Arkadaşlar bana ulaştırıyor. Niye dinlemediğimi de size
anlatırım.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Burada söylersiniz, konuşur gidersiniz, biz cevabını
veririz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Cevaplar tutanaklara geçecek Sayın Bakanım, isteyen oradan
bakabilir.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bu ülke, hukuk devleti değerli arkadaşlarım.
Bak, bir dakika konuşturma...
Bu ülke hukuk devleti, siz bu ülkeyi hukuk çerçevesinde yönetirsiniz, başka şekilde yönetemezsiniz,
mahkeme kararı arkadan gelmez. Bakın, ne diyeceksin bilmiyorum ama belki de şunu diyeceksin: “Bir
terör operasyonu sonrasında birtakım tartışmalar oldu, biz dedik ki bu operasyonla ilgili soruşturma
yapın Sayın Başkan.” Açıklama yaptı, “Ben insan hakları savunucusuyum…” Açıklama yapın, zan
altında kalıyorsunuz. Bütün Emniyet mensupları zan altında kalıyorsunuz. Bir terör operasyonu
yapılmıştı “drone”dan sanıyorum, terörist diye şey yapılan insanlar öldürülmüştü. Benim memleketime
gittiniz Sayın Bakanım, Rize’ye gittiniz, Trabzon’a gittiniz. Orada bizi terör örgütüyle birlikte
gösterdiniz, “terör örgütünün sözcüsü” olarak gösterdiniz; yazıktır, ayıptır, günahtır! Böyle bir şey olur
mu? Siz bizim hepimizin ama herkesin güvenliğinden sorumlusunuz. Siz bizi nasıl bu şekilde hedef
gösterirsiniz? Nitekim, bu milletvekillerine, basın mensuplarına, genel başkanlara yapılan saldırılarda
bu şekilde hedef göstermeler etkilidir Sayın Bakan, bunu yapmaya hakkınız yoktur. Hukukun dışına
çıkamazsınız, öyle bir şey söz konusu değil. İnsanları “Hukukun dışına çıkın.” diye yönlendiremezsiniz
Sayın Bakanım, böyle bir şey yapmanız mümkün değil.
Bakın, değerli arkadaşlar, hepsi tabii İçişleri Bakanıyla ilgili değildir ama bugünkü tartışmalar
çok yakinen ilgilidir. Bir kara para tartışması var bu ülkede. Bugün konuştuğumuz kokain, eroin yolu,
işte, uyuşturucu, baronlar, sevk yolları değişti filan dediğimiz bu tartışmalarda ortaya çıkan paraların
tamamı kara para aklama yöntemleriyle sisteme dâhil ediliyor ve Türkiye bu konuda çok ciddi bir
şekilde zan altındadır. Nitekim, Türkiye gri listeye alınmıştır. Bu konuyla ilgili defalarca uyarıldıktan
sonra Birleşmiş Milletlerin ilgili kurumu tarafından gri listeye alınmıştır. Niye alınmıştır? Gülmeyin,
Sayın Bakan ve Sayın Bakanlık bürokratları. Alınmıştır sizin ihmallerinizden dolayı. Niye alınmıştır?
Bu ülkede 6 defa, 7 defa 2016’dan bu yana “varlık barışı” diye şeyler çıkarılmıştır. Bütün yazışmalar
elimizdedir. Bu varlık barışında bir holdingin çalışanları, nasıl, işte, o zamanki Enerji Bakanına yazılar
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yazdığı, o Enerji Bakanının Maliye Bakanına nasıl yazılar yazdığı, efendim, “Şu varlık barışı şu şartlar
çerçevesinde çıkarılmalıdır.” dediği çok açık, net. Biz de o zaman tartıştık, ilk sefer geri aldılar, daha
sonra tekrar tekrar getirdiler. Sadece vergi incelemesi yapılmaz değil, hiçbir soruşturma yapılamaz,
istediği gibi bu paralar gelebilir ve bu çerçeveden bunlar yapılırken de bir sürü kara para aklamayla
suçlanan insanlar sizinle odalarda görüşmüş, Cumhurbaşkanıyla boy boy resimler vermişlerdir Sayın
Bakanım; bunlar çok ciddi suçlamalardır, bunlara cevap vereceksiniz. Bunu size sorduğumuz zaman,
bizi “hain, terörist, terörist yardakçısı” ilan edemezsiniz.
Sayın Bakanım, siz niye hukukun, yargının işlemesini engelliyorsunuz? Hâlbuki sizin göreviniz,
suç işleyen ya da suç işleme şüphesinde olan insanları yargı önüne çıkarmaktır. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi 45 tane dosyada yolsuzluk, usulsüzlük tespit etmiştir, yarım milyardan fazla kamunun zarara
uğratıldığı iddiası mevcuttur. Dosyalar size gelmiştir, hepsini sümen altı etmişsiniz. Böyle bir şey var
mı Sayın Bakanım? Bu insanlar yargıya nasıl çıkacaklar? Siz yargı mısınız Sayın Bakanım, “Yetkim
var.” diyorsunuz değil mi?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yalan söylüyorsun, yetkim var demiyorum.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Evet, yetkiniz var, yetkinizi kötüye kullanmak anlamına
geliyor bu. Ha, bunu yapmıyorsunuz, yarım milyar, 1 milyar milleti zarara uğratan insanların
yargılanmasının önüne geçiyorsunuz, onları örtüyorsunuz ama öbür tarafta Büyükşehir Belediye
Başkanı türbeye giderken elini arkaya bağlamış diye soruşturma açacaksınız. Sayın Bakanım, bunları
millet görüyor ve bunlar yanlış şeyler Sayın Bakanım. Bakın, Sayın Bakanım, siz gerçekten insanları
yargısız infaza tabi tutuyorsunuz. Bir tane örnek daha vereceğim. Boğaziçi Üniversitesinde olaylar
oldu Sayın Bakanım, öğrenciler gözaltına alındı, siz açıklama yaptınız, dediniz ki: “Bunlardan 79’u şu
örgütün, DHKP-C’nin falan üyesidir.” Sayın Bakan, şimdi ben soruyorum, ben takip ettim, bunlarla
ilgili bu örgüt üyeliklerinden dolayı hiç dava açılmadı, iddianame hazırlanmadı, iddianame kabul
edilmedi. Sayın Bakan, siz nasıl oluyor da bu kadar kolay bir şekilde insanları yargılayıp mahkûm
ediyorsunuz, böyle bir hakkınız var mı? Bize de aynı şeyi yapıyorsunuz, dönüyorsunuz “Sizin şunlarla
bağlantınız var, şöylesiniz, böylesiniz.” Siz nesiniz Sayın Bakanım ya? Böyle bir şey var mı? Böyle
bir şey olmaz. Bakın, biraz evvel ifade ettim, siz bu ülkede herkesin güvenliğinden sorumlusunuz yani
sizin bu açıklamalarınızdan dolayı insanlar hedefe konuluyor, saldırıya uğruyor, can güvenliği ciddi bir
şekilde risk altına alınıyor. Böyle bir şey yapamazsınız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sürem bitiyor, evet.
Seçim güvenliğiyle ilgili birkaç cümle söyleyeyim: Bu ülkede, seçim güvenliğiyle ilgili ciddi
tartışmalar var. Tabii, Anayasa’yla, yasayla ilgili problemler var, Yüksek Seçim Kurulunun vermiş
olduğu saçma sapan, mühürsüz zarfların kabul edilmesi gibi şeyler var. Ama sizin yaptığınız bir şey
var seçim güvenliğiyle ilgili; İstanbul’daki seçimleri provoke ettiniz, İstanbul’daki seçimleri yeniden
yaptırdınız filan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz dolmuştur.
Son cümlenizi alayım.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bitiriyorum.
Bu arada bir şey yaptınız, Büyükçekmece’ye 2 bin polis gönderdiniz. Niye? Sahte seçmen
yakalamak için. Ev ev dolaştınız, koşturdunuz insanları iki gün, üç gün ve hiçbir şey yapmadı. Sadece
bu sebepten dolayı siz yargının önüne çıkmalısınız Sayın Bakan. Bu yapılacak iş midir?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum Sayın Bekaroğlu.
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MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bu yapılacak iş midir Sayın Soylu? Maalesef, bunları
yaptınız, yapmaya da devam ediyorsunuz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İYİ Partiden Sayın Ayhan Erel Bey’e söz veriyorum.
Sayın Erel, süreniz beş dakikadır.
Buyurun lütfen.
AYHAN EREL (Aksaray) – Teşekkürler Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, İçişleri Bakanlığının çok değerli bürokratları; ben de 2022 yılı bütçenizin
milletimize, devletimize, Bakanlığınıza hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum.
Sözlerimin başında, bu vatan için kanlarını canlarını sebil eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum,
gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şu anda, Türkiye’nin güvenliği için dışarıda, içeride, gözleri
ufukta, eli tetikte, kalbi Türk Bayrağı’yla çarpan tüm görevlileri en kalbî ve gönülden selamlıyorum.
Sayın Bakanım, Aksaraylı hemşehrilerimizin çok selamları var. Terörle olan mücadelenizi, dik
duruşunuzu, onlara moral ve motivasyon yönündeki katma değerinizi şükranla karşılıyorlar. Ancak
diyorlar ki: “AK PARTİ dışında da Sayın Bakanın bu çalışmalarını takdir eden insanlar var. Keşke
günlük siyasi polemiklerden uzak olsa, böyle, devlet adamı ciddiyetiyle hareket etse, gönlümüzde daha
iyice taht kuracak.” Ben elçiyim, elçiye zeval olmaz. Bunu bildireyim dedim.
(Uğultular)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanın hatipleri dinlemesi gerekiyor.
Müsaade ederseniz memnun olurum.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Sayın Bekaroğlu…
AYHAN EREL (Aksaray) – Yine, takdirlerinizde olduğu gibi, kaymakamlarımız, valilerimiz,
büyük bir şevk ve heyecanla illere, ilçelere atanıyorlar; altı ay tebrikleri kabul ediyorlar, altı ay da
bulundukları ilin, ilçenin sorunlarını tespit ediyorlar; çözüm noktasına geldiklerinde, bir yılı, bir buçuk
yılı doldurmadan görev yerleri değişiyor. Bu da valilerimizin, kaymakamlarımızın bulundukları il ve
ilçelerde görevlerini tam manasıyla yapmalarında bazı sorunları beraberinde getiriyor. Keşke onlara da
böyle belediye başkanlarıyla birlikte beş yıllık bir görev süresi verilse tabii ki yolsuzluk, hukuksuzluk,
bir şey olursa o ayrı.
Yine, sosyal medyayı çok meşgul eden bir ehliyet affı talebi var. “Sayıları milyonları buluyor.”
deniliyor, tabii, bilemiyorum gerçekten öyle mi. En azından, ölüme sebebiyet vermeyen, bilinçli
taksirle, olası kastla işlenen suçlar dışında ehliyetine el konulan, şu pandemi şartlarında evlerine ekmek
götürmekte zorlanan vatandaşlarımıza bir af getirmek, ehliyetlerini geri vermek devletin büyüklüğüne
ve şanına yakışır diye düşünüyoruz.
Yine, Sayın Bakanım, gençlerimizden çok büyük bir talep var; bu, polis ve bekçi yaşının 35’e
yükseltilmesini talep ediyorlar. Zira Türkiye’de artık yaş ortalaması oldukça yükseldi. Emeklilik
yaşının 65’e dayandığı varsayılırsa bu gençlerin taleplerine duyarsız kalmayın diye söylüyorum.
Tabii, herkes Emniyetten, kahraman Silahlı Kuvvetlerimizden bahsetti ama İçişleri Bakanlığının
bir de nüfus işlerini yürüten nüfus müdürlükleri var. Yapılan hukuki düzenlemeyle pasaport ve ehliyet
işi de nüfus müdürlüklerine verildi. Gerçekten, nüfus müdürlüğünde çalışan insanlar fedakârca
çalışıyorlar, onların da talepleri var. Bu, ehliyetten alınan, emniyet vakfına alınan paradan, müdürlüklerin
ihtiyaçlarını gidermek adına onların da pay talepleri var.

90

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 3

Yine, kadrolar açılmış ama bir türlü atama yapılamamış, dolayısıyla iş yoğunluğu çok fazla.
Bu açılan kadrolara bir an önce atamanın yapılması burada çalışan insanlarımızın sırtındaki yükü
azaltacaktır diye düşünüyoruz.
Yine, bu, parmak okuma sistemi, sıramatik ve Emniyet bilgisayarıyla ilgili nüfus müdürlüklerinin
talepleri var, işlerin daha hızlı ve çabuk yürümesi adına bilgisayar donanımı istiyorlar. Bu talepleri
yerine getireceğinizi umuyorum.
Bütçenizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Sayın Erel.
Şimdi, Sayın Gürsel Erol, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan.
Süreniz dört dakikadır, buyurun lütfen.
GÜRSEL EROL (Elâzığ) – Başkanım, artı bir iki dakika ekleme şansınız var mı?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Öyle bir şansımız yok maalesef. Hemşehriyiz ama yok maalesef.
GÜRSEL EROL (Elâzığ) – Tamam, peki.
Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, sayın milletvekili arkadaşlarım, Bakanlığın değerli bürokratları;
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
2022 bütçesinin ülkemize ve Bakanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
Ben aslında Bakanlığın genel politikaları ve uygulamalarıyla ilgili bir konuşma değil, onu Genel
Kurulda bütçe görüşmelerinde yapacağım ama bugün ilimde yaşanan yerel sorunlarla ilgili, İçişleri
Bakanlığının faaliyet alanına giren konularla ilgili bir değerlendirme yapacağım ve beklentilerimizi,
ilin beklentilerini buradan ifade edeceğim.
Önce şunu ifade edeyim: Sayın Bakanım, ilimize yeni bir Vali ataması gerçekleşti. Bu Valinin
atanmış olmasından duyduğumuz memnuniyeti önce ifade edeyim. Elâzığ’a daha önceden deneyimli
bir vali gelmemişti, genelde gelenler kaymakamlıktan gelen valilerdi ama 24 Ocak 2020 tarihinde
Elâzığ’da yaşanan deprem sonrası valilikle ilgili deneyimli bir Valinin gelmesi ve Bakanlık
bürokrasisinden gelmesi Elâzığ’daki sorunların çözümüyle ilgili devlet adamlığı kimliğiyle görev
yapması anlamında bizim de bu konuda memnuniyetimizi buradan ifade etmek isterim. Çünkü ilin AK
PARTİ’li milletvekilleri toplumun beklentileri, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili
çok aktif olmayınca hâliyle doğal olarak oradaki talepler devleti temsil eden vali üzerinden gündeme
getirilmekteydi ama siyaset ile vali arasında oradaki bir anlaşmazlıktan kaynaklı olarak vatandaş mağdur
edilmişti ama şu anda Valinin atanmasından dolayı ve devlet geleneklerine uygun bir Valinin atanması,
gelir gelmez ildeki yaşanan sorunlarla ilgili, depremden kaynaklı mağduriyetlerin araştırılmasıyla ilgili
yapmış oldukları toplantılar, değerlendirmeler ve çalışmalardan da son derece memnun olduğumuzu
Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili olarak ifade etmek isterim.
Sayın Bakanım, tabii, buradaki konuşmaların genelinde işte uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili,
terörle ilgili, iç güvenlik meseleleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bakanlığınız çok yetki alanı olan
bir Bakanlık, faaliyet alanları ve yetki alanlarının aslında çok geniş olduğu bir Bakanlık, işte afetlerden
sorumlu AFAD Başkanlığının da bağlı olduğu bir Bakanlık.
Bizim ilimizde de geçmişte bir deprem yaşandı. Depremden kaynaklı henüz belirgin olmayan, hâlâ
meçhul olan ve ne olacağı da belli olmayan birkaç sorunumuz ve beklentimiz var. Bunları Bakanlık
bürokrasinizin huzurunda da sizlere iletmek istedim: Birincisi, deprem konutlarının fiyatları hâlâ belli

91

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 3

değil Sayın Bakanım. Yani 2020’de yapılmış olan konutlar ile bugün yapılan konutların fiyatlarının
ne olacağı henüz belli değil. Kuralar çekildi, vatandaş evine taşındı ama henüz deprem konutlarının
fiyatları belli değil, ne ödeyecekleri belli değil.
Ayrıca, köylerde evler yapılıyor Sayın Bakanım. Bu son döviz artışından dolayı -çelik evler
yapıldığı için- çelik evlerin maliyetleri inanılmaz arttı yani neredeyse köyde yapılan bir ev 800-900
bin liraya yakın bir maliyet gerektirdi. Bunları Çevre ve Şehircilik Bakanına Bütçe Komisyonunda
da iletmiştim, çelik evlerden vazgeçilerek Malatya’da yapılan betonarme 2 katlı evlerin bundan sonra
Elâzığ’da yapılmasıyla ilgili bir talebimiz var.
Bir de Sayın Bakanım, önemli olan bir konu da şu: Şimdi, sonuç itibarıyla depremden sonra bir
planlama yapıldı, gerçekten devlet inanılmaz kaynak aktardı, acil müdahalelerle ilgili inanılmaz hızlı
şekilde kararlar aldı, tedbirler aldı. Şu anda TOKİ orada yaklaşık 24-25 bin konutun yapılmasıyla ilgili
bir planlama içinde, bunların birçoğu da gerçekleşti. Şimdi, soru şu: 2020 yılı Ocak ayında yapılan
konutların fiyatı ne olacak ve henüz daha temeli atılmayan ve şu anda yapımı devam eden, teslim
edilmeyen konutların fiyatları arasındaki fark ne olacak? Yani siz hangi fiyatı uygulayacaksınız,
2020’de depremden sonraki ilk temel atılan fiyat üzerinden mi tüm mağdurlardan parasını alacaksınız
yoksa en son yapılan, yapıldığı tarihlere göre olan inşaat maliyetleri üzerinden mi? Burada mağdurlar
arasında inşaatların maliyetleriyle ilgili inanılmaz bir haksızlık ve adaletsizlik olacak. Bunların
değerlendirilmesiyle ilgili taleplerimizi Bakanlık bürokrasisinin ve sizin bilginize sunuyorum.
Tekrar Bakanlık bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.
Başarılar dilerim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Gürsel Bey.
Şimdi, Ahmet Şık Bey’e söz vereceğim ama ondan önce 4 kişilik bir liste daha ilan etmek istiyorum
arkadaşlarımızın hazırlanması bakımından.
Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Olcay Kılavuz, İYİ Partiden Sayın Mehmet Metanet
Çulhaoğlu, HDP’den Sayın Kemal Bülbül, CHP’den Sayın Özkan Yalım şeklinde 4 arkadaşıma
sırasıyla söz vereceğim.
Şimdi Türkiye İşçi Partisinden Sayın Ahmet Şık’a söz veriyorum.
Süreniz beş dakikadır.
Buyurun lütfen.
AHMET ŞIK (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.
Herkese merhaba.
Son altı aydır organize suç örgütü lideri Sedat Peker birtakım ifşa, itiraf ve iddialarda bulunuyor
ve kamuoyunun, AKP ve MHP seçmeni de dâhil olmak üzere, çok merak ettiği birtakım sorular var.
Herhangi bir konuşma yapmadan hızlıca o soruları yönelteceğim. Umarım, Bakan Bey bu sorulara
yanıt verir.
Sayın Bakan, talimatınızla Balat’ta Kaleşnikof silah dağıtıldığı iddiaları var, partinizin
yöneticilerinden 2’sinin de adı geçiyor bu işte. Böyle bir iddia doğru mu, silahlar kime dağıtıldı,
kimlerin talimatıyla yapıldı ve ne gerekçeyle dağıtıldı? Olayın tanığı Ahmet Onay’ın Sedat Peker’i
doğrulayan açıklamaları sonrasında İçişleri Bakanlığı kadrosundaki görevine son verilmesinin nedeni
nedir?
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Sedat Peker’in 2015 yılının Ocak ayında koruma tahsis edilmesiyle ilgili talebi oy birliğiyle
reddedildikten sonra, bu karar daha sonra neden ve kimlerin talimatıyla değişti? Resmî koruma, evet,
sizin Bakanlığınızdan önceydi bu koruma tahsis edilmesi ancak Bakanlığınız döneminde, 2016 ve 2019
arasında süre uzatımı talebi yapıldı ve sizin tarafınızdan onaylandı, İçişleri Bakanı sizdiniz. Bir mafya
liderinin koruma kararının uzatımına neden onay verdiniz? Koruma kararı çıkarıldığı ve uzatıldığı
dönemlerde Peker hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma var mıydı?
Bugün “mafya pisliği” dediğiniz Sedat Peker “OIuk oluk kanlarınızı akıtacağız.” derken, şehir şehir
AKP’ye oy toplamak amacıyla miting yapıp tehditler savururken hakkında herhangi bir soruşturma
başlatıldı mı?
9 Haziran 2020’de Kolombiya’dan Türkiye’ye gönderilmek üzere yakalanan yaklaşık 5 ton
kokainle ilgili açılan bir soruşturma, hakkında işlem yürütülen birileri var mıdır? Varsa bu kokainin
alıcısı kimlerdir? Kolombiya makamlarına -Gerçek Gündem’in haberinde gördüğümüz üzere- verdiğiniz
konteyner numaraları neden yanlıştır ve konteyner numaralarının yanlış olmasından kaynaklı olarak
verilen yanıt sanki adli talebe karşılık verilmiyormuş gibi yorumlanmıştır, ne diyeceksiniz?
(Uğultular)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımızın hatipleri dinlemesi
gerekiyor, daha sonra aktarabilirsek konularımızı memnun olurum.
AHMET ŞIK (İstanbul) – 15 Temmuz gecesi TRT binasının önündeyken yanınızda bulunan
kuzeniniz Sadık Soylu’nun cep telefonuyla uyuşturucu ticareti ve organize suç örgütü faaliyetlerinden
haklarında polis kaydı bulunan mafya mensupları Ayhan Bora Kaplan, İsmail Altınok ve Levent
Çiçek’le görüştünüz mü, adamları ve silahlarıyla birlikte TRT önüne çağırdınız mı? Polisin teknik
takibinde olan bu kişilerle yaptığınız telefon konuşmalarının dinleme kayıtları Ankara Adliyesinin adli
emanet bölümünde dururken neden herhangi bir soruşturma açılmamaktadır? Faaliyetlerini önlemekle
sorumlu olduğunuz bu kişilerle siz nereden, nasıl ve niçin tanışıyorsunuz?
Sezgin Baran Korkmaz’ı İçişleri Bakanlığına çağırtıp İnan Kıraç’la aralarındaki alacak verecek
meselesine dâhil olduğunuz doğru mu? Doğruysa bu sürece neden ve kimlerin talimatıyla dâhil
oldunuz? Korkmaz’a hakkında soruşturma açtıracağınızı söyleyip kaçmasını söylediğiniz yönündeki
iddialar doğru mudur?
Veyis Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz’dan adına 10 milyon lira rüşvet istemesiyle ilgili bir bilginiz
veya herhangi bir dahliniz var mı?
Ergenekon soruşturmaları sırasında Gülen çetesi içerisinde yer alan şimdinin firari savcısı
Zekeriya Öz’e “Milletim adına, çocuklarım adına, geleceğim adına müteşekkirim.” dediğinizi
biliyoruz. Öz’ün bağlı olduğu Gülen cemaati, Demokrat Parti Genel Başkanlığı seçimi sırasında sizi
destekledi mi? 2010’daki Anayasa değişikliği sırasında yürüttüğünüz “evet” kampanyaları için, bazı
şehirlerdeki organizasyonların masrafı için Fetullah Gülen’in en yakın halkası içinde bulanan Barbaros
Kocakurt’un onayıyla size para verildiği iddiası doğru mu? Referandum dönemindeki katkılarınızdan
ötürü takdirlerini kabul etmek üzere Pensilvanya’ya gidip Fetullah Gülen’le görüştüğünüz iddiaları
doğru mu? Akrabası Reşat Hacıfazlıoğlu üzerinden siyasi faaliyetlerde bulunmak için rekabet içinde
olduğunuz Mehmet Ağar’a karşı Peker’den yardım aldığınız iddiaları doğru mu? Peker’in adamı olarak
poliste mafya faaliyetlerinden kaydı bulunan Erdal Aras’ı Demokrat Partinin Genel Başkanı olmanız
ardından neden MKYK üyesi yaptınız?
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Haklarında yakalama kararı olan tanıdıklarınız Hızır ve Osman Kaptan’ı gözaltına alındıktan sonra
usulsüz olarak serbest bıraktırmaya çalışmanız yönündeki doğan tartışma sırasında, siyasi rekabet ya
da husumet içinde olduğunuz Mustafa Çalışkan’la çatışmanız nedeniyle kurulan baskı nedeniyle Silivri
Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intihar etmesinden vicdani bir sorumluluk duyuyor musunuz?
İYİ Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık’a yönelik kumpasta görev alan Emre Olur Siber
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yetkililerle bunu yaptığını söyledi.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
AHMET ŞIK (İstanbul) – Bu kumpasla ilgili idari soruşturma var mı? Emre Olur’un, Emniyet
Genel Müdürlüğünün bazı yazılım işlerini de almasını sağlayan, karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen
Başkomiser K kimdir? Aslında daha soru çok, umarım bunu…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz tamamlandı.
AHMET ŞIK (İstanbul) – Hemen bitiriyorum.
“10 bin dolar alan siyasetçi kim?” tartışması var. Sürekli soruluyor. Biz yine de tekrarlayalım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz doldu.
AHMET ŞIK (İstanbul) – Metin Külünk müdür bu kişi? Hazır buradasınız, lütfen yanıtlayın.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan
Sayın Hayati Arkaz Bey’e söz veriyorum.
Buyurun lütfen.
Süreniz beş dakikadır.
HAYATİ ARKAZ (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Bakanım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım,
Sayın Bakan Yardımcılarım, Bakanlığımızın değerli bürokratları, basınımızın güzide temsilcileri;
hepinize saygılarımı sunuyorum.
Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri; ülkemiz doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden; dört
bir yandan kuşatılmak isteniyor. Terörle ve teröristle mücadele eden, talimat almayan bir Türkiye’yi
istemeyenler terör örgütlerine destek verip komşu ülkelerimizi kışkırtıyorlar. Tarih tekerrür ediyor. Lider
Devlet Bahçeli Bey’in dediği gibi tarih coğrafyaya dar gelmeye başlamıştır. Unutulmasın ki Türkiye Irak,
Suriye ya da Afganistan değildir. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde teröre asla taviz verilemez. Tek
bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek olan sınır ötesi operasyonlarımız hız kesmeden devam
edecektir. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Pençe Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı; Türk Silahlı Kuvvetleri
bu harekâtlarda destan yazmıştır. Barış koridoru kararlılığımız dünyaya diz çöktürmüştür. Artık, hem
sahada hem masada güçlü bir Türkiye vardır. Yapılan operasyonlarla tarih yazan şanlı Türk ordusu Orta
Doğu’ya barış getirmekte kararlıdır, Amerika’nın paralı piyon terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Bu,
bizim, Eren Bülbül’e, Yasin Börü’ye, Necmettin ve Aybüke Öğretmene karşı boynumuzun borcudur.
Dün arkadaşlarımla, ülküdaşlarımla beraber Karabük ilimizde Aybüke Öğretmenimizin ailesini ziyaret
ettim. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Acıları acımızdır.
Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu ülkenin ekmeğini yiyip her türlü nimetinden
faydalanıp ülkenin kaynaklarını PKK’ya aktaranlar da en az bebek katili PKK kadar haindir ve
kalleştir. Türk milleti ayağa kalkmıştır. Unutulmasın ki ayağa kalktığımızda bizi Allah’tan başka
hiç kimse durduramayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler millî güvenliğimizi tehdit
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eden her eylemin karşısında, Türk milleti için yapılan her iyiliğin ve mücadelenin yanındayız. Sayın
Bakanımız Süleyman Soylu Bey’in vatanımız, milletimiz, devletimiz ve bayrağımız için vermiş olduğu
mücadelenin yanındayız.
Sayın Bakanımıza, çalışma arkadaşlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum.
2022 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Sayın Arkaz.
İYİ Partiden Sayın Metanet Çulhaoğlu, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakikadır.
MEHMET METANET ÇULHAOĞLU (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, Bakan Yardımcıları, sivil ve askerî bürokratlar, basınımızın
kıymetli mensupları; heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.
Bakanlık bütçesinin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Sözlerime başlarken yurt içinde ve yurt dışında görev yapan, milletimizin rahat uyumalarını
sağlayan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkürlerimle saygılarımı iletiyorum.
Görevi başındayken şehit düşen kahramanlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı
ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum.
Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı bir güvenlik bakanlığıdır, bir kamu düzeni bakanlığıdır. İki
yüz yıla yakındır mevcut olan İçişleri Bakanlığı giderek devletin müşfik gücü olarak görülmüş, fakir,
çaresiz, âciz vatandaşlara destek olmuş, devlet kapısına gelen herkes için hacet kapısı olarak algılanmıştır.
Ne var ki AK PARTİ iktidarları döneminde adım adım bu mevcut misyonundan uzaklaştırılmış, artık
halk nezdinde İçişleri Bakanlığının, valiliklerin, kaymakamlıkların o hacet kapısı misyonunun asgariye
çekildiği, tamamen partizanlaştığı görülmektedir. Bütün uyarılarımıza rağmen parti çıkarının millet
çıkarından önde tutulduğu ve millî nitelikle bağdaşmayan siyasi anlayış izlenmektedir ve bunun kabulü
de mümkün değildir. Artık, ülkemizde, kamu düzeni ve yönetimi yönünden kendini devlet yerine koyan
bir “A-Ka-Pe” Hükûmeti vardır, bir de “A-Ka-Pe” parti devletine muhalif bir kitle vardır. Bizim bunu
aşmamız, millî birlik ve beraberliği yerleştirmemiz lazımdır. Açıkça ifade etmek istiyorum ki İçişleri
Bakanlığı bir zaptiye, kolluk bakanlığı asla olmamalıdır.
Bizler İYİ Parti olarak kurumlarımızın gücünü ve prestijini arttırmak için bütüncül politikalara olan
ihtiyacı defalarca vurguladık. Bu konuda samimi politikalara destek vereceğimizin altını çizdik. Bunun
yanında, polislerimiz, uzman çavuşlarımız ve korucularımız için çeşitli isteklerimiz oldu. Bunların
hepsi ülkemizin güvenliği ve vatandaşlarımızın refahı içindi. Bunlar ne yazık ki komisyonlarda ve
Genel Kurulda hiç düşünmeden, tartışılmadan, sorgusuzca reddedildi.
Sayın Bakanım, ağır çalışma şartları, yoğun mesai, adaletsiz çalışma ortamı, baskı ve mobbing
uygulamalarının neden olduğu psikolojilerinin bozulması nedeniyle sadece 2021 yılında 47 polis
memurunuz intihar etmiştir. İYİ Parti olarak bu vatan evlatlarının emekli maaşlarını artırmanızı, fazla
mesai sorunlarını çözmenizi, ek görev tazminatı vermenizi, AK PARTİ iktidarının da söz verdiği 3600
ek göstergenin ötelenmeden verilmesini, muvazzaf jandarma uzman çavuşlarımız için okulda geçen
sürelerinin hizmetten sayılmasını talep ediyoruz.
Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; güvenlik güçlerimizin hep yanı başında olan köy korucularımızın
isteklerini de dikkatlerinize sunuyorum. Korucu maaş ek göstergesi 14640 olup bunun da 2.640 TL’ye
tekabül ettiği malumlarınızdır. Bu arkadaşlarımız maaş göstergelerinin 25000 göstergeye çıkarılmasını
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ve maaşlarının bu gösterge üzerinden hesaplanmasını, güvenlik koruculuğunun kısa vadeli sigorta
kollarından sayılmasını, emeklilikte toplu tazminatlarının ödenmesini, şehit ve gazi yakını olarak
istihdam hakkından faydalananlar ile sağlık sebebiyle koruculuktan ayrılıp daha sonra devlet memuru
olanların koruculuk yaparken geçen hizmet sürelerinin memuriyetle birleştirilerek emeklilikte bu
haklardan faydalanmasını, koruculuk emekli yaşının 55’ten 50’ye düşürülmesini, görev yolluklarının
ve geçici görevlendirme ücretlerinin takip eden maaşla birlikte ödenmesini, gönüllü olarak on beş
yıl güvenlik koruculuğu görevini yapan gönüllü korucularımıza şeref aylığı bağlanmasını, on beş
yılın altında gönüllü güvenlik koruculuğu yapanlara kadro hakkının verilmesini, emekli güvenlik
korucularımızın emekli maaşlarının iyileştirilmesini, PKK, terör örgütleriyle mücadelede yaralanarak
yüzde 40 ve üzeri uzuv kaybı olmayan güvenlik korucularımıza da Kıbrıs, Kore ve 15 Temmuz
demokrasi gazilerine tanınan gazilik haklarının verilmesini istiyorlar.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz tamamlanmıştır, son cümlenizi alayım.
MEHMET METANET ÇULHAOĞLU (Adana) – Son cümlem...
Korucularımızın talep ettikleri bu en tabii haklarının yasal düzenleme yapılarak bir an önce hayata
geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyor, bütçenin hayırlı olması temennisiyle
heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ederim.
HDP Grubundan Sayın Kemal Bülbül.
Başka arkadaşlar iki dakika ilave ettiği için süreniz yedi dakikadır.
Buyurun.
KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli hazırun, daha 18 Kasım akşamı Diyarbakır Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi’nde, polis
tarafından, Tacettin Aslan annesinin gözleri önünde yere yatırılarak darbedilmiş, ters kelepçe takılmış,
annesinin bütün yalvarmalarına ve çığlıklarına rağmen, gözaltına alınmış, üstelik polise mukavemetten
tutuklanmıştır; bu sadece şiddetin örneklerinden bir tanesi.
Dirilere yönelik saldırı anlaşılabilirdi bir anlamda zulmün katmerlenmiş bu hâliyle ancak ölülere
de yönelmeye başladı. 16 Şubat 2017, Batman İkiztepe Mezarlığı, 25 mezar tahrip edildi. 21 Şubat
2017, Van İpekyolu Yeni Mahallesi Mezarlığı; 7 Nisan 2017, Dersim Mazgirt Peri beldesi Mezarlığı; 28
Nisan 2017, Hakkâri Yüksekova Mezarlığı tahrip edilip mezara “leş” yazıldı. 5 Haziran 2017, Şırnak’ta
mezarlık duvarları yerle bir edildi, ziyaretçilerin bulunduğu alan da yıkıldı. 10 Nisan 2020, Agit İpek’in
kemikleri annesine kargoyla gönderildi, insanlık böyle bir zulme de tanık oldu. 19 Aralık 2017’de,
Bitlis’deki Garzan Mezarlığı’na barış görüşmeleri döneminde defnedilen 268 insanın kemikleri oradan
çıkarılarak Florya’ya nakledildi ve Florya’da kaldırıma gömülmek suretiyle insanlığa karşı bir suç
işlenmiş oldu. Tıpkı Hatun Tuğluk annede olduğu gibi ve Mehmet Vekilimizin ifade ettiği şekliyle
Murat Alp’le poz verilerek insanlığa karşı suç işlendiği gibi. Orada “Buraya Alevi gömemezsiniz,
buraya Ermeni gömemezsiniz.” gibi sloganlar atılmış ve nefret suçu işlenmiştir. Bu nefret suçu maalesef
uyduruk yargılamalarla, baştan savma bir yöntemle geçiştirilmiştir.
Saydığım isimlere lütfen dikkat ediniz: Uğur Kaymaz, Berkin Elvan, Uğur Kurt, Ali İsmail
Korkmaz, Ahmet Atakan, Tahir Elçi, Kemal Kurkut, Dilek Doğan, Hrant Dink, Gülistan Doku, Seve
Demir, Fatma Uyar ve Pakize Nayır. Bunların hepsi güvenlik güçlerinin sözde güvenlik önlemleri
sonucu katledilmiş ve bunlara ilişkin hiçbir yargılama söz konusu olmamış ya da yapılan yargılamalar
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baştan savma olmuş ve bunların katilleriyle fotoğraf çektiren nebbaşlar söz konusu olmuştur. Nebbaşlık
gelişti; ne yazıktır ki ne ayıp ki ne utanç verici ki nebbaşlık İslam kültüründe mezar kazana, mezar
kazıcılarına denir, mezarda insan bulunduğu hâlde bunu yapana denir.
Değerli dinleyici dostlar, katılımcılar; bir başka olay da şu: Alevi toplumuna karşı, 2012 yılından
bu yana, Adıyaman’dan başlayarak İzmir Çiğli’de, İzmir Buca’da, Gaziantep’de, Erzincan’da,
Didim’de, Malatya’da, Balıkesir’de, İstanbul Kartal’da, Mersin Mezitli’de, İstanbul Okmeydanı’nda,
yine İstanbul Eyüp’te 39 kere kapı işaretlenmek suretiyle suç işlenmiştir ve bu suça dair ne utanç
vericidir ki ne bir kişi gözaltına alınmış ne bir kişi hakkında mahkeme başlatılmış ne bir kişi hakkında
soruşturma yapılmış ne de bir kişi hakkında dava açılmıştır. En son, Akşam gazetesi yazarı olduğu
söylenen zebani, Alevilere karşı açık ve net bir nefret suçu işlemiştir. İşte, tam bu ortamda, 30 Kasımda
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde görülecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin sonucuna
binaen AKP İçişleri Bakanlığı aracılığıyla cemevlerine dönük bir oyun başlatmıştır. Nedir bu oyun?
Gitmişler cemevine, “İçişleri Bakanının danışmanıyız, görevlisiyiz, bir isteğiniz var mı?” Bu nasıl bir
devlet anlayışıdır? Devlet anlayışında böyle bir şey olmaz. Size göre cemevi yasaktır, size göre cemevi
diye bir yer yoktur, size göre cemevi suç işlenen bir yerdir. Böyle olduğu hâlde neden görevlilerinizi
cemevine gönderiyorsunuz? Bu ağa-maraba ilişkisidir, bu efendi-köle ilişkisidir, böyle bir ilişki olmaz.
Mademki cemevini ibadethane, mademki cemevini Alevi toplumunun Hak ve hakikat inancının olduğu
bir yer olarak görüyorsunuz, o hâlde Mecliste verilen önergeleri niye kabul etmiyorsunuz? O hâlde
Alevilere dönük yapılan bu zulüm hakkında… Bakın, 4 Haziran 2013, Erzincan Cemevi’ne saldırı;
23 Haziran 2018, İstanbul Armutlu Cemevi’ne saldırı; 14 Ağustos 2021, Pendik Cemevi’ne saldırı;
8 Ağustos 2020, Gazi Cemevi’ne saldırı ve bu saldırılar sistematik olarak devam ediyor. Şimdi, 30
Kasımda yapılacak olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı öncesi bir göz boyama yaparak
Alevilerden kendinize yandaş devşirmeye çalışmak, Alevilerin iki kuruşluk paraya tamah edeceğini ya
da bir kapı onarmaya, duvar onarmaya tamah edeceğini düşünüyorsanız, son derece yanılıyorsunuz,
Alevilerin böyle bir şeye tamah etmesi mümkün değil. Zira politikanız sistematik bir Yezid politikası,
sistematik bir Muâviye politikası; sistematik bir inkâr, nefret ve şiddet politikasıdır. Demin saydığım
örneklerin tamamı bunun somut, bariz örnekleridir. Bu somut, bariz örnekler yaşanırken, bakınız,
demin saydığım örnekler içerisinde birisini özellikle tekrar vurgulamak istiyorum: Dersim’de Gülistan
Doku’nun 5 Ocak 2020’den bu yana kaybolması ve…
Kanunun kendisinde, Tunceli Kanunu’nun 37’nci maddesinde “1 kânunusani 1940’da mülga
olacaktır.” dediği hâlde bu kanun yürürlükten kalkmamıştır. Tunceli “Dersim”e zulmetmektedir. Bu
Tunceli Kanunu’nun yürürlükten kalkmış olması ve “Tunceli” isminin de “Dersim” olması gerekir.
Oranın ismi “Dersim”dir, oranın inancı Alevi’dir, oranın dili Kurmanci ve Dımılidir. Elbette farklı etnik
kimlik ve kültürlere sahip insan toplulukları da vardır. Şimdi, burada görünen şudur: Kürtlere, Alevilere,
farklı inanç kimliklerine, farklı cinsiyetlere karşı sistematik bir suç işleme vardır; bu suçluları koruma,
kollama vardır, bu suçlulara karşı bir cezasızlık politikası vardır.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım lütfen.
KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Bunun birinci derecede sorumlusu da İçişleri Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığının yetkilileridir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, teşekkür ediyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi bir ihtiyaç için Sayın Bakanımız çıktı. Dönünceye kadar
AK PARTİ ve MHP’den arkadaşlarımıza söz vereceğim ama Bakan Yardımcılarımız ve bürokratlarımız
burada, her türlü notu alıyorlar.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sizden izin istedi mi Sayın Bakan?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, bir haber geldi ama…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İzin istedi mi sizden?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bilgi verildi, izin alması gerekmiyor, bilgi verildi.
KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Yani özellikle Alevi toplumunun sorunlarından ve kendisiyle
direkt alakalı bir şeyden söz ederken burada olmamasını kınıyorum!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bakan Yardımcılarımız burada, bürokratlarımız burada.
KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Protesto ediyorum!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Eyvallah.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, bakın, böyle olmaz. Siz ara verirsiniz; acil bir
durum olabilir, ara verirsiniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İnsani bir ihtiyaç var. Bu süreçte isterseniz ara verelim, değilse
MHP’den ve AK PARTİ’den arkadaşlarımızla Sayın Bakan dönünceye kadar devam edebiliriz. Ama
her hâlükârda Bakan Yardımcılarımız burada, bürokratlarımız burada, eminim notlarını almışlardır,
Bakan Bey geldiğinde de ileteceklerdir.
Şimdi müsaadenizle, AK PARTİ Grubundan Sivas Milletvekilimiz Sayın Semiha Ekinci söz
talebinde bulundu.
Semiha Hanım, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakikadır.
SEMİHA EKİNCİ (Sivas) – Teşekkür ediyorum Kıymetli Başkanım.
Kıymetli Bakan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımız; hepinizi saygı, sevgi,
muhabbetle selamlıyorum. İçişleri Bakanlığımız 2022 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum.
Evet, sabah Sayın Bakanımızın sunumunu dinledik. Ben Kıymetli Bakanımız nezdinde tüm
Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye’de, özellikle son yirmi yılda İçişleri Bakanlığının
görev alanında ve İçişleri Bakanlığının daha etkin olarak hizmet vermesinde gayret gösterenlere de
teşekkür ediyorum.
Sultan şehrimiz Sivas’ımıza da İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu hizmetlerden kısaca
bahsetmek istiyorum. Sivas’ımızdaki yeni Valilik binamız, 112 Acil istasyonumuz, AFAD binamız
ve depomuz, kaymakamlık binalarımız yenilenmiştir. Burada da özellikle ilçelerimizdeki ve şehir
merkezimizdeki Nüfus binamızın da yenilenmesiyle vatandaşlarımız daha kaliteli bir ortamda daha
güzel hizmetler almaya başlamıştır ve memnuniyetlerini de bizlere ifade etmektedirler.
Burada İçişleri Bakanlığımızı biz birçok alanda görüyoruz artık. Nerede gördük? Elâzığ depreminde
gördük. Nerede gördük? Selde gördük, yangında gördük. Her ortamda AFAD’ımız, 112’miz, Kıymetli
Bakanımızın kendisi her an hemen bir afet olduğu zaman, olay olduğu zaman orada vatandaşımızın
yanında. Bundan dolayı da biz Kıymetli Bakanımızla ve ekibiyle gurur duyuyoruz.
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Bir diğer gurur duyduğumuz nokta da kadına yönelik şiddet için oluşturulan KADES uygulamamızın
geçen hafta uluslararası bir ödül alması ve 2 milyonun üzerindeki kadınımızın da KADES uygulamasını
telefonlarına indirmeleri. Tabii ki tek bir kadınımızın dahi tırnağına zarar gelmesi her birimizi üzer.
Bunun için de on dokuz yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerekli
tedbirler alınıyor, bunun teknolojik alt yapısı oluşturuluyor, kolluk kuvvetlerimiz, Bakanlıklarımız
ortak çalışmalarını yapıyorlar. Burada da KADES uygulamasının sadece Türkiye’de değil, dünyada,
uluslararası düzeyde de ödül alması bizi ayrıca gururlandırdı.
Diğer taraftan, Sayın Bakanımız sabah vermiş olduğu verilerde ülke sınırlarımız içerisindeki
terörist sayısının 180’in altına düştüğünü ifade etti. Evet, 180 bile çok; Bakanımızın ve ekibinin
onların kökünü tamamen kazıyıp sayıyı sıfıra düşüreceğine inanıyoruz, bu noktada hem desteğimiz
hem de güvenimiz tamdır çünkü 1 terörist dahi kalsa bu ülkenin huzuruna, güvenine tehdit olarak
görüyoruz, görmeye devam edeceğiz ama binlerden bu sayılara düşmesi de bizim için önemlidir. Teröre
kurban verdiğimiz vatandaşlarımız var, onlar için istiyoruz biz terörist sayılarının düşmesini. Benim
de hemşehrimdi Bedirhan bebek ve annesi. Bedirhan daha dokuz aylıktı; annesiyle birlikte babasının
doğum gününü kutlamak için babasının yanına gittiğinde, dönüşte, hain terör örgütü, annesinin içinde
bulunduğu aracı patlattı ve hem Bedirhan bebeğimiz hem de annesi vefat etti. Acımız ilk günkü gibi
taze; sadece Bedirhan bebeğimiz ve annesi Nurcan kardeşimiz için değil, tüm şehitlerimiz için acımız
taze.
Diğer taraftan, ben buradan Diyarbakır Annelerimizi selamlıyorum. Diyarbakır Annelerimiz orada
onurlu bir nöbette, evlatlarının dağdan geri dönüşünü bekliyor. Her gün güzel haberler de alıyoruz,
evlatları dağdan dönüyor ve ailelerine kavuşuyor. Ha, birçok kişi “Niye HDP’nin önünde bekliyor?”
diye soruyor bize de. Biz de şunu söylüyoruz: Eğer bir kaybınız varsa kaybettiğiniz yerde ararsınız,
başka yerde aramazsınız. Cüzdanınızı burada bıraktıysanız burada ararsınız, gidip makam odanızda
veya dışarıdaki bir yerde aramazsınız. Bu aileler de evlatlarını HDP’ye kaptırdı; HDP’nin ofislerinde,
HDP’nin parti binalarında kaybettiler, onun için HDP’nin önünde nöbet tutuyorlar. Buradan ben
Diyarbakır Annelerimize de saygılarımı sunuyorum.
İçişleri Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesi hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli Bakanımız ve yol
arkadaşlarına sonuna kadar destekçiyiz.
Rabb’im yolunuzu, bahtınızı açık etsin Kıymetli Bakanım, bütçemiz de hayırlı uğurlu olsun.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Şimdi CHP Grubundan Sayın Özkan Yalım Bey’e söz veriyorum.
Süreniz dört dakikadır.
Buyurun lütfen.
ÖZKAN YALIM (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, ilk önce, 2022 yılı bütçeniz hayırlı olsun diyorum.
Sayın Bakan, sizden içtenlikle bir cevap bekliyoruz. Siz de ekranlarda gerçekten çok yüreklilikle
açıkladınız; bir kişinin, bir siyasetçinin 10 bin dolar rüşvet aldığını siz kendiniz ağzınızla beyan ettiniz.
83 milyon adına ben de Uşak Milletvekili Özkan Yalım olarak soruyorum… Tüm vicdanlar adına bu
kişiyi açıklayın, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi bu zandan kurtulsun hem de siz bu zan altında
kalmayın diyorum.
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Diğer taraftan, Sayın Bakan, biraz önce sunumunuzda siz de açıkladınız: Nüfus arttı, ülkenin
nüfusu arttı ancak yaklaşık otuz yıldır İstanbul’daki taksi sayısı aynı. Ancak her nedense, İstanbul
Belediyesinin 5 bin adet taksi artırımıyla alakalı istemini reddettiriyorsunuz; İstanbullular adına bunu
onaylamanızı özellikle talep ediyoruz.
Bir konu da yine İstanbul Belediyesiyle alakalı. Bu çok önemli Sayın Bakan, bir not alırsanız…
590 bin dolara İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çanakkale’den Sikorsky marka bir helikopter alıyor.
Her nasılsa 2018 yerel seçimlerine iki ay kala, şubat ayında 113 bin dolara bu helikopteri satıyor. Ciddi
anlamda İstanbul Belediyesinin bir kaybı var, bunun araştırılmasını özellikle sizden talep ediyoruz.
Sayın Bakan, tabii ki sizin de personeliniz olan polislerimize ve de bunun yanında öğretmenlerimize,
din görevlilerimize ve hemşirelerimize 3600’ü bir an önce uygulamanızı canıgönülden destekliyoruz.
Sayın İçişleri Bakanı, koruma hizmetlerinin yasa gereği gizlilik içerisinde yürütüldüğünü
belirterek, soru önergelerimize cevap alamıyoruz. Bu soru önergelerimizi defalarca vermemize rağmen
her nasılsa bunlara cevap alamıyoruz. Ben kısaca şu soruyu sormak istiyorum. Birçok soru önergemiz
yanıtsız bırakıldı ancak biz sizden şunu özellikle sormak istiyoruz. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan
hakkında var olan -çağrı üzerine- koruma tedbiri hangi gerekçeyle kaldırılmıştır? Söz konusu kararın
alındığı tarihin İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun gazeteci Barış Terkoğlu hakkında yaptığı
açıklamalarla aynı güne denk gelmesi sizce tesadüf müdür Sayın Bakan?
Sayın Bakan, biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, 21 Nisan 2019’da
Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde katıldığı şehit cenazesinde linç girişiminde bulunulmuştur.
Aradan iki yıl geçmesine rağmen linç girişimiyle ilgili karanlık noktalar aydınlatılamamıştır. Şehit
cenazesinin yeri ve zamanı neden değiştirilmemiştir? Bölgedeki Jandarma istihbaratının Akkuzulu
köyündeki gerilim ve hazırlığa yönelik bir duyumu, tespiti olmamış mıdır? Neden soruşturma
dosyasında istihbarat tespit tutanaklarına yer verilmemiştir? Şehit cenazesine kimlerin katılacağı
bilindiği ve protokol düzeni buna göre oluşturulduğu hâlde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden
Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılacağını bildirmediğini söylemiştir? CHP Genel Başkanımız
Kemal Kılıçdaroğlu’nun tören alanına girişiyle başlayan ve cenaze namazının kılınmasına dahi engel
oluşturan gerilim nedeniyle ilk safhada neden önüne geçilememiştir? Durum tespiti yapıldıktan sonra
neden güvenlik tedbirleri yeterince alınamamıştır? Şehit cenazeleri için devlet töreni yönergeleri ve
teamüllerine göre, top arabası arkasından yürüyüp…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
ÖZKAN YALIM (Uşak) - …şehidi son kez selamlaması gereken protokol neden erkenden, tam
tersi istikamette tören alanından ayrıldı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları neden
top arabası arkasında yalnız bırakıldı? Kamuoyuna bütün bu sorularımızın açıklanmasıyla alakalı size
de özellikle bunları soruyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, değişik partileri dolaşıyorum ama sisteme girenleri esas alıyorum. Bazı
partilerden sisteme giren olmayınca atlıyorum doğrusu, bu şekilde devam edeceğim.
Şimdi bir liste daha okuyayım. Sayın Muharrem Erkek, yine CHP’den devam edelim, sonra
MHP’den Ümit Yılmaz, tekrar CHP’den Nihat Yeşil… Bu arada HDP’den bir söz talebi yeni girildiği
için… Filiz Hanım mı?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Filiz Hanım.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Filiz Kerestecioğlu’nu yazıyorum HDP’den. Bu 4 isme söz
vereceğim, sonra bir tur daha farklı partilerden devam edeceğiz.
CHP’den fazla arkadaş var, dört dakikaya düşürdük, o yüzden bazen üst üste söz verebiliyorum;
onu böyle anlayın lütfen.
Sayın Muharrem Erkek, buyurun.
Süreniz dört dakikadır.
MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Ben de herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Sayın Bakan, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bir dava görülüyor biliyorsunuz. Belediye
Başkanımız, Yalova’nın seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman’ı da maalesef o davanın içine sanık
statüsünde soktunuz. Şu elimdeki rapor size sunuldu, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan
rapor. 3 kişilik önemli bir bilirkişi heyeti, 2’si Sayıştay uzman denetçisi, 1’i de Maliye uzmanı. Bu
raporu incelediğinizde derhâl Vefa Salman’ı göreve iade etmeniz gerekiyor. Yalova halkının, Yalova
seçmeninin iradesi gasbedildi, açıkça gasbedildi. Bakın, Yalova Belediyesinde muhasebe biriminde bir
personelin usulsüzlük yaptığı iddiası var ve usulsüzlük ne acıdır ki 2009, 2010’a kadar uzanıyor, bu da
bilirkişilerce tespit edilmiş. 2014 öncesinde Vefa Salman yok ki, başka bir Belediye Başkanı var, onun
hakkında dava bile açılmıyor. Vefa Salman niye sanık ve Vefa Salman niye görevinde değil? Şimdi, size
bu rapordan kısa bir cümle okuyacağım, diyor ki: “Sanık Vefa Salman’ın belediye hesaplarını kontrol
ederek olayı ortaya çıkarmasının mümkün olmadığı ancak bu konuda kendisine bir duyum gelmesi
hâlinde gerekli inceleme ve tahkikatın yapılmasına yönelik olarak durumu yetkililere bildirmemesi
hâlinde sorumlu olabileceği...” Ki bildirmiş, bildirmiş. Hatta bu usulsüzlük ortaya çıkmadan çok önce
Yalova Valiliğine yazmış, Bakanlığa yazmış, mali denetim istemiş, idari denetim istemiş. Yıllarca
mülkiye müfettişleri, Sayıştay denetçileri denetlemiş; ya uzmanların göremediği bir usulsüzlüğü
seçilmiş bir belediye başkanı nasıl görsün, nasıl görsün? Benzer iddialar birçok yerde var; Samsun
Büyükşehirde var, başka şehirlerde var, oralarda niye görevden alınmadı belediye başkanları? Sayın
Bakan, çok samimiyetle söylüyorum, hukukçu olarak söylüyorum: Açıkça, kanunların size verdiği
yetkiyi kötüye kullanıyorsunuz, görevinizi kötüye kullanıyorsunuz. Böyle bir hakkınız var mı? Vefa
Salman niçin görevden alındı? Bakın, bu da suçsuzluğu yönünde çok ciddi bir karinedir. Bu raporu
verenler -son bir cümle- bakın, ne diyor: “Sanığın kontrol görevini yerine getirmemesinden dolayı diğer
sanıklarla birlikte suç işlediği iddiasının yerinde olmadığı tespit ve görüşüne varılmıştır.” Avukatları
size başvuru yaptı, İçişleri Bakanlığına. İçişleri Bakanlığı hukuk içerisinde hareket etmek zorundadır.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı görevine iade edin. Bakın, Sayın Bakan, gezin Vefa Salman’la
Yalova sokaklarında, ben kaç kere gezdim, herkes “Başkanım.” diyor, bugün bile çünkü biliyor gerçeği
halk. Halkın vicdanı da gerçeği biliyor, suçsuz Vefa Salman. Çok eskilere dayanan bir usulsüzlük;
Yalova Belediye Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisinin veya Millet İttifakı’nın çoğunluğu olmadığı
için mi görevden aldınız Vefa Salman’ı? Şimdi, bu karşısında…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Sayın Erkek, lütfen tamamlar
mısınız?
MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – …bu rapor karşısında mutlaka sizden hukuk çerçevesinde
bir açıklama bekliyoruz. Bakın…
Hemen bir dakika tamamlıyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – İlave süre veremiyorum.
Hemen tamamlayın lütfen.
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MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Bakın, İçişleri Bakanlığı olarak yaptığınız birçok işlem,
çıkarttığınız birçok genelge Danıştay tarafından iptal ediliyor, yürürlüğü durduruluyor. Hukuk içerisinde
İçişleri Bakanlığı hareket etmezse ciddi sorunumuz var demektir.
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Erkek.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Sayın Ümit Yılmaz.
Süreniz beş dakika.
Buyurun lütfen…
MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Bari cümlemizi tamamlayalım…
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, bir milletvekilinin cümlesini bitirmesine müsaade
edin bari.
MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Zaten uzatmaya niyetimiz yok Sayın Başkan.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Müsaade ettim ben, yirmi
saniye kala kendisini uyardım, daha sonra da bir daha uyardım.
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Yarım kaldı, nezaketen söylüyorum, nezaketen.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Estağfurullah, ek süre
istediniz, ek süre veremeyeceğimi…
MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Zaten uzatmayacağız ki. Burada çok önemli konuları
görüşüyoruz.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Sayın Yılmaz, buyurun,
lütfen.
Süreniz beş dakika.
ÜMİT YILMAZ (Düzce) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcılarım, kıymetli İçişleri Bakanlığı bürokratları; 2022 yılı
bütçemizin hem sizlere hem ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Sayın Bakanım, öncelikle, 12 Kasım Düzce depreminin 22’nci yıl anma törenlerinde biz Düzceli
hemşehrilerinizi yalnız bırakmadığınız için, bizlerle beraber olduğunuz için tüm Düzceliler adına
sizlere teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, İçişleri Bakanlığımızın son yıllarda en başarılı olduğu konuların başında terörle
mücadele gelmektedir. Bu mücadele konusunda başarılı oldukça sizi, Sayın Cumhurbaşkanını ve
Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini ve Cumhur İttifakı hükûmetini hedefe koymaları çok normaldir
çünkü bundan rahatsız olan belli başlı kesimler var. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak
bunları yakından takip ediyoruz. Tabii, terörle mücadele konusunda renk renk teröristler; hazırladığınız
sunumda da kırmızısından yeşiline, mavisinden turuncusuna, grisine kadar hepsinin bertaraf edildiğini
gururla görüyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. Bunun yanında, inşallah,
terörün pastel rengi Meclis uzantılarından da kurtulursak Allah izin verirse, onunla da gurur duyacağız
sizinle.
En önemli konulardan biri göç Sayın Bakanım. Göç konusunda da çok başarılı çalışmalarınız var,
onları da takip ediyoruz. Tabii, göç sadece ülkemizin problemi değil, başta Batılı ülkeler olmak üzere,
tüm gelişmiş devletlerde göç problemi var. Son olarak iki gün önce Akdeniz’de yaşanan ve Yunanistan
Deniz Kuvvetlerinin göçmenlere yapmış olduğu davranışı şiddetle lanetliyoruz. Bu arada, Belarus ile
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Polonya arasındaki göçmen krizini yakından takip ediyoruz. Bu konu bütün dünyayı ilgilendiriyor.
Biz, biliyorsunuz, göç konusunda geçiş ülkesi değil, artık hedef ülke hâline de gelmeye başladık
Sayın Bakanım ama bizim de belli bir kapasitemiz var. Biz kadim Anadolu toprakları olarak, Anadolu
topraklarının çocukları ve Türk milleti olarak tabii ki mazlum milletlere her zaman kucak açtık, bundan
sonra da kucak açmaya çalışacağız, kapasitemiz ve gücümüz nispetinde her zaman yanlarında olacağız.
Ama göçü engellemenin en önemli konularından biri, bulunduğu merkezde engelleyebilmektir
diyorum. Bunun için özellikle Suriye’nin kuzeydoğusunda ve Irak’ta operasyonlara devam etmemiz
gerektiğini düşünüyorum.
Bir diğer konu, uyuşturucuyla mücadele. Tabii, terör artık şekil değiştiriyor. Sadece silahlı terör
örgütleri değil, uyuşturucu terörü, bunun yanında ekonomik terör gibi değişik değişik ve modelleriyle
karşılaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, uyuşturucuyla mücadelede almış olduğunuz kararların,
yapmış olduğunuz uygulamaların özellikle bu kanalizasyonlardaki tespit noktasında özellikle bazı
illerde, bazı mahallelerde ve bazı bölgelerde uyuşturucu kullanımının çok olması büyük bir başarı
getirdiğini görüyoruz. Bunun yaygınlaştırılarak 81 ile uygulanmasını destekliyoruz. Allah sizin, sizin
emrinizdeki güvenlik kuvvetlerinin ayağına taş değdirmesin diyoruz, onlara güç kuvvet versin diyoruz.
Terörle mücadele konusunda her zaman yanınızdayız. Arkanızda durmayacağız, her zaman yanınızda
ve önünüzde olacağız.
Başarılar diliyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ederim Sayın Yılmaz.
Sayın Nihat Yeşil, Cumhuriyet Halk Partisinden.
Sayın Yeşil, buyurun.
Süreniz dört dakika.
NİHAT YEŞİL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan, Bakan Yardımcılarım, değerli bürokratlar,
Meclisimizin çalışan değerli personelleri, basınımızın değerli mensupları; hepinizi saygıyla sevgiyle
selamlıyorum.
Sayın Bakanım, Bakanlık bütçeniz burada görüşüldüğünde 3 tane genel müdürlüğümüzün bütçesini
topladım. Hepsinin toplam rakamı 8 milyar civarında oldu. Ama ne garip ki Ankara Büyükşehir
Belediyesinde bir önceki dönem belediye başkanlığı yapan şahıs tek başına 801 milyon dolar harcarken
hemen hemen bu 3 genel müdürlüğümüzün bütçesini, hatta Millî İstihbarat Teşkilatımızın da bütçesini
katarsak, onlarla bütünde bir kişi keyfî bir şekilde bir harcama yapmıştır ve bu harcamayla ilgili ne
sizin Bakanlık döneminizde ne bir önceki dönemde en ufak bir soruşturmaya tabi tutulmadığı gibi ama
ne garip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız geçen dönemle ilgili yaklaşık 500 milyara yakın
bir -dosya- usulsüzlük hakkında teftiş kuruluna rapor gönderirken siz el koydunuz ve on bir aydan beri
buna bir türlü yanıt veremediniz. Bu tutum, doğru bir tutum değildir. İşte, hak, hukuk, adalet noktasında
bunları ararken 801 milyon doları Ankara halkının cebinden çıkaran böyle bir anlayış hakkında en
ufak bir soruşturmaya tabi tutmazken, siz herhangi bir belediye başkanımızı veya “kayyum” dediğiniz
konularda insanları haksız yere görevden alırken, herhangi bir memurun bir suç işleme noktasında
-biraz önce Sayın Genel Başkan Yardımcımız anlattı- Vefa Salman arkadaşımızı, hiçbir suçu, günahı
yokken, sadece hukuksuzluğu ortaya çıkarmak için böyle bir davada bulunurken siz aylardır, yıllardır
görevine bile iade etmediniz ve hakkında da en ufak bir soruşturma açmadınız. Bu tutumunuz doğru

103

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 3

bir tutum değildir, bu tutumunuzdan vazgeçin. Ama oturduğunuz yerden, konuşan arkadaşlarımıza laf
atıyorsunuz, cevap verirken de doğru dürüst bir cevap verme noktasına girmiyorsunuz. Bunu doğru
görmüyoruz.
Ben Jandarma Komutanlığımızla ilgili bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi, terörle
mücadelede ön saflardaki Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve Jandarma personelimiz bir yandan terörle
mücadele sürdürürken bu süreçte ağır yaralanan asker ve polislerimiz hâlihazırda sağlık sorunları
yaşamalarına rağmen malul sayılmamaktadır. Ülkemizde neredeyse tamamı maddi ve psikolojik olarak
zor durumda olmalarına rağmen malul sayılmayan 20 bin kadar gazi bulunmaktadır. Terörle mücadele
esnasında bir gözünü kaybeden, kalbinde kurşunla yaşayan, beyninde roketatar şarapneli bulunan,
çatışmada parmaklarını kaybeden, vücudunda onlarca şarapnel parçasıyla yaşayan bu evlatlarımız,
maalesef, bazı yasal prosedürler nedeniyle gazi sayılmamaktadır. Bu sorunların ivedilikle çözülmesi
ve mağduriyet yaşayan gazilerimizin malul sayılarak malullere verilen haklardan en kısa sürede
yararlandırılmaları hem onların hakkını teslim etmek hem de bizlerin tarih önündeki sorumluluğu
gereği bir zorunluluktur. Bu ayıbın ortadan kaldırılmasını ve gazilerimizin haklarının teslim edilmesini
diliyoruz.
Diğer taraftan, yıllardır terörle mücadele eden muharip bir ordu olmamıza rağmen, bir ay önce
operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Erzincan Mengücek Gazi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş ama helikopterin ineceği pist olmadığı için silah arkadaşları
tarafından sedyeyle taşınmış ve maalesef, şehit olmuştur. Bu acı olay, 2016 yılında 669 sayılı OHAL
KHK’siyle Sağlık Bakanlığına devredilen Gülhane Askeri Tıp Akademisini aklımıza getirmiştir.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz dolmuştur, son cümlenizi alayım.
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Bu ve bir çok olumsuz örnekten de anlaşılacağı üzere, operasyonel
ve sürekli görevde hareket hâlinde olan bir ordunun askerî bir hastanesinin olmaması kabul edilir bir
durum değildir. Askerî hastanelerin yeniden açılması bir zorunluluktur.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Değerli arkadaşlar, şimdi de Filiz Hanım’a söz vereceğim ama bu arada bir liste okuyayım
hazırlansınlar diye arkadaşlar: MHP’den Sermet Atay Bey, İYİ Partiden Şenol Sunat Hanım, AK
PARTİ’den Bahar Ayvazoğlu, CHP’den Sezgin Tanrıkulu burada. Bu şekilde devam edeceğiz.
Sayın Filiz Kerestecioğlu, süreniz yedi dakikadır, iki dakika arkadaşlar aktarmıştı.
Buyurun lütfen.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Kendinizi çok güçlü görüyorsunuz Süleyman Bey. Bu kadar kolluk gücü etrafınızda olunca
herhâlde insanın havası bir farklı oluyor yani “Biz de böyle olsak öyle mi olurdu?” diye düşünüyorum
ama zannetmiyorum öyle olacağını çünkü gerçekten, onları, şiddeti önlemek, öldürülen, kaçırılan
insanların yaşadıklarını önlemek için istihdam ederdik.
Çok güçlü olduğunuzu düşünüyorsunuz ancak gücünüz sadece Ekim 2021’de 22 kadın ve 2
çocuğun erkek şiddeti nedeniyle ölmesini, 9 kadının cinsel saldırıya maruz kalmasını engelleyemiyor.
Ocaktan ekime tam 256 kadın erkek şiddeti nedeniyle öldü ve bunu önleyemediniz. Bugün de maalesef,
Kocaeli’de Ayşegül’ü kaybettik.
Daha çok yeni, Ankara Batıkent’te, madde bağımlısı kişilerin tacizine uğrayan 2 kız çocuğunu
korumak isterken 28 yaşında bir genç, Haydar Can bıçaklanarak öldürüldü. Madde bağımlısı kişiler
daha önce emniyete şikâyet edilmiş olmalarına rağmen, yine koruyucu, önleyici herhangi bir
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tedbir yok ama siz çok güçlüsünüz! O kadar güçlüsünüz ki artık yolda yürürken samuray kılıcıyla
öldürülebiliyoruz! Neden? Çünkü silah veya kesici alet almak her geçen gün yönetmeliklerle daha da
kolaylaşıyor. Gücünüz var ama belli ki kullanma ilkeniz suçla mücadele etmek değil. Hatta, İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilmeyi meşrulaştırmak için bir ayda 25 kadının öldürülmesini rekor azalış olarak
görüp övündünüz.
Anında müdahaleyi sağlayacak KADES uygulamasını geliştirdiniz, 6 dilde hizmet vereceğini
müjdelediniz ama Kürtçe, bu ülkede en çok konuşulan 2’nci dilde hizmet yok. Ayrıştırmanın,
kutuplaştırmanın, bölücülüğün âlâsı var. Boğaziçi direnişine katılan LGBTİ öğrencilere “Sapkın.”
deyip, bir kamu görevlisi olduğunuzu unutup, nefret suçu işlediniz. 2019’dan bu yana 150’den fazla
LGBTİ birey nefret suçu mağduru. Mağdurlar polise başvuramıyor çünkü bir de polis tarafından
ayrımcılığa uğramak istemiyorlar. Ayrımcılığın yüzü gibisiniz. “Barınamıyoruz” eylemleri yapan
öğrencileri, Emniyet Genel Müdürlüğü Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu’nda terör örgütü üyesi
ilan etmişsiniz, üstelik bir de bu öğrencilerden 4’ü için “Beni çok seven LGBTİ üyesi.” diye ironi
yapmışsınız. Hâlbuki, asıl ironik olan Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu’nda sizin konuşuyor
olmanız.
Tabii, bir de gücünüzün kuvveti var, kolluk. O güç ellerindeyken işlenen suçlar ve karşılığında
verilmeyen cezalar. Mesela Uzman Çavuş Musa O. var. Tecavüz ederken kendisine hiçbir şey
olmayacağından çok emindi çünkü bunu daha önce de yapmıştı ve cezasız kalmıştı, kendisi böyle
yazmıştı arkadaşına. Haklı çıktı. Şimdilerde tutuksuz ama nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyor.
Van’da görevli Uzman Çavuş Talip K. lise öğrencisi 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı. Derik’te
bir polis 12 yaşındaki çocuğu taciz etti daha yeni. Hakkâri’de polis ve askerin de bildiği koruculardan
oluşan, kadınları uyuşturucu maddelerle bayıltarak tecavüz edip çektikleri videolarla şantaj yaptığı
iddia edilen çete hakkında vahim iddialar var.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ayıp ediyorsunuz!
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Siz “Yalan söylüyorsunuz.” diyebilirsiniz çünkü
bütün vekillerden sonra onu söylediniz, öyle yapıyorsunuz, yapın, önemli değil.
Dün bu nedenle biz Kadın Meclisi olarak Hakkâri’deydik ve tabii ki polis gücünüz de onların değil,
bizim karşımızdaydı. Ama ben rica ediyorum -bu arada kendilerine söylerseniz- bir dolu kamerayla
çektikleri bizim görüntülerimizi yollasınlar bir zahmet çünkü gazeteciler itilip kakılmaktan yeterince
video çekemiyorlar. Bu olanların sebebi sizin cezasızlık politikalarınıza duyulan güven. Kendi içinizde
ne etkin soruşturma var ne de denetim.
Bize gelince, uydurma suçlarla gözaltı ve tutuklamalar işinize yaramamış olacak ki şimdi de
HDP’lileri kaçırma ve ajanlaştırma çabasına girdiniz. Kendisini polis ya da MİT görevlisi olarak
tanıtan şahıslar özellikle Gençlik Meclisi üyelerimizi kaçırıyor, tehdit ve işkence sonrası ya gözaltına
alıyor ya da şehrin ücra köşelerine bırakıyorlar. Birkaç örnek: Bu yıl Ağustos ayında Parti Meclisi
Üyemiz Celalettin Yalçın, İstanbul’da metro istasyonunda, hakkında gözaltı kararı olduğu söylenerek
kaçırıldı. “Sana son kez yaşama hakkı veriyoruz, İstanbul’u terk etmezsen sana bir daha bu hakkı
tanımayacağız.” tehdidinden sonra, çırılçıplak bir şekilde otoyol kenarına bırakıldı. İki ay önce Ankara
Sincan İlçe Eş Başkanımız Fatma Kılıçarslan’ı polis kimlikli kişiler kaçırmaya çalıştı. Ona yardım
etmek isteyen çevre esnafı da darp edildi. Kılıçarslan “Bundan sonra Ankara’yı sana dar edeceğiz. Bir
dahaki sefere gözünü Cerablus’ta açarsın. Bir dağ başında kendini çıplak bulursun.” sözleriyle tehdit
edildi. Ondan birkaç gün sonra Gençlik Meclisi Üyemiz Ezgi Orak Cebeci’de aynı şekilde kaçırıldı,
arkadaşları aracın plakasını karakola bildirdi, karakol polisi plakanın kayıtlı olmadığını söyledi ancak
Ezgi Orak’ın TEM’e gittiği ortaya çıktı. Bu durumda soruyoruz: Emniyet teşkilatı sahte plakalı araç mı
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kullanıyor, yoksa yurttaşlara “Plaka sahte.” diye yalan mı söylüyor? Yani sizin döneminizde suçların
azalması bir yana, tüm yurttaşların toplantı, gösteri hakkı darmadağın edildi, can güvenliği tehdit altına
girdi. Hani, tarihe not düşüyormuşsunuz ya “Siz yıkın, mahkeme kararı arkadan gelsin.” sözünüzdür
sizin tarihe düştüğünüz not.
Bütçe sunumunuzda 2 kez “huzur”, 1 kez “demokrasi”, 2 kez de “insan hakları” geçiyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – “Barış” ve “eşitlik” kelimeleri yok bile. Ve ben
dediğim gibi… Bütün muhalefet vekillerinin ardından da “Yalan söylüyorsunuz.” dediniz. Vizyonunuz
bu sizin. Size bütçe yok Süleyman Bey.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, şimdi de MHP Grubundan Sayın Sermet Atay’a söz
veriyorum.
Süreniz beş dakikadır Sayın Atay.
Buyurun lütfen.
SERMET ATAY (Gaziantep) – Sayın Başkan, Sayın Bakanım, sayın milletvekillerim; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
İçişleri Bakanlığımız, kendine bağlı güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle, devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, yurdun iç güvenliği ve asayişi, kamu düzeni ve genel ahlakı,
Anayasa’da yazılı hak ve hürriyetleri korumakla birlikte kıyı ve kara sularını muhafaza etmek, kara
yollarının trafik düzeninden tutun suç işlenmesini önlenmek, yakalamak, kanun önüne çıkarmak dâhil
birçok hayati konuda görev ifa etmektedir.
İçişleri Bakanlığımızın kahraman kolluk güçleri vasıtasıyla yürüttüğü terörle mücadelede başarılı
faaliyetleri sonrasında özellikle PKK terör örgütü bitme noktasına gelmiştir. Suriye’den aldığımız
göçün denetlenmesi, düzenlenmesi dâhil birçok alanda hizmet eden Göç İdaresi, başarılı faaliyetleriyle
bu göçün olumsuzluklarının milletimize yansımasını önlemiştir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine
geçildikten sonra Jandarma teşkilatı kuvvet komutanlığı sınıfından çıkarılarak “kolluk gücü” sıfatı
almış olup Emniyet teşkilatımızla birlikte şu anda devletimize, milletimize hizmet etmektedir. Her ikisi
de kolluk olan Emniyet teşkilatı ve Jandarma teşkilatı arasındaki özlük hakları, mali haklar yönünden
çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu farkın sebebi, Emniyet personelinin mali haklarının 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nda, Jandarma personelinin mali haklarının ise 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu’nda düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Aynı görevi yapan, benzer
rütbedeki kolluk gücü mensuplarımızın maaş ve özlük haklarının eşitlenmesinin bu personelin verimli
çalışmasına katkıda bulunacağı kanaatindeyiz.
Kendi bölgemle ilgili, özellikle Gaziantep’le ilgili de birkaç kelime söylemek istiyorum:
Gaziantep’in doğusunda bulunan illerde güvenlik güçlerine maaşın haricinde ödenen terör tazminatı
uygulaması Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimizde sadece sınır ilçeleriyle sınırlandırılmıştır. Suriye
tarafından gelen düzensiz göç ve mütecaviz terör faaliyetleri nedeniyle bu illerdeki sınır ilçelerinin
haricinde kalan bölgelerde görev yapan personele de ödenmesi, kahramanlarımızın motivasyonunu
güçlendirecek ve bu illeri tercih edilmeyen yerler sınıfından çıkaracaktır.
Sayın İçişleri Bakanımızı başarılı ve kararlı yönetimi ve terörle mücadelesi sebebiyle kutluyoruz.
Yeni bütçenin İçişleri Bakanlığımıza ve devletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Sayın Atay. Vakti tasarruflu kullandığınız
için ayrıca teşekkür ediyorum.
İYİ Partiden Sayın Şenol Sunat Hanım, buyurun.
Süreniz beş dakikadır.
ŞENOL SUNAT (Ankara) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, sayın bürokratlar ve çok değerli Komisyon üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, bu konuşmanız esnasında “Geçici koruma statüsünde ikamet izniyle gelen ve
uluslararası koruma statüsünde olan” diye gruplara ayırdınız. Ya, bu uluslararası koruma statüsünde olan
307.829 kişi hangi ülkelerden? Burası yol geçen hanı mı gerçekten? Hem geçici koruma statüsünde…
Hadi, ikamet izniyle bunun birçok çeşidi var ama bu sayı ve şeyini istiyorum. Yani kimlerdir, hangi
ülkelerden gelmişlerdir?
Evet, Sayın Bakan, bildiğiniz gibi AKP’nin yanlış politikası neticesinde Türkiye, yakın insanlık
tarihinin gördüğü en büyük göç dalgasına maruz kalmış ve dünyada en fazla sığınmacı barındıran
ülke konumuna gelmiştir. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de varlığı, Türk milletinin demografik
yapısını değiştirecek bir hızla artmaktadır. En son, Sayın Erdoğan’ın açıkladığı gibi, 110 bin Suriyeli
sığınmacıya vatandaşlık verildiği açıklanmıştı; o tarihten bugüne kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi
ve bu, kamuoyundan neden saklanıyor? Yine, İYİ Parti olarak defaaten sorduk, cevap alamadık bu
konuda. Yine, sizin gözünüzde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bedeli 250 bin dolar mı? Bu
şekilde, konut almış kaç kişiye vatandaşlık verdiniz? Bu durum da delindi Sayın Bakan ve Sayın
Komisyon üyeleri; 20 bin dolara Türk vatandaşlığı yolları bir şekilde kılıfına uyduruluyor ve AK
PARTİ’li birçok kişi emlak değerlendirme şirketleri kurup bu şekilde paralarına para katıyor yani AKP
iktidarında usulsüzlükte ve yolsuzluklarda çare tükenmiyor. Yani aslında yüz kızarması gereken bir
durum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kimliği bu kadar ucuzlatıldı mı? Aslında hukuk önünde hesap
vereceksiniz bir gün.
Sayın Soylu, yazıcılarınızın sayısının arttığı söyleniyor; hani hoşunuza giden, huşu içinde
dinlediğiniz poliçe kesme sesi milletin kulaklarını artık sağır etmeye başladı. Maşallah, Bakanlar
Kurulundaki bazı bakanlar gibi, statü kullanma ve devlete bağlı kamu kurumlarına özel iş yapma
konusunda sizin de sigorta işinde arka planda kalmadığınız iddia ediliyor. Yine, imar rantlarının içinde
olduğunuz yönünde -akrabalarınız eliyle ve arkadaşlarınız vasıtasıyla- iddialar da ortalıkta geziniyor.
Sayın Soylu, suç örgütü lideri olarak iddia ettiğiniz, susturmak için uğraştığınız bir şahıs, sosyal
medya üzerinden açıklamalarına devam ediyor; yolsuzluk, rüşvet ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili
çok önemli iddialarda bulunuyor. Söylediklerini de ispatlıyor verdiği birkaç ufak örnekle ama siz
susuyorsunuz, bu şekilde meselelerin üstünü örtemezsiniz Sayın Soylu.
Evet, 15 Temmuzun akabinde kaybolan silahlar kimlere dağıtıldı Sayın Soylu ve niçin dağıtıldı?
Bunları açıklamalısınız. Yine, 15 Temmuzun yapılmasında dahli bulunduğunu söylediğiniz, hain
ilan ettiğiniz Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensiyle Türkiye’de resim verdiniz, ne konuştunuz,
gerçekten merak ediyoruz.
Evet, tüm yetkilerin tek kişide toplandığı, “hukukun üstünlüğü” ve “yargının bağımsızlığı”
kavramlarının yok edildiği, bağımsız kurumlarımızın iktidarın emrine girdiği, demokrasinin rafa
kaldırıldığı bu sistemle ekonomik çöküşün kaçınılmaz olduğunu görmüyor musunuz?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
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ŞENOL SUNAT (Ankara) – Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle adalet ve yargı düzeni âdeta
askıya alınmış, keyfî kararlar ve uygulamalar olağanlaştırılmış; Türk milletinin bugünü ve geleceğini
çalmak üzere yola çıkmış bulunuyorsunuz. Türk milletine ağır bedeller ödetiyorsunuz. O yüzden…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Şenol, süreniz tamamlanmıştır.
ŞENOL SUNAT (Ankara) – Evet, teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi, CHP’den Sayın Sezgin Tanrıkulu’na söz vereceğim, sonra
HDP’den Sayın Zeynel Özen’e, söz vereceğim, sonra da AK PARTİ’den Sayın İsmail Güneş…
Affedersiniz, önce Sayın Bahar Ayvazoğlu’na söz vereceğim, sonra Sayın Sezgin Tanrıkulu’na,
daha sonra Sayın Zeynel Özen’e. Sonra sıraya bakarız.
Sayın Bahar Ayvazoğlu, buyurun.
Süreniz beş dakikadır.
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Kıymetli milletvekillerimiz, Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün ülkemizin en önemli ve icracı
bakanlıklarından İçişleri Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. Bu kapsamda, Bakan Bey’in bizleri
bilgilendirdiği ve milletvekili olmamızın ötesinde bu güzel vatanın bir evladı olarak keyifle ve
gururla dinlediğimiz bir sunum oldu. Öncelikle Sayın Bakanımıza -ve tüm çalışma arkadaşlarına- biz
olabilmenin önüne konulan tüm ayrıştırmacı, kışkırtıcı, zarar verici ve yok edici ne varsa hepsiyle
cesaretle mücadele ettiği için sadece bir hemşehrisi olarak değil, bu ülkenin bir evladı olarak minnetimi
ifade etmek istiyorum.
Her yıl bu zamanlar bu sahnelerin seyircisi oluyoruz. Ne gariptir ki muhalefetin, özellikle malum
taşeronların en büyük öfke ve kızgınlığının muhatabı hep İçişleri Bakanımız oluyor. Buralarda pusuya
yatıp Bakan Bey’i bekliyorlar çünkü en çok İçişleri Bakanımızdan, İçişleri Bakanlığından dertlidirler
çünkü onların kurulu tezgâhlarını bozup onlar için işlerin rengini değiştiren adamdır Sayın Soylu.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bravo!
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Kırk yıl sonra içeride terörü sıfırlayan, Kandil’deki terör
ağlarının huzurlarını bitiren, Pensilvanya’daki hainin devlet içerisinde devlet olmuş yapılanmasını
söküp atan adamdır Süleyman Soylu. Ve Türkiye, son kırk yılın en huzurlu, en güvenlikli dönemini
yaşıyor. Depremlerde, sellerde en ön saflarda, aylarca afet bölgelerinde olan bir İçişleri Bakanından
rahatsızlar.
Aslına bakarsanız, ben buraya, bugün, Bakanımızın yapmış olduğu birçok çalışmayla alakalı,
entegre sınır güvenliğinden salgınla mücadeleye, dijital dönüşüm ve entegrasyon projelerinden nüfus
hizmetlerine, afet yönetimine, sivil toplumun güçlendirilmesine dair yapmış olduğu birçok işe teşekkür
etmek, Trabzon’da yapmış olduğu birçok işe teşekkür etmek için geldim ama beş dakika içerisinde
bunları anlatmam gerçekten mümkün değil.
Sayın Bakanımız sunumunda başlık başlık anlattı, biliyorum ki onun sunum süresi de buna yeterli
değildi ama iletmek istediğim bir şey var: Memlekette terörün belini kırmış, jeopolitik ve jeokültürel
dengeleri çarpıştırmadan da dağdan gelip bağdakileri artık kovamayanların felaketi olmuş bir adamla
aynı kaygıda birleşemezseniz, halkın bağlı olduğu köklerle barışmadan, bireysel ya da örgütsel
menfaatinizin bilinçaltını temizlemeden ve spekülatif zekâ kıvrımlarınızı bir vicdan kırıntısıyla
desteklemeden inisiyatif alamayacağınızı da bilin. Yaslandığınız ve beslendiğiniz ya da sürüklendiğiniz
yer her neresiyse tarihî ölçekte hiçbir ölçeği ve kategorisi yok. Bu belirsizlik hâlinde kaç Süleyman
Soylu tokadı daha yersiniz bilinmez ama kabul edelim ki imtihanınız büyük!
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Son olarak iletmek isterim ki muhalefet, burada terör örgütünün taşeronlarının, sözcülerinin en çok
hedef aldığı ismi çıkıp bir de sokakta halkımıza sorsun. Hatta daha da ileriye gidelim, muhalefet gitsin,
Süleyman Soylu’yu kendi seçmenine de sorsun. Kendi seçmeninin Soylu sevgisinden bile bihaber
burada yapmış oldukları şovu, Bakanımızın sunumunu dinlerken sırıtmayı vekillikten sayanların kime
vekâlet ettiğini sorgulamak da -kusura bakmayın- bizim hakkımız olsun, bizim sözümüz olsun.
Bugüne değin yapılmış olan bütün çalışmaların arkasında, yanında, önünde duran kim varsa
Allah ondan razı olsun. Bu ülkede elini taşın altına koyan, bu ülkede cesaretle mücadele eden, bu
ülkede bugüne kadar denenmemişi yapan, söylenmemişi söyleyen Bakanımız ve ekibine teşekkür
etmek istiyorum. Bütçemiz hayırlara vesile olsun. Eğer ki birilerini korkutmuşsak, eğer ki birilerini
kızdırmışsak bu da bizim gururumuz, onurumuz olsun.
Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım ve çok kıymetli ekibi, Allah yar ve yardımcınız olsun.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ağzınıza sağlık.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ederim Bahar Hanım.
Şimdi sıra Sayın Sezgin Tanrıkulu’nda.
Sayın Tanrıkulu, buyurun.
Süreniz dört dakikadır.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Bakan, sayın bürokratlar, değerli
milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, uyguladığınız politikalar partinizin ve Hükûmetinizin siyasal tercihi. Bu siyasal
tercihin politikalarını uyguluyorsunuz ve bu politikalar bize göre insan haklarını her kategoride ağır
biçimde ihlal ediyor maalesef. Siz başka bir tablo sunabilirsiniz ama gerçek tablo başka.
80’li yılları, 90’lı yılları, 2000’li yılları ve bugünü değerlendirme imkânına sahibim, o dönemleri
yaşamış, mücadele etmiş bir insan olarak. Bakın, insan hakları ihlallerini denetlemede ve önlemede
değişik mekanizmalar vardır. 80’li, 90’lı yıllarda olan mekanizmalar maalesef şu anda yok ve
lağvedilmiş durumda.
Ne o mekanizmalar size söyleyeyim. İlk olarak yargı. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesinde
önemli bir mekanizmadır. 90’lı yıllarda iyi kötü bir yargı vardı, gidebiliyorduk ama şimdi kurum
olarak yargı yok, yürütme organının parçası olan bir yargı kurumu var. İkinci olarak medya. Bakın,
90’lı yıllarda, dışkı yedirme olayını yazabilen merkez medya vardı, yaygın medya vardı ama şimdi
işkence olaylarını, kötü muameleleri, yaşam hakkı ihlallerini yazabilen bir medya yok, yaygın medya
yok. Üçüncü olarak parlamento. Daha çoğulcu bir parlamento yapısı vardı insan hakları ihlallerini
önlemede. Mesela 90’lı yıllarda İnsan Hakları Komisyonu vardı -ki ben şimdi Başkan Vekiliyim- o
Komisyonun Başkanı karakollarda işkence aletlerini bulabiliyordu ama ben Başkan Vekili olarak şimdi
ne karakollara girebiliyorum ne cezaevlerine girebiliyorum. Dördüncü olarak sivil toplum. Sivil toplum
da insan hakları ihlallerinin önlenmesinde, denetlenmesinde iyi mekanizmaydı ama sivil toplumu da
maalesef yok ettiniz, tümünü yok ettiniz.
Beşinci olarak akademi. Akademi, insan hakları ihlallerinin önlenmesinde ve bilincin oluşmasında
önemli bir mekanizmaydı ama şimdi akademi de ortadan kaldırıldı. Akademisyenler ihraç edildi,
barış akademisyenleri bunun en büyük örneğidir. Akademide insan haklarıyla ilgili çalışma yapmak
neredeyse imkânsız hâle geldi.
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Son olarak, uluslararası mekanizmalar. 90’lı yıllarda bu mekanizmaların raporlarından çekinen ve
adının o mekanizmada geçmesini istemeyen Hükûmet vardı ama şimdi bu mekanizmaları yok sayan
bir Hükûmet anlayışı var. Eğer olsaydı, “CPT”nin, “Human Rights Watch”un ve diğer kuruluşların, Af
Örgütü’nün raporları bu kadar çok Türkiye aleyhine olmazdı.
Bakın, şimdi, siz, pembe bir tablo çizebilirsiniz ama sizin çizdiğiniz tabloyla bütün endeksler
sizleri maalesef doğrulamıyor, aksine yalanlıyor. Mesela, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 139 ülke
arasında Türkiye 117’nci. Bunu yok sayabilirsiniz, “Türkiye düşmanları.” diyebilirsiniz ama tablo
bu. Yine, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, on beş yılda yani bu Hükûmet döneminde 55 sıra
geriye gitti ve 180 ülke arasında 153’üncü. Barış Endeksi’nde keza yine öyle. Dolayısıyla bir şeyi
başardınız, Allah var, hakkınızı teslim etmek lazım -yani Hükûmet olarak söylüyorum, şahsınızla ilgili
değil- insan hakları ihlallerini Türkiye’nin bir bölgesinden aldınız, bütün Türkiye’ye yaygınlaştırdınız.
Türkiye’nin her bölgesi insan hakları ihlallerinden eşit bir biçimde yararlanıyor; hiç kadın, erkek, inanç
farkı gözetmeksizin bu ihlaller ağır bir biçimde her tarafta uygulanıyor.
Son olarak şunu söyleyeceğim Sayın Bakan: Bakın, Türkiye’de toplantı ve gösteri özgürlüğünün
olmadığının tek göstergesi var bana göre, Cumartesi Anneleri.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümleleriniz alalım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İki yıldır bir yerde oturamıyorlar. Galatasaray
Meydanı’nda, oradaki heykel tam iki yıldır tutuklu.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi, yine bir liste okuyacağım arkadaşlarımızın hazırlanmaları
bakımından: HDP’den Sayın Zeynel Özen’e söz vereceğim, ardından CHP’den Sayın Erkan Aydın’a
söz vereceğim, sonra AK PARTİ’den İsmail Güneş Bey’e, daha sonra CHP’den Süleyman Girgin
Bey’e, sonra MHP’den Olcay Kılavuz Bey’e, daha sonra İYİ Partiden Dursun Ataş Bey’e. İtirazı olan
yoksa bu listeyle bu şekilde gideceğim.
Zeynel Özen Bey, süreniz altı dakikadır.
Buyurun lütfen.
ZEYNEL ÖZEN (İstanbul) – Sayın Soylu, Alevi toplumunun temel hak ve taleplerini AİHM’in,
Yargıtayın kararlarına rağmen yerine getirmeyen iktidarınız, sizin Bakanlığınıza ait danışmanlar
aracılığıyla Alevi cemevlerini gezip “Boya, badana, demir, çimento, sandalye, masa, elektrik, su
ihtiyaçlarınız var mı?” diye soruluyor. İktidarınızın, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, Alevilerin sorunlarını
çözmek yerine, yeni oyunlar peşinde olduğu anlaşılıyor.
Alevi çalıştaylarında da yapmaya çalıştıklarınızdan sonuç alamayınca, bugün başka yöntemler
deniyorsunuz. Aldığımız duyumlara göre, Alevi cemaati başkanlığı kurmak istiyorsunuz. Aleviler,
Diyanet kurulduğundan bu yana karşı çıkmışlardır, Diyaneti inkâr ve asimilasyon kurumu olarak
görmüşlerdir. Diyanetin içinde kurulacak Alevi cemaatleri başkanlığı da aynı şeydir.
Alevi inancında, erkân yürütenler, hizmet edenler, ceme katılanlar, taliplerinden her şeyden önce
rızalık alırlar. Rızalık, Aleviliğin olmazsa olmazıdır. Siz maaşlı bir dede veya imam gönderip toplumun
rızalığı olmadan inanç hizmetleri yaptıramazsınız, Aleviler asla bunu kabul etmezler.
Alevilik kendine özgü bir inançtır, kendine özgü yolu ve ritüelleri vardır. Dedeler ve analar,
hizmet ve erkânlarını maaş karşılığında yapmazlar. Hizmet, Hak için yapılır. Hizmet yürüten mürşitler,
taliplerinin hakkullahlarıyla, lokmalarıyla yaşarlar.
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Dede ve anaları devletin memurları hâline getirmek istiyorsunuz. Pirimiz Pir Sultan’a da böyle bir
teklif yapılmıştı. Bu teklifi haram olarak değerlendirip kabul etmemiştir. Bugün de Alevilerden bu Pir
Sultan duruşunu göreceksiniz.
Buradan size soruyorum: İçişleri Bakanı olarak sizin bu süreçte misyonunuz nedir? Neden
danışmanlarınızı cemevlerine boya badana, kapı pencere sormaya gönderiyorsunuz? Alevilerin en
büyük sorununun eşit yurttaşlık haklarının gasbedilmesi olduğunu bilmiyor musunuz?
Siz dokuz yıl önce Demokrat Parti Genel Başkanıyken “Kürt sorunu, Alevi sorunu, cinsiyet sorunu
Türkiye’nin üç temel sorunudur.” demiştiniz. Peki, Sayın Soylu, zamanında çözülmesi gereken sorunları
olduğunu düşündüğünüz bu kesimleri neden bugün yok sayıp kriminalize ederek veya para pul, maaş
ve memurluk bahşederek susturabileceğinizi sanıyorsunuz? Zamanında sayıp sayıştırdığınız bir iktidara
bugün makam ve güç için biat etmenizden olsa gerek. Aynı ödüllerle Alevilerin de kandırılması için
özellikle siz mi tercih ediliyorsunuz? Hiç kusura bakmayın, Alevilerden böyle rüşvetlerle devşirecek
dönekler bulamazsınız. Alevilerin sorunlarını çözmeye niyetli ve samimi olsanız hiç böyle yollara
tevessül etmez, sadece eşit yurttaşlık kapsamında bu sorunları çok rahat çözebilirsiniz. Bu konuda
kanun teklifi de verdim. Kanunlarda ibadet merkezleri sayılırken kilise, havra, sinagog, caminin
arkasına cemevi eklenmesi gerekiyor. Alevilerin sorunlarını çözmek bu kadar basit. Biz cemevlerimizi
kendimiz yaptık, Aleviler sadaka istemiyor, eşit yurttaşlık hakkını istiyorlar.
Son yıllarda Alevilere yönelik nefret söylemleri, iktidarın beslediği kalemler ve sarayın danışmanları
tarafından bilinçli olarak köpürtülmektedir. Eski AKP Milletvekili ve Erdoğan’ın metin yazarlarından
Hüseyin Besli Akşam gazetesindeki köşesinde Kürt Alevilere “çifte kavrulmuş yalancılar” diyerek
çok net bir nefret suçu işlemiştir. Sarayın eski danışmanlarından Hayrettin Karaman da bir süre önce
“Alevilerle evlenilmez.” diye bir fetva yayınladı. Alevilere karşı işlenen nefret suçlarına karşı yargının
görevini yerine getirmemesinden ve hep cezasız kalmasından cesaret alan bu zihniyetin sorumlusu,
sırtını dayadığı iktidarınızdır.
Bu iklimden faydalanarak hayatın her alanında Alevilere yönelik artan nefret söylemleri ve
tehditler bir rutin şeklinde devam etmektedir. Bu nefret ve tehditlerin rutinleşmesinin yöntemlerinden
biri olan Alevi evlerinin işaretlenmesi vakalarına yetkililer “Sarhoş veya çocuk işidir.” diyerek bireysel
duruma indirgeme eğilimindedir. Bu rutinliğin hız kesmemesinin nedeni, kamu otoritesinin hiçbir
şekilde harekete geçmemesinden kaynaklanmaktadır. Alevilerin evlerine çarpı işareti konması ve tehdit
içeren yazılar Alevi toplumuna karşı nefret suçuna girmektedir. Bu nefret suçunu işleyenlerin üzerine
ciddiyetle gidilmemesi, faillerine ulaşılmaması, kamuoyuna bu konularda yeterli bilgi verilmemesi
ve bunu yapanların hiçbir cezai işleme tabi tutulmaması Alevilere düşmanlık besleyenlere cesaret
vermekte ve aramızda dolaşmaktadır.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Son cümlelerinizi alalım lütfen.
ZEYNEL ÖZEN (İstanbul) - Kobani protestoları ile Kerbelâ’yı bir konuşmanızda karşılaştırdınız,
oldukça doğrudur ancak Kerbelâ zulmünde zalimliği ve katliamcılığı temsil eden nasıl Yezit ise
Kobani’de bu zulmü ve zalimliği temsil eden de İŞİD ve İŞİD destekçileridir.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Zeynel Bey, süreniz dolmuştur, teşekkür ediyorum.
ZEYNEL ÖZEN (İstanbul) – Ben de teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Erkan Aydın’a söz
vereceğim.
Buyurun lütfen.
Süreniz dört dakikadır.
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ERKAN AYDIN (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Öncelikle 2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Sayın Bakan sabahki sunuşunda öyle bir tablo çizdi ki dinlerken sanki Türkiye değil de muasır
medeniyetler seviyesini aşmış bir ülkeyi dinliyoruz gibi hissettik. Ancak aynı konuşmada bir sunumu,
tarihi günler, haftalar öncesinden belli olan konuşmayı dahi bize göndermeyip neredeyse konuşmanın
sonuna doğru gelmesi de aslında içindeki ironiyi de ülkenin de nasıl yönetildiğini çok iyi gösteriyor.
Yine, oradaki rakamlar ile gerçekleri bir kez daha karşılaştıralım. Küresel Organize Suçlarla
Mücadele Raporu’nda Türkiye 193 ülke içerisinde kara para aklama, kara parayla mücadelede 12’nci
ülke konumunda; bizden geride sadece Suriye, Irak, İran, Pakistan, Myanmar falan var. Şimdi o raporda
şunu söylüyor…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Doğru değil, yalan söylüyorsun!
ERKAN AYDIN (Bursa) – “Yüksek suç yoğunluğu, düşük yoğunluklu mücadele.” diyor.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yalan söylüyorsun!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, “Yalan.” demeyelim de “Yanlış biliyorsun.”
diyelim, o belgelere bakalım.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bir derneğin raporunu…
ERKAN AYDIN (Bursa) – Sayın Bakan, bunları ben size ifade edeyim, daha sonra cevap verin.
Ben ifade edeyim, siz sonra cevap verin.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – FETÖ’cülerin sözcüsü oluyorsun!
ERKAN AYDIN (Bursa) – Hiçbir şeyin sözcüsü olmuyorum, ben uluslararası bir kurumun verdiği
raporu şey yapıyorum.
Sayın Bakanı da uyarın, laf atınca bizi uyarıyorsunuz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Herkesi uyarıyorum, herkesi uyarıyorum.
Bir belge sonuçta…
ERKAN AYDIN (Bursa) – Bir beş dakika ilave eder misiniz?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Beş dakika ilave edemem, zaten süreniz dört dakika.
ERKAN AYDIN (Bursa) – Niye? Ama polemikle gitti yarısı.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tamam, bir yarım dakika ilave ediyorum.
ERKAN AYDIN (Bursa) – Üç dakika ilave edin lütfen.
Şimdi, her konuya gelince uluslararası raporlarda “Almanya bizi kıskanıyor. Amerika’da 7 kat
enflasyon var.” diyorsunuz, işinize gelince onları alıyorsunuz, işinize gelmeyince “Bu raporlara
bakmayın.” diyorsunuz. Bunu vatandaşımız çok güzel takip ediyor, bunlar tarafsız kuruluşların.
Şimdi, yine, aynı konuda sabahtan beri konuşuluyor, Kolombiya’dan gelen 4,9 ton uyuşturucu
meselesi. Dediniz ki: “Bize bilgi gelmedi.” Kolombiya Hükûmeti ne dedi? “Biz bütün bilgileri
gönderdik.” Bu konuda İstanbul’da bir görüşme yapıldı, ne yaptınız, onları da kamuoyuna bir açıklayın
lütfen. Yani adamlar “Biz her şeyi, seri numaralarını da gönderdik.” diyor.
Yine, başka bir iddia, Aliağa’ya gelen uyuşturucu yüklü gemilerin söküm alanlarında özel
bölmeler yapılıp bu özel bölmelerde de uyuşturucu saklı alanların normal çalışan işçilerin değil, o
alanlara özel işçilerin gelip bunların çıkartıldığıyla ilgili iddialar var. Hatta, İzmir açıklarında, Tavşan
Adası yakınlarında da bu özel işçilerin gidip bu gizli bölmelerden uyuşturucuların çıkarıldığıyla
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ilgili iddialar var. Bunlar iddia, siz de çıkıp anlatın. Ve burada tabii, soru şu: Sahil Güvenlik ne iş
yapıyor? Sahil Güvenlik -size bağlı, aynı zamanda bir askerî kurum- burada yapılan bu kadar iddia
varken, tespit varken, raporlara girerken ne iş yapıyor, bunların hiçbiri tespit etmiyor mu? Sayıştay
raporlarına bakıyoruz, bu konuyla ilgili hiçbir ciddi çalışma yok. Seri numaraları, sıra numaraları
kesilen makbuzlarda silinmiş, gizlenmiş ve bunlarla ilgili de maalesef doğru düzgün bir çalışma yok
ama sorduğumuzda “Dış güçlere alet olmayın…” Zaten ne geliyor, iyi olan oldu mu sizde, kötü oldu
mu dış mihraklar.
Yine, son olarak şu sorularla toparlamak istiyorum, bitince siz kesin lütfen Sayın Başkan.
30/6/2020’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun “cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu” olarak kamuoyuna duyurduğu
operasyon zanlılarından Nevzat Kaya’nın kullandığı araçta operasyondan on gün öncesine kadar
Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu’ya ait tahsisli plaka bulunmuş mudur? Son beş yıl
içerisinde Bakanın kişisel tasarrufuyla kaç kişiye tahsisli plaka verilmiştir? Tahsisli plaka verilenler
arasında İçişleri Bakanlığı mutfağına et temin eden kasap da var mıdır diyorum.
Cevapları bekliyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, bu yemekle ilgili bir anons yapayım devam
etmeden önce. Aşağıda yemek hazırlığımız vardır ama ara vermeyeceğim ben. İsteyen aşağıya inip
yemek yiyebilir. Bir taraftan da bir simit, peynir dağıtılacak biraz sonra. İsteyen simit, peynirle idare
edebilir, isteyen arada inip yemeğini yiyip dönebilir. Böyle bir düzenimiz var. Ara vermeden devam
edeceğiz.
İnşallah saat on ikiden önce tamamlarız bu görüşmelerimizi.
Sayın İsmail Güneş, şimdi size söz veriyorum.
AK PARTİ Grubundan Sayın Güneş, süreniz on dakikadır.
Buyurun lütfen.
İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Teşekkür ederim Başkanım.
Sayın Başkanım, çok Değerli Bakanım, Bakan Yardımcılarımız, çok değerli bürokratlarımız, çok
değerli milletvekillerimiz, çok değerli basın mensuplarımız; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, Sayın Bakanım, bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Bu vatan uğruna şehadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum,
gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum.
Değerli Bakanım, tabii, ben 1990 yılında Mardin Dargeçit’te görev yaptım ve o günlerde şunu
gördük: Biz, Dargeçit’e saat üçten sonra ne girebiliyorduk, ne çıkabiliyorduk ve Dargeçit’e giderken
öğretmenlerin asıldığına şahitlik ettik. Diğer taraftan, 95-96 yıllarında Elâzığ’da Elâzığ Askerî
Hastanesinde askerliğimi yaptım ve o dönemde Aliboğazı’nda 17 askerimizi teröristler şehit etmişti ve
bugünleri asla unutamıyorum. Diğer taraftan, Aliboğazı’na girmek bizim için, askerimiz için sorundu.
Ondan sonra, Munzur Çayı’na insanların gitmesi sorundu. Bir ilden bir ile gitmek gerçekten de çok
büyük problemdi, can güvenliği sağlanamıyordu. Tabii, o günleri bilmeyen kardeşlerimiz bugünleri
değerlendirmiyorlar. Biz o günleri yaşadık. Hatta daha da ilerisine gideyim, seçim çalışmaları için bugün
ülkemizin bir parçası olan ve çok değerli olan Güneydoğu Anadolu illerine gidemeyen parti liderlerimiz
vardı. Bugün, elhamdülillah, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ve oraya
yapılan altyapı hizmetleri ve yatırımlar sayesinde ve sizin de çok büyük cesaretiniz, öngörülülüğünüz,
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bilginiz ve güvenlik teşkilatımıza sahip çıkmanız sayesinde bugün gecenin her saatinde insanlar
Ağrı’da sokağa çıkabiliyorsa, Hakkâri’de sokağa çıkabiliyorsa, Yüksekova’da sokağa çıkabiliyorsa,
Munzur Çayı’nda sörf yapabiliyorsa bunlara sebep olan AK PARTİ iktidarları ve sizin zatıalinizdir.
Şimdi, Sayın CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç dedi ki: “Sizi sevmeyenler var.” Doğru
söylüyor, doğru söylüyor Sayın Bakanım; sizi teröristler sevmiyorlar, terörist yandaşları sevmiyorlar
fakat şunu bilin ki; bu 84 milyon vatandaşımız, AK PARTİ’liler ve MHP’liler hepsi, İYİ Partililer de
dâhil, CHP’liler de dâhil sizin bu cesaretinizden ve yürekliliğinizden dolayı ve terörle mücadelede
başarınızdan dolayı sizi takdir ediyorlar ve seviyorlar Sayın Bakanım. Dolayısıyla da ben bunları dile
getirmek zorundayım.
Diğer taraftan, bugün Afrin’de, Azez’de ordumuzun olması, oradaki -tabii ki- güvenliği sağlaması
ve yurt içine gelebilecek göçmenleri sınırlaması açısından çok önemli. Burada da sizi sevmeyenler var,
yine bakıyoruz aynı kişiler sizi sevmiyorlar; uluslararası örgütler sizi sevmiyorlar, terör örgütleri sizi
sevmiyorlar, terör yandaşları sizi sevmiyorlar ama burada 84 milyonun ve oradaki gariban Suriyeli
vatandaşların sizi çok sevdiğine biz şahitlik ediyoruz Sayın Bakanım.
Diğer taraftan, şunu da ifade etmek istiyorum: Biz daha önceki yıllarda, 90’lı yıllarda hep şunu
görürdük; karakollar için şöyle bir şey söylenirdi: “Karakolda ayna var.” Bunun anlamı şuydu: Karakola
girip de işkence görmeyen yoktu Sayın Bakanım. Can güvenliği tabii ki çok önemli, o günlerde can
güvenliğini, mal güvenliğini sağlamak çok mümkün değildi. Siz karakolları şeffaf hâle getirdiniz
ve diğer taraftan insanların can ve mal güvenliğini sağlamada çok büyük adımlar attınız. Bugün
suç örgütlerinin tespitinde, onların etkisiz hâle getirilmesinde, suçluların kısa sürede bulunmasında
gerçekten de çok mesafeler katettiniz.
Diğer taraftan, uyuşturucuyla mücadelede hatta okulların etrafında uyuşturucu satanlar hakkında
güvenlik güçlerimize dediniz ki: “Bunların parmaklarını kırmazsanız size vebaldir.” Bunu yadırgayanlar
oldu ama bu çok etkili oldu, gerçekten de uyuşturucuyla mücadelede de çok etkinsiniz. Bundan da
rahatsız olanlar var. Kim rahatsız oluyor? Uyuşturucu üzerinden para kazanan terör örgütleri rahatsız
oluyorlar. Bu kadar çok yakalanmasından ve hele hele yüzde 75’inin girdiği bölgede yakalanmasından
rahatsız oluyorlar. Onlar ne kadar rahatsız olursa olsun 84 milyonun o kadar memnun olduğunu ben
ifade etmek istiyorum Sayın Bakanım.
Diğer taraftan AFAD’la ilgili… Gerçekten de AFAD tarih yazıyor. Sade ülkemizdeki olaylar değil
aynı zamanda ülke dışındaki gariban, gureba ve mağduriyete uğramış tüm vatandaşların, tüm dünya
vatandaşlarının yanında olması bakımından da çok önemli imzalar atıyorlar.
Diğer taraftan, trafik güvenliğiyle ilgili -sizler ifade ettiniz- gerçekten de hâlâ yüksek olmasına
rağmen çok önemli mesafeler katedildi. Burada İçişleri Bakanlığımız gerçekten de çok etkin ve güzel
işler yapıyor, biz de buna şahitlik ediyoruz, bunlardan dolayı sizlere de şükranlarımı arz ediyorum.
Şunu da dile getirmek istiyoruz: Tabii, bizler, halk tarafından takip edilen insanlarız ve hele hele
daha üst konumda olan insanların sözleri halkı çok daha etkilemektedir. Geçtiğimiz cuma günü burada
bir Bütçe Komisyonu üyemiz İYİ Partili Durmuş Yılmaz Beyefendi bir iddiada bulundu. Tabii, bir
iddiada bulunabilirsiniz arkadaşlar, o iddiada şöyle bir şey dedi: “Gece on ikiden sonra Resmî Gazete’yi
takip edin ve teyakkuz hâline geçin.” Bunun anlamını ben bilemedim. Herkes de bizi aradı “Ya biz
ne yapacağız, nasıl bir şey olacak?” dediler. Gerçekten de ondan sonra dolarda bir yükselme oldu.
Ben, buradan, tabii ki bunun anlamı nedir, nasıldır? Bu konuda ben Durmuş Yılmaz Bey’den bir izah
etmesini ve gerçekten de ettiğimiz sözlerin ne anlama gelebileceğine, vatandaşı nasıl etkileyebileceğine
dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum.
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Sayın Bakanım, 2022 yılına ait İçişleri Bakanlığımızın bütçesinin hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Teşekkür ediyorum Sayın Güneş.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Sayın Süleyman Girgin…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, söz hakkı doğdu.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Genel söz hakkınızı da kullanacak mısınız? Sadece…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sataşma…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Sataşma yok, bir soru sorma var Sayın Paylan, bu Komisyonu siz
yönetmiyorsunuz, lütfen.
İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Ben bir şey söylemedim ki.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Hemen hükmünüzü verdiniz.
İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Ben hiçbir şey demedim. Ben sadece “Bunun anlamı nedir?” dedim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir sataşma yok, bir izahat isteme var ama konuşma hakkınızla
birlikte kullanırsanız sevinirim.
Buyurun.
ERHAN USTA (Samsun) – İddia var Sayın Başkan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İddia değil, bir soru sordu sadece. Sataşma da yok, hakaret de
yok.
İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Ben “Bunun anlamı nedir?” dedim sadece, bir şey demedim ki.
DURMUŞ YILMAZ (Ankara) - İsmail Bey, yönettiğiniz ekonominin ne kadar güvensiz olduğunu
bilmediğiniz için sizin bunu anlamanız mümkün değil. Çok acele etmeyin, mahcup olabilirsin. Bu
kadar söylüyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Peki, teşekkür ediyorum.
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Komisyon üyemiz Sayın Süleyman Girgin…
Süreniz beş dakikadır, buyurun lütfen.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) - Teşekkürler Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, bürokratlar ve basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, Anayasa’nın 34’üncü maddesi “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” demektedir. Böylelikle, toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenlenmesinin izin alma koşuluna bağlanamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Hâl böyleyken
ne zaman barışçıl bir gösteri, bir hak arama, bir protesto olsa değişmeyen iki davranış biçimi var.
Birincisi, göstericilerin hemen polis ablukasına alınarak biber gazıyla müdahale edilmesi ve karga
tulumba gözaltına alınmaları. İkincisi, göstericilerin “terörist” ilan edilmesi. Birkaç haberle bunu
örneklemek istiyorum.
Sayın Bakan, şu haber, şu elimde görmüş olduğunuz haber, on beş yıldır kıdem tazminatlarını
alamayan Uyar Madencilik işçilerinin Ankara’daki girişinin durdurulmasının haberi. Gerek siz gerekse
partinizden birçok kişi madenci arkadaşlarımızla daha önce görüşmüş, çeşitli sözler verilmişti ancak
verilen sözler tutulmadığı gibi madencilerimiz günlerce Ankara girişinde tutularak demokratik eylem
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hakları yok sayıldı. Daha acısı, Tahir Çetin ve Ali Faik İnter adlı iki madenci arkadaşımız, Ankara
girişinde beklemenin verdiği yorgunlukla Soma’ya dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kendilerini saygıyla anıyorum.
Bilir misiniz Sayın Bakan, madenciler yerin altına girerken “Hakkını helal et.” der, çıkınca da
birbirlerine “Geçmiş olsun.” derler. Ölümün pençesindeki madencilerin hak aramasına niye tahammül
edemiyorsunuz Sayın Bakan?
İkinci haber şu Sayın Bakan: Ankara’da “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” eylemine davet açıklaması
yapan kadınlar polis müdahalesiyle yaka paça gözaltına alındılar.
Sayın Bakan, İstanbul Sözleşmesi, iktidarınız fikir değiştirmeden önce devlet olarak imzaladığımız,
arkasında durduğumuz bir sözleşmeydi. Bunu savunmanın neresi suç olabilir? Kadınların demokratik
şiddet kullanmadıkları bir açıklama neden kamu düzenine tehdit oluşturuyor? Yoksa sizin kamu
düzeninden anladığınız herkesin susturulması mıdır?
Üçüncü haber Sayın Bakan, Boğaziçinde kayyum rektörü protesto ettiği için tutuklanan 2
öğrencimiz. Kayyum rektörü eleştirdi diye, kayyumluk binasına sırtını döndü diye, slogan attı diye,
Boğaziçi öğrencileri terörize edildi, bu öğrenciler yandaş medyada şeytanlaştırıldı. 2 öğrencimiz -Caner
Ferit Özer ve Enis Berke Gök- tutuklandı.
Dördüncü haber, bu yıl hem yurt bulamadıkları için hem de kiraların çok fahiş fiyatlara yükselmesi
nedeniyle eylem yapan üniversite öğrencilerinin haberi. Bu öğrencilerimiz de çeşitli şehirlerde gözaltına
alındı.
Sayın Bakan, Boğaziçililerin neden tutuklandığını “Barınamıyoruz, yurtsuzuz.” diyen öğrencilere
neden müdahale edildiğini anlamakta zorlanıyoruz. Taş yok, sopa yok, silah yok, çevreye zarar vermek
yok; öğrenciler demokratik taleplerini dile getiriyorlar. Sizin göreviniz o öğrencileri yaka paça almak
değil; aksine, korumak.
Sayın Bakan, evrensel hukuk ilkelerini rehber edinmiş ve ideolojik tercihlerden arınmış bir kamu
düzenine ihtiyacımız var ancak bu düzeni tesis etmekle sorumlu olan İçişleri Bakanlığı koltuğunda
otururken “Biz yapalım, hukuk arkamızda gelsin.” derseniz, olaylara “bence suç gibi” hukukta yeri
olmayan bir tarzda yaklaşırsanız, kamu düzeni tesis edilebilir mi?
Sayın Bakan, diğer sorum da şu: Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana organize suç örgütü lideri
sizin ve sizinle bağlantılı kişiler hakkında çeşitli iddialarda bulunmakta. Bu yenilir yutulur cinsten
değil, hangi demokratik bir ülkede, değil bir bakanın, bir hükûmetin istifa etmesini gerektirecek
derecede ciddi iddialar varken maalesef bizde zamanaşımına bırakılıp “Nasıl olsa unutulur, gündemden
düşer.” umuduyla sümen altı ediliyor. Sayın Bakan, bu iddiaları açıklığa kavuşturmak için Bakan
kimliğinizi kenara koymanız gerekmiyor muydu? Siz bulunduğunuz makam itibarıyla açılacak bir
soruşturmayı etkileyecek bir konumdayken neden istifa ederek bu soruşturmanın önünü açmadınız?
Siz sırtınızda böyle bir kamburla göreve devam etme yolunu neden seçtiniz? Yoksa birileri sizin bu
konuyu araştırmanızı mı engelliyor? Kamuoyu vicdanında aklandığınızı düşünüyor musunuz? Sayın
Bakan, bir televizyon programında kendiniz söylediniz, 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Niçin isim
vermiyorsunuz?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) - Yüz kızartıcı bir suçun üstünü örtemezsiniz. Niye isim
veremiyorsunuz? Çünkü vesayet altındasınız.
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Sayın Bakan, son sorum şu: Korgan Kaymakamı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinden sonra
ilk mesai günü görevden alındı. Müfettişlerin Cumhuriyet Bayramı’nı en yüksek katılım ve coşkuyla
kutlamak isteyen Kaymakama, “CHP İlçe Başkanından Türk Bayrağı aldınız mı?” diye sorduğu doğru
mudur?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Şimdi Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Olcay Kılavuz’a söz vereceğim.
Buyurun Sayın Kılavuz.
Süreniz beş dakikadır.
OLCAY KILAVUZ (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, kıymetli Komisyon üyeleri, Sayın Bakan Yardımcılarım, değerli
bürokratlarımız ve basınımızın saygın temsilcileri; sizleri saygılarımla selamlıyorum.
Öncelikli olarak Türk vatanının bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk milletinin varlığı ve birliğine
saldıran kahpe terör örgütlerine karşı, yurt içi ve yurt dışında her türlü övgünün üzerinde verilen
destansı mücadelede siyasi otoriteyi ortaya koyan kararlı mücadeleyle terörün kökünün kazınmasına
ve teröristlerin bulundukları yerde imha edilmesine destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, liderimiz
Sayın Devlet Bahçeli Bey’e, Sayın Bakanım zatıalinize ve yüce Türk milletinin göz bebekleri olan
kahraman polislerimize, askerlerimize, jandarmalarımıza, güvenlik korucularımıza canıgönülden
teşekkür ediyor; güvenlik güçlerimizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle
selamlıyorum.
Büyük Türk milletinin namus ve şerefi uğruna şehadet şerbeti içen kahramanlarımızı rahmetle
ve minnetle anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğilirken, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler
diliyorum. Yüce Türk milletinin duası ve desteği; onur, gurur ve iftihar kaynağımız olan güvenlik
güçlerimizle beraberdir.
Sayın Bakanım, doğal felaketlerde, asil Türk milletinin zor zamanlarında ve ihtiyaç duyduğu
her anda gecenizi gündüzünüze katarak, samimiyetle, fedakârlıkla ve adanmışlıkla mücadeleniz için
şükranlarımı sunuyorum.
Sayın Bakanım, cesaretiniz, yürekliliğiniz, kararlılığınız; devletimize, milletimize gerçekten güven
vermektedir. Emniyet, jandarma, AFAD, Göç İdaresi ve nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirdiğiniz
başarılı çalışmalar, marka projeler için tebriklerimi arz ediyorum.
Teröristler yok edildikçe Türk vatanının, Türk milletinin düşmanları çılgına dönmektedir.
Barıştan, kardeşlikten, sözde demokrasi havariliğinden bahsedenler, insan hakları savunucuları;
hainlerle mücadele edildikçe arsızca ve alçakça ortaya çıkmakta. Kadın haklarını utanmadan dillerine
dolayanların, söz konusu şehitlerimiz, Aybüke Yalçın öğretmenimiz, Nurcan Karakaya, dağlara
kaçırılan küçük kız çocukları ve Diyarbakır Anneleri olunca riyakârlıkları ortaya çıkmaktadır. On aylık
Bedirhan bebeğimizi, masum insanlarımızı katleden namussuz teröristleri ve destekçilerini şiddetle,
nefretle lanetliyorum. Türk devleti güçlüdür, Türk milleti kahramandır. Kim ne derse desin, şehit
kanlarıyla sulanmış bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak; terör sevici hainler, terörist destekçileri
cennet vatanımızda barınamayacaktır.
Türk gençliği, asrın vebası ve felaketi olan uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla zehirlenmek
istenmektedir. En az terör kadar tehlikeli olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı, PKK, DHKP-C gibi
terör örgütlerinin en büyük finans kaynağıdır. Uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı Bakanlığınızın
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vermiş olduğu mücadele gerçekten çok kıymetlidir. Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele,
millî güvenlik meselesi olarak ele alınmalıdır. Bu mücadele; devlet, millet, aile ve sivil toplum iş
birliği ile topyekûn seferberlik ruhuyla gerçekleştirilmeli, çok yönlü ve sonuç alıcı faaliyetlerle Türk
gençliğinin damarlarındaki asil kanın kirletilmesine izin verilmemelidir.
Jandarma subay ve astsubay alımlarında yüksek lisans mezunlarına 32 yaş şartı uygulanırken,
Emniyet POMEM alımlarında yüksek lisans mezunları ve mezun durumda olanlar için de eğitim süreleri
göz önünde bulundurularak belirlenen kontenjan dâhilinde 32 yaş şartı uygulanması gençlerimizin
beklentileri arasındadır; takdirlerinize arz ederim.
Bulundukları yerlerde imanla ve cesaretle görev yapan güvenlik korucularımızın şahsınıza
olan sevgisi ve muhabbeti oldukça fazladır. Özellikle selamlarını ve saygılarını iletmek isterim.
Güvenlik korucularımızın haklı beklentileri vardır, devletimizin imkânları doğrultusunda güvenlik
korucularımızın taleplerini takdirlerinize sunuyorum.
Sayın Bakanım, CHP’li belediyelerde evlerine ekmek götürmek ve helal rızıklarını kazanmaktan
başka bir gayesi olmayan belediye çalışanlarımız; partizanca tutumlarla haksız, hukuksuz ve hiçbir
vicdan ve ahlakın kabul etmeyeceği şekilde işten çıkarılmaktalar.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
OLCAY KILAVUZ (Mersin) – İşçi kıyımları sebebiyle belediyelere yönelik denetimlerin
artırılması, yaşatılan mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.
Sayın Bakanım, bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, şimdi de İYİ Partiden Sayın Dursun Ataş’a söz vereceğim ama bir liste daha
müsaadenizle okuyayım, arkadaşlarımızın hazırlık yapmaları bakımından.
Dursun Bey’den sonra CHP Grubundan Ensar Aytekin’e, sonra HDP Grubundan Sayın Hasan
Özgüneş’e, sonra yine CHP Grubundan Faruk Sarıaslan’a, daha sonra AK PARTİ Grubundan Sayın
Fatma Aksal’a söz vereceğim.
Şimdi, İYİ Parti Grubundan Sayın Dursun Ataş’a söz veriyorum.
Süreniz beş dakikadır, buyurun lütfen.
DURSUN ATAŞ (Kayseri) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli Bakanım, değerli komisyon üyeleri, çok kıymetli milletvekilleri ve çok
kıymetli bürokratlar; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Sözlerime başlamadan önce, şehit olan tüm güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum; gazilerimize
şükranlarımı sunuyorum.
Öncelikle 2022 yılı bütçesinin milletimize ve İçişleri Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Değerli milletvekilleri, Değerli Bakanım; bizler İYİ Parti olarak biraz önce genel konuşmalarda İYİ
Partinin politikalarını, bütçeye bakışını ve genel politikamızı dile getirdik, bir kez de ben dile getirmek
istiyorum. İYİ Parti olarak biz, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, Jandarma Genel Komutanlığımızın,
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Millî Savunma Bakanlığının bütçelerine
Meclise girdiğimizden bu yana evet oyu verdik, bu bütçede de yine bu tavrımızı sürdürmeye devam
edeceğiz, bunu başında belirtmek istiyorum.
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Evet, terörle bir mücadeleniz var; takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve İçişleri Bakanlığının, Millî
Savunma Bakanlığının ve her Türk vatandaşının terörle mücadele etmesinin gerektiğine de inanıyoruz.
Ben şunu dile getirmek istiyorum: Birçok konu konuşuldu, 2016 hain darbe girişiminin üzerinden tam
beş buçuk yıl geçti, altıncı yıla girdik Sayın Bakanım. Terörle mücadelede de belli bir boyuta geldik, o
günlerde tabii ki elzemdi; şehirlerin giriş çıkışlarına ve emniyet etrafına, jandarma etrafına bariyerlerin
kurulması gerekiyordu. Bir noktaya geldik, şu günden sonra, Kayseri’den çıkıyorum, Ankara’ya gelene
kadar en az 8 noktada, 10 noktada polis ve jandarma bariyerleriyle karşılaşıyorum, şehir içerisindeki
bu bariyerler ve yollardaki bu bariyerlerin artık son bulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ülkemiz
bir Orta Doğu ülkesi görünümü içerisinde ve yollardaki bu bariyerler de emin olun ki trafik güvenliğini
artık tehdit etmeye başladı. Bu vatandaş üzerinde de bir psikolojik baskı yaratmaya başladı. Bunun ne
zaman sona erdirilmesi gerekiyor bilmiyorum ama artık sona erdirileceği vaktin geldiğini düşünüyorum;
bunu bilginize sunuyorum.
Sayın Bakanım, ben Suriyelilerle ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum. Suriyeliler konusunda
verdiğiniz rakamları biraz önce aldık fakat Millî Savunma Bakanımız da Kayseri’de yaptığı bir
açıklamada 9 milyon Suriyelinin olduğunu söyledi birkaç gün öncesinde. Bundan bilginiz oldu mu
bilmiyorum ama burada çok çelişkili ifadeler var. Türkiye’deki Suriyeli sayısını siz 4 milyona yakın
açıklıyorsunuz ama Millî Savunma Bakanımız 9 milyon Suriyeliden bahsetti. Dil sürçmesi miydi,
başka bir şey miydi, bilmiyorum, bunun açıklanması lazım.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ÇATAKLI – Suriye’de yaşayan…
DURSUN ATAŞ (Kayseri) – Millî Savunma Bakanımızın söylediği 9 milyon, siz Suriye’de
yaşayan 9 milyon olarak söylediniz; tamam, algıladık, tamam Sayın Bakanım.
Şimdi, İçişleri Bakanlığının bütçesine baktığımızda, 10 milyar 665 milyondan 14 milyara çıkıyor
fakat bu bütçe içerisinde, İçişleri Bakanlığımızın bütçesi içerisinde en fazla bütçe artırımının ise Göç
İdaresinin bütçesinin yüzde 100’lere varan artırımı olduğu dikkat çekiyor. Burada, artık Suriyelilerle
alakalı yeni bir politika geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Zamanım kısıtlı, ben oralara çok girdim
herhâlde.
Bakanım, Kayseri’yle alakalı birkaç konuya değinmek istiyorum. Kayseri’de 80 binin üzerinde
Suriyeli yaşıyor, 100-110 bin arası göçmen olduğu söyleniyor resmî rakamlarla. Burada, olayların
çok tırmandığını defalarca sizlere de ulaştırmaya çalıştık. Bunlarla alakalı bir an önce önlem alınması
gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma var mı, bunu sormak isterim.
Yine, polislerimizle alakalı “3600 gösterge geliyor.” dendi ama polislerimizin çalışma saatleriyle
ilgili ve özellikle POLSAN’la ilgili, POLSAN’ın OYAK statüsüne kavuşturulması, OYAK gibi bir
yapıyla yürümesi hakkında polislerimizden çok talep var. Böyle bir çalışmanız var mı?
Bir başka konuysa Sayın Bakanım, biz Jandarmanın, Emniyetin hep siyasetin dışında olmasını
istiyoruz. Bugün AK PARTİ vardır, yarın başka bir parti olacaktır ama devletimizi temsil eden
makamların, valiliklerin, Jandarma Genel Komutanlığının ve Jandarma komutanlıklarının, bunların
siyasallaştırılmaması lazım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
DURSUN ATAŞ (Kayseri) – Söylüyorum Başkanım.
Bir de teşekkür etmek istiyorum, memleketim olan Pınarbaşı’na -Sayın Baki Ersoy’un da
biliyorum, destekleri var- Kaymakamlık binası on beş yıldır yapılmamıştı; burayla ilgili bir ödenek
gönderdiniz, bu ödenek için teşekkür ediyoruz ama yeterli değil, bunun devamını bekliyoruz Sayın
Bakanım.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
DURSUN ATAŞ (Kayseri) – Son olarak da 2022 yılı bütçenizin Emniyet Genel Müdürlüğümüze,
İçişleri Bakanlığımıza, Jandarmamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, on dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 19.08
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 19.18
BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, 20’nci Birleşimin Dördüncü Oturumunu
açıyorum.
Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son İYİ Partiden Sayın Dursun Ataş
konuşmuştu, şimdi, CHP’den Sayın Ensar Aytekin konuşacak.
Ensar Bey, süreniz dört dakikadır, buyurun lütfen.
ENSAR AYTEKİN (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli hazırun; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, dokuz ayda 90 polis intihar etti. Polisler intihar ediyor. bu ülke için çok önemli.
Polislere savcı ayrı baskı yapıyor, amir ayrı baskı yapıyor, AKP ayrı baskı yapıyor. AKP ilçe binalarında
polislere yapılan insanlık dışı muameleler var. Görevli polis -en basitinden- kaymakam onayıyla bir
evrak dağıtacak, ilçedeki bütün siyasal partilere gidecek; bize geliyor, samimi karşılanıyor; diğer
partilere gidince samimi karşılanıyor ancak AKP’ye gidince esas duruşta bekletilmek isteniyor, bir
şey söylese sicili alınıyor. Aldıkları maaş, yaptıkları işe kıyasla en düşük seviyede olan birkaç işten
biri. Amirden baskı, AKP’den baskı, sür Çevik Kuvvete, Çevik Kuvvetteyken “Aslansınız, kaplansınız,
gazanız mübarek olsun.” deyip sal vatandaşın üstüne, içinde ne kadar öfke varsa sık biber gazını, çek
copu, sonra şiddette ileri giden ülke olunca çek kızağa, ver trafiğe.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımız hatipleri dinlemek
durumunda, konularınızı daha sonra aktarırsanız memnun olurum.
ENSAR AYTEKİN (Balıkesir) – Sonuç, bu polis bu kadar baskıyla canavara dönüşüyor.
15 Temmuz sonrası Emniyette FETÖ’cü temizliği yapıyordunuz, onları da o koltuklara siz
oturttunuz ama şimdi Emniyeti ak polise çevirmeye çalışıyorsunuz, tecrübesi olmayanları müdür
olarak atıyorsunuz. Bu da en alttaki polise mobbing olarak dönüyor ve bu mobbingin sonucunda intihar
vakaları oluşuyor.
Sarayda çalışan 1993 doğumlu polis kardeşimiz intihar etti, intihar mektubunda mobbing yapan
amirlerin isimlerini tek tek verdi “Cenazeme de İçişleri Bakanı gelmesin.” dedi. Vicdanınız rahat mı
Sayın Bakan?
Mersin Mezitli’de polis olan kardeşimiz Nagehan Ekiz, AKP ilçe binasında görevli polisin
mazereti sebebiyle iki saatliğine yerine bakıyor. Dışarıdan partiye bir kadın gelip “Nerede görevli
polis? Ben usandım polis azarlamaktan.” diyor. Bunun üzerine Nagehan kardeşimiz de “Hanımefendi,
siz kimsiniz, neden bağırıyorsunuz?” diye soruyor. Bunun üzerine kadın “Sen şimdi kim olduğumu
görürsün.” der, sicilini alır, kadın İlçe Başkanına, İlçe Başkanı Emniyet Müdürüne, Emniyet Müdürü
Şube Müdürüne silsileyle talimat yağdırır. Şube Müdürü de Nagehan kardeşimizi alıp AKP ilçe
binasına götürüp “Çabuk sekreterden özür dile!” der. Nagehan da “Ben suç işlemedim. O benden özür
dilesin, ben de ondan dilerim.” diye cevap verince İlçe Başkanı Yardımcısı “Bunların başını ezeceksin
ki karşılık veremesinler.” der. Nagehan’ı kapı dışarı ederler, bu olaydan bir süre sonra da Nagehan
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kardeşimiz intihar eder. Gencecik bir polisimiz gitti, gık demediniz, polisi başını ezmekle tehdit eden
sizin partinizin çalışanı. İçişleri Bakanının görevi oturup akşamları “tweet” atmak, muhalefete laf
yetiştirmek midir?
Gaziantep’te düğününe üç gün kala Çevik Kuvvette görevli polis niye intihar etti? O kanlı döşeğini
görünce polis intiharları araştırılsın önergesinin reddedilmesi karşısında ne hissettiniz?
Polis memuru Muhammed Arslan, Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından darbedildi, rapor aldı,
bir şey yapamadı, sürgün ve mobbingden korktu ama iki ay sonra maalesef Nizip’e sürüldü, intihar
mektubu yazdı, şükür ki intihar etmedi. O mektubu siz de okudunuz Sayın Bakan, içiniz sızladı mı
merak ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
ENSAR AYTEKİN (Balıkesir) – Emniyet Genel Müdürlüğü, 17 Haziran 2021 tarihli basın
açıklamasında polis intiharlarındaki artışı kabul ediyor, “Psikolojik destek noktası yetersiz.” diyor.
Açıkçası şaka yapıyorsunuz. Polis teşkilatını AKP’nin güdümüne soktunuz. Kendinizi devlet
sanıyorsunuz. Polise “Uyuşturucu satıcısının elini ayağını kırın.” diyorsunuz...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz dolmuştur, teşekkür ediyorum.
Sayın Hasan Özgüneş’e söz veriyorum.
Süreniz yedi dakikadır.
Sayın Özgüneş, buyurun lütfen.
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Doğrusu, bu dinlediklerimizden, duyduklarımızdan belli oranda ben kişi olarak dehşete kapıldım.
“Niye?” diyeceksiniz. Bir yabancı gelse bu Meclise diyecek ki: “İki tane ayrı devlet savaş hâlinde ve
onların temsilcileri düşmanların birbirlerine söyleyeceği her şeyi burada söylüyorlar.” Gerçekten bu dili
anlamak mümkün değildir. Bu zihniyetle Türkiye’yi yönetmek ve Türkiye’nin sorunlarını çözebilmek
de mümkün değildir. Siyaset biliminde şöyle bir şey vardır: İktidar zehirlenmesi. İşte egemenler gücü
ve sermayeyi ele geçirdiklerinde bugünkü gibi muazzam bir zehirlenmenin içerisine giriyorlar. Kim
ne derse desin gerçekler neyse o olsun görmezler. Çünkü niye? Çünkü şovenizm, çünkü duygu akla
hükmetmiş, esir almış; akıl çalışmıyor. Şimdi, bizim o tarafta bir söz söylerler, eğer birisine beddua
okursanız dersiniz ki: Birliğiniz bozulsun. AKP Hükûmeti ve yandaşları -teşbihte hata yoktur- Don
Kişot’un gördüğü her şeyi düşman ilan etmesi gibi bir şey, önce HDP düşman, ondan sonra ona
merhabayı veren CHP düşman, ardından İYİ Parti oradan geçmiş düşman, diğeri düşman, diğeri
düşman. Herkes terörist.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Siz ne yapıyorsunuz? Kendinize bakın, kendinize!
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Şimdi, böylesine bir yaklaşım sorunlu bir yaklaşım ve hiçbir şeyi
görme şansı da olmaz. Aynı zamanda bizde derler: Tilki kuyruğunu şahit gösterir. Gördük ki Sayın
Bakanın bu yıkıntılar üzerinde morale ihtiyacı var. Nedir? Türkiye’de dolar nereye gelmiş? Uluslararası
alanda -herkes burada da söylüyor- hukuk diye bir şey yok, demokrasi yok, özgürlükler yok; açlık
sefalet basmış gidiyor, zindanlar dopdolu taşıyor. Burada tilkinin kuyruğu birbirlerine lütufta bulunarak
bir kahramanlık destanı yazmaya çalışıyorlar. Aslında gerçeklikle hiçbir alakası yok. Bu bir psikolojik
sorundur.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sayın Başkanım, bu konuşan var ya hem tilki hem çakal!
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, herkese söz veriyorum. Sıra geldiğinde cevap
verelim lütfen.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Kime diyor “tilki” diye?
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Değerli arkadaşlar, şimdi, Türkiye’nin sorunları neyle çözülür;
demokratik bir zihniyetle çözülür. Türkiye’yi biz demokratik bir zihniyete, demokratik yöntemlere
çekemezsek Türkiye’nin geldiği nokta çöküştür. Kendileri söylüyorlar. “Gemi batmak üzere.”
diyor. Şimdi, bu gemiyi kim batırdı? Bugün Türkiye’nin temel sorunları demokrasi sorunudur, Kürt
sorunudur, kadın-erkek eşitliği sorunudur, inanç sorunudur, emekçilere, yoksullara bütçeden daha fazla
pay verme sorunudur. Kürt halkını, siz, dostlarıyla beraber, her seferinde solcuyu, öğrenciyi, kadını,
bilmem sokakta hak isteyeni terörize ederseniz buradan çıkış yapamazsınız. “Dışarıda düşman, içeride
düşman.” Bunun üzerine siyaset yapmak ve getirdiğiniz nokta Türkiye’nin çöküşüdür.
Bakınız, tarihten ders alın. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde Kürt halkı ile Türk halkı
Romen Diyojen’e karşı birlikte mücadele ederek Türkiye’yi, Anadolu’yu Türklere yurt edinmiştir.
Selâhaddin Eyyubî Araplarla, Türklerle birlikte mücadele ederek Haçlı’yı durdurmuş. 9’uncu Osmanlı
padişahı bölgede güç olabilmek için 26 Kürt beyine özerklik vermiş. Kurtuluş Savaşı’nda Amasya
Protokolü, belgeler, gidin inceleyin. Aha sizin akıl hocanız yazmış, Perinçek -iyi ki soldan aldınız,
belasından kurtulduk- sizi felakete götürecek. Bunu size söyleyeyim. Ama tek yaptığı şey, güzel
belgelerle bir şeyler ortaya koymuş. Amasya Protokolü’nde ne diyor? Kürtlerin ve Türklerin oturduğu
coğrafya, ateşkes döneminde, Osmanlı döneminde olan coğrafya bizim Millî Misak’imizdir, üzerine
yemin edilmiş. Peki, Mustafa Kemal sınır belirlerken Antakya’dan, Halep’in kuzeyinden Deyrizor,
Musul, Süleymaniye, Kerkük. Peki, Rojava ve Musul eyaleti Misakımillî içinde mi?
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Ne anlatıyorsun sen? Kime ne söylüyor?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Mustafa Bey, size söz vereceğim o zaman fikirlerinizi söyleyin.
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Değerli arkadaşlar, El Cezire komutanına Atatürk’ün belgesidir.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Kürtler bizim kardeşimizdir, ayrıştırma!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Mustafa Bey, size söz vereceğim o zaman ifade edin fikirlerinizi
lütfen.
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – El Cezire komutanına Atatürk’ün gönderdiği Meclis kararı, diyor
ki: “Kürdistan’da adım adım özerklik kabul edeceğim.”
Şimdi, siz geldiğiniz nokta itibarıyla Kürt dilini asimile ediyorsunuz.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Kürtler bizim kardeşimizdir, ayrıştırma! Ayrıştırma!
Ayrıştırma!
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Sayın Başkan, neden müdahale etmiyorsunuz?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Söylüyorum defalarca.
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Siz Kürt halkına bakın…
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Türk Kürt kardeştir, bunu bozan kalleştir!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Mustafa Bey, size söz vereceğim o zaman ifade edin fikirlerinizi
rica ediyorum.
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Anayasa’da 42’nci maddede ne diyorsunuz? “Türkçe’nin dışında
bir dil kabul edilemez.”
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Ayrıştırma!
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Mustafa Bey, söz isteyin, söz vereyim, fikirlerinizi ifade edin.
Söz isteyin. Ama karşılıklı konuşma usulümüz yok, söz isteyin verelim.
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Şark Islahat Planı’nda, belediyede, sokakta, orada burada Kürtçe’yi
yasakladınız, cezaevlerinde yasakladınız. Bizim değerli insanlarımızın heykellerini yıktınız, levhaları
indirdiniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, son cümlelerinizi alalım.
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Tek yapılacak şey vardır: Demokratik ulus temelinde Kürt sorunu,
inançlar sorunu, bütün sorunları çözerek… Savaşla değil, savaşla siz Rojava’yı ve güney Kürdistan’ı
ele geçiremezsiniz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz tamamlanmıştır.
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar…
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Kürtler bizim kardeşimiz, ayrıştırma! Ayrıştırma!
Ayrıştırma! Ayrıştırma! Kürtler sizden nefret ediyor.
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Sen kimsin?
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Kürtler sizden nefret ediyor!
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Sen kimsin? Senin iki kuruşluk değerin yok!
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, çalışmaya devam etmemiz lazım. Herkes
fikirlerini tutanaklara geçiriyor. Kimin ne düşündüğünü milletimiz görüyor. Son kararı, takdiri de
milletimiz yapacak ama bu tartışmalarla gidersek biz bu işi bitiremeyiz.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Erol Bey, müdahale etsenize.
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Ne konuşuyorsun be!
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ne bağırıyorsun ya, niye bağırıyorsun?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sükûnete davet ediyorum herkesi.
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir sakin olalım. Sesimizi yükselterek sözümüzü yükseltmiş
olmuyoruz.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Sürekli müdahale edildi, sürekli. Bir kere uyarmadınız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uyarıyorum ben, herkesi uyarıyorum ama değerli milletvekilleri
her zaman beni dinlemiyorlar. Kusura bakmayın. Ben herkesi de uyarıyorum.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan, “güney kürdistan” diyor, saçma saçma konuşuyor.
HÜSEYİN KAÇMAZ (Şırnak) – Hoşunuza gitmiyor, kabul etmiyorsunuz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir dinleyebilir misiniz?
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir dinleyelim arkadaşlar?
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İsterseniz ara verelim, tekrar gelelim.
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Bir dinleyebilir misiniz?
Tekrar ifade ediyorum. Herkese söz veriyorum, herkes kendi sırası geldiğinde fikirlerini ifade
ediyor ama temel değerler noktasında da tavrımızı her defasında ortaya koyup kayıtlara da geçiriyoruz.
Tarihî analizlere ben bir şey diyemem, kim nasıl yaparsa yapar, tarihçiler yapar, siyasetçiler yapar, tarihi
herkes kendisine göre yorumlayabilir ama bugün modern Türkiye Cumhuriyetinde demokratik hukuk
devletinde eşit vatandaşlık temelinde bütün etnik grupları mezhepleri, dinleri kucaklayan bir çerçevede
devam ediyoruz, böyle de yolumuza devam edeceğiz diyorum.
Fazla da uzatmak istemiyorum.
Şimdi, CHP Grubundan Sayın Faruk Sarıaslan.
Faruk Bey, süreniz dört dakikadır.
Buyurun lütfen.
FARUK SARIASLAN (Nevşehir) – Sayın Bakan, Nevşehir’de İl Genel Meclisi ve Belediyede
yapılan usulsüzlük, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırmakla ilgili geçenlerde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunda bir konuşma yaptım. Burada İl Genel Meclisinin köy yollarını yaparken
nasıl usulsüzlüklere karıştığını, müteahhitle nasıl hareket ettiğini detaylı bir şekilde anlattım. Aynı
konulara girmeyeceğim. Fakat buradan Vali Hanım’a teşekkür ediyorum. Bu anlattığım konularla ilgili
gerekli incelemeyi yapmış, soruşturma başlatmıştır ama müteahhit hakkında henüz savcılığa bir suç
duyurusunda bulunamamıştır.
Sayın Bakan, İl Genel Meclisi Başkanına siz Hacıbektaş’ta kullanılmak üzere 5 milyon TL para
gönderdiniz bundan üç ay önce. İl Genel Meclisi Başkanlığı sizin bu göndermiş olduğunuz 5 milyon
TL’nin 2 milyon 132 bin 160 TL’sini, Hacıbektaş Belediyesinin altyapımında kullanıldığı hâlde, geriye
kalan kısmını iç etti, akıbetini bilmiyoruz. Sizin gönderdiğiniz paranın… Sayın Bakanım, dinlerseniz
anlatacağım. Sizin gönderdiğiniz paranın İl Genel Meclisi toplantısındaki tartışmalarının bende videosu
var, telefon numarası verirseniz size o videoyu göndereceğim. Orada geçen konuşmada -sanki bu para
Yunan adalarına gidecek ya da Yunanistan’a yatırımda bulunulacak, altyapısı yapılacak- İl Genel
Meclisi Başkanı diyor ki: “Ya, o da bizim partiden değil ama olsun Başkanımızın da sözünü yerine
koymamak için yüzde 40’ını kullanalım.” Bunların videosu bende var. İl Genel Meclisindeki AKP’li
biri devreye giriyor “Yok, yok, yüzde 30’unu kullandıralım.” diyor Sayın Bakanım, bunlar babasının
parasını mı kullandırıyorlar? Padişah da ulufe mi dağıtıyorlar? Hacıbektaş Belediyesine gönderilen 2
milyon 800 bin TL’nin hesabının mutlaka ama mutlaka sorulması gerekiyor. İl Genel Meclisi Başkanı,
utanmadan, sıkılmadan Hacıbektaş’ta kullandığı 2 milyon 800 bin TL için “Altyapılarının tamamını biz
yaptık.” diye basına açıklamalarda bulunuyor. Umarım bunların hesabını sorarsınız.
Sayın Bakanım, yine Nevşehir Belediyesinde… Arkadaşlar, hani denir ya “Rüşvetin belgesi olur
mu?” diye, işte size belgesi, hemen verebilirim. Cam işletme atölyesi ekipmanlarıyla ilgili bir ihale açmış
Nevşehir Belediyesi. Umarım, siz diğer belediyelerde uyguladığınız görevden alma işlemini burada da
uygularsınız. Burada adres belirtilmiş, adres. Diyor ki: “Bu alınacak malzemeler Murano Adası’ndan
ithal edilmiş olacak.” Ben Murano Adası’nı ilk defa duydum. Demek ki Nevşehir Belediyesinde her
yeri gezen, dolaşan arkadaşlarımız var. Ben bunun üzerine Belediye Başkanını aradım. Dedim ki, sizin
yapmış olduğunuz usulsüz bir ihale. “Ben hemen yetkili arkadaşlardan ihale şartnamesini getirtiyorum.”
dedi, hemen getirtti, aradı beni, “Özür dilerim, yanlışlık olmuş, biz bu ihaleyi iptal ediyoruz.” dedi.
Şimdi, ben size bu ihalenin şartnamesini gönderen bir iş adamının sözlerini okuyorum. “400’ü aşkın el
aleti ve makine üretmekteyiz ve tek yerli üretici biziz. Çin’de yapılan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
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FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Zaman yok.
Netice itibariyle, en sonunda diyor ki ; “Belediye yetkilileriyle görüştüm. ‘Hepsi haklısınız ama
yukarıdan geldi, yapacak bir şey yok.’ dedi.” diyor. Sayın Bakanım, yukarıdan kim emir veriyor
Nevşehir Belediye Başkanının hangi malzemeleri kimden alacağına?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz dolmuştur, teşekkür ediyorum.
FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Umarım bu konuları araştırırsınız. Diğer belediyelerdeki
görevden alma hassasiyetinizi burada da gösterirsiniz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, şimdi bir sıralama daha okuyayım
hazırlanmanız bakımından.
Şimdi, sırada ilk söz AK Parti Grubundan Fatma Aksal Hanımefendi’nin. Sonra MHP Grubundan
Ahmet Özyürek Bey; salonda mı acaba? Yok. Atlayayım o zaman yani listede adı var ama kendisi yok
şu anda. HDP Grubundan üyemiz Sayın Erol Katırcıoğlu’na söz vereceğim. Sonra CHP’den Sayın
Süleyman Bülbül’e, daha sonra AK PARTİ’den Sayın Salih Cora’ya söz vereceğim.
Şimdi Sayın Fatma Aksal’a söz veriyorum.
Sayın Aksal, süreniz beş dakikadır, buyurun lütfen.
FATMA AKSAL (Edirne) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, 2022 yılı bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.
Merkezinde insanın olmadığı hiçbir işin hayırlı neticeler doğurması mümkün değildir düşüncesini
kendine şiar edinen Bakanlığınız ve bağlı birimlerinizle kadına yönelik şiddetle mücadelede üstlendiğiniz
aktif rol ve çabalarınızı takdir ediyoruz. Güçlü kadın, güçlü Türkiye hepimizin ortak hedefidir. Kadına
yönelik şiddetle mücadelede kararlı ve taviz vermez duruşunuz sayesinde kadınlar kolluk güçlerine
daha kolay ulaşabilmekte ve kendilerini daha güvende hissetmektedirler. Bu yönde çok güçlü yasalara
sahip olsak da siyasi irade olmadan bunları uygulamaya geçirmemizin mümkün olmayacağını hepimiz
biliyoruz. Kadınlarımız şiddete uğradıklarında ilk başvurdukları kurum ALO 112’yle, KADES
uygulamasıyla, polis merkezleri ve jandarma karakollarıyla, şiddet mağdurlarını daha etkin korumak
için hayata geçirdiğiniz elektronik kelepçeyle, devletin şefkatini, koruyuculuğunu ve kollayıcılığını, en
önemlisi kadının yalnız olmadığını gösteren İçişleri Bakanlığımızdır. İçişleri Bakanlığımızın 1 Ocak
2020 tarihli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi’nde mağdur kadının Emniyet birimlerindeki
iş ve işlemleri ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. “Sıfır tolerans” ilkesi gereği yapılan her işlemin
kayıt altına alınması sağlanmıştır. “Kadına Yönelik Şiddet Olayları Kayıt Formu” adlı kayıt belgesiyle
kadının durumuyla ilgili her türlü bilgi, ilerideki tahkikatlara esas olmak üzere bu konuda eğitim almış
hassas Emniyet mensuplarımız tarafından doldurulmakta ve bu form sayesinde mağdur kadınlarımız
hakkında daha sağlıklı tedbirlere karar verilebilmektedir. İçişleri Bakanlığımız, Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ve
mevzuat kapsamında yürüttüğü çalışmalarla önemli başarılara imza atmaktadır. Bu kapsamda, 20202021 yıllarına dair Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın tamamına yakını 2020
yılı sonunda gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı başında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi
yayınlanmış, kollukta uzman birimler oluşturulmuş, 2015 yılında 81 il merkezinde kurulan aile içi ve
kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirlikleri, 31 Ocak 2020’de aldıkları bir kararla, ilçe düzeyine
genişletilmiş ve Türkiye genelinde 1.102 şube müdürlüğü ve amirliği kurulmuştur.
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Olaylarla hızlı mücadele edebilmek ve ihbarları kolaylaştırmak için hayata geçirilen Kadın
Acil İhbar Sistemi (KADES) uygulaması şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından
indirilmiştir. Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması amacıyla elektronik kelepçe uygulaması
hayata geçirilerek İçişleri Bakanlığı bünyesinde bin kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi
kurulmuştur. Paris’te düzenlenen Akdeniz Parlamenter Asamblesi 15’inci Genel Kurulu Toplasında
Covid-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamasıyla aile içi şiddetle mücadele
ödülüne KADES’in layık görülmesi bizi onurlandırmıştır.
Sayın Bakanım, sizin nezdinizde tüm Bakanlık personeline kadına yönelik şiddetin önlenmesi için
yürüttükleri mücadele için bir kadın ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak teşekkür
ediyorum. Terörle mücadelede, göç meselesinde, yaşadığımız afetlerde, ülkenin huzur ve güvenliğinin
sağlanması konusunda gösterdiğiniz mücadeleye bizler şahidiz.
2022 bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, Başkan olarak içeriye girmemem lazım ama bu mühim bir mesele: Simit ve
peynir. Hâlâ gelmedi, uyarıyorum arkadaşları, biraz daha gecikirse farklı tedbirler almak zorunda
kalabiliriz. Simit ve peyniri bir an önce bekliyoruz.
Şimdi Sayın Erol Katırcıoğlu’na söz veriyorum.
Buyurun Sayın Katırcıoğlu.
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN (Tekirdağ) – Un çuvalları almış başını gidiyor.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan…
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN (Tekirdağ) – Un çuvalı olmuş 300 lira.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, Erol Hoca’nın süresini yeniden başlatalım lütfen. Simit
meselesi biraz dağıttı ortalığı.
Buyurun.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, değerli Bakan Yardımcıları, bürokratlar, basın mensupları; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Ben konuşmama Sayın Cumhurbaşkanının çok sık söylediği ve çok da önemsediği bir cümleyle
başlamak istiyorum. Özellikle son günlerde çok tartışmalı bir ifadesi, diyor ki: “Enflasyon dediğiniz
şey bir sonuçtur, asıl sebep faizdir.” Yani “Enflasyonu engellemek istiyorsanız faizi düşürmeniz lazım.”
diyor. Değerli arkadaşlar, ben bu cümleyi başka bir biçimde ifade etmek istiyorum: Türkiye’de şiddet
bir sonuçtur, sebep eksik demokrasidir.
Şimdi, bu Mecliste -aşağı yukarı üç buçuk yıl oldu- hep tartışıyoruz, terör merör vesaire söyleniyor,
işte “PKK’ya bilmem ne de…” falan filan deniyor fakat hiç kimseden şunu duymadım: “Ya, bu terör
niye var Allah aşkına? Ne oldu da bu ülkede terör var?” Şimdi, bu soruyu sormadığınız zaman esas
itibarıyla, tıpkı enflasyon-faiz arasındaki ilişki gibi, olayı anlayamazsınız ve anlayamıyorsunuz da
zaten. Kusura bakmayın ama bunu böyle söylemek ihtiyacı hissediyorum çünkü burada benim partime
ilişkin olarak ifade edilen cümleler asla kabul edilebilir cümleler değil. Sizler Halkların Demokratik
Partisiyle ilgili olarak bir kanaate sahip olabilirsiniz. Tabii ki bizim partimizin üyesi değilsiniz, bizim
partiye sempati duymayabilirsiniz ama değerli arkadaşlar, eğer oynadığımız oyun bir demokrasi
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oyunuysa demokrasi oyununda düşmanlara yer yoktur, ancak rakiplere yer vardır; dolayısıyla da bizler
fikirlerimizle farklı farklı yerlerden farklı şeyler söylüyoruz ama söylediklerimiz esas itibarıyla, kırıcı
olmaktan çok, düşündüğümüz, gördüğümüz gerçekleri ifade etmek üzerine oluyor.
Şimdi, ben size söyleyeyim, tekrar edeyim söylediğimi, Sayın Bakan da dinliyordur inşallah:
Türkiye’de “terör sorunu” diye ifade edilen sorunlar -genel olarak “şiddet” diyelim biz buna- şiddet
bu ülkede bir sonuçtur, neden değildir. Bu işin nedeni açıkçası -ve altını çizerek söylüyorum- eksik
demokrasidir çünkü Türkiye hiçbir zaman demokrasiyi sağlamış bir ülke olamadı. Dolayısıyla da
hâlâ, şu anda bile eksik demokrasinin sonuçlarını yaşıyoruz. Şimdi, eksik demokrasi… “Nedir
bunların sonuçları?” diye bakarsanız, terörizmden söz ettim ama aynı zamanda ekonomik krizden de
söz etmemiz lazım. Yani, cümlemi başka biçimde tekrar edecek olursam: Bugün eğer ekonomik kriz
yaşıyorsak, eğer bugün siyasette şiddet yaşıyorsak veya ülkede genel olarak şiddet yaşıyorsak bu, bütün
bunlar eksik bir demokrasi olmamızdan kaynaklanıyor; dolayısıyla da bunun çözümü, demokrasinin
çıtasını yükseltmekten, demokrasinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktan geçiyor. Şimdi, dolayısıyla da
biz bunları konuşmuyoruz. E, ne konuşuyoruz? Konuştuğumuz konular, işte, demin karşılıklı olarak
atıştığımız konular: “Öyle dedin, böyle dedin.” Arkadaşlar, yani, farklı düşünebilirsiniz ama bu farklı
düşünmemizi illa bir düşmanlık hâline getirmemiz gerekmiyor.
Şimdi, ben buradan baktığımda, Bakanlığın bütçesiyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bakanlığın
bütçesi artıyor yani geçen seneye göre bildiğim kadarıyla yüzde 30 civarında bir artış sergiliyor; yani,
enflasyonun yüzde 20 olduğunu düşünürseniz enflasyonun üzerinde bir artışı var bütçenin. Peki, genel
olarak baktığımızda, “güvenlik harcamaları” diye baktığımızda, arkadaşlar, ben 246 milyar 376 milyon
lira olduğunu görüyorum ve bu, toplam bütçenin de aşağı yukarı yüzde 15’ine denk geliyor. Yani eğer
ülkenizde demokrasi eksikse güvenlik harcamalarınızı arttırmanız lazım, güvenlik harcamalarınızı
arttırdığınız zaman da ekonomik krize girme ihtimalini yaratıyorsunuz demektir ki benim anladığım
kadarıyla bugünkü ekonomik krizin temel sebebi terör de değildir, ekonomik aktörlerin yaptıkları da
değildir; doğrudan doğruya eksik bir demokrasiye sahip olmamızdandır; dolayısıyla da sorunu ortaya
yanlış koymayalım ve yanlış konuşmayalım.
Şimdi, ben bir başka değişkene bakmaya çalıştım: Mesela personel sayısı. Şimdi, dağıtılan
kitapçıkta da gördüm; 600 bin personeli var anladığım kadarıyla Bakanlığın. Değerli arkadaşlar, bu
çok büyük bir rakam.
Bakın, ben birkaç tane ülkenin şeyini… Almanya’da güvenlik güçleri 279 bin kişi; Fransa’da
283 bin kişi; hatta Amerika’da 700 bin kişi, 300 milyonluk bir ülkede. Dolayısıyla da eğer ülkenizde
eksik demokrasi var ise -ki var- o zaman güvenlik harcamalarınız da güvenlik personeliniz de fazla
olacak demektir ki durum da budur. Dolayısıyla da bu meselelerin aşılması, bu meselelerin giderilmesi
doğrudan doğruya eksik demokrasiyi giderebilecek politikalara önem vermemizden geçiyor.
Değerli arkadaşlar, Kürt sorunu konusu, biliyorsunuz, hepimiz de biliyoruz, bu meselede en
önemli sorunlardan bir tanesi. Ben esas olarak Kürt sorununun, Türkiye açısından baktığımızda,
demokrasi sorununun 1’inci halkası olduğunu düşünüyorum. Yani, başka biçimde söyleyecek olursam:
Kürt sorununu çözememiş bir ülke asla ve asla demokrasisini tamamlayamaz. Şimdi şöyle bir şey var,
mesela arkadaşlarımız çok sıklıkla şunu diyorlar: “Ya, bu ülkede Türk-Kürt kardeştir, Alevi-Sünni de.”
Arkadaşlar, kusura bakmayın ama kardeşliğin olmadığı bir yerde bunu söylemek, zaten kardeşliğin
olmamasını sağlamaya çalışmak demektir.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kim kardeş değil?
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Bu söylem çok enteresan yani.
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EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Bir dakika müsaade edin.
Bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bu nasıl bir şey, söyleyeyim. (Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sıra size gelecek, o zaman söylersiniz ama
karşılıklı konuşmayalım.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Bir dakika ekleyin lütfen Başkan.
Eşitliğin olmadığı bir yerde herkes eşittir demek, aslında eşitsizliği desteklemek demektir.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kim eşit değil?
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ben size sayayım, arkadaşlarımız deminden beri sayıyorlar.
Yani bu ülkede Kürtler kardeş midir gerçekten?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Elbette kardeştir, size göre değil midir?
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) - Değil miyiz?
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Gerçekten kardeştir.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Değildir, kardeş olsa zaten problemimiz olmaz..
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, ağır gelebilir sizlere fikirler ama sıranızı
bekleyip cevap vereceksiniz.
Rica ediyorum...
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Bizim Halkların Demokratik Partisinin var oluş sebebi bu
ülkede insanlar arasında eşitsizliğin var olmasıdır, gruplar arasında, kimlikler arasında eşitsizliğin var
olmasıdır. (Gürültüler)
Şimdi şunu söylüyorsunuz: “Sünni-Alevi eşittir.” Peki, kardeşim niye cemevlerine izin
vermiyorsunuz ya? Niye cemevlerini ibadethane olarak kabul edemiyorsunuz? (Gürültüler)
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Hocam, nerede izin verilmiyor?
SALİH CORA (Trabzon) - Ayrışma yapıyorsunuz.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Arkadaşlar, tekrar edeyim, anlayamıyorsunuz galiba, kusura
bakmayın ama ayrışmanın gerçekte olduğu bir yerde “Ayrışma yoktur.” demek, ayrışmayı teşvik etmek
demektir, desteklemek demektir; sizin yaptığınız budur.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) - Size göre.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Bize göre ne var? Görüyorsunuz her yerde ne olduğunu.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz dolmuştur -bir iki cümleyle- müdahale olduğu için yarım
dakika veriyorum.
Buyurun.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Cumartesi Anneleri Galatasaray’da niye oturamıyorlar?
(Gürültüler) Diyarbakır Annelerinden bahsediyorsunuz, peki, barış anneleri AKP’nin önünde oturmaya
kalktı da niye engellendiler?
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Diyarbakır Annelerini ziyaret ettiniz mi? Ben ettim, ben anneyim.
SALİH CORA (Trabzon) – Ayrımcılık yapıyorsunuz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, size de söz vereceğim.
Sayın Çalık, size de söz vereceğim, o zaman ifade edin.
Sayın Cora, sıra geldiğinde ifade edelim fikirlerimizi.
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EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Siz biliyorsunuz, işte ayrımcılık budur. Bakın, farkında
değilsiniz, yaptığınız iş ayrımcılığın bizatihi kendisidir. Bu iktidar “Türkiye’de ayrımcılık yok.”
diyerek ayrımcılığı teşvik eden bir iktidardır.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet artık son cümlenizi alalım.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Dolayısıyla gerçekleri konuşmak istiyorsanız, bu ayrımcılık
neden var, ne yaparsak çözülür, benim işaret ettiğim gibi, eksik demokrasi nasıl çözülür meselesine
kafa yormamız lazım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi...
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Arkadaşlar, başka türlü bu meseleyi çözemezsiniz. Herkes
aklını başına alsın. Bu ülkede kardeşiz diyoruz, kardeş olmayı çok istiyoruz. Dolayısıyla da kardeş
olmanın koşullarını yaratmamız lazım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Erol Bey, bitti, oldukça aştınız sürenizi, rica ediyorum...
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ama yaptığınız iş, “Kardeşlik var.” diyorsunuz ama öte
yandan da...
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Mikrofonunuzu kapatmak istemiyorum, rica ediyorum, artık
tamam, süreniz doldu.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Bir dakika müsaade edin.
...Sayın Akşener’e “Burası kürdistan.” diyen adamı ertesi sabah apar topar götürüyorsunuz, nasıl
kardeşlik bu?
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Sayın...
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan...
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Garo Bey, sabırlı olun.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, bir konuda söz istiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hiç konuşmadınız siz, bir cümle buyurun.
II.- AÇIKLAMALAR (Devam)
4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, dışarıda çalışan lüks araçlara ilişkin açıklaması
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Benim sizden istirhamım, şu an olursa hakikaten çok değerli ve kıymetli olacak, şimdi ben
dışarıdan yeni geliyorum, aşağı yukarı 20-30 tane lüks araç, tüm şoförler araçlarında oturuyorlar,
araçlar çalışıyor, o akaryakıta yazık günah, içeride yerler var, orada otursunlar. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir görevlimiz bu işe baksın lütfen.
Uyardığınız için teşekkür ediyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan...
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Usul hakkında mı Garo Bey?
Buyurun.
5.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Komisyon Başkanının, sürekli telefonla konuşan
İçişleri Bakanını konuşmaları dinlemesi yönünde uyarması gerektiğine ilişkin açıklaması
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, Sayın Bakan sürekli telefonla konuşuyor, sürekli
bürokratlarıyla istişareler yapıyor.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Ne yapsın?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, yılda bir gün hesap veriyor, milletvekilleri konuşurken
böyle davranmamalı.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan burada ve dinliyor, kusura bakmayın yani olabilir,
hepimiz insanız, bana da bazen telefon geliyor, size de geliyor. Lütfen ama...
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, şunu söylüyorum: Bugün Sayın Bakanın hesap verme
günü, bu anlamda dinlemesi gerekir. Kapanışta bir süre verirsiniz kendisine. Böyle bir çağrı yapın
milletvekillerini dinlesin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bugün öyle bir süremiz yok, bugün çok geç saatlerde...
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ama Sayın Başkan, uyarmanız gerekir.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Keşke herkes süreyi etkin kullansa, o zaman dediğinizi
yapabilirdim ama bugün yapamayacağım, kusura bakmayın.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, uyarmanız gerekir, telefonla konuşma yeri değil
burası.
IV.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER (Devam)
A) KANUN TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)
a) İçişleri Bakanlığı (Devam)
b) Emniyet Genel Müdürlüğü (Devam)
c) Jandarma Genel Komutanlığı (Devam)
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı (Devam)
d) Göç İdaresi Başkanlığı (Devam)
e) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(Devam)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi Süleyman Bülbül Bey.
Buyurun.
Süreniz dört dakikadır.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Sayın Bakan, ülkemizde anayasal hak ve özgürlükler
kullanılamıyor. Kolluk kuvvetlerinin ölçüsüz müdahalesi, hukuka aykırı gözaltılar ve insan hakları
ihlallerinde umursamaz tavrınız biliniyor. İnsan hakları ihlallerinin en yaygın olduğu dönemlerden biri
sizin Bakanlık döneminiz oldu. Ülkede vatandaşlar toplantı ve gösteri hakkını kullanamıyor, sekiz ayda
251 toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale edildi. Anayasa madde 34 der ki: “Herkes önceden izin
almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” Bu hakkın 251
kere yerine getirilmesine müdahale ederek ihlal ettiniz. Bunun yanında, Anayasa madde 22 “Herkes
haberleşme özgürlüğüne sahiptir.” der. Anayasa madde 28 “Basın hürdür, sansür edilemez.” der; bunları
da sayısız kez ihlal ettiniz hem de bunu bir genelgeyle kılıf uydurarak yaptınız. Danıştay eylemlerde ses
ve görüntü alınmasını engelleyen genelgenin basın özgürlüğünü kısıtlayıcı yönde kural ve sınırlamalar
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getirmeye çalıştığına, Anayasa’nın 7 ve 13’üncü maddelerine aykırı olduğuna hükmetti ve iptal etti
yani sizin “Siz yapın, hukuk arkadan gelir.” mantığınız arkadan gelen hukukla hiç oldu. Her ne kadar
Sayın Adalet Bakanı “Olmaz böyle şeyler.” diyorsa da sizin hâlâ hukuk bilmez tavrınız devam ediyor.
Sayın Bakan, bir diğer konu, emniyet teşkilatı içindeki tarikat yapılanması. “FETÖ’yü temizledik.”
diyorsunuz, bu sefer menzilciler ortaya çıkıyor. Bu iddiaları araştırmak yerine iddiaları yazan gazeteciler
hakkında suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Bu, tıpkı soru önergelerini de yanıtsız bırakmanız gibi.
Neyin ortaya çıkacağından endişelisiniz? Neden iddiaları araştırmak yerine gazetecileri susturmaya
çalışıyor, haberlere erişim engeli getiriyorsunuz? Sayın Bakan, Nurcu akımdan gelen okuyucular,
yazıcılar ile Nakşi akımdan gelen Süleymancılar ve Menzilcilerin emniyet içinde örgütlendikleri
iddiaları araştırıldı mı? Her 3 atama ve terfi sırasında Menzil cemaatinden doğrudan ve dolaylı gelen
referansların kabul gördüğü iddiaları araştırıldı mı? Bu iddialar hakkında suç duyurusu değil, sizden
bir açıklama bekliyoruz.
Sayın Bakan, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezinin tespitlerine göre 2020
yılında resmî gözaltı yerlerinde en az 192 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmıştır, 1
kişi ise gözaltında şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Bu sayı 2021 yılının ilk beş ayında en az 86
kişidir. Sayın Bakan, gözaltılarda iddia edilen işkence ve diğer kötü muamelelerin yaşandığı iddiaları
araştırılmış mıdır? Şüpheli ölümler hakkında bir tahkikat yürütülmüş müdür, neticeleri nedir?
Sayın Bakan, Boğaziçi öğrencileri ve ülke genelinde “Barınamıyoruz.” barışçıl eylemi yapan
öğrencilere yönelik gerçekleştirilen gözaltılarda öğrencilere şiddet uygulandığına dair somut veriler
bulunmaktadır. Anayasa’ya aykırı bir şekilde kamu görevlisinin hukuksuz eylemleriyle ilgili bir
soruşturma başlatılmış mıdır?
Sayın Bakan, 27’nci Dönemde milletvekilleri tarafından İçişleri Bakanlığına toplam 5.078 önerge
verilmiş, 22 Kasım 2021 yani bugün itibarıyla 2.726 önerge cevaplanmamıştır yani yüzde 53,6’sı
cevaplanmamıştır. 166 adet önerge zamanında cevaplanmış, yüzde 3,26; 2.135 adet önerge süresi
geçtikten sonra cevaplanmıştır, cevaplar da bellidir. Cevap verdiniz ama cevap niteliği olmayan bir soru
önergesine örnek de tarafımdan İçişleri Bakanlığına “Son beş yıl içerisinde kolluk güçleri için alınan
biber gazı miktarı nedir?” diye sormuştum, cevabınız ise şu oldu: “Yeterli miktarda.” Türkiye Büyük
Millet Meclisini hiçe sayarak, Bilgi Edinme Kanunu’nu ihlal ederek Anayasa’nın 98’inci maddesini
ihlal ediyorsunuz. Bu usulle Meclisi itibarsızlaştırıp denetim yollarını tıkıyorsunuz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) - Sayın Bakan, suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında kırmızı
bülten ne zaman çıkarılmıştır? Peker’in Türkiye’ye iadesi için hangi ülkeler nezdinde hangi girişimler
yapılmıştır? Sayın Bakan, suç örgütü lideri Sedat Peker’in YouTube adlı video paylaşım platformu
üzerinden açıklamalar üzerine 9 Mayıs 2021 günü açıklama yapan İçişleri Bakanlığı organize suç çetesi
sözde yöneticisi…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Değerli arkadaşlar, şimdi…
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Cümlemizi bari bitirelim burada yani bir yasama faaliyeti
gerçekleştiriyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Buyurun söyleyin. Son cümle diye defalarca uyarıyorum ama çok
sayıda söz talebi var Süleyman Bey. Siz de her gün gelip burada konuşuyorsunuz ve söz veriyorum.
Bitirmemiz lazım, yarın başka bir bakanlık var, çalışmamız lazım.
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SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Bitirmeme müsaade bile etmiyorsunuz, süreme ekleme
yapmıyorsunuz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Öyle bir usulümüz yok, sadece gruplar adına konuşanlara biraz
müsamaha ediyorum, diğer arkadaşları uyarıyorum, size de aynısını yaptım.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Adil davranmıyorsunuz, bir milletvekilinin sözünü
kesiyorsunuz, yazık.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Hiç öyle değil, tamamen adaletli, eşit davranıyorum.
Sayın Salih Cora, buyurun.
SALİH CORA (Trabzon) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Değerli Bakanım, Bakan Yardımcılarımız, Komisyonumuzun değerli milletvekilleri; hepinizi
saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanlığımızın 2022 yılı bütçe görüşmelerinin müzakerelerinin hayırlı
olmasını diliyorum.
Türkiye’nin güvenliğini, barışını, huzurunu korumak için terörle amansız bir mücadele ortaya
koyan, bir afet olduğunda canhıraş bir mücadeleyle gece gündüz demeden olay yerinden ayrılmayan ve
yaraları sarmaya çalışan, uyuşturucu tacirlerine hiçbir şekilde göz açtırmayan, suç örgütlerine yönelik
tarihin en büyük operasyonlarını gerçekleştiren, kadına karşı şiddeti önlemeyle ilgili geliştirdiği
uygulamayla uluslararası kuruluşlar tarafından başarı ödülü alan bir Bakanlığın bütçe görüşmelerinde
terör örgütlerine karşı iki kelam etmeyen, teröriste hâlâ “terörist” diyemeyen, belediye araçlarıyla
hendek, çukur açan, bu şekilde hareket eden belediye başkanlarına eleştiri dahi getiremeyenler,
uyuşturucu tacirlerinin karargâh olarak kullandıkları metruk binaların derhâl yıkılmasını talep etmek
yerine koruma ve kalkan oluşturan…
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Biz ne anlatıyoruz, sen ne anlatıyorsun.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sıra size geldiğinde cevap verirsiniz, rica
ediyorum. Artık yoruldum bu uyarıyı yapmaktan. Herkes kendisine sıra gelince fikirlerini söylesin,
karşılıklı konuşma usulümüz yok, rica ediyorum.
SALİH CORA (Trabzon) – Sayın Başkan, biz “terör” deyince, “terörist” deyince ses HDP’den
çıkıyor, buna şaşırmamak gerekiyor.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Başka bir şey…
SALİH CORA (Trabzon) – Yine, değerli arkadaşlar, firari bir müfterinin iftiralarını siyaset konusu
yapmaya çalışan kifayetsiz muhterislerin ve yine her afet olduğunda sadra şifa bir söz, çözüm üretmek
yerine felaket tellallığı yapanların tek bir amacı vardır: Hükûmetimizin direncini kırmak, mukavemetini
kırmak, Bakanlığın motivasyonunu bozma çabasıdır. Bugün burada yapılan konuşmaların özeti bu
manadadır, bu minvaldedir. Bu, esasında siyaset sahasına mayın döşemektir; bu, esasında kirli bir
düzenektir ama biz artık şunu gördük: Terörle mücadele sadece dağda elinde silahı olanı etkisiz hâle
getirmekle olmuyor. Uluslararası güçlerin maddi ve manevi desteğiyle terör devleti kurmaya çalışanları
sınır ötesindeki operasyonlarla çökertmekle yetinilmemeli. Biz artık meşru zemin gibi görünen
alanlarda hukuk, insan hakları, demokrasi şemsiyesi altında beşinci kol faaliyeti güdenlerle terörle
mücadele babında mücadele etmeliyiz. Biz artık “PKK’yı, PYD’yi sırtımıza dayadık.” diyenlerle
de; 6-7 Ekim olaylarında partisini toplayıp halkı kamu binalarını yakıp yıkmaya davet edenlerle de;
çukurlarda, hendeklerde Mehmetçik’i şehit eden teröristleri gözlerinden öpen, onları selamlayanlarla
da; “PKK/PYD terör örgütü değildir.” diyenlerle de; Afrin Harekâtı’nı işgal olarak yorumlayanlarla da;
PKK’lı teröristlerin SİHA’larla vurulmasını alçaklık olarak değerlendirenlerle de; teröristi “aktivist”

133

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 4

diye bu yüce çatı altında basın odasına alanlarla da; terörist cenazesine katılıp taziye çadırı kuranlarla
da; tezkereye “hayır” deyip PKK elebaşılarının takdirlerini kazananlarla da topyekûn mücadele etmek
zorundayız. “Libya’da ne işimiz var?” diyenlerle de Karabağ’daki mücadelemizi karalayanlarla da
mücadele etmek zorundayız.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Ne yapacaksın?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sıra size geldiğinde fikirlerinizi söylersiniz.
Aynı şeyi, başkalarının size yapmasını istemediğiniz hususları siz de başkalarına yapmayın lütfen.
Herkes sırasını bekleyecek, sırası gelince fikirlerini ifade edecek.
SALİH CORA (Trabzon) – Evet, Sayın Bakanım, biliyoruz, sizin terörle cesur ve kararlı
mücadele etmenizden rahatsız olanlar vardı. Hakkâri’nin çocuklarıyla geçen günlerde baba evlat gibi
şakalaşmanızdan, onlarla cümbüşünüzden gocunanlar var. Kato’da, Gabar Dağı’nda Mehmetçiklerle
sabahlamanızdan dolayı keyfi kaçanlar vardır. Tunceli Munzur’da rafting, Şırnak’ta off-road,
Yüksekova’da piknik yapmanızdan özellikle terörden medet umanların ciddi hazımsızlıkları var.
Diyarbakır’ın yeniden ihya olmasından; Ağrı’da tekstil fabrikası açılmasından; bölgenin terör değil,
turizm güzergâhı olmasından, iş ve istihdam kapısı olmasından hayıflananlar vardır. Tüm makamları,
unvanları elinizin tersiyle itip görevinizden affınızı istediğinizde 3 milyon kişinin “tweet” atmasından size
“Dur, gitme.” demesinden, teveccüh göstermesinden dolayı elbette şaşırıp kalanlar vardır. Ne yaparlarsa
yapsınlar ne düşünürlerse düşünsünler, bizi bu kutlu mücadelede alıkoymaya çalışanlara asla prim
vermeyeceğiz. Diyarbakır Annelerinin HDP il binası önündeki haklı feryatlarına bikayıt kalmayacağız.
Eren’e sıkılan hain kurşuna, Yasin Börü’nün vahşice katledilmesine, Necmettin Öğretmene, Aybüke
Öğretmene ve nicelerine karşı yapılan hainliklere bir daha asla fırsat vermeyeceğiz; bu cibilliyetsiz
terör güruhuna yeniden nefes aldırmayacağız. Onun için doğru bir yoldayız, kutlu bir mücadelenin
içerisindeyiz; güçlü, müreffeh ve her yönüyle kendine yetebilen bir Türkiye’nin arifesindeyiz. Artık
bir eşikteyiz, geri dönülemeyecek bir yoldayız. Bu nedenle bu mücadeleyi çok daha iyi bir şekilde
yorumlamamız gerekiyor. Bugün emperyalist güçlerin Orta Doğu’da umduklarını bulamamasını, bugün
Fransa’nın DAEŞ’ten, Amerika’nın PKK’dan, PYD’den umudunu yitirip Balkanlarda üs kurmasını çok
iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu dünyanın yeniden şekillenmeye çalışıldığı bir dönemde
Türkiye’nin de yapmış olduğu mücadeleyi takdir edemeseniz dahi en azından saygı göstermenizi
bekliyoruz.
Değerli Bakanım, bu duygularla bütçenizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Şimdi Sayın Durmuş Yılmaz, İYİ Partiden Komisyon üyemiz.
Buyurun lütfen.
Süreniz on dakikadır.
DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan, sunumunuzun 34’üncü sayfasında, doğu illerimizden Ağrı ve Van’dan gelen
uyuşturucularla ilgili olarak bir değerlendirme yapıyorsunuz ve bu değerlendirmeye göre de önceki
yıllara göre girişin yüzde 75’ini kaynağında tespit ettiğinizi ve dolayısıyla da mücadelenizin daha etkin
bir şekilde devam ettiğini söylüyorsunuz. Fakat bütün buna rağmen, devamında, gerek kenevirde,
eroinde, esrarda, Captagon ilacında vesairede de -bu yüzde 75’lik girişin kaynağında kurutulmasına
rağmen- yıllık bazda yapılan yakalamaların arttığını söylüyorsunuz. Şimdi, ben buradan şuraya gelmek
istiyorum: Yani ülkemiz yolgeçen hanına dönmüş; dolayısıyla özellikle bu uyuşturucuyla ilgili olarak
Türkiye hedef alınmış gibi görünüyor. Bu, içeriden mi, dışarıdan mı? Tabii, onu da bilemiyorum.
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Şimdi, bugün yapılan konuşmalarda öyle iddialar ortaya atıldı ki uyuşturucu konusunda, nüfus
ticareti konusunda, rant konusunda, yolsuzluklar, kaçakçılık, kaybolan silahlar, hukukun üstünlüğü,
insan hakları vesaire konusunda o kadar büyük iddialarda bulunuldu ki insanın bu iddiaların karşısında
nutku tutuluyor açıkça söylemek gerekirse.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Yalan, yalan.
DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Normal işleyen bir demokraside, size yöneltilen bu soruların,
“belge” diye gösterilen belgelerin doğru veya yanlış olduğu ortaya çıksa, bunlar ispat edilmiş olsa, bir
tanesi bile doğru olsa hiçbir siyasi oturduğu makamda oturamaz. Normal işleyen bir demokraside işlerin
böyle çalışması lazım ama maalesef, şu anda siz bütün bunlara, bu iddiaların hepsine, oturduğunuz
yerden Sayın Bakan, “yalan” dediniz, “yalan” dediniz, “yalan” dediniz ve biraz sonra, konuşmalar
bittikten sonra yapacağınız kapanış konuşmasında da bu iddialara cevap vereceğinizi söylediniz.
Ben birey olarak, aklımı ve vicdanımı kontrol ederek söylenenleri aklımın ve vicdanımın terazisinde
tartıyorum “Bu bir iftira mı, yalan mı?” İftira da olsa kötü, yalan da olsa kötü. Dolayısıyla bizim
hedeflememiz gereken şey, doğru nedir, hakikat nedir, onu görmemiz lazım. Peki, nereden göreceğiz
biz bunu, bu hakikati? Bunu bağımsız yargının yapması lazım, bağımsız mahkemelerin olayın meydana
geldiği anda geçerli olan meri mevzuat çerçevesinde bu iddiaları gündemine alıp değerlendirmesi ve
oradan yaptığı inceleme sonucunda da topluma “Doğrudur, yanlıştır.” diye bir şey söylemesi gerekir.
Fakat biz bugün böyle bir şey yapmıyoruz; biz muhalefet olarak iddia ediyoruz, siz de “yalan”
diyorsunuz ve başka delil…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sizden örnek alarak…
DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – “Açıklamalarımız da var.” diyorsunuz. Dolayısıyla bu işlerin
çözülebilmesi için sizin bu işi yargıya havale etmeniz gerekir ama siz diyeceksiniz ki: “Ben İçişleri
Bakanıyım, Adalet Bakanlığı bana bağlı değil.” Adalet Bakanı olsanız bile yargıya emir veremezsiniz,
vermemeniz lazım. Dolayısıyla sizden şunu bekliyoruz biz, ben şahsen bir yurttaş olarak şunu
bekliyorum: “Böyle böyle iddialar var, bu iddialar son derece yaralayıcı ve ciddi demokrasilere de
yakışmıyor. Dolayısıyla yargıçlarımızın, özellikle cumhuriyet savcılarımızın faaliyete geçerek resen
bunu araştırmaları gerekir.” diye bir demeç verin, onların önünü açın. Onlar bu araştırmayı yapsınlar
ve topluma dönüp desinler ki: “Şu iddia doğru, şu iddia yanlış.” Ama böyle bir şey söz konusu değil.
Dolayısıyla buradan bir sonuca gidemiyoruz. Biz, 2021 yılında, 2022 yılı bütçesini görüşürken aynı
iddiaları tekrar ediyoruz, 2023’te de bu iddialar aynen ortaya gelecek. Ta ki ne zamana kadar? Ya siz
bunun önünü açacaksınız, hukuk, yargı bunu değerlendirecek ya da iktidar değişikliği olacak, yeni
gelen iktidar yine o günkü meri mevzuat çerçevesinde hukukun önünü açacak, bunu değerlendirecek ve
topluma bunun neresi yanlış, neresi doğru, hak mı, hakikat mi, iftira mı, yalan mı, buna karar verecek…
Yani şu anda bir yere gidemiyoruz. Sizden istirhamım, hukukun önünü açın siyaseten -yani dediğim
gibi, Adalet Bakanı değilsiniz, olsanız da talimat vermeniz doğru değil zaten- bitsin demeç verin
“Bunu araştırın.” deyin ve oradan da yargıçlar ve de savcılar bir inisiyatif alsınlar ve bu işi bir sonuca
bağlasınlar.
Sayın Başkan, teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, teşekkür ediyorum. Vakti tasarruflu kullanımınız için ayrıca
teşekkür ediyorum.
Şimdi Sayın Emine Gülizar Emrecan…
Daha önce beş dakikanızı devretmiştiniz. Süreniz beş dakikadır.
Buyurun lütfen.

135

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 4

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, değerli bakanlık bürokratları; öncelikle hoş geldiniz.
DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Sayın Bakan, bunların hepsinin yargıdan aklanması lazım…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Değerli arkadaşlar, Emine Hanım’a söz verdim. Emine Hanım’ın
süresini baştan başlatalım.
Buyurun Emine Hanım.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Yani susmadan başlayamam Sayın Başkan. Konuşma
bitmeden başlayamayacağım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Değerli arkadaşlar, Emine Hanım’a söz verdim. Lütfen!
Emine Gülizar Emecan, buyurun lütfen.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Öncelikle, Bakanlık bünyesinde görev yapan, özellikle
terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize emekleri ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyor,
şehitlerimizi saygıyla anıyorum.
Ben, öncelikle, kadına şiddetin önlenmesi konusuna değineceğim. Türkiye’de hiçbir iktidar
döneminde kadınların can güvenliği, yaşam hakları, eşit bir birey olarak var olma hakları bu kadar
tehdit altında olmamış, kadınlar bu denli şiddete uğramamış ve öldürülmemişti. Kadın cinayetlerinde
yaşanan artış tesadüfi değil, iktidarınızın politikalarının bir sonucudur ki biz onun için “Kadın cinayetleri
politiktir.” diyoruz. Ama siz, İçişleri Bakanı olarak “Nereden çıktı bu şiddet?” diyebiliyorsunuz. Bakın,
İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir erkeğin kararıyla çıkıldı. Sözleşme yürürlükteyken bile sözleşmeye
uyulması yönündeki çağrılarımıza kulak tıkıyor “Kadınlarımızı biz koruruz.” diyordunuz. Hadi
koruyun, niye koruyamıyorsunuz? Tayyip Erdoğan “Bizim kendi yasalarımız yeterli.” diyor ama
6284 sayılı Yasa’yı da tam ve etkin kullanmıyorsunuz. Karakola sığınan kadına “Kocandır, eve git.”
deniliyor. Uygulama eksiklikleriyle katiller de cesaretlendiriliyor.
Sunumunuzda birçok uygulamadan bahsettiniz ama yetmiyor Sayın Bakan, yetmez. Yine
sunumunuzda, kadına yönelik şiddet politikanızdan da bahsettiniz, hatta şiddeti oluşmadan önlemek
gibi. Yine sunumunuzda “2018’den bu yana 209 bin personel eğitim aldı.” diyorsunuz. Peki, Denizli’de
23 yaşındaki Şebnem Şirin, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek
öldürüldü. Olay sırasında çıkan sesler nedeniyle komşularının polisi aradığını, polisin de eve geldiğini
ve kapıyı çalmakla yetinip “Ses yok.” diyerek geri döndüğünü, ailenin avukatı Osman Tabu’nun
açıklamalarından, sonradan öğreniyoruz.
Şimdi, merak ediyorum, eve gittiğinde Şebnem Şirin’in hayatta olup olmadığını tespit etmesi
gereken, görevini yapmayan polisler hakkında bir soruşturma açıldı mı Sayın Bakan? Bu polisler,
eğitim aldığını bahsettiğiniz polisler miydi? Ama görevi ihmalde bile asıl sebep ne biliyor musunuz?
Onlara bu sorumluluk ve yetkiyi tam olarak hissettirmeyen sizin politik yaklaşımlarınız. Öyle değil mi?
Diğer yandan, kadınlar yaşam haklarını savunup hukuk, adalet talep ederken sizin talimatınızla
güvenlik güçleri tarafından coplarla dağıtılıyor, meydanlarda saçlarından, yerlerde sürükleniyor.
Gücünüz kadınlara mı yetiyor diye sormak istiyorum. Bakın, Kocaeli’de sokakta uğradığı saldırı sonrası
hastanede yaşam savaşı verirken bu sabah kaybettiğimiz daha 16 yaşındaki Ayşegül Aydın’la birlikte
geçtiğimiz altı günde 9 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Bu kadar kadın öldürülürken siz, geçen
sene, elinizi sallayıp erkeklere “Ayıptır, ayıp!” demekle görevinizi yaptığınızı mı zannediyorsunuz?
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Artık, toplumu patlama noktasına getiren kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda ne tür
önlemleri almayı düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum. Bu alanda ayırdığınız bütçe de yeterli mi
diye soralım.
Şimdi, Sayın Bakan, çocuk istismarının önlenmesi ve erken evliliğin, zorla evlendirmenin önüne
geçilmesiyle ilgili, dört yıl önce, Recep Akdağ başkanlığında 6 bakan -içinde siz de varsınız- bir heyet
oluşturdunuz, Meclisteki tüm siyasi parti gruplarını gezdiniz. 28 Şubat 2018’de bizim grubumuza
geldiniz, bu konuya ön koşulsuz destek verdik; Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir iç komisyon
oluşturduk ve AKP heyetine ön açıcı bir rapor sunduk. Sayın Akdağ, grubumuza, on gün gibi kısa bir
süre içinde eylem planını ve bu kapsamdaki yasal düzenlemeleri Meclise getirmeyi planladıklarını
söyledi. Şimdi sormak istiyorum Sayın Bakan: Kaç on gün geçti, kaç on ay geçti? Bu çalışmanın akıbeti
acaba ne oldu? Çocuk istismarına karşı, kadın cinayetlerine karşı ne yaptınız?
Sürem bitmeden bir konuya daha değineceğim Sayın Bakan. Bütçenizi ve kadrolarınızı, mesainizi
kendi özel siyasi hesaplaşmalarınız için de kullanıyorsunuz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) - Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi
adımı atsa yetkilerinizi adaletsiz kullanıp engelleme peşinde koşuyorsunuz; soruşturma açıyorsunuz,
astıklarını toplatıyorsunuz, bağışlarına el koyuyorsunuz ama yolsuzluk soruşturmalarına tek bir işlem
dahi yapmıyorsunuz. Evet, ne oldu el koyduğunuz 35 yolsuzluk soruşturması? Açıklayabiliyor musunuz
bunu?
Peki, 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu siz kendiniz söylediniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Emine Hanım, süreniz dolmuştur.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Altı ay oldu. Neden kim olduğunu açıklamıyorsunuz
diye sorarak…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uzatamıyorum süreleri, kusura bakmayın, çok sayıda arkadaşımız
var.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkürler, sağ olun.
Şimdi, AK PARTİ Grubundan Öznur Çalık Hanım hazırsa söz verebilirim.
Öznur Hanım, buyurun lütfen
Süreniz beş dakikadır.
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim.
Değerli Bakanım, çok kıymetli Komisyon üyelerimiz, çok kıymetli bürokratlarımız, basın
mensuplarımız; İçişleri Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, Kıymetli Bakanım, Türkiye’nin baş belası terörle ve terörizmle, PKK’yla, DEAŞ’la,
FETÖ’yle tarihte benzeri görülmemiş bir mücadele sergileyen bütün kahraman güvenlik güçlerimizi
ve Başkomutanımız başta olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu, kıymetli kolluk
kuvvetlerimizi, bürokratlarımızı, Jandarmamızı, polisimizi, bekçilerimizi, her birisini sevgi, saygı,
muhabbetle selamlıyorum.
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Şüphesiz ki Kıymetli Bakanım, bu destansı mücadeleyi veren kahramanlarımızı çekemeyenler
olacak. Başarılı olmasını istemeyen bir güruh her zaman oldu, bundan sonra da olacak. Hem içeride
hem dışarıda herkes bunların kim olduğunu çok iyi biliyor. Ancak daha çok beklerler; bu ülkeyi seven
milletimizin duaları, bizlerin duaları kahraman güvenlik kuvvetlerimizledir. Rabb’im ayaklarını taşa
değdirmesin ve muzaffer eylesin.
Kıymetli Bakanım, değerli bürokratlarımızla birlikte güvenlik güçlerimiz bir taraftan terörle
mücadele ederken bir taraftan da terörün en büyüğü olan kadına yönelik şiddetle mücadele ediyorsunuz.
Biraz evvel dinlediğim milletvekili arkadaşlarımızdan, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede kolluk
kuvvetlerimizin göstermiş olduğu üstün gayret, çaba ve başarıyı canıgönülden kutluyorum. Devletin
şefkatini, koruyuculuğunu kollayıcılığını, en önemlisi yalnız olmadığını insan odaklı yaklaşımlarınızla
çok net gösteriyorsunuz. Özellikle 6284 sayılı Yasa’nın uygulanması için göstermiş olduğunuz çaba
tüm kadınlar ve bizler tarafından çok net bir şekilde bilinmekte. İçişleri Bakanlığımızın birimleri,
kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğu ve kültürümüze, inancımıza, geleneğimize tamamen
aykırı olduğu, toplumun geleceği için bir tehdit unsuru olduğu bilinciyle hareket etmekte ve başlatmış
olduğunuz KADES uygulaması Kıymetli Bakanım, sadece Türkiye’de değil dünyada da çok net bir
şekilde takdir ediliyor. Daha üç gün evvel İtalya’dan almış olduğunuz ödül, kadına yönelik şiddetle
mücadelenin en önemli nişanesidir. Ben, bu vesileyle, sizi ve KADES konusunda mücadele eden
bütün ekibinizi bir kez daha kutluyorum. Aynı zamanda, İspanya’da yapmış olduğumuz ziyarette
İspanya güvenlik güçlerinin KADES uygulamasıyla ilgili söylemiş oldukları cümleleri de bir kez
daha Komisyonumuzun huzurunda ifade etmek isterim. Ve KADES uygulamasının dışında, elektronik
kelepçe, aile içi şiddete karşı olayların kayıt formu, kayıt ve risk değerlendirme formları, izleme
ve değerlendirme komisyon toplantıları yapıyorsunuz. Özellikle, Emniyet Genel Müdürlüğümüz,
Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde büro, kısım amirlikleri ve şube müdürlüklerinin kurulması
çok önemli adımlardı.
Biz kadına yönelik şiddeti hep birlikte sonlandırmak için mücadele ederken, bütün kadınlara
yapılan şiddeti buradan bir kez daha kınarken, özellikle Diyarbakır Annelerimizin uğramış olduğu
şiddeti bir kez daha şiddetle kınıyorum. Diyarbakır Annelerimizi çocuklarından ayıran terör örgütünü
bir kez daha lanetliyorum. Şiddetin en büyüğünü Diyarbakır’daki annelerimiz, annelerinden ayrılan kız
çocuklarımız görüyor. Dağa kaçırılarak tecavüz edilen, cinsel istismara maruz kalan çocuklarımızın
maruz kaldığı şiddetle mücadeleye de herkesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak eylem planı
içerisinde olan herkesi de davet ediyorum.
Sayın Bakanım, sadece kadına yönelik şiddetle mücadelede değil, terörle mücadelede değil aynı
zamanda milletimizin yaralarını sarması konusunda da İçişleri Bakanlığımızı bir kez daha kutluyorum.
24 Ocak 2020’de Malatya’da yaşamış olduğumuz depremde, “Devlet nerede?” cümlesini hiç duymadan,
dört saat içinde bakanlarımızla birlikte Malatya’daydınız, Doğanyol’daydınız. Ve bugüne kadar AFAD
başkanlarımız başta olmak üzere, 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralarımızı sarmak üzere emek çeken
bütün bakan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alayım.
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Devlet yumruğunu terör örgütlerine, şefkat elini milletimize
göstermekte.
Ben her birinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim Bakanım
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi, dört isim okuyacağım değerli arkadaşlar, sırasıyla söz
vereceğim. HDP Grubundan Sayın Mahmut Toğrul, CHP Grubundan Sayın Hüseyin Yıldız, AK PARTİ
Grubundan Sayın Ekrem Çelebi ve yine CHP Grubundan Sayın Yunus Emre, bu 4 arkadaşımıza söz
vereceğim.
Erhan Bey, siz söz istediniz mi?
ERHAN USTA (Samsun) – Evet Başkanım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – O zaman Erhan Bey’i de ilave ediyorum. Erhan Usta Bey de İYİ
Parti Grubundan Komisyon üyemiz.
Sırayla söz veriyorum.
Mahmut Toğrul Bey, süreniz beş dakikadır.
Buyurun lütfen.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Başkanım, biraz sonra lütfen.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hazır değilseniz geçelim.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Evet.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hüseyin Yıldız Bey’e söz vereyim o zaman.
Buyurun Hüseyin Bey.
HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Değerli milletvekillerim, Sayın Bakan, Bakan Yardımcılarım, çalışan personel; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
İçişleri Bakanının görevi 84 milyonun güvenliğini, mal güvenliğini korumak. Ama maalesef
2016’dan beri, Sayın Soylu İçişleri Bakanı olduktan sonra can ve mal güvenliğimiz ortadan kalktı.
Bugün üzülerek söylüyorum, maalesef hangi olayın altını kaldırsak o olayın arkasında Sayın İçişleri
Bakanı. Başta söylüyorum, Genel Başkanımız Ankara Çubuk Akkuzulu köyünde cenazeye katılırken
inek hırsızlarına sahip çıkan İçişleri Bakanı var ve altına baktığımız zaman, bu işin organizatörü
ve haberi olan İçişleri Bakanı. Diğer taraftan baktığımızda, yine, milletvekillerini rahatlıkla tehdit
edebiliyor, vatandaşları tehdit edebiliyor.
Sayın Bakan, siz İçişleri Bakanısınız, bizim can ve mal güvenliğimizi korumak üzere bir makamda
oturuyorsunuz ama vatandaşın can ve mal güvenliğini maalesef ortadan kaldırıyorsunuz.
Sayın İçişleri Bakanı, daha önce de burada, defalarca, sizden önceki Turizm Bakanı bütçesinde
de söyledim. Turizm Tanıtma Ajansı kuruldu. Bütün turizm paydaşları kendi ceplerinden ödedikleri
paralarla yurt dışına milyon dolarlık reklamlar verdiler turizmi geliştirelim diye. Ama maalesef sizin
talimatlarınızla, gelen bir turisti bile sorgulamadan içeri attınız ve milyon dolarlık yaptığımız yani sizin
Turizm Bakanının yaptığı o reklamların maalesef hepsi çöpe gitti bir hareketinizle çünkü araştırmadan,
soruşturmadan bu olaya el atarak sorgusuz içeri attınız ve dünyada maalesef “ti” hâline geldik.
Sayın Bakanım, ikinci bir sorum: 2018 yılında Peker hakkında organize suç örgütü lideri olmaktan
bir soruşturma başlatıldığını, devamında ise üç ay kadar önce yani 2021 yılının başında kendi
talimatıyla bu dosyanın işleme konulduğunu söylemiştiniz. Peker hakkındaki dosyanın üç yıl boyunca
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde herhangi bir işlem görmeden tutulmasının nedeni nedir? Bunu kim
sağlamıştır? Bu siyasi bir karar mı olmuştur, yoksa İstanbul polisinin içinde suça bulaşmış ve Peker’le
bağlantılı kişiler mi vardır? Sayın Bakanım, bu soruların cevabını bekliyoruz.
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Sayın Başkan, biliyorsunuz, Türkiye’de aşağı yukarı 6 milyon göçmen var. 2021 Aralığından
itibaren genel bütçede göçmenlere ne kadar bütçe ayrılmıştır? 2022 yılında genel bütçede göçmenlere
ne kadar bütçe harcaması öngörülmektedir? İki, göçmenlerin ve özelde de Suriyeli sığınmacıların
ağırlığının çocuk ve genç nüfustan oluştuğu dikkate alındığında, bu özel grubun sağlık ve eğitimine
harcanan bütçe miktarı ne kadardır, 2022 yılı bütçesinde ne kadar bütçe harcaması öngörülmektedir?
Sayın Bakanım, daha önce de defalarca gündeme getirmemize rağmen, sizin genellikle buraya
gelen maddelerin yani kokain, eroin, esrarın ülkeye girmemesi için mücadele etmeniz gerekirken
maalesef sizin döneminizde Türkiye Cumhuriyeti gri listeye alındı. Bu gri listeye alınmanın nedenini
siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz; sizin başarısızlığınızdan dolayı bu gri listeye girdik.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlenizi alayım.
HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Tabii, bu, bu nedenle bu ülkenin de maalesef yurt dışında değer
kaybettiği anlamına geliyor. Siz baronlarla oturduktan sonra, siz onlarla beraber poz verdiğiniz zaman
hangi Emniyet müdürü, hangi memur, hangi polis bunlara işlem yapar?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz tamamlanmıştır Sayın Yıldız.
HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ –Mahmut Bey, hazır mısınız?
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Hazırım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Peki, HDP Grubundan Sayın Mahmut Toğrul, buyurun.
Süreniz beş dakikadır.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Teşekkürler Başkan.
Hazırunu saygıyla selamlıyorum.
Ben, alışılmışın dışında, Süleyman Soylu’yu tebrik ederek başlamak istiyorum. Süleyman Soylu,
zamanında, 6 Mart 2009 tarihinde “Bu iktidarı altı ayda hurdaya çıkaracağım.” demişti, gerçekten
Bakanlığı döneminde yapmış olduklarıyla iktidarı hurdaya çıkarmayı başardı.
24 Şubat 2009’da “Ben altı ayda bu Tayyip Erdoğan’ın hakkından gelmiyor muyum, paçasını aşağı
almıyor muyum, onu kırmızı kartla oyun dışına bırakmıyor muyum; görün, bakın bakalım.” demiştiniz.
Bakanlığınız döneminde Erdoğan’ın paçasını aşağı çektiniz, geldiğimiz gün itibarıyla AKP’yi kırmızı
kartla oyun dışında bırakmaya çok yakınız.
Yine, Demokrat Parti Genel Başkanı olduğunuz dönemde Denizli’de yapmış olduğunuz bir
konuşmada AKP’ye ve Tayyip Erdoğan’a “Gününü göstereceğiz, bu milleti AKP’den kurtaracağız.”
demiştiniz; yapmış olduğunuz tüm hukuksuzluk ve icraatlarınızla bu milleti Allah’ın izniyle AKP-MHP
ittifakından kurtarmaya yakınız.
Sayın Bakan göreve geldiği andan itibaren ülkeyi kaosa sürüklemek için elinden gelen her şeyi
fazlasıyla yaptı, yapmaya da devam ediyor. Tüm varlık nedenini partimize zulüm uygulamak üzerine
kurmuş durumda. Partimiz HDP’nin kazanmış olduğu 65 belediyenin 48’ine kayyum atadı, 6’sının
mazbatasını vermeyerek belediyelerimizi gasbetti. Başta milletvekillerimiz, belediye eş başkanımız
olmak üzere, binlerce kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Anayasal haklar yerle bir edildi, eylem ve
etkinlik yasakları zirve yaptı. Hele hele en can alıcı olanı ise kolluk kuvvetlerinin faili olduğu hak
ihlalleri diz boyu; polis şiddeti ve kolluğun öldürme olayları her gün Bakan tarafından çiğce savunuluyor.
Kısacası, şahsınız öyle bir iki değil, yüzlerce yanlış yapıyor. Bundandır ki biz Bakanlığınızı “İçişleri
Bakanlığı” değil “suç işleri bakanlığı” olarak görüyoruz ve hakkında cumhuriyet tarihinde bu kadar
tezvirat olan bir Bakan olmadı, bu çete gruplarıyla, mafya gruplarıyla bu kadar anılan bir Bakan olmadı.
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Bakın, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin üniversitesine kayyum atanması üzerine öğrencilere
şiddet uygulandı, gözaltına alındı, en önemlisi, bilim yuvası üniversitenin kapısına kelepçe vurdunuz.
Tarihe, “Üniversiteye, bilime kelepçe vuran Bakan” olarak geçtiniz, bundan kuşkunuz olmasın.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Kaç öğrenci vardı orada?
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Bakın, hukukun üstünlüğü listesinde 139 ülke arasında
117’nci sıraya gelmişsek gerçekten hakkınızı yemeyelim, çok fazlası emeğiniz var bunda, bu sırada
olmamızda. Tüm bu yapılanlar ülkeye yoksulluk olarak, geçim sıkıntısı olarak yansıyor. Geldiğimiz
noktada dolar kuru 11,5 lira olmuş, 11,5 lira. Vatandaş geçinemiyor, feryat ediyor, ülkede demokrasi
yok, hukuk yok, adalet yok ama Bakan bunların hiçbiriyle ilgili değil, her şeyi “terör” kavramının
altına sığdırarak her yaptığını sanki meşruymuş gibi gösteriyor. Ben buradan Bakana sormak istiyorum:
Hukuk gerçekten sizin için bir şey ifade ediyor mu? Hukuk gerçekten devletin içinden alınırsa geriye ne
kalır? Geriye bugün yaşadığımız enkaz kalır, çürümüşlük kalır, çözülmüşlük kalır.
Şimdi, tüm bunlar ortadayken siz Sayın Bakan, bu ülkenin çivisini çıkardınız ve hâlen muhalefete
sürekli el sallıyorsunuz. Bugün burada örneklerini gördük, herkese el sallıyorsunuz, atanmış olmakla
birlikte, seçilmişleri her gün tehdit ediyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etti diye hemen diyorsunuz ki “Pejmürde ederiz.” Görevden
alınan kaymakamla ilgili yazı kaleme alan yazara “berduş” diyorsunuz. Yine, bakın, İpek Er’e cinsel
saldırıda bulunan, ölümüne neden olan uzman çavuşun arkasında durdunuz, bunu kınayan milletvekiline
hemen ertesi gün saldırı gerçekleşti.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlenizi alalım lütfen.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Son olarak şunu söylüyorum: Gerçekten faşizmin hikâyesini
yazıyorsunuz. AKP, MHP büyük bir çürüme ve çöküş yaşıyor, bu çöküş ve çürümenin başmimarı da
Sayın Bakan sizsiniz, bunda katkınızı asla azaltmayacağız. Sizi tebrik ederiz. Evet, evet yaptığınız tüm
hukuksuzluklar…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, AK PARTİ Grubundan Sayın Ekrem Çelebi’ye söz verdim.
Sayın Ekrem Çelebi’nin süresini başlatıyorum.
(Gürültüler)
Değerli arkadaşlar, Sayın Ekrem Çelebi’ye söz verdim.
Süreniz bitti sizin, rica ediyorum…
Sayın Ekrem Çelebi, sürenizi yeniden başlatıyorum, süreniz on dakikadır.
Buyurun lütfen.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkanım, çok Değerli Bakanım, İçişleri Bakanlığımızın
çok değerli bürokratları, çok saygıdeğer basın mensuplarımız; ben de İçişleri Bakanlığımız ile bağlı
kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyor, bu vesileyle hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Sözlerimin başında, milletimizin ve devletimizin varlığına emeği geçen, aziz vatanımız uğrunda
can veren tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Değerli milletvekilleri, sözlerime geçmeden önce, özellikle biraz önce Sayın Katırcıoğlu da
söyledi ama bana göre özellikle karşı cenah yani 3 tane parti anladığım kadarıyla birleşti, artık siyaset
yapamama, siyaset üretememe noktasına gelmiştir. Dolayısıyla çoğu ya Kürt meselesine takılıp kalıyor
ya tezkere meselesine takılıp kalıyor veya gerçekten siyaset üzerine, günübirlik üzerine bir…
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EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Sayın Çelebi…
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Ya, hocam, bakın, ben sizi dinledim, hiç istifimi de bozmadım ama
hani bize de bir konuşma şeyi verirseniz sevinirim çünkü şöyle: Sabahtan beri hepiniz konuştunuz.
Dolayısıyla bakın, ben sizin şahsınıza saygı duyarım, yani analizleriniz olabilir, kendi şahsınız olabilir
ama şudur: Burada önemli olan bu devletin varlığı eğer bu nitelikli Komisyonda, Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşülüyorsa bizim de konuşmamız lazım.
Dolayısıyla şunu söyleyeyim, şimdi, Sayın Katırcıoğlu’ndan başlayayım da, dedi ki: “Ya, eksik
demokrasi…” Kürt sorununa getirip de şiddeti ekonomiye bağladı.
Değerli Hocam, benim eşim Yozgatlı. Şimdi, arkadaşlar; Türk, Kürt kardeştir. Ya şöyle: Şimdi,
bakın, bu ülkede insanlar et tırnaktır. Hangi Kürt bugün diyebilir ki: “Ya, ben Kürtçe konuştum, gelip
de beni içeri attılar.” Kim diyebilir?
(Gürültüler)
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Demesi mi lazım?
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Bir dakika… Kim diyebilir?
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Bir de desin!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim lütfen.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Bakın, bunlar AK PARTİ’den önceydi.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Herkesin fikri kendisine, beğenmeyebilirsiniz, saygıyla
dinleyeceğiz fikirleri.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Şöyle: Bunlar AK PARTİ’den önceydi. Şimdi, siz bugün Çankaya’ya
gidin, İstanbul’a Boğaz’a gidin, Boğaz’da bir villa almak istiyorsanız kim size diyebilir: “Ya sen,
Şırnaklısın, Ağrılısın, Mardinlisin, ben sana burayı vermiyorum.” diye?
KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Ya, bunlar hikâye!
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Diyebilen tek bir insan var mı? Yok böyle bir şey, böyle bir sorun yok
yani. Eğer siz bunları sorun olarak görmek istiyorsanız, dil üzerinde… Bakın, Sayın Bakanımız -şimdi,
oraya da geleceğim- çok güzel bir cümle kullandı: “Kültürel terörizm.” Şimdi, bakın, Türkiye’de, bütün
dünyada kavramlar değişiyor artık. Yani bizim şunu görmemiz lazım: Demografik yapı üzerinde bizim
siyaset yapmamamız lazım. Şunu söyleyeyim: “Kayyumları atla.” Ya, Allah aşkına, kayyumunuz yani
sizden önce veya seçilen atandı, atandığı zaman yereldeki halk… Batıda da var kayyum, İzmir’de de
var kayyum, kimse bir tepki mi gösterdi? Çıkıp da “Ya, kardeşim siz bunu atayamazsınız, biz belediye
başkanımızdan memnunuz, adam şöyle çalıştı, böyle çalıştı.” diyen var mı?
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, rica ediyorum, herkes sırası geldiğinde
konuşacak, yok, öyle bir şey, beğenmek zorunda değilsiniz fikirleri ama sabırla dinleyeceksiniz;
demokrasi böyle bir şey.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Bir şey daha söyleyeyim, elinizi vicdanınıza koyun, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinden buna büyük şehirleri de örnek verebilirim. Ya, altyapıya bakıyorsunuz, yok;
üstyapıya bakıyorsunuz, yok; suya bakıyorsunuz, yok; kanalizasyona bakıyorsunuz, yok; hiç bir
şey yok. Yapılan ne var? Getirin yani parmağınızı benim gözüme sokun Mahmut ağabey, sen gidip
geziyorsun, deyin ki “Ya, arkadaş, biz şu hizmeti yaptık, şundan dolayı devlet bundan haksızdır.” Yok
böyle bir şey. Dolayısıyla şunu söyleyeyim: Bizim ilk önce elimizi vicdanımıza koymamız lazım ama
şu Kürtler üzerinde de lütfen… Ya, biraz önce bir hanımefendi konuştu -hani insanın canı yanıyor- bir
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kelime de Kürtçe bilse anlarım. “Efendim, Kürtçe en çok konuşulan dil, siz Kürtçe üzerinde bir şey
yapmıyorsunuz.” Ya, kardeşim, git, TRT Şeş’e bak. Bunu AK PARTİ, bunu Tayyip Erdoğan çıkardı.
İnsan kendisinden utanır ya. Bunu söylediği zaman insan oturup biraz düşünür: “Ya, ben bunu söylersem
acaba bu Türkiye Büyük Millet Meclisindeki doğu ve güneydoğu milletvekilleri ne der?” veya “Benim
kendi sıramdaki milletvekilleri ne der?” diye. Hanginiz Kürtçe konuştunuz da bir polis gelip de sizi
burada alıkoydu? Geçen hafta burada hanımefendinin biri takır takır Kürtçe konuştu ama içinizden kaç
kişi anladı, merak ediyorum. Merak ediyorum, Garo kaç tane cümlesini anlayabildi?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Çelebi, isim vermeyelim, şimdi yeni tartışmalar
doğurmayalım, süremiz kısıtlı.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Dolayısıyla, bakın, şunu söyleyeyim: Bizim doğru cümleler söylememiz
lazım.
Şimdi, ikinci bir hususu daha söylemek istiyorum değerli arkadaşlar, diğer konulara sonradan
gelirim. Bakın, Sayın Şener keşke burada olsaydı, sabah burada bir cümle söyledi, ben tutanaktan
da aldım, dedi ki: “Ya, silahların gölgesi altında Mecliste bütçe müzakeresi olmaz.” Ya, bu doğru bir
şey değil. Bakın, buraya gelen bütün kamu görevlileri şimdiye kadar kimseye bir nezaketsizlik mi
yaptılar? Bizim başladığımız günden bugüne kadar herkes harfiyen kendi kuralına uyuyor, geçtiğiniz
zaman önünü ilikliyor “Buyurun efendim.” diyor. Ama geçmişte milletvekilliği, bakanlık, başbakan
yardımcılığı yapmış olan bir devlet büyüğüne -ben öyle görüyorum, gerçekten Sayın Şener’e de saygım
var, sıkıntım da yok ama- bu cümleleri yakıştıramıyorum. “Silahların gölgesinde” dediği zaman bu bir
algı meselesidir, bunları doğru bulmuyorum. Dolayısıyla bu tür konuşmalara bizim özellikle biraz daha
dikkatli girme imkânımız olursa buna gerçekten sevinirim.
Değerli milletvekilleri, pandemi süresince gerçekten İçişleri Bakanlığımızı… Ben burada Sayın
Bakanımızın huzurunda, riyasetinde bütün İçişleri Bakanlığı temsilcilerine kendilerinden dolayı
teşekkür ediyorum.
Bakın, bütün Avrupa sıkıntılar yaşarken bizim ülkemizde bir maske sıkıntısı bile olmadı. İlk
günden beri gerçekten Bakanlar Kurulu, özellikle bu anlamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde
müthiş bir mücadele verdiler.
İkincisi, özellikle alışverişe gidemeyen insanlarımız için Vefa Grubu çok önemli bir şeydi yani
İçişleri Bakanlığının, özellikle valiler ve kaymakamlar uhdesinde getirmiş olduğu bir hizmetti, müthiş
derecede faydalı oldu. İnanın, benim kendi bölgemde köyler çıkamadı, kendi aralarında husumetliydi,
biz kaymakamı aradık, gidip günlerce, haftalarca o insanların hizmetinde bulundular. Bunlar belki
küçük nüanslardır ama devlet açısından çok büyük, olumlu kurallardır; bunu özelikle burada da
belirtmek istiyorum.
Yine, özellikle bir zamanlar bir devlet gördük değerli arkadaşlar, bakın, vatandaşın evine kadar
memurlarıyla, polisiyle, jandarmasıyla, öğretmeniyle, kamu personeliyle servis başlattılar ve alışveriş
yaptılar. Biz özellikle yaşlılarımıza da bakarken jandarmamızla gittik, onların tarlalarını sürdük hatta
sabah da Sayın Bakanımız eğer yanlış hatırlamıyorsam bir cümlesinde bahsetti: İHA’larımızla biz şu
anda çiftçilerimizin, köylümüzün kaybolan ineklerine veya hayvanlarına bile bakıyoruz. Şimdi, bir
devlet tasavvur edin, nereden nereye geldiğimizi siz kendiniz düşünün.
Yine, sosyal izolasyon konusunda; gerçekten burada özellikle Bakanlıkların bütün personeline
teşekkür ediyorum, hiç kimseye bir nezaketsizlik, farklı bir ortamları olmadan iki yıl boyunca bize
hizmet ettiler.
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Yine, şunu da belirtmek istiyorum: Bu şehir hastaneleri bir dönemler çok fazla eleştirildi, şimdi
düşünün, elinizi vicdanınıza koyun, eğer bu şehir hastanelerini AK PARTİ getirmeseydi pandemide
Türkiye Cumhuriyeti devletinin hâli ne olurdu? Bakın, ne olurdu?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Devlet yaptı, devlet.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Biz hepimiz otururduk, elimizi böyle bırakır düşünürdük. Dolayısıyla
bunları düşünmenizi arzu ediyorum. Eğer özellikle devletin bir eksiği gediği varsa biz bunu yapalım
ama devletin önemli olan noktalarını da bizim özellikle ön plana çıkarmamız lazım.
Yine, değerli milletvekilleri, bir zamanlar, bunu özellikle istirham ediyorum…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Çelebi, son dakikanız toparlarsanız sevinirim, bir dakikanız
kaldı.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Uğur Bey’den beş dakika alacağım var ama…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yarın da çalışacağız Sayın Çelebi.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Tamam.
Şimdi, bakın, bir zamanlar merkezine inemediğimiz şehirlerin sınırına, dağına bu devlet dünyanın
en modern entegre güvenlik sistemlerinden birini yapıyor. Eskiden “dağ başı” denilen yerlerde şimdi
termal kamera var, modüler duvarlar var, duvarın dibinde güvenlik yolları var, yüksek teknoloji,
elektro-optik kuleler ve sınırından aydınlatmalar var. Bakın, Sayın Bakanımız burada, şimdiye kadar
bu anlamda 4 kere Ağrı’ya geldiler. Ben gerçekten devletime, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Benim ilim, biliyorsunuz, İran’la sınır olan bir il, müthiş derecede bir
yatırım geldi. Bu devlet eğer kendi sınırına hâkim oluyorsa, teröre de hâkim oluyor. Şimdi, hamdolsun,
o bölgelerde başını çıkarana tık diye devlet gereğini yapıyor. Dolayısıyla, bizim bu konularda
devletimizle…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ederim Sayın Çelebi. Süreniz dolmuştur, teşekkür
ediyorum.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Beş dakika almıştım ama…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Anlayışınızı bekliyorum, teşekkür ediyorum.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Peki, ben İçişleri Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum,
bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan
Sayın Yunus Emre’ye söz vereceğim.
Buyurun, süreniz dört dakikadır.
YUNUS EMRE (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığımızın değerli bürokratları; ben de sizi
selamlayarak başlamak istiyorum.
Tabii, dikkat ederseniz Sayın Bakan hakkında birçok iddia, birçok şaibe bulunduğu için, hesap
sorulamadığı için, Türkiye’de hesap verme anlayışı ortadan kalktığı için ne yazık ki aslında bütçe
konuşulamıyor, tartışılamıyor, başka meseleleri konuşmak durumunda kalıyoruz çünkü kamuoyu bu
soruların yanıtlarını bekliyor. Sayın Bakan, en başta şunu hatırlatmam lazım, gerçekten…
(Uğultular)
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YUNUS EMRE (İstanbul) – Arkadaşlar sükûnet…
Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim rica ediyorum, sükûneti
sağlayalım.
Buyurun.
YUNUS EMRE (İstanbul) – Süreme eklemenizi rica ediyorum Sayın Başkanım, lütfen.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – On saniye ekleyelim olur.
YUNUS EMRE (İstanbul) – Şimdi, bakın -çok sınırlı bir zamanım var, anlatacağım- Sayın Bakan,
hakkınızda birçok iddia var, bu iddiaları burada konuşacak yeterli süremiz yok ama örnek bir olayı
gündeme getirmek istiyorum. Bakın, 22 Haziran tarihinde T24 internet sayfasında Tolga Şardan sizinle
ilgili bir yazı yazdı, aynı tarihte yine Sözcü gazetesinde Saygı Öztürk aynı konuyla ilgili bir yazı yazdı.
22 Haziran 2021 tarihli bu yazıların konusu, Sezgin Baran Korkmaz ile sizin yaptığınız ya da yaptığınız
iddia edilen görüşme konusu. Bu konularla ilgili size birçok soru soruldu, sabah Değerli Grup Başkan
Vekilimiz Engin Özkoç da sordu, bu soruların yanıtlarını bekliyoruz. Bakın, ben Bakanlığınıza
birçok yazılı soru önergesi verdim, teşekkür ediyorum, hemen hemen hepsini yanıtlamışsınız; arada
yanıtlamadığınız bir soru önergem var aynı tarihli; basında o haberleri gördükten sonra Bakanlığınıza
yönelttiğim ve hâlâ yanıtlamadığınız bir yazılı soru önergem var. Burada, bu soru önergesinde bu
meseleleri gündeme getirdik. Böyle bir görüşme var mıdır? Çünkü bahsedilen tarihte bu kişi hakkında
mal varlığına el koyma kararı var, yurt dışına çıkışıyla ilgili problemler var, 5 Aralık tarihinde bu
görüşme olmuş mudur? Tolga Şardan yazısında detaylar veriyor, bu kişinin Bakanlığınıza kimler
tarafından çağrıldığına ilişkin detaylar veriyor. Aynı zamanda, o gün birkaç görüşmenin bulunduğunu
anlatıyor. Ben bu toplantı öncesi Saygı Öztürk’ü de Tolga Şardan’ı da telefonla aradım, dedim ki:
İçişleri Bakanlığı hakkında çok ciddi bir iddiayı gündeme getirdiniz, bu iddiayla ilgili size bir düzeltme
metni gönderildi mi, bir tekzip açıklaması gönderildi mi? “Hayır, gönderilmedi.” yanıtını verdiler.
Bunun yanında “Bu yaptığınız haberle ilgili, bu yazılarla ilgili, sizinle ilgili suç duyuruları, Bakanlığın
şikâyetleri oldu mu?” bunları da sordum, “Hayır, olmadı.” dediler ve yine, tekrar ifade etmek istiyorum,
benim bu konularla ilgili sorularımı yanıtlamadınız Sayın Bakan. Biliyorum ki bu konuları gündeme
getiren başka milletvekillerimiz de oldu. Bu mesele açıklığa kavuşturulmalıdır. Sezgin Baran Korkmaz
ile tarafınız arasında bir görüşme olmuş mudur? Kendisine yurt dışına çıkması telkininde bulundunuz
mu? Bunların açıklanmasını bekliyoruz. Bunun yanında, Bakanlığınızda bu konuda, bu görüşmeye
aracılık yaptığı iddia olunan kimi bürokratların isimleri basında yer aldı, bu iddialarla ilgili ne yaptınız?
Bakanlığınızın başlattığı teftiş, soruşturma işlemleri var mıdır? Bunların da yanıtlarını bekliyoruz.
Sayın Bakan, siz de milletvekilliği yaptınız, biz bu görevi kamu adına yapıyoruz, bu sorularımız
bizim şahsi merakımız falan değil. Dünyanın her tarafında iktidar mevkisinde bulunan insanlar bu soruları
yanıtlamak mecburiyetindedir. Sizden rica ediyorum, yapacağınız konuşmada, açıklamalarınızda
lütfen bu sorulara yanıt verin çünkü yazılı olarak soruyoruz, yanıt vermiyorsunuz, basın soruyor, yanıt
vermiyorsunuz. Bakın, tekrar burada ben gündeme getirdim, benden önce –az önce ifade ettim- Sayın
Özkoç gündeme getirdi, başka arkadaşlarımız gündeme getirdi, bu sorular yanıtlanmalıdır.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
YUNUS EMRE (İstanbul) – Son cümle olarak şunu söyleyeceğim: Sayın Bakan, ne yazık ki tarihe,
gazetecileri tehdit eden, gazetecilere hakaret eden bir Bakan olarak geçtiniz. Anlıyoruz bu tehditlerin,
bu suçlamaların sebebinin ne olduğunu.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Erhan Usta, İYİ Parti Grubundan…
Sayın Usta, süreniz on dakikadır.
Buyurun lütfen.
ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, bürokrasimizin değerli temsilcileri, değerli
basın mensupları; hepinizi ben de saygıyla selamlarım.
Sözlerime, dün akşam itibarıyla görevi başında şehit olan Trabzon ili Akçaabat ilçesi Emniyet
Müdürlüğünde görevli Yusuf Ceylan polisimize Allah’tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum.
Kendisi hemşehrimiz, kendisi bugün Alaçam’da toprağa verildi. Bu vesileyle bütün şehitlerimize de
Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Sayın Bakan, tabii, bu göç meselesi veya göçmen sorunu sadece sizin Bakanlığınızın sorunu
değil esas itibarıyla; tabii, bunun dış politika yanı var, başka yönleri var ancak bu konunun içeride
yönetilmesinden sorumlu Bakanlık sizsiniz büyük ölçüde. Sayın Bahçeli “Düzensiz göç adı konulmamış
bir istiladır.” dedi yani bu mesele, bu göçmen meselesi önemli bir meseledir. Bunu ben dört boyutuyla
kısa kısa –tabii, vaktimiz çok az- ifade etmek istiyorum. Bir defa, bunun demografik bir maliyeti var
bu topluma. Yani bu meseleyi… Sayıyı da tam bilmiyoruz; 4,5 milyon mu, 5 milyon mu? Kimisi diyor
“Kayıtlı, kayıtsız 9 milyon.”
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Biliyoruz.
ERHAN USTA (Samsun) – Kayıtlı ne kadar diyorsunuz?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – 5 milyon 290 bin civarında tüm…
ERHAN USTA (Samsun) – 5 milyon, az da değil.
Tabii, tabii, sadece Suriyeli değil, Afgan var, başka…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hayır, hayır; 1 milyon 290 bin civarında ikametli
var, orada, önünüzdeki kitapçıkta var, 3 milyon 750 bin civarında… Aynı zamanda, 300 bin civarında
da uluslararası koruma var. Demin yine, partinizden bir arkadaşınız sordu “Kim bu uluslararası
korumalar?” diye, bunların…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Erhan Bey, usulümüz gereği…
ERHAN USTA (Samsun) – Ama Sayın Bakan konuşuyor, ben kendisine ne diyeyim yani, konuşma
diyemem ki.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama böyle bire bir soru sormak yerine fikirlerinizi söyleyin.
Sonunda Sayın Bakana söz vereceğiz, o zaman cevap verir veya yazılı verir ama bitiremeyiz böyle yani.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Başkan, Allah aşkına, yani bizim sözümüz kesildiğinde de
biz nezaket gösteriyoruz, Sayın Bakan konuşuyor, sıranız gelince söylersiniz demiyoruz gene biz
suçlanıyoruz. Ben böyle bir şeyi anlayamadım yani.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yok, yok suçlamıyorum yani sadece suçlama olarak bakmayın
buna.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Bakan, sayı da nedir bilmiyoruz, deyince…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sadece hızlanma açısından bir uyarı yani, suçlama yok, öyle bir
suçlama yok.

146

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 4

ERHAN USTA (Samsun) – Anladım da Sayın Bakan açıklama yaptı, biz de Sayın Bakanın sözünü
kesmedik, devletin Bakanıdır, açıklama yaptı, söyledik.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, sonunda yaparsanız sevinirim.
Devam edelim.
ERHAN USTA (Samsun) – Bunda niye ben ikaz ediliyorum onu anlayabilmiş değilim yani.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yok, yok.
ERHAN USTA (Samsun) – Öyle bir şey olur mu? Adalet anlayışınız bu işte sizin. Neyse…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Siz de benim adaletime taktınız ama hayırlısı bakalım.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Başkanım, adilsiniz, biz şahidiz.
ERHAN USTA (Samsun) – Tabii, yani bu konuda…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Öyle olsun, ne diyelim.
Buyurun.
ERHAN USTA (Samsun) – Yani keşke adil olsanız da bunu söylemek durumunda kalmasak.
Herhâlde bu süreyi baştan alırız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Herkesin değerlendirmesi kendisine.
ERHAN USTA (Samsun) – Şimdi, Sayın Bakan, tabi bunun bir demografik maliyeti var, yani
sayı 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon, 9 milyon; her neyse, yani sayı bile bilinmiyor, sayıda
bile bu kadar çok şey konuşuluyorsa zaten bu sıkıntı demektir. Dolayısıyla çok hızlı bir nüfus artışı var
burada. Bu konu önümüzdeki on beş, yirmi, yirmi beş yıl sonrasına baktığımızda bugünkü yaşadığımız
sıkıntıları çok daha fazlasıyla yaşayacağımız bir konu bu açıdan.
Şimdi, tabii, kültürel maliyeti var. Kültür şokunu ve yozlaşmayı da bu beraberinde getiriyor.
Bunun çözümsüz kalması kültürel çeşitliliğin olumsuz boyutlarını artıracak ve ülkenin temel kültürel
değerlerinin de yozlaşmasına neden olacaktır. Bu konu mutlak suretle üzerinde durulması gereken bir
konudur.
Ekonomik maliyeti var. Ekonomik maliyet tabii, şu anda çok ciddi ekonomik sıkıntı çektiğimiz için
belki en fazla konuşulan kısmı ama bana göre belki de en önemsiz olan kısmı. Sayın Cumhurbaşkanı
“40 milyar dolar.” dedi. “80 milyar dolar” sözleri ifade ediliyor şu ana kadar oluşan maliyet açısından,
harcanan para açısından. Dolayısıyla, bu, önemli bir maliyettir. Tabii, Avrupa Birliğinden alınan para
da bu harcadığımız paranın yanında hiçbir şey değildir; oradaki süreç de iyi yönetilmemiştir, o kadarını
söyleyeyim.
Son olarak da tabii, bunun bir siyasi maliyeti var. Uluslararası siyasi arenada dış siyaset açısından
bir maliyeti var. Bunların hepsini düşündüğümüzde bu mesele süratle çözülmesi gereken bir meseledir.
Tabii, bizim temel hedefimizin bu misafirlerimizi kendi vatanlarına kavuşturmak olması gerekir ama
işte, elbette bir şekilde evlilikler nedeniyle veya başka nedenlerle bu topraklarda kalacak olanlar da
olacak; uluslararası çalışmalar da zaten önemli bir kısmının da göç ettiği ülkede kaldığını gösteriyor
-yüzde 40’tı yanlış hatırlamıyorsam- ben bir çalışma okumuştum “Başka ülkelerde kalanların yüzde
40’ı kalıyor.” şeklinde. Dolayısıyla, o zaman da bir entegrasyona ilişkin de ciddi çalışmalar yapılması
lazım yoksa önümüzdeki süreç bizim açımızdan çok sıkıntılı olacak.
Şimdi, ben birkaç yerel örnekten hareketle aslında Bakanlığınızın bu konulardaki tutumunu da bir
anlamda eleştirmek istiyorum. Şimdi, bizim Samsun Çarşamba Eğercili beldesinde bir biyokütle enerji
santrali yapılıyor Sayın Bakan. Burası nasıl bir yer, Çarşamba dediğimiz yer? Birinci sınıf tarım arazisi,
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nüfusun çok yoğun olduğu bir yer, su kaynaklarına çok yakın olan bir yer ve hayvan popülasyonunun
da çok yüksek olduğu bir yer. Burayı vatandaş “Zehir santrali” olarak adlandırıyor. Bunun bir sürü
hikâyesi var, süreci var. Burada valilik “ÇED Gerekli Değildir” diye zamanında rapor veriyor, o rapor
üzerinden başlayan bir mahkeme süreçleri var yani en sonunda mahkeme o valiliğin “ÇED raporu
gerekli değildir.” idari kararını iptal ediyor, ondan sonra konu Danıştaya kadar gidiyor, bilirkişiler, şunlar
bunlar derken… Fakat Sayın Bakan, acı olanı şu: Yani burada yürütmeyi durdurma kararları alınıyor,
iptal kararları alınıyor fakat bu inşaat, bu santral inşaatı hiç durmuyor, devam ediyor ve şu anda da
deneme üretimine geçti. Şimdi, en son yine 21 Eylül 2021 tarihinde kararın davalı Samsun Valiliğine ve
davalı müdahil şirkete tebliğine ve karar basına yansıyarak herkesçe bilinmesine rağmen hâlen santral
faaliyetlerine devam etmektedir. Tabii, orada otuz günlük bir süre vardır ama bu, maksimum bir süredir,
normalde idarenin haberi olduğu anda buradaki faaliyetleri durdurması gerekir. Bu nasıl bir iştir? Bunun
arkasında ne vardır? Devletin memurları mahkemelerin verdiği bu kararları niye dinlemiyor? Bunları
anlamak mümkün değil Sayın Bakan. Lütfen, bu konuyla ilgilenmeniz gerekir yani burada temel şey
valilikle ilgili, sizi ilgilendiren kısmı valilikle ilgili. Valilik alması gereken tedbirleri almıyor ve oradaki
süreç, mahkeme kararlarına rağmen bu santralin inşaatı devam ediyor. Bu da tabii bölge halkı açısından
da çok ciddi sıkıntılara yol açıyor ve bölge halkı bu konuda çok kaygılı. Dolayısıyla, mahkemelerin
verdiği kararı memurlar nasıl görmezden gelir veya bu firmanın çıkarları halkın çıkarlarının önünde
midir; ben bu soruları yöneltmek istiyorum.
Şimdi, diğer bir konu yine Samsun özelinde fakat buna benzer şeyler diğer belediyelerde de oldu.
Bakanlığınızın tutumundaki farklılığı da ifade etmek istiyorum, çok objektif bir tutumunuz olmadı.
Bizim Samsun Büyükşehir Belediyesinde Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. diye -aslında
K’sini de artık Karataş diye söyleyebiliriz çünkü hüküm giydi- bir Daire Başkanı rüşvet almaktan ceza
alıyor. Şimdi, bu süreç devam ederken ilk başından itibaren AK PARTİ’li ilçe belediyeleri… Çünkü ilçe
belediyesinden gelmiş bir arkadaş Sayın Bakan bu, ilçe belediyelerinde görev yapmış. Büyükşehir bu
arkadaşı atamak istediğinde ilçe belediyeleri -AK PARTİ’li belediyeler bunlar da- Büyükşehir Belediye
Başkanını ikaz ediyorlar; bu kişiyle ilgili olarak, bunun daha önce yaptığı işlerle ilgili olarak ikaz
ediliyor. Bu basına yansıyan bir şey yani konuştuğumuz şey gizli kapaklı bir şey değil. Buna rağmen
bu arkadaş atanıyor ve daha sonra o milyonlarca lira dövizi, altını, şunu, bunu hem de belediyedeki
kasasında saklıyor. Bu ortaya çıkıyor, en sonunda mahkûm oluyor ve mahkûmiyetten sonra şunu
söylüyor: “Bu ödemeleri -Mali Hizmetler Daire Başkanı olduğu için- öne alma şeklinde…” Rüşvetin
yenme konusu da o. “Ben bu işi kendim yapmadım, benim böyle bir yetkim de yok, ben talimatla bu işi
yaptım.” diyor Sayın Bakan. Şimdi, bunun üzerine hiç kimsenin üzerine gidilmiyor, iş orada kalıyor ve
bu arkadaş içeride yattığı süre göz önünde bulundurularak şimdi dışarı çıktı.
Şimdi, ben size soruyorum: Büyükşehir Belediyesiyle ilgili, bunun üzerindeki amirleri kim?
“Benim yetkim yok, ben talimatla bu işi yaptım.” diye apaçık bir şekilde mahkeme tutanaklarına
geçmiş bir söz varken Bakanlığınız niye harekete geçmiyor Sayın Bakan? Bunun binde 1’i bir muhalif
belediyede olmuş olsaydı… Mesela Ankara’da Togo Kuleleri’yle ilgili böyle bir iddia oldu, hemen
Mansur Yavaş’la ilgili soruşturma izni verildi, soruşturma açıldı, başlatıldı ama Samsun Büyükşehir
Belediyesiyle ilgili hiçbir şey yapılmadı. Yani sizin de bunun altında kalmamanız lazım. Ben şunu
biliyorum ki “Kim suç işlediyse cezasını çeksin.” diye meseleye bakıyor olmanız lazım ama burada
böyle bir durum yok. Bu konunun mutlak suretle üzerine düşülmesi lazım. Çok fazla vaktim olmadığı
için işi fazla uzatamayacağım.
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Şimdi, yine, Samsun’dan örnek vererek gidiyorum ama Türkiye’de gördüğümüz bir konu; organize
insan kaçaklığı meselesi. En son da bizim Samsun Yakakent Belediyesinde çıktı, yine, bir AK PARTİ’li
belediye. 70 kişiye gri pasaport veriliyor, 68’i yurt dışına çıkıyor, sadece 3 kişi geriye dönüyor ve
başlarında da 1 Belediye Başkan Yardımcısı var, yanlarında, beraber gidiyorlar ama neredeyse yalnız
başına geri dönüyor bu arkadaş. Tabii, başka yerlerde de bu meseleler oldu. Yani bunlar artık… Şimdi,
ben neye yanayım bilmiyorum ki? Olay ta 2020’de oluyor -tabii, Mülkiye Teftişinin bunun üzerine
raporu var, zaten onun üzerine şeyler ortaya çıkıyor- ama meselenin aradan bir buçuk yıl sonra ortaya
çıkmış olmasına mı yanarsın, Samsun’un hep böyle birtakım meselelerle gündeme gelmesine mi? İşte,
az önce bir iki örnek daha verdim. Bunların hepsi hakikaten bizi son derece rahatsız eden konular.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Araya girdiğim için bir dakika ek süre veriyorum.
Toparlayın lütfen.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Başkan, bitireceğim, hemen bitiriyorum.
Dolayısıyla bu sorumlularla ilgili olarak, bunu daha öteye taşıyarak hakikaten hem Samsun
örneğinde hem de diğerlerinde neler yapıldığını da biz öğrenmek istiyoruz. Burada yapanın yanına
kalmasın. Tabii, bu kararın Meclisten çıktığı filan ifade ediliyor, Mecliste başka partiler de buna destek
de vermiş olabilir ama o bir mazeret olamaz çünkü Meclis kararları ortada, bununla ilgili biz kararı da
aldık, Meclis kararında hiçbir açıklama yok. Kim bilir, muhalefet partileri de -yapıcı muhalefetin bir
gereği olarak- madem bir yurt dışı seyahat programı var, ona onay vermiş de olabilirler, bu başka partileri
işin içerisine katmaz. Bunu araştırması gereken esas yerin idare, belediye başkanı ve belediyenin yetkili
personeli olması gerekir. Dolayısıyla bu konu son derece önemli.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümleleri alalım.
ERHAN USTA (Samsun) – Son olarak polislere 3600 meselesi önemlidir, bu sözler verilmiştir;
fedakârca çalışıyor bizim polislerimiz. Tabii, sadece polisi zikretmemin nedeni sizin sorumluluk
alanınızda polisler olduğu için.
Son olarak da Ekrem Bey’e buradan hemen bir şey yapayım, o bizim dostumuz. “Bu hizmetler
yapılmasaydı ne olurdu?” diyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz dolmuştur Sayın Usta.
ERHAN USTA (Samsun) – Bitiriyorum Sayın Başkan.
Şöyle baktım, sadece üç yıl için bu kapsamda 92 milyar lira ödemişiz. Bu işler olmasaydı -doktor
aynı doktor; ebe, hemşire sayısı aynı- ne olurdu biliyor musun? Kasamızda 92 milyar lira daha fazla para
olurdu ve esnaflara sadece 9 milyar lira verdik, onun 10 katı kadar daha esnafımıza para dağıtabilirdik.
Teşekkür ediyorum.
Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Süreniz yedi dakikadır Sayın Baki Ersoy, üç dakikanızı daha önce devretmiştiniz.
Buyurun.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, kıymetli Bakan Yardımcılarımız, çok kıymetli Komisyon üyelerimiz,
milletvekillerimiz, basınımızın güzide temsilcileri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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Sayın Bakanım, temel hak ve hürriyetleri esas alarak iç güvenlik, kıyı ve kara sularının
emniyetini sağlama, etkili sınır yönetimi ve güvenliği, göç politikaları oluşturma, kamu hizmetlerinin
koordinasyonu ile etkin il ve ilçe yönetimini tesis etme, afetlere dirençli toplum oluşturma, nüfus ve
vatandaşlık hizmetlerini sunma ve sivil toplumu destekleme görevlerini insan odaklı ifa etme gibi
misyonu ve görev tanımı oldukça kapsamlı olan devletimizin kalesi, İçişleri Bakanlığımızın yıkılmaz,
boyun eğmez, sarsılmaz Bakanı oluşunuzdan dolayı sizleri tebrik ediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti devleti, 15 Temmuz FETÖ’cü hain işgal girişimiyle birlikte çok ciddi
tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. İç ve dış düşmanlar, o hain geceyle birlikte ellerini ovuşturup
yıkılmamızı beklerken karanlık gecede parlayan bir hilal gibi doğan Cumhur İttifakı ve ardından yapılan
seçimlerle birlikte yeni Hükûmet ve Kabinemiz düşmanlarımızın hayallerini yerle yeksan etmiş, geriye
sadece Ay’a karşı uluyan kirli çakallar kalmıştır.
Sayın Bakanım, sizlere teşekkür ediyorum. Ülkemiz son üç yılda 1940’tan bu yana en çok doğal
afetin meydana geldiği yılları yaşamaktadır. Elâzığ, Malatya, İzmir, Erzurum depremleri; Kastamonu,
Rize, Artvin, Sinop, Bartın sel felaketleri; doğal afet olarak adlandırılan fakat kendilerine “ateşin
çocukları” diyen bir grup soysuz PKK’lının sebep olduğu orman yangınları; küresel bir felaket olan
Covid-19 salgınının açtığı yaralar ve tüm bunların karşısında dağ gibi duran bir devlet ve gecesini
gündüzüne katan bir Bakan; emekleriniz çok değerli, sağ olun, var olun, sizlere teşekkür ediyoruz.
Bugün, sunumunuzda, kadına yönelik şiddete dair çalışmalarınızdan bahsederken “1 sayısına
bile tahammülümüz yoktur.” dediniz. Türk töresinde ve İslamiyette her zaman ayrı bir yeri olan
kadınlarımıza karşı şiddete aman vermemek için gösterdiğiniz mücadele ve az önce değindiğim cümle
bizler için çok kıymetlidir.
Tarihte bilinen en eski Türkçe kaynak olan Orhun Yazıtları’nda “Tanrı, Türk milleti yok olmasın
diye babam İlteriş Kağan ile anam İlbilge Hatun’u yükseltti.” İfadesi, Türk kültüründe kadının siyasi
ve toplumsal değerinin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.
Yine, aynı şekilde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) “Cennet, analarımızın
ayakları altındadır.” hadisişerifi, kadına karşı şiddetle mücadelede ne kadar hassas davranılması
gerektiğine dair bir kılavuz olmaya yetecektir.
Bu doğrultuda, şiddeti oluşmadan önlemek adına geliştirdiğiniz ve geçtiğimiz haftalarda İtalya’da
Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle layık görülen KADES uygulamasını hayata
geçirdiğiniz ve ismini dahi söylemekten ar edeceğim mücadelemize katkı sunduğunuz için sizlere
minnettarız.
Sayın Bakanım, trafik kazaları maalesef ki birçok ocağı söndürdü, birçok ailenin yüreğine ateş
düşürdü. Bu kapsamda yürüttüğünüz faaliyetler doğrultusunda, AR-GE ve hizmet içi eğitim çalışmaları,
personel atamaları ve denetimler sayesinde ülkemizin artan nüfusu ve artan trafik kapasitesine rağmen
trafik kazalarında gözle görülür bir düşüş yaşanmaktadır. Bu anlamda, verdiğiniz emeklerden dolayı da
şükranlarımızı sunuyoruz.
Sayın Bakanım, dünya gençliğinin başındaki tartışmasız en büyük tehlike olan uyuşturucu
sorunuyla mücadeleniz göz doldurmaktadır. Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu mücadelesini
yaptığınız 2019 yılında, dünya genelinde yakalanan eroinin yüzde 21’inin Türkiye’de ele geçirilmesini
sağladığınız ve sadece bu yıl içinde 183 bin uyuşturucu operasyonu düzenlediğiniz, zehir tacirlerine
nefes aldırmadığınız için de sizlere minnettarız.
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Sayın Bakanım, sizlere yüzlerce, binlerce kez teşekkür ediyorum ki duruşunuzla, tavırlarınızla,
yaptıklarınızla ve sadece varlığınızla bile salonlardaki, sokaklardaki, dağlardaki, vatan hainlerini
tir tir titretiyorsunuz. Bin yıllık kardeşlik üzerine tohumları sınır ötemizden serpilmiş terör zehrini,
sokaklarımıza korku salanları, dağlarımızı işgal eden lağım farelerini, şubelerini sınırlarımızın diğer
uçlarına açan çıngıraklı yılanları, inlerinden, kanalizasyonlarından ettiğiniz için size minnettarız.
Kandil’den güney sınırı boyunca Akdeniz’e kadar açmayı arzu ettikleri terör koridorlarını, küstahça
sınırlarımıza kadar dayanan DEAŞ’ı kendi kazdıkları hendeklere bir bir gömmekte olduğunuz için,
PKK ve iş birlikçilerinin sinir uçlarına dokunduğunuz ve varlığınızla rahatsız ettiğiniz için sizlere
minnettarız; Allah gücünüze güç katsın. Unutmayın ki arkasından 40 köpek havlamayan kurt, kurt
değildir. Biz sizleri seviyor ve destekliyoruz.
Biraz önce bir hatip “Milliyetçi Hareket Partisinin tabanı da Süleyman Soylu’dan rahatsız.” dedi.
Buyursunlar, sokağa gelsinler, bizlerle gezsinler rahatsız mı, değil mi, neler söylüyorlar hep birlikte
dinleyelim. Biz sokaklardayız, biz halkın içindeyiz ve bu halkın neler söylediğini çok iyi biliyoruz.
Ayrıca, sosyal medya algılarına aldanarak, sosyal medyada yazan iddialara dayanarak, burada
o birtakım iddiaların arkasına sığınarak bütçe görüşmelerinde, bu müzakerelerde fikir beyan etmeyi
de ben doğru bulmuyorum. Sosyal medya her şeyi yazar, herkes hakkında yazar. Bugün sabah kırk
dakikaya yakın konuşma yapan CHP Grup Başkan Vekili Sayın Engin Özkoç hakkında da sosyal
medyada çok ciddi iddialar var, ben söylemek istemiyorum.
Engin Bey, gülmeyin, gülmeyin.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Söyle, söyle.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Söyle.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Ben söylemek istemiyorum, gülmeyin. Sataşmak için
söylemiyorum ama iddia olduğu zaman herkes iddia eder, herkes iddia eder.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Söyleyin.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sizinle ilgili, sosyal medyada, “Engin Özkoç” yazıldığında
arama motoruna bakın; ne geliyorsa odur. Ben söylemek istemiyorum ama sadece sosyal medya
üzerinden böyle bir saldırıya geçerseniz eğer herkes her şeyi söyler.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Onun tamamını dinle, onun devamını dinle.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, lütfen, hatibe müdahale etmeyelim, fikirlerini
söylüyor.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Herkes her şeyi söyler.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Ersoy, son cümlelerinizi alalım.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Başkanım, benim üç dakikam değil, İsmail Bey’in üç
dakikasını aldılar; benim dakikam on dakika. İsmail Faruk Aksu’nun üç dakikası alındı sabah, bilginize,
üç dakikam daha var yani.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Peki, devam edin.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Onun için…
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Böyle bir hesap var mı?
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Var tabii.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Var mı?
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MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Ben Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim, on dakika benim
sürem. Ne olduğunu biliyorum, siz yeni geliyorsunuz galiba, bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız da öğrenin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Devam edin lütfen, üç dakikanızı veriyorum.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sen bilmiyorsan öğren.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – İşinize bakın.
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Ya, dinle artık, dinle ya!
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sosyal medya üzerinden böyle algılarla “Ana muhalefet
partisi” dediğiniz partiniz…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ne iddia varsa yüz yüze konuşalım.
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Dinle! Dinle!
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sana ne!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hatibe müdahale etmeyelim lütfen, sıra
geldiğinde fikirlerinizi söylersiniz. (Gürültüler)
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sana ne! Sana ne!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Başarır… Sayın Başarır…
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sana ne! Sana ne!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Başarır, lütfen…
Sayın Başarır, biraz sonra size sıra gelecek, fikrinizi söyleyin. Niye müdahale ediyorsunuz hatibe?
Size aynısı yapılsa hoşunuza gider mi? Yapmayın lütfen.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkan, dinlerim dinlemem, onlar emir kipiyle
konuşamaz.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Bağırma, ne bağırıyorsun!
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Başkanım, süremin yenilenmesini istiyorum. (Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, devam edin.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Başkanım, lütfen, süremi görmek istiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İlave edeceğim sürenizi.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Yani sosyal medya üzerinde belli algılarla bu işlere
girilmemeli. “Ana muhalefet partisi” dediğiniz parti İçişleri Bakanlığımızın bütçesinde genel kanaatlerini
ortaya koymalı; şahısların, bireylerin veya birilerinin iddiaları üzerinden buralara girilmemeli.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Belgeli, belgeli.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Bunlar âcizliktir, bakın, bunlar âcizliktir. Bu işleri
şahsileştirmemek gerekiyor. Ben sizinle ilgili şahsileştirmiyorum burada, şahsileştirmem de ama
bunu Süleyman Soylu üzerinde de şahsileştirmek benim gözümde âcizliktir; lütfen, yanlış anlamayın
dediğimi. Yani bir kişi çıkacak bir iddiada bulunacak ana muhalefet partisi de bunun arkasına takılıp
gidecek, öyle mi? Ben bunu doğru bulmuyorum, ben bunu doğru bulmuyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ayıp ediyorsun, “Âcizlik.” falan, ayıp ediyorsun.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Ben bunu doğru bulmuyorum. Ben yine söylüyorum,
lafımın arkasındayım, ben lafımın arkasındayım.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ayıp ediyorsun, şu anda ayıp ediyorsun.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, sırası geldiğinde sizin grup fikirlerini söyler. Rica
ediyorum, karşılıklı konuşmayalım.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Bakın, bir iddianın arkasından gidip de…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bir iddia değil bu. Konuşamıyoruz ki.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Bir iddianın arkasından gidip de sabahtan beri, burada
-Sayın Bakanım cevap verecektir- 5 tane konu başlığını geçmeyen cümleleri birer birer bütün
milletvekili arkadaşlarımız söylediler.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sen niye savunuyorsun bu kadar?
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Ayrıca, ayrıca, ayrıca…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sen niye savunuyorsun? Bırak!
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Hayır, ana muhalefet partisiyle ilgili görüşlerimi
söylüyorum, ana muhalefet partisiyle ilgili görüşlerimi söylüyorum, sosyal medyanın üzerinden
gitmemek için söylüyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, bir hakaret yok, fikirlerini söylüyor, eleştiriyor;
katılmayabilirsiniz ama dinleyeceğiz.
Buyurun.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) –. Onun dışında, burada bazı hatipler şundan bahsediyor:
Ayrışma dilinden konuşuyorlar ve sürekli sanki bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz varmış
gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Bakın, arkadaşlar, Kayseri’de 55 bin Kürt kardeşimiz var. Bunları size
kabile kabile tek tek sayarım, mahalle mahalle sayarım nerede oturduklarını.
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Çetele mi tutuyorsunuz?
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Düğünlerine gidiyoruz, cenazelerine gidiyoruz; kız almışız,
kız vermişiz, akraba olmuşuz, hısım olmuşuz ama hiçbir zaman hasım olmamışız. Bu dili kullanmak
doğru değil. Geçmişte de söyledim aynı şeyi: Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan da kalleştir. Bunu söz
olsun diye söylemiyorum ama bizim sıkıntımız, bizim mücadelemiz, bizim ortaya koymuş olduğumuz
tavır PKK’nın siyasi uzantılarıyladır.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir dakika ilave ediyorum, toparlayın lütfen.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – PKK’ya “terör örgütü” diyemeyenlerin burada
demokrasiden bahsetmesi, insan haklarından bahsetmesi, kadın cinayetlerinden bahsetmesi samimi
değildir; bunu böyle konuşmamak gerekiyor.
Bakın, burada diyorsunuz ki, Garo Paylan geliyor, sürekli diyor ki: “Basın olsun burada.” Eğer
burada basın olsun, Türk milleti bizi izlesin, yemin ediyorum, bu müzakerelere güler, biliyor musunuz,
şu konuştuğumuz işlere güler.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – İzlesin, izlesin.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Onun için, herkes üslubuna dikkat etmeli.
Ayrıca, bir şeyin altını çizmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde kürdistan
diye bir yer yoktur, kürdistan diye bir yer yoktur, bunun da altını çiziyorum. Bu dili kullanmayın,
bu doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekmeğini yiyip “kürdistan” diyen kim varsa vatan
hainidir, bunun da böyle bilinmesini istiyorum.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Hadi be oradan!
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Erdoğan’a söyle, Erdoğan diyor.
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MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Bu duygu ve düşüncelerle İçişleri Bakanlığımızın 2022 yılı
bütçesinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
Sağ olun Başkanım.
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, bir sükûneti sağlayalım.
Devam ediyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Sayın Ali Mahir Başarır’a söz veriyorum
şimdi.
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkanım, süreyi başlatmayın.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tamam, başlatmayalım, sükûneti sağlayalım.
Değerli arkadaşlar, sükûneti sağlayalım, lütfen.
Değerli arkadaşlar, her konuda böyle ara verip tartışırsak bugünü bitiremeyiz; daha yarını var, öbür
günü var, cuma gününe kadar buradayız ve üç haftadır yoğun bir çalışmadan sonra devam ediyoruz.
Lütfen, daha anlayışlı olalım. Plan ve Bütçe Komisyonu teknik bir Komisyon ama bugün, tabii, çok
daha farklı tartışmalar da yaşıyoruz.
Benim tek söyleyeceğim şu: İçeriğe müdahale etmiyorum ama usul olarak, üslup olarak hepimizin
dikkatli olması lazım. Ben şuna yürekten inanıyorum: Her türlü fikir iyi bir üslupla ifade edilebilir,
güzel bir üslupla ifade edilebilir. Bunu başarmak hepimizin elinde diye düşünüyorum, fazla da uzatmak
istemiyorum.
Buyurun lütfen, sürenizi yeniden başlatıyorum.
Süreniz dört dakikadır.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, Komisyon üyeleri,
Sayın Bakan, değerli bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Özellikle son altı aydaki iddialarla ilgili hiç belgesiz konuşmadık, hep belgeyle konuştuk. Sayın
Bakan kendisiyle ilgili iddiaları ortaya atan o suç örgütü lideriyle ilgili cümleleri kullandığında, ben
koruma belgesini çıkardım İstanbul Valiliğinin.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Sahte belgeler…
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Madem bu adam organize suç örgütü lideriydi, niye koruma
verdin Sayın Bakan? Niye çakar verdin Sayın Bakan? Neden miting yaptırdın Sayın Bakan, neden?
Bakın, biz bu kişiyle trafik ışıklarında bile bir araya gelmedik ama siz buna koruma verdiniz koruma,
duruyor, bunu söylüyorum.
İki: Mersin’de, bayramdan önce Mersin’de…
SALİH CORA (Trabzon) – Demirtaş’a da verdik koruma ya.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Konu nasıl oraya geldi? Bunu nasıl söylersin? Ayıp ya!
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Ne alakası var? Ayıptır be, ayıptır!
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ne alakası var ya?
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkanım…
OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Ne bağırıyorsun!
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MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Sen ne diyorsun! Sana mı soracağım!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, dinleyecek misiniz…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Mahmut Bey konuşuyor.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Yanındakiler konuşuyor, yanındakilere baksana.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Bizim Cumhurbaşkanı adayımız o!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Mahmut Bey, size söz verdiğimi hatırlamıyorum.
OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Selahattin Demirtaş bu ülkede teröristtir, şerefsiz bir pisliktir!
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Doğru konuş!
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Şerefsiz sensin!
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, böyle bir şey söylenir mi ya?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sizin arkadaşınız başlattı. Lütfen…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Olur mu, Cora’yı görmüyor musunuz ya!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uyarıyoruz, herkesi uyarıyoruz, herkesi uyarıyorum ben;
sabahtan beri uyarıyorum, kimsenin dinlediği yok. Kusura bakmayın.
HASAN ÖZGÜNEŞ (Şırnak) – Terörist sizsiniz! Siz DEAŞ’ın babasısınız, babası!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir konuşmacıya söz verdim, söz vermediklerim lütfen devreye
girmesinler.
Mahmut Bey, size söz vermedim, siz devreye girdiniz.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Ben kimseye “terörist” demedim, kimsenin genel başkanına
da “terörist” demedim ama o da benim Genel Başkanıma “terörist” diyemez!
OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Teröristtir!
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Terörist sensin!
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sensin terörist!
(Komisyon sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Oturuma on dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 21.14
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 21.20
BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, 20’nci Birleşimin Beşinci Oturumunu
açıyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Usul hakkında Sayın Paylan, buyurun.
II.- AÇIKLAMALAR (Devam)
6.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Komisyon Başkanına, Komisyondaki fiziki saldırının
önüne geçmek için gerekli tedbirleri alma çağrısını yaptığına ve partisine karşı hakaretleri tutanaklardan
tespit edip gerekli işlemleri yapmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, az önce bir suç örgütünün lideriyle Eş Genel Başkanımız sevgili Selahattin
Demirtaş’ı eşleştiren bir ifadede bulundu Sayın Salih Cora, ardından da MHP’li milletvekilleri Sayın
Selahattin Demirtaş hakkında ağza alınmayacak hakaretlerde bulundular, ayrıca partimize karşı
hakaretlerde bulundular. Bunları tutanaklardan tespit edip ilgili milletvekilleriyle ilgili işlem yapmanızı
istiyorum Sayın Başkan İç Tüzük’e göre. Ve ben yedi yıldır burada milletvekiliyim, ilk kez fiziki bir
saldırıyla karşı karşıya kaldık. Eğer bu fiziki saldırı şartlarının önüne geçmezseniz bu ülkedeki faşizmi
Meclise de taşımış olursunuz ve Plan ve Bütçe Komisyonuna da taşımış olursunuz. Şu anda faşizm
şartlarında yaşıyoruz ve bu faşizmi Plan ve Bütçe Komisyonunda da yaşatmaya kalkanlara karşı da her
türlü savunumuzu yaparız Sayın Başkan, bunu böyle biline ama bu faşizm şartlarını en azından burada
yaşatmamak üzere gerekli tedbirleri almaya çağrımızı yapıyorum ve tutanaklarını almanızı ve gerekli
işlemi yapmanızı talep ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, usul hakkında Mustafa Bey, buyurun.
7.- Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un, Komisyon Başkanından, fiziki saldırıyı varsa
kameralardan tespit ettirip işlem yapmasını rica ettiğine ilişkin açıklaması
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Teşekkür ederim Başkanım.
Başkanım, fiziki bir saldırı varsa kameralardan lütfen tespit ettirin. Fiziki saldırıyı başlatan Garo
Bey’dir.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yuh yani!
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – İç Tüzük’e göre de işlem başlatmanızı rica ediyorum. Elimi
itmiştir, onunla başlamıştır. Lütfen, işlem yapmanızı rica ediyorum milletvekili hakkında.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Araya girmeye çalıştı.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Olcay Kılavuz, buyurun.
OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
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Ben sözümün arkasındayım…
(Uğultular)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye, herkesi bir dinleyip bir şeyler söyleyeceğim. Rica
ediyorum, bir sükûnet rica ediyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Komisyon üyesi olmayana usul hakkında söz veriyorsunuz
Başkanım.
OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Şimdi, HDP’nin…
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)
2.- Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Kayseri
Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un yaptıkları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Affedersiniz, yanlış yaptım Olcay Bey, usul hakkında sadece
üyelere söz verebiliyoruz. Usulümüz böyle, üyeler dışında söz veremiyoruz. Ben de yorgunluktan
unuttum, özür diliyorum.
Üyelerimizden usul hakkında söz isteyen var mı başka? Başka yok galiba, 2 üyemiz konuştu.
Değerli arkadaşlar, bakın, bugün son haftadayız ve gerçekten yoğun bir çalışma sergiledik,
hepimiz yorulduk ve sinirlerimiz gerildi. Bugün özellikle sabahtan beri çok yüksek tonda, çok sert
ifadeler kullanıyoruz. Bütün gruplar için söylüyorum. Buna gerek yok. Biz demokratik bir ülkeyiz.
Hiç kimse faşist bir ülke olduğumuzu söyleyemez, iddia edemez, kusura bakmayın. Biz demokratik bir
ülkeyiz, demokratik bir ülke olmasak bu tartışmaları yaşamayız zaten. Bu tartışmaları Meclisimizde en
sert şekilde de yaşıyoruz. Bu kadar farklılığın olduğu bir ülkede, bu kadar farklı fikirlerin tartışıldığı
çevremizde bir başka ülke gösterebilirseniz gösterin.
Şimdi, değerli arkadaşlar, sözümüzün gücü sesimizden değil, içeriğinden gelmek durumunda.
Herkes fikrini en etkili bir şekilde ifade etsin ama bazı arkadaşlarımız hakikaten gereksiz bir şekilde
çok yüksek bir ses tonuyla, çok heyecanlı konuşmalar yapıyorlar. Burası Genel Kurul değil, burası Plan
ve Bütçe Komisyonu. Bütçeyi tartıştığımız, bu bütçenin, bu milletin bütçesini yapmaya çalıştığımız bir
teknik komisyon. Buralarda bir standardımız var, belli bir standardımız var. Bunun çok ötesine geçmiş
durumdayız, özellikle bugün. Rica ediyorum, herkes dikkat etsin.
Diğer husus ise ben bir ara verdim, arada olanlar tutanağa geçmiyor. Oradan tespit edebilir
miyiz bilemiyorum ama ara verdiğim ana kadarki tutanakları isteteceğim. Oradaki ifadelere de bakıp
görüşümü, tutumumu ifade edeceğim. Şimdi, teknik arkadaşlardan da bunu rica ediyorum. Ara verdiğim
ana kadar mutlaka tutanaklara geçmiştir bütün söylenenler, bunları bir tespit edelim, nasıl bir uyarı
yapmamız gerekiyorsa yapalım.
Diğer taraftan, daha önceki bazı tartışmalardan da şunu söylemek isterim: Burası Genel Başkanların
tartışılacağı bir mekân değil. Herkesin Genel Başkanı kendisine kıymetli. Birinin Genel Başkanına siz
bir söz söylediğinizde o da sizin Genel Başkanınıza bir söz söylüyor ve Plan ve Bütçe Komisyonunda
yapmamamız gereken tartışmaları yapmak durumunda kalıyoruz. Bu nedenle, kişiselleştirmeden,
hakaret etmeden fikirlerimizi söylemeye devam edeceğiz.
Türkiye demokratik bir ülkedir, demokrasisinin standartlarını da geliştirmeye devam edecek.
Mükemmel bir demokrasi dünyanın hiçbir yerinde yok; elbette eksiklerimiz olabilir, eleştirilecek
hususlar olabilir demokrasimizle ilgili ama biz demokratik bir ülkeyiz, bir hukuk devletiyiz ve bu
yönde de standartlarımızı yükseltmeye de devam edeceğiz ama buna katkıda bulunmak isteyenlerin
üsluplarına çok dikkat etmeleri gerektiğini de tekrar hatırlatmak isterim.
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Şimdi, Sayın Başarır, rica ediyorum, heyecanlı olabilirsiniz; yapınız, kişiliğiniz öyle olabilir ama
olabildiğince sükûnet içinde fikirlerinizi paylaşmanızı istiyorum.
Buyurun lütfen.
IV.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER (Devam)
A) KANUN TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)
a) İçişleri Bakanlığı (Devam)
b) Emniyet Genel Müdürlüğü (Devam)
c) Jandarma Genel Komutanlığı (Devam)
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı (Devam)
d) Göç İdaresi Başkanlığı (Devam)
e) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(Devam)
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkanım, bu tartışma ben konuşurken çıkan bir
tartışma. Benim konuşmamdan kaynaklanmadı bu, onu söyleyeyim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben takip edemedim. Tutanaklardan bakacağım ama diğer
arkadaşlar, söz vermediğim arkadaşlar konuşmasın, rica ediyorum.
Süreyi yeniden başlatıyorum, dört dakika süreniz vardır.
Buyurun.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Şimdi, Sayın Bakanı, İçişleri Bakanlığını, bu kurumu
yıpratmak isteyecek son parti Cumhuriyet Halk Partisidir ama dediğim gibi -belgede kaldım- belgeyle
konuşuyoruz.
Benim ülkemde bir Emniyet Müdürü, gencecik bir Emniyet Müdürü, Silivri Emniyet Müdürü
intihar etti. İddia neydi? Sayın Bakanın oğlunun bir gece yarısı bir suçlunun, bir şüphelinin bırakılması
için baskı yapmasıydı ve güvenlik müdürünüzün arama kayıtları çıktı. Bu Emniyet Müdürünün
mesajları yayınlandı. Sayın Bakan bununla ilgili bir hesap verdiniz mi? Yazık değil mi o çocuğa?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yapmayın.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Onun ailesine yazık değil mi?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yalan…
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Yalan söyleyen, o mesajları inkâr eden asıl yalancıdır. Olur
mu öyle şey?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yalan söylüyorsun.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, sonunda bir cevap verelim, rica ediyorum…
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Bana laf atmayın, bana laf atmayın Sayın Bakan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi tartışmaya girmeyelim, sonunda bir cevap verin lütfen.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Çıkın bunlara cevap verin.
Bakın, Mersin’de bir milletvekiliniz…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yalan söylüyor, provokatör.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Bakan, laf atmayın!
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yalanlarını mı dinleyeceğiz?
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Laf atmayın, haddinizi bilin!
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Bağırma, niye bağırıyorsun?
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sesimi yükseltirim size, haddinizi bilin!
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Sen haddini bil!
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Haddinizi bilin! Haddinizi bilin! Lütfen…
(“Terbiyesiz!” sesi)
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Terbiyesiz sensin! Terbiyesizsin, kanunsuzsun…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Oturuma ara veriyorum.
Kapanma Saati: 21.27
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ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 21.32
BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, 20’nci Birleşimin Altıncı Oturumunu
açıyorum.
Grup sözcülerini yukarıya davet ediyorum, onlarla bir konuşalım.
Yarım saat ara veriyorum.
Kapanma Saati:21.33
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YEDİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 22.08
BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, 20’nci Birleşimin Yedinci Oturumunu
açıyorum.
Önce İç Tüzük’ümüzle ilgili bazı hatırlatmalarda bulunacağım, daha sonra devam edeceğiz. Bu
maddeler Meclisin geneliyle ilgili ama bizim Komisyon çalışmalarımıza da yol gösterici maddeler. İç
Tüzük madde 46: “Bir komisyonda söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve düzeni bozma hareketlerinden
bulunulursa komisyon başkanı düzeni sağlar; gerekiyorsa toplantıya ara verir veya erteleyerek durumu
gereği yapılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bildirir.” Birinci maddemiz bu.
“Konuşma üslubu” başlığında Madde 67: “Genel Kurulda –Genel Kurul derken tüm komisyonlar için
de aynı ilke geçerli, bu ilkesel bir durum- kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhâl,
temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya
davet eder. Başkan, gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde salondan çıkartabilir.
Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken düzeltmelerin
yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri verir.”
Yine, basın toplantısı ve çekimlere ilişkin bir madde var yönetmelikte. Türkiye Büyük Millet
Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik var, o yönetmeliğin
12’nci maddesinin 3’üncü fıkrasını okuyorum: “Komisyon ve siyasi parti grup toplantılarında film
ve fotoğraf çekimleri, Komisyon Başkanı ve siyasi parti grup başkanvekilinin iznine bağlıdır. Basın
mensupları, toplantıları kendilerine ayrılan bölümlerden izleyebilirler.” diyor.
Şimdi, bu çerçevede, değerli arkadaşlar, birkaç şey daha ilave etmek istiyorum. Az önce,
grup sözcülerimizle odamda bir araya geldik, bütün parti gruplarından arkadaşlarla konuştuk. Bu
söyleyeceğim bütün gruplarla ilgili, tek bir gruba ilişkin değil. Hepimiz burada milletin bütçesiyle
uğraşıyoruz ve bu bütçeyi en güzel şekilde tamamlamak, müzakereleri en kaliteli bir şekilde yapmak
durumundayız. Bugüne kadar da zaman zaman hararetli tartışmalar yaşadık, ben her zaman söylerim,
siyasette de zaman zaman hararetli tartışmalar olur, bu işin tabiatında var ama bugün bir doz aşımı söz
konusu, çok daha fazla tartışma görüyoruz, çalışma düzenimizi bozacak ölçülere gelen bir vaziyet arz
ediyor. Dolayısıyla, ben, bir taraftan grup sözcülerimizin her birinin kendi üyelerine ilişkin uyarılar
yapmasını bekliyorum; bu bir.
Ben de kendi adıma, bundan sonraki bölümde kaba ve yaralayıcı söz kullanan, şahsiyatla ilgili
hakaret edici söz kullananların mikrofonlarını kapatacağım, bunu yapacağım, bundan da hiç kimse
gocunmasın çünkü bu çalışmaları bitirmek zorundayız. Bunlar milletin çalışmaları, millet bize bunun
için oy verdi, buraya gönderdi -bütün gruplar için söylüyorum- Meclisi çalıştırmamak üzere değil,
çalıştırmak üzere bizi buraya gönderdi ve bu bütçeyi hep birlikte yapmak durumundayız.
Diğer taraftan, yasamanın yürütmeye, yürütmenin de yasamaya saygısı çok önemli, iki kuvvetten
bahsediyoruz. Bakanlar, bu devletin bakanları, bu ülkenin bakanları. Bugün bir arkadaşımız olur,
yarın bir başkası gelir, başkası bakan olur; bu bakanlar bu ülkenin bakanları, bu devletin bakanları.
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Meclisimizin üyeleriyse halkın oylarıyla buraya gelmiş, hangi gruptan olursa olsun, halkın demokratik
olarak seçtiği, Meclise gönderdiği arkadaşlarımız. Yasama yürütmeye, yürütme de yasamaya saygı
içinde olmak durumunda. Farklı fikirler olabilir, farklı söylemler olabilir, zaman zaman hakikaten
temel değerlere ilişkin birtakım olmaması gereken tartışmalar olabilir. Buralarda da ben, bütün
gruplardan ve arkadaşlarımızdan şunu rica ediyorum: Benim bir eksiğim olabilir, o anda görmemiş
olabilirim. Biz de insanız yorulduk artık; hakikaten bu kadar zamandır uğraşıyoruz, gün boyu burada
takip ediyoruz; bazı arkadaşlarımız gidiyorlar, geliyorlar, o imkânları var, bizim öyle bir imkânımız
da yok. Gün boyu burada takip ediyoruz, bazen dikkatimiz dağılabilir, bir şeyi görmemiş olabiliriz.
Biri çekim yapıyordur, görmemiş olabilirim ben, uyarın beni. Biri bir söz etmiştir, Komisyon olarak
müdahil olmam gerekiyordur, olmamışımdır, beni uyarın lütfen ama karşılıklı konuşmaya lütfen
girmeyin. Bundan sonrası için söylüyorum, buraya kadar olanları tutanaktan ayrıca bakacağım ama
bundan sonrasıyla ilgili gördüğünüz bir şey varsa lütfen birbirinizle tartışmaya girmeyin, Komisyon
Başkanı olarak beni uyarın. Ben de eğer söylediğinizi haklı bulursam, ilgili şahsı, ilgili üyemizi veya
misafir ettiğimiz değerli vekilimizi uyarırım.
Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım; sizden de ricam az bir çalışma süremiz kaldı, mümkün mertebe
sonuna kadar bekleyelim, sonunda size zaten söz vereceğim, cevaplarınızı toplu olarak verirsiniz. Yine,
size dönük benim uyarmamı gerektiğini düşündüğünüz bir husus varsa lütfen siz de beni uyarın, ben
gerekli uyarıyı yapayım, bu şekilde bu çalışmamızı devam ettirelim diye ifade etmek istiyorum.
Söylemek istediğiniz bir şey mi var Sayın Bakan?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Evet.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ali Mahir Başarır, buraya geldiğimizden itibaren
hâlâ ağız, burun hareketleriyle beraber sürekli olarak burayı tahrik etmeye yönelik işlemine devam
ediyor. İstirhamım… Sözden anlamayacağına inanıyorum, akıl baliğ olmadığına da inanıyorum ama…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bu nedir ya?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ama bir saniye… Bir saniye…
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanı uyarın.
MURAT EMİR (Ankara) – Mikrofonunu kapatın!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Size de söz vereceğim, size de söz vereceğim, bir saniye…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hakaret ediyor.
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Sayın Bakanı uyarın Sayın Başkanım.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sizden istirhamım… Sizden istirhamım…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, buyurun.
MURAT EMİR (Ankara) – Kapatın mikrofonunu!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Biz şu ana kadar birçok …
(CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye, ben söyleyeceğim bir şeyler, siz bir sabırlı olun; Sayın
Bakan tamamlasın.
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Sayın Bakanı uyarın.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tamam, ben gerekli sözleri söyleyeceğim.
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Buyurun Sayın Bakan…
ERKAN AYDIN (Bursa) – Mikrofonunu kapatır mısınız?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Üyelerle ilgili söylediğim söz o.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Başkan, şu ana kadar birçok hatibi burada
dinledik, değerlendirmelerimizi, notlarımızı aldık, zamanı gelince de cevap vereceğiz ama bunu
burada söylemem gerekir. Buranın usulünce gitmesi için ve -bu meselenin hakikaten- buranın kendi
kuralları içerisinde yürümesi için Cumhuriyet Halk Partisi Grubundaki bu arkadaşların bu kurallara
uyması gerekir. Biz buraya bütçe tartışmaya geldik, biz buraya bütçemizi anlatmaya geldik. Burada
resmen azmettirmeye yönelik, bizim buradaki masuniyetimize, masumiyetimize karşı bir girişim söz
konusu. Bunun elbette ki yönetimi de sizdedir yani sizin buradaki grubunuzdadır, onun için ben sizin
söylediğinizi kabul ediyorum yani burada bir şey olduğu zaman size söyleyeceğiz, siz de uyarırsınız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Peki.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Çünkü biz buradan çıktık, buradaki bütün tartışmalar
“HDP Meclis” adı altında şu anda sosyal medyanın her tarafında var.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, böyle bir durum varsa bu hukuka aykırı bir
durumdur, ilgililer mahkemelere kadar götürebilirler.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ama trolleriniz bir şey yaptıysa…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hiç kimse başkasının izni ve rızası olmadan çekme hakkına
sahip değildir. Ben yönetirken değil, anladığım kadarıyla arada, ara verdiğim süreçte bazı çekimler
yapıldığını anlıyorum. Böyle bir durum varsa ilgililerin mahkemeye gitme hakkı da saklıdır.
MURAT EMİR (Ankara) – Burası kamusal alan Sayın Başkan, kamusal alan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bu konuda bütün grup sözcülerimizi, herkesi -danışman
arkadaşlarımız dâhil, bürokratlarımız dâhil, basın dâhil- uyarmak istiyorum.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – “HDP Meclis”i ben açtım, böyle bir şey yok
MURAT EMİR (Ankara) – Burası kişisel alan değil, hukuka aykırı bir şey yok.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi, izinsiz bir çekim var, Komisyonumuzun kuralları var, İç
Tüzük’ümüz gereği hiç kimse bunu yapamaz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, bu ifade doğru değil.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hangi ifade?
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – “HDP Meclis” açık burada, hiç öyle bir şey yok.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, elinizdeki görüntüleri bir iletirseniz arkadaşlarımız
bir baksınlar. Bir iletelim, HDP’nin grup sözcüsü incelesin, var mı yok mu diye incelesin.
(HDP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Garo Bey, size getirecekler görüntüleri, bir inceleyin; var mı yok
mu bakın.
Şimdi, değerli arkadaşlar…
Şimdi, Sayın Başarır, son iki dakika kırk saniyeniz var, rica ediyorum.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Cevap vereceğim Sayın Başkan ama önce cevap vereceğim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Cevabınızı da verin, lütfen şahsileştirmeden.
Buyurun.
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ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Kibarca cevap vereceğim Başkanım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Başarır, biz bu Komisyonu çalıştırmak zorundayız, keserim
mikrofonunuzu, çok açık söylüyorum.
Buyurun.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkanım, bakın, lütfen, önce, ben, bana söyledikleriyle
ilgili Sayın Bakanın o cümlelerine cevap vermek isterim. Burada tüm arkadaşlarım ne söylediyse
benzer şeyleri söyledi. Kimisi 10 bin doları sordu, kimisi intihar eden Emniyet Müdürünü sordu,
kimisi şirketini sordu, sordu, sordu, ben de buna benzer şeyler sordum ama bakın, atanmış bir Bakanın
seçilmiş bir milletvekiline hakaret etme hakkı yoktur. Siz, Sayın Bakanın şurada söylediği cümleleri
duydunuz, utanmadınız mı siz?
SALİH CORA (Trabzon) – Şahsiyatla uğraşma.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Adına diyorum, şahsınıza demiyorum, üzülmediniz mi siz? Ben
çok üzüldüm. Olmaz. Neymiş? “Zehirli yılan”mış. Neymiş? “Şerefsiz”miş. Neymiş? “Yalancı”ymış.
Bir sefer şahsıma söylediği cümlelerin hepsini kendisine iade ediyorum. Olmaz!
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, değerli arkadaşlar…
Değerli arkadaşlar, artık..
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Şimdi, konuşmamı yapacağım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yeter, konuşmanızı yapın ve bitirin lütfen.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Bakana buradan Mersin’de yaşanan olayı soruyordum.
Mersin’de, Kurban Bayramı’ndan hemen önce 2 polis AKP milletvekilini durdurdu. Bunlar benim
iddialarım değil, videolarla bunların hepsi ispat edildi. AKP Mersin Milletvekili Zeynep Yılmaz bir
polise “Şerefsiz.” dedi. Ben bunu gündeme getirdim. Bakın, ben bunu gündeme getirdim.
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Olma ihtimali yok. Öyle bir şey yok, orada kesinlikle art niyet var.
Buranın konusu değil.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, lütfen bir tamamlasın. Nilgün Hanım…
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Şimdi, Sayın Bakan, siz bu konuda polisinizi mi korudunuz,
milletvekilini mi korudunuz? Yanınızda duran İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce… Ben soy
ismi kadar ince olmasını beklerdim.
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Böyle bir şey olur mu? Yalan yanlış…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Nilgün Hanım, Sayın Bakan cevap verir bunlara. Rica ediyorum,
cevap verir, merak etmeyin.
Buyurun.
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Hayır, aynı şey kendisine yapılsa kabul eder mi? Böyle saçmalık olur
mu? Çarpıtıyor, kendisine yapılsa kabul eder mi?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ayıp bir şey, yakışıyor mu ya!
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Ya bir saniye…
Ama bakın, lütfen ama ya!
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Kendisine yapılsa kabul eder mi?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Nilgün Hanım…
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ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Ya, bu nedir Sayın Başkanım ya!
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Tamam.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Bakın, bir iddiayı ben…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar…
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Bakan, burada, ben Bakana soruyorum. İzin verirseniz,
sormak zorundayım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Daha size söz vereceğim, o zaman cevap verirsiniz. Nilgün
Hanım, size söz vereceğim, cevap verirsiniz.
Buyurun, devam edin lütfen.
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Ayıptır, hâlâ onunla uğraşıyorsunuz.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Evet, bakın, Sayın Muhterem İnce “Sabah akşam Türk polisine
hakaret eden Ali Mahir Başarır provokasyon yapıyor.” diye bir “tweet” attı. Sayın Bakan Yardımcısı,
lütfen, çıkın, bir tek Türk polisime hakaretimi burada ispat edin bakalım.
SALİH CORA (Trabzon) – Orduya hakaret ettin.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Orduya hakaret ettin, orduya.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Siz atanmış bir insansınız, siz nasıl seçilmiş bir insana bu
“tweet”i atıyorsunuz?
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Orduya hakaret ettin, orduya hakaret ettin.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Yine, Mezitli’de bir polis kızımız intihar etti. Niye? Mezitli
AKP İlçe Başkanının sekreterinin kendisine hakareti yüzünden. Bunları ben size sordum, üç buçuk
aydır cevap vermediniz.
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – CHP’nin içindeki tacizleri anlatın.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sizin göreviniz, mesai arkadaşlarınız polisleri korumak mı
yoksa bu grubu korumak mı? Olur mu? Allah göstermesin, muhalefetten bir milletvekili o polise
hakaret etseydi, ne yapmıştınız?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Bakın, ne yapmıştınız? Ne yapmıştınız, biliyor musunuz?
Cumhurbaşkanı, siz “tweet”ler atıp açıklamalar yapmıştınız. Bunlar doğru, bunlar doğru.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Böyle bir şey olur mu? Ayıp!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, son cümleler, bir sabırlı olalım.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Yakışmıyor Sayın Bakan, bu duruşunuz yakışmıyor. Artık bir
güvenlik sorunu hâline geldiniz. Bunu kabul edin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz tamamlandı.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Teşekkür ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Amacın sadece şov yapmak, başardın.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, şimdi söz taleplerine bakıyorum.
Komisyon üyemiz Sayın Nilgün Ök, buyurun.
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On dakikadır süreniz.
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, çok Değerli Bakan Yardımcılarımız, çok değerli milletvekilleri;
ben de sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Tabii, öncelikle, sözlerime başlamadan önce iç güvenliğimizi sağlayan, bizler adına mücadele
eden tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum, ebediyete intikal edenlere de Allah rahmet eylesin
diyorum.
Tabii, konuşmama…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, bir sükûneti sağlarsak hatibi anlamış oluruz.
Sohbet etmek isteyen çıksın, dışarıda sohbetini yapsın ama burada hatibi dinlemek zorundayız.
Buyurun.
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Tabii, çok hararetli görüşmeler geçiyor ama Erol Hocam şöyle bir şey
söyledi, dedi ki: “Terör şiddetin sonucudur ve eksik demokrasidir bunun sebebi.” Tabii, buradan da
şunu söylemek lazım: Yani “eksik demokrasi” derken evet, olabilir, bu ülkede zulüm gören birçok
insanlar oldu, bunu gördük tarihimizde ama, Erol Hocam, onlar dağa çıkmadı, insanları kaçırmadı.
Bakın, Millî Eğitim Bakanlığının sitesine girin; en az 150-200, yüzlerce şehit öğretmenimiz var.
Sağlık Bakanlığımızın sitesine girin; yüzlerce orada öldürülmüş, teröristler tarafından infaz edilmiş
doktorlar var. Kim bunlar? Oraya hizmet etmeye giden insanlar, bizim öğretmenlerimiz, bizim
doktorlarımız. Böyle mi oldu? İşte, birçok başörtüsü zulmü yaşandı, dağa mı çıktılar, birilerini mi
gasbettiler, birilerini mi kaçırdılar, dağa kaçırıp kızlara tecavüz mü ettiler, zorla ellerine, bunların
ellerine silah mı verdiler?
Yani biz buradan şunu söylüyoruz: Gerçekten Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, Türkiye’de PKK
sorunu vardır ve PKK bunu kendi iç malzemesi yapıyordur. Bugün, terörle olan mücadelede -Sayın
Bakanımızın sabahki sunumlarına ben yetişemedim özel bir durumumdan dolayı ama geldiğimde
sunumlarınıza baktım- rakamlarla nereden nereye geldiğini kendisi ifade etti; sadece 2016’dan bugüne
kadar 1.043 teröristi örgütten kopararak evine kavuşturmuş durumda.
Yani şunu söyleyeceğim: Hakkâri’ye gittim bundan altı ay önce, bir sene önce Mardin’e gittim.
Hakkâri’ye gittiğimde, orada sokaklarda, insanlarda huzur vardı ama bunu kim yaptı? Biz yaptık. Bakın,
Yüksekova’da DoubleTree by Hilton yapılıyor. Gerçekten bundan on sene önce bana “Hakkâri’ye
git, işte, Mardin’e git.” deselerdi kafamızda soru işareti olabilirdi. Bugün Mardin’e memleketim
Denizli’den her gün böyle otobüsler kalkıyor, tur otobüsleri. Oraya gittiğinizde, Mardin’de yaşayan
vatandaşlar da memnun. Mardin turizm şehri oldu, Diyarbakır keza öyle, doğu keza öyle. Bundan on
sene önce mümkün müydü? Bundan on sene önce, baktığınızda, o teröristlerden, insanlar orada sağlıklı
bir şekilde yürüyebiliyor muydu?
E, “Bizi suçluyorsunuz.” diyorsunuz. Sofi Nurettin, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Bahoz
Erdal, Duran Kalkan’la yan yana fotoğraf çektiren kimdi? 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu, halkı
sokaklara davet eden kimdi? E, şimdi bunları dile getirince, hadi bakalım, ortalık ayağa kalkıyor.
Bugün, teröristlerle, kol kola yürüyenlerle mücadele ettiğimiz için… Bugün, tezkereye -biz görüyoruz
burada- “hayır” diyenler var. Bunlara niye “hayır” dediniz? Kime artık şirinlik yapmak istiyorsunuz
ben anlamıyorum. Ondan sonra da burada gelip demokrasiden, barıştan bahsetmenin çok doğru
olduğunu düşünmüyorum. Burada asla savaş, savaş, savaş politikaları güden bir Türkiye yok. Bizim
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politikamız… Eğer bizimle ilgili, bizim sınırlarımızı tehdit edici bir politika varsa bunun neticesinde
bununla mücadele eden, sınırlarımızın güvenliği için elinden geleni yapan, sınırlarını güvenliği altına
alan bir politikamız var. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum.
“Kadın cinayetleri politiktir.” dediniz. E, kadın cinayetleri sadece Türkiye’nin değil, kadın
cinayetleri tüm dünyanın sorunu. Kadın cinayetleri politikaya malzeme edilemez. Sizler, “AK PARTİ
Hükûmetlerinin söylemlerinden dolayı kadın cinayetleri artmıştır.” diyenler kadın cinayetlerini
kesinlikle politikaya malzeme ediyor. Bakın, biz Türk Ceza Kanunu’nda 2005 yılında yaptığımız
devrim niteliğindeki reformlarla, yine, keza 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun’la -bugün yaptığımız- kadına şiddetle çok ciddi mücadele ediyoruz. Evet,
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı. Onunla da ilgili şunu söyleyeceğim: Bir tarafta birileri asıldı, diğer
taraftan… Evet, sözleşmeden çıkıldı ama şiddetle mücadeleden vazgeçilmedi. Bizim kanunlarımız
var, Türk Ceza Kanunu’muz var, bakın, Türk Ceza Kanunu’ndaki o, töre, namus cinayetleriyle ilgili
yaptığımız düzenlemeler var, 6284 numaralı Kanun’umuz var; bunlar görmezden gelinemez.
Tabii ki şunu söylemek istiyorum: Kadına şiddeti önlemekle ilgili Komisyonda ben Sayın
Bakanımızı dinledim. Orada çok önemli bir söz söyledi, dedi ki: “Bizim kolluk kuvvetlerimize
herhangi bir kadın ‘Şiddet gördüm.’ ya da ‘Şiddete maruz kaldım.’ diye geldiğinde eğer kolluk
kuvvetlerimizden bir kişi onu gönderiyorsa ya da evine gönderiyorsa anında işlem yapıyoruz; biz bu
hassasiyetle, bu anlamda mücadele ediyoruz.” Ben, Bakanımızın bu samimiyetine inanıyorum, bu
anlamda da teşekkür ediyorum. KADES gerçekten çok önemli bir uygulama. Yine, elektronik kelepçe
çok önemli bir uygulama. Tabii ki gönül ister ki kadın cinayetleri olmasın, kadına şiddet olmasın ama
bu şöyledir: Toplumda ayıp mevzusunun da… Ben Bakanımızın sözlerinin yine böyle cımbızlandığını
düşünüyorum. Şunu söylüyor erkeklere: Tabii ki şiddet… Zaten kanunlarımız var, erkekler kanunlar
karşısında şiddetle ilgili cezalandırılacak ama toplumun da bu erkekleri, şiddet uygulayan erkekleri
dışlaması lazım; toplumun bunu kabul etmemesi lazım. Bakanımızın söylemi o noktadadır.
Tabii, ben yine sabahleyin burada olamadığım için yolda gelirken görüşmelere baktım. Şöyle de
bir şey olmuş… Bir kere şu anlaşılsın: İçişleri Bakanlığının ya da bakanlıklar olarak bizim burada
hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ben, burada, sabahleyin arabada gelirken, Denizli’den
gelirken konuşmaları izledim, demişler ki: “Bakan Plan ve Bütçe Komisyonundan kaçtı.” ve bundan
siyaset yapılıyor. Bunlar doğru değil, bunlar şov. Ara verilmiş, arada gitmiş, bu da buradan biline. Ama
bunu böyle çarpıtmak, yanıltmak doğru bir siyaset değildir. Bunu da böyle yapanları kınıyorum.
Yine, keza Sayın Bakanlığımızın afetlerle ilgili olan mücadelelerine ben bizzat şahit oldum,
gerçekten, 7/24… Hem AFAD da inanılmaz başarılı. AFAD’ın çalışmalarından dolayı Sayın Bakanımız
nezdinde hepsine, yetkililere çok teşekkür ediyorum, çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar.
Yine, keza trafik kazalarıyla ilgili olan o hassasiyetleri rakamlarla kendisi vermişti. Sunumdan
baktım, o ciddi azalışlar…
Ben Sayın Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Israrla bir şeyi tekrar söylüyorum: El kol
hareketleriyle birlikte ve sürekli yaptıklarıyla birlikte şu anda hâlâ tahrikine ve tacizine devam
etmektedir. Yani tekrar söylüyorum: Masumiyetimiz size emanettir. Bunu ısrarla söylüyorum.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Başarır, el kol hareketleri yapmayalım, rica ediyorum.
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Orada o sırada devlet terbiyesi verenler, o sırada
hemen yanı başımdaki devlet terbiyesi verenler bir şey söylesin.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkan, açar mısınız mikrofonu.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sayın Başkan, şimdi, bir Bakanın “Ne bakıyorsun…”
Mahallede miyiz, sokakta mıyız, neredeyiz? “Ne bakıyorsun?” diyor adam ya! Normal bir şey mi? Sen
normal misin? Lütfen…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama el kol hareketleri yapıyorsanız doğru değil. Lütfen,
uyarıyorum, el kol hareketleri yapmayın, rica ediyorum.
Nilgün Hanım, devam edin lütfen.
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Benim bitti.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ali Mahir Bey, konuşan Sayın Bakanımız değil; konuşan Nilgün
Hanım. Oraya bakıp da o tarafa bakıp da el kol hareketi yapmanız doğru mu?
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – El kol hareketi yaptığımı gördün mü?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ya, lütfen…
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Anlamıyorsun “Ne bakıyorsun?” diyor. Böyle bir laf var mı?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ali Mahir Bey, rica ediyorum… Grup Sözcüsünden de rica
ediyorum, lütfen…
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – “Ne bakıyorsun?” denir mi?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun Sayın Özkoç.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Bakıyorum, ne var? Size de bakıyorum.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye, Sayın Özkoç’a söz verdim.
Uğur Bey, Sayın Özkoç’a söz verdim, Grup Başkan Vekili kendisi.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, böyle bir tavır yok, hareket mareket olur mu ya!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tamam.
Grup Başkan Vekilimiz sağ olsun, uyarı yaptı. Teşekkür ediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak söyleyeceğimizi
sözle söylüyoruz, herhangi bir şekilde hiç kimseyi kişisel olarak hedef almıyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Biz sadece Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığıyla ilgili
görevimizi yapıyoruz ama sizden de bir şey rica ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Siz dediniz ya “Beni uyarın.” diye, lütfen, arkadaşlarımızla ilgili,
ağızla ilgili -kimler küfür ediyor, kimler hakaret ediyor- videoları izlettirin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama ara verdiğim dönemdekilere bakamam, yönettiğim süreçteki
tutanaklara bakarım.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tamam.
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Sizden rica ediyorum, kim ağzıyla, bakıp küfrederek tahrik ediyor, onları da kontrol edin; tamam
mı?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Peki.
Teşekkür ediyorum.
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Sayın İbrahim Kaboğlu’na söz veriyorum.
Buyurun.
Süreniz dört dakikadır.
İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Bakan, bütçe konuşmanızda referans olarak dünyevi ve uhrevi birçok kavram kullandınız
ama olmayan tek bir kavram Anayasa. Oysa Anayasa ilginizi biliyorum ben, 2011 yılında benden
Anayasa brifingi rica etmiştiniz ve hatta, brifing sonucu çok verimli geçtiğini söylemiştiniz ve bana
bir de albenili bir şilt, plaket vermiştiniz Profesör Sayın Özdil huzurunda. Bu değerli anıyı, Anayasa
plaketini 7 Şubat 2017’ye kadar fakültedeki odamda, kütüphanemde teşhir ettim. 7 Şubat gecesi 686
sayılı OHAL KHK ek listesi yayımlandı ve altında sizin de imzanız var. Başbakan 22 Şubatta “Biz o
listeleri hazırlamıyoruz, biz bilemeyiz kimlerin adlarının yer aldığını.” dedi. 22 Martta ise Başbakan
Yardımcısı “MİT hazırlıyor.” dedi. Başbakan 6 Haziran 2017’de “Anayasa’ya yüzde 30 destek, yetmiş
günde yüzde 51’e çıktı.” dedi. İşte, bu, Sayın Bakan, 2017 Anayasa değişikliğinin hangi ortam ve
koşullarda gerçekleştiğinin bir göstergesi.
Şimdi, 2017 Anayasa değişikliği birçok şeyi götürdü, tasfiye etti, kurul hâlinde bütün siyasal karar
mekanizmalarını tasfiye etti; siyasal sorumluluğu öyle, demokratik denge ve denetim düzeneklerini
hakeza. Getirdikleri ise parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme; tek kişi siyaseti. Ve
siyaset sadece saraya yönlendirildi. Sayın Bakan, çok şükür, götüremediği bir şey oldu, Anayasa’nın
bağlayıcılığı ve üstünlüğü. Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü devam etmektedir ve buna göre,
bakanlar siyasetin dışına çıkarılmış bulunuyor. Milletvekilleri ve bakanların ortak paydasını Anayasa
andı oluşturuyor, Anayasa’nın üstünlüğüne saygı andı. Şimdi, buna rağmen bakanların siyaset yapması
demokratik siyaset alanını daraltıyor ve demokratik toplumu baskı altına alıyor ama kuşkusuz siyasal
açıdan, yerindelik bakımından, belki tek kişi yönetiminin sürekli sorgulanması açısından olumlu
karşılanabilir çünkü tek kişi yönetimi siyaseti tek kişiye, saraya vermiş bulunuyor.
Şimdi, Sayın Bakan, sadece bu, idari alanın siyasal alana taşması değil, aynı zamanda Anayasa’nın
en açık hükümlerinin sistematik bir biçimde ihlal edilmesi söz konusudur. Bunların başında Anayasa
madde 38/4 geliyor, suçsuzluk karinesi ve 137/2 geliyor, kanunsuz emir. Bu 2 madde Anayasa’nın
belkemiğidir, İçişleri Bakanının da varlık nedeniyle oluşmaktadır. Ve burada, kanunsuz emri dile getiren
Sayın Kılıçdaroğlu aslında sizi desteklemiş bulunuyor Sayın Bakan. Dolayısıyla, siz bunu sahiplenmek
durumunda idiniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım lütfen.
İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (İstanbul) – Çünkü bu 2 maddeye riayet edilmez ise o zaman
Anayasa’nın üstünlüğünün bir anlamı yok. Tek Anayasa’mız var; evet, tek millet, tek devlet ama eğer
tek Anayasa’mıza saygı olmaz ise Anayasa’nın üstünlüğü ilkesine saygı gösterilmez ise o zaman tekliğin
hiçbir anlamı kalmaz. Bu bakımdan Anayasa suçunu hiç kimsenin işleme lüksü bulunmamaktadır.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum Sayın Kaboğlu, süreniz dolmuştur.
Şimdi HDP Grubundan Komisyon Üyemiz Sayın Necdet İpekyüz’e söz veriyorum.
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Buyurun Sayın İpekyüz.
Süreniz sekiz dakikadır.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Aslında hakların kullanımının bir istisnaya dönüştüğü, yasakların ve kuralların giderek ihlal edildiği
bir olağanüstü hâl dönemi yaşıyoruz. Yani artık haktan söz etmek sıkıntılı fakat kuralsızlıklardan söz
etmek daha yaygın. Ve öyle bir hâle geldi ki iki ayda bir kayyumların süresi uzatılıyor, konuşmak
bile abes kaçıyor ve yasaklar bir geleneğe dönüştü. Şu anda Van’da, Batman’da olağanüstü hâlin
ilanından bugüne kadar her şey yasak, bir basın açıklaması yapmak dâhi yasak. Nitekim, Ankara Şehir
Hastanesinde nöbet tutan bir hekim yaşamını yitirdi, bütün sağlık meslek örgütleri bu olayı kınamak
için basın açıklaması yapacaktı, Van-Hakkâri Tabip Odası Başkanı yaka paça gözaltına alındı. Yani
böyle bir hâlde, bir meslektaşının yaşamını yitirdiği hâlde, kınamak, eleştirmek bile suç sayıldı. Böyle
bir döneme geldik.
Sabahleyin açıklamada aydınlatmadan söz edildi; olaylar aydınlatılıyor, olaylar açıklanıyor,
başarımız artıyor, sınırları aydınlatıyoruz, 573 kilometrelik bir aydınlatma sistemi kurmuşuz, her şey
aydınlatılıyor. Evet, fakat bazı aydınlatmalar var paraya pula dönüşüyor. Nasıl paraya pula dönüşüyor?
Nasıl ki sabahleyin arkadaşımız açıkladı kayyumların yolsuzluklarını, hırsızlıklarını. Şu anda, kayyum
atanan belediyelerin hangisine gitseniz, başta bölge ve birçok yerde Adalet ve Kalkınma Partisinin
belediyelerine gittiğinizde hep aynı aydınlatma direkleri, hep aynı semboller; firma: Ekaldes. Ekaldes
kim? Ekaldes kendisini tanıtırken de yaparken de bir aydınlatma sisteminden söz ediyor ve diyor
ki: “Dünyada bu işi yapan ben yalnızım, benim dışımda kimse bu şeyi üretemiyor.” ve ne tesadüf,
Ekaldes’in bu söylediği şartnamelere, belgelere giriyor. Diyarbakır’da, Van’da, Batman’da Cizre’de,
Ergani’de, Hakkâri’de nereye gitseniz aynı semboller, aynı lambalar ve aydınlatmalar. Peki, nasıl ihale
alıyor Ekaldes? Kendisinin söylediği, dünyada ilk defa ürettiği bu sistem ihalenin 7’nci maddesi olarak
şartnameye öyle giriyor; şartnamede deniyor ki: “Dünyada ilk defa bu üretimi yapan firma ihaleye
girebilir.” Adrese teslim, adrese teslim. Ve kayyumlar bunu uyguluyor, kayyumlar dışında AKP’li
belediyeler de bunu uyguluyor. Bingöl Belediyesi bankadan kendi mal varlığını ipoteğe koyuyor,
kendi gelirini ipoteğe koyuyor, Meclis üyeleri bile diyor ki: “Nasıl yapacağız?” “Aynı firmaya değil,
‘Ekon’ diye bir firmaya verin.” diyor. Ben de merak ettim, arkadaşlarla beraber dedik: “Araştıralım,
Ekaldes’i gördük de bu ‘Ekon’ neymiş?” Ticaret Sicili gazetesine giriyorsunuz, bakıyorsunuz adrese,
aynı adres, kapı numarası bile aynı, iletişim aynı; “web” sayfasına giriyorsunuz -ki “web” sayfası
sözleşmelerde görünür- Ekon’unki hazırlık aşamasında ama ihale alıyor ve aldığı ihalenin temelinde,
tabelasında “Ekaldes” yazıyor. Şimdi, siz, Bingöl’de, işsizliğin yüksek olduğu bir yerde, ekmeğin 3
lira olduğu yerde belediyenin mal varlığına haciz koyduracaksınız ve bunu alacaksınız. İhaleyi yapan
kişi ne yapıyor? İhaleyi yapan kişi fotoğraflar çekiyor. Nasıl fotoğraflar çekiyor? Sizi çekiyor, ihaleyi
yapan kişi kayyumlarla çekiyor, Hakkâri Belediyesi kayyumuyla çekiyor. İhaleyi yapan kişi diyor
ki: “Siz, Ekaldes’le sıkıntı yaşarsanız ‘Ekon’ yapın, yine bana gelir.” Kendisi dışında başka bir firma
ihaleye giremiyor. Ne tesadüf, bütün şartnamelerde de aynı, şartnameleri de burada ve şimdiye kadar
keyfini çıkararak para kazanıyor. Bu, aydınlatma mı; bu, birilerine peşkeş çekerek yapılan ihaleler mi?
Zamanında bütün belediyelerin bir odasında bir müfettiş dururken bu, sizlerle çektiği fotoğraflarla,
aldığı yetkilerle ihaleleri alıp baskı yaratıyor, usulsüzlük yaratıyor, ekmeğin 3 liraya satıldığı yerde,
işsizliğin yoğun olduğu yerde “Kenti aydınlatacağım.” diye aslında kentte yaşayanların yaşamını
karartıyorlar. Bir kere, bunlarla ilgili bir işlem yapılması lazım. Yapılmadığı zaman ne olacak? O zaman
İçişleri Bakanlığına sormak lazım: Bunlarla ilişki mi var? Bunlara soruşturma yapılmadığından… Bu
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Ekaldes ve Ekon aynı firma, hep de aynı yerlerden ihaleyi alıyorlar. Bunlarla beraber dünyada ilk
tanıttığı şey… Niye o zaman patenti alınmıyor da bütün dünyada ilk tanındığı şeyin ve ihaleye bu
konuyor, niye inceleme yapılmıyor? Peki, bunları -bu paraları- yaparken nedir, ortaya çıkması lazım.
Bir diğer konu: Siz tanıtımı yaparken “Çocuklar oynuyor, çocuklar doktor oluyor, mühendis
oluyor...” Türkiye’deki son sınavların hepsinde -ÖSYM’nin kayıtlarına bakın, ben tekrar indirdim- en
son iller Şırnak, Hakkâri, Mardin, Urfa; bu bilgileri size vermiyorlar mı? En sonuncu iller ve geçmişe
gitmiyorum, son beş yılda Bakan her mart ayında şunu diyor: “Bitti, bu iş bitti. Bir ay sonra bitti, bir ay
sonra bitti.” Bu bir ay bir türlü bitmiyor.
Çocuklar, evet, doktor olmak istiyor, mühendis olmak istiyor, gitmek istiyor ama çocukların bir
de şöyle bir şeyi var: Bu, TOMA, EJDER, Akrep; panzerlerin nedense bu bölgede çocuklar altına
giriyor. Bakın, siz Bakan olmadan önce 10 ama şimdi 43’e ulaşmış, 33’ü sizin Bakanlığınız döneminde
panzerlerin altında bir vaka olarak yansıdılar ve ilk 10’un dışında 33’ü bu dönemde olmuş. Ve Sayın
Bakan, şimdi, 20 çocuk yaşamını yitirdi, 76 vaka var, sadece 2’si batıda, hepsi aynı yerde. Şimdi,
bir taraftan güvenlik sağlanırken bu insanlar panzerin altına, Kirpi’nin altına giriyorsa, başka şeylerin
altına giriyorsa bununla ilgili en büyük problem cezasızlıktır, bununla ilgili en büyük problem önlem
almamaktır. Nasıl ki sokakları aydınlatıyorsa bir firma, normalde o insanların buna da dikkat etmesi
lazım.
Arkadaşlar, bu fotoğrafa bakarsak, bu kişi Efe Tektekin. Diyarbakır’da üç yıl sonra ne oldu
biliyor musunuz? Tektekin’in babasına şu dendi: “Kusurlu olan sensin.” Ahmet Tektekin’e “Kusurlu
olan sensin.” dediler ve üç yıl cezayla yargılamaya kalktılar. Neden? Panzerin altına girmiş, yaşamını
yitirmiş; kusurlu baba. Şimdi, siz böyle yaptığınızda, siz Efe bebek ve ailesi için ne diyeceksiniz?
Bunları yapmadığınız zaman gerçekten insan, o zaman çocuklarının oyunundan, çocuklarının
okumasından değil… Bunu düzenlemek lazım. Ceza verilmeyen her işkence vakası, ceza verilmeyen
her vukuat bir daha tekrarına onay vermektir. Sessiz kalmak, tekrarına onay vermektir. Bunlarla ilgili
işlem yapıldığında bu işler güvene dönüşür ama güvene dönüştürmeyip diğer güvenlikçi her şey
insanlarda bir ayrımcılığa neden olur.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Bir diğer konu: Sayın Soylu, siz Mardin’de de konuşmuştunuz,
birçok yerde de konuşmuştunuz. Yani insanlar iktidara gelince mi değişiyor, muhalefetteyken mi
değişiyor? Sizin bir söyleminiz var: “DEHAP’ın baraj altında kalmaması lazım, Adalet ve Kalkınma
Partisinin barajı düşürmesi lazım, MHP’nin de Türkiye Büyük Millet Meclisinde işi yok.”
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz tamamlanmıştır Sayın İpekyüz, süreniz bitmiştir.
Teşekkür ediyorum.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Siz mi değiştiniz iktidara gelince? Bir diğeri Kürtçeyle ilgili…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar… Süreniz bitti, öyle bir uygulamamız yok
çünkü çok sayıda…
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Sayın Başkan, bir cümle lütfen.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Başka vesilelerle söylersiniz.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Sayın Başkan, sadece bir cümle, İçişleri Bakanına bir cümle.
KADES ödül aldı, aday oldu. Türkiye’de Kürt varsa KADES’te niye Kürtçe yok? Tek bir soru,
herkese soruyorum, niçin?
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi, Sayın İpekyüz benim seçim bölgemle ilgili bir iddia dile
getirdi. Tabii ki hakkıdır, iddia dile getirebilir ama iddiaları ortaya koymak ile hüküm vermek ayrı
şeylerdir.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Sordum, sordum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sonuna kadar sorgulanmasını isteme hakkına sahipsiniz ama
sanki olmuş bitmiş bir hukuksuzluk var gibi hüküm cümleleriyle söylemenizi yadırgadım doğrusu,
onu ifade etmek isterim. Sonuna kadar soruşturmaya, incelemeye, hesap sormaya hakkınız var ama
incelenmeden, soruşturulmadan hüküm vermeye hiçbirimizin hakkı yok; bu kadar söylüyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Belgeler var, belgeler.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İçişleri Bakanlığımız da araştırsın, Belediyemize de sorun.
Oradan da ben bizzat söyleyeceğim Başkanımıza, size de ne bilgi istiyorsanız göndersin.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, belgeler var.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama hüküm cümleleri koymak -inanıyorum siz de aynısını
söylersiniz- doğru değil. Gönderin, dokunulmazlığı yok kimsenin belediyelerde, mahkemeler var, karar
versinler ama burada biz mahkeme değiliz değerli arkadaşlar, biz mahkeme değiliz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bizim de denetim görevimiz var Sayın Başkan, denetim görevimiz
var bizim de.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Siyasi denetim görevimiz var, mahkemeler gibi hüküm verme
görevimiz yok, kusura bakmayın.
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Murat Emir’e söz veriyorum.
Süreniz dört dakikadır.
MURAT EMİR (Ankara) – Sayın Bakan, hepimizin malumu, 2016 yılında IŞİD’in kanlı eylemlerine
tanık olduk; bunlardan biri de Dolmabahçe’de yapılan bombalı eylemdi. Bu saldırı sonrasında 39’u
polis memurumuz olmak üzere 47 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu olaydan sonra “Şehit yakınları
için para toplayalım.” dendi ve vatandaşlarımız büyük bir özveriyle 52 milyon liralık bağış topladı,
bu da devletin resmî rakamlarına girdi. Aynen 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan
paralara olduğu gibi -yani orada da 310 milyon lira toplanmıştı-sizin iktidarınız maalesef -kelimeyi
bilerek kullanıyorum- bu paranın üstüne çöktü. 2020 yılına kadar takip ettik, 2020 yılının sonuna
doğru paranın izini bulabildik; Hazine Tek Hesabından önce kurulmak istenmeyen vakfın hesabına
alındığını da gördük. Ancak Sayın Bakan, hâlâ o paranın faizinin faizi dahi ödenmiş değil. Toplam
parayı düşündüğünüzde o zaman 360 küsur milyon lira; eğer dolar alınmış olsaydı 1 trilyon liranın
üzerinde bir değer olacaktı ve şu ana kadar sadece şehit yakınlarına 1.500 lira, gazilere aylık 1.500 lira
para ödeniyor. Hatta Dolmabahçe şehit yakınları ve gaziler için o bile son derece geç başladı, 2020’nin
Nisan ayında başladı. Siz de çok iyi biliyorsunuz, şehit yakınları ve gaziler AKP’nin önüne geldiler,
haklarını aramaya geldiler; o sırada polis tarafından gaz sıkıldı ve coplandılar. Bu, hepimizin vicdanını
yaraladı. Siz de hatta o sırada “Sizin yanınızda durmaya devam edeceğim. Bu can bu bedende olduğu
sürece sizin yanınızdayım.” sözü verdiniz. Eğer öyle ise neden hâlâ bu şehit yakınlarının ve gazilerin
paraları ödenmiyor, neden hâlâ gasbedilmiş bir şekilde duruyor? Bu, sizin vicdanınızı yaralamıyor mu?
Yani şehitler, hepimizin şehitleri, şehitler üzerinden siyaset yapmamak lazım. Hamasete gelince sonuna
kadar bir “şehit” söylemi, “gazi” söylemi ama hak ettiklerini, onlar için toplanan parayı vermeye gelince
sadece “Yanınızdayız.” diyerek geçiştirilen birkaç cümle. Bir de bu “Bu can bu tende olana kadar
şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım.” sözü de biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanının sözü. O,
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Rahip Brunson’u göndermeyecekti o can o tende olduğu sürece ama gönderdi. Umarım siz, en azından
bundan sonra şehit yakınları ve gazilerin, en azından polislerin, polis memurlarının yakınlarının hak
ettikleri gelirleri ve hak ettikleri bağışı almaları konusunda çalışma yaparsınız.
Diğer bir nokta Sayın Bakan, özellikle, aşı karşıtlarına büyük bir müsamaha gösteriyorsunuz.
İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de miting yapabildiler. Bakın, siz, baro başkanlarını dahi Covid’i bahane
göstererek Ankara’dan içeriye sokmadınız. Gece yirmi dörtten sonra bu ülkede hâlâ müzik dinlemek
yasak çünkü “Pandemi var.” deniyor ama aşı karşıtları rahatlıkla miting yaptılar, eylem yaptılar,
maskesiz toplanabildiler ve hatta İstanbul’da bu mitinge izin vermeyen kaymakam daha sonra sürüldü.
Buradan baktığımız zaman aslında büyük bir hoşgörü, büyük bir saygı görüyoruz aşı karşıtlarına
ve üzülerek görüyorum ki maalesef, birçoğunuzun üstünü kazıyınca altından Abdurrahman Dilipak
çıkıyor. Biz bu şekilde bu işi halledemeyiz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bir şeyi ifade etmem lazım: Vodafone saldırısı için
“DEAŞ” dedi. O, PKK terör örgütü saldırısı.
Yani İstanbul’da Beşiktaş Vodafone Park’taki saldırı için siz galiba “DEAŞ” dediniz?
MURAT EMİR (Ankara) – Evet, benim...
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – DEAŞ değil, PKK.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Peki.
Sayın Abdüllatif Şener, daha önce beş dakikanızı devretmiştiniz, süreniz beş dakikadır.
Buyurun.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli
bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanın sunuş konuşmasını birlikte izledik. Ne var diye baktım, son yirmi yılın mevcut
iktidar tarafından üretilen sorunlarının içerisinde Hükûmetin nasıl boğuştuğunu anlattığını düşündüm.
Yani “Şunu yaptık.” “Bunu yaptık.” “Bunu yapıyoruz.” “Bunu yapmaktayız.” denilen ne varsa,
hangi cümle varsa mevcut iktidarın ürettiği sorunlardan bahsediyor. Bu sorunlar daha önce yoktu, bu
sorunların hemen hemen tamamı bu dönemde üremiş sorunlardır. Örneğin, biraz önce Nilgün Hanım
da bahsetti, işte “Hakkâri’ye gittim.” dedi. Ben de gittim iki ay önce. “Her taraf güllük gülistanlık,
emniyet içerisinde her yeri geziyorsunuz.” dedi. Haklıdır ama bu iktidar iş başına geldiğinde bu ülkede
terör sorunu yoktu.
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Vardı.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Evet, yoktu; rakamları versin.
Ve bu dönem -yani “bu dönem” derken bu iktidar dönemini söylüyorum- bütün terör örgütlerinin
Türkiye’nin her tarafında bombalar patlattığı, binlerce ölü ve yaralının ortaya çıktığı dönemdir. 90’lı
yıllardan dahi daha yüksek, daha büyük oranda terör hadiselerinin ortaya çıkışı bu döneme aittir.
ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Doğru değil.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Hatay’da, Ankara’da, Suruç’ta, Antep’te, İstanbul’da, her
yerde bombalar patladı.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Hiç doğru değil.
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ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Dolayısıyla kendinizin ürettiği sorunu nasıl çözmeye
çalıştığınızla ilgili çabaları anlatıyorsunuz. Diğer taraftan…
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Çok zorlama kendini.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Ya, bunun zorlamayla ilgisi yok, bu böyle kardeşim, ne
giriyorsun araya ya!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, ikili diyaloğa girmeyelim lütfen.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Bu böyle işte ya, geçen seneki verdiği rakamlar bunu gösteriyor.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Çok zorluyorsun.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İkili diyaloğa girmeyelim.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sonra, “Vay efendim, 15 Temmuz…” Sıkıştıkça 15 Temmuz…
Kardeşim, 15 Temmuzda darbe girişiminde bulunan bütün generallerin terfisinin altında bu iktidarın
imzası var. Siz yerleştirmişsiniz her tarafa; Emniyete, yargıya, askeriyeye. Sonra, “Bak, nasıl mücadele
ediyoruz.” diye onu anlatıyorsunuz. Ama mücadele ederken de yanlışlarınız var.
Bakın, 15 Temmuzda hayatını kaybeden, linç edilen askerler var. Birinin ablası bize yakın bir
köydendir, feryat ederek olayı anlatıyor. Köprüde silahını bırakıyor, elini kaldırarak teslim oluyor, linç
ediliyor; görüntüler var, isterse Sayın Bakana şimdi gönderirim. Sonra, nakliyesinde zorluk çıkarıyorlar,
arabanın bagajında gidiyor. Diyanet zaten fetvayı verdi, selası yapılmıyor, cenazesi yıkanmıyor, namazı
kılınmıyor. Köylüler ayaklanıyor, selasını da kendisi okuyor, namazını da kendisi kıldırıyor. Ve sonra
iadeiitibar istiyorlar. Bunlar, bu erler, nerede askerlik yapacağını kendileri seçmemiştir, komutanlarının
kim olacağını da kendileri seçmemiştir. Bunlara sadece iadeiitibar vermek değil, aynı zamanda şehitlik
vermeniz lazım. Niye bunun acısını duymuyorsunuz ya? Elimde bir liste var da bunları okumayayım.
Ama bu asker, er, er, dört aylık er üstelik. Er sorumlu tutulur mu ya? Biraz vicdan olması lazım.
Bakın, göç sorunuyla ilgili “İdlib’de bile 49.036 ev yaptık.” diyor. Kime yaptın? İdlib’in yüzde
90’ı HTŞ’nin, Nusra’nın; hem Birleşmiş Milletler hem Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü saymış. Kime
yapıldı bu evler?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım lütfen.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sonra, bakıyoruz, yani “Türkiye’de 5,3 milyon yabancı var.”
diyorsunuz. Sayın Feridun Sinirlioğlu Birleşmiş Milletlerdeki konuşmasında “5 milyon da sınırda
Suriyelilere bakıyoruz.” dedi.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz dolmuştur.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – 10 milyon 300 bin Suriyeli ve yabancıya bakan bir Hükûmetsiniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Değerli arkadaşlar, şimdi, başka partilerden söz talebi şu anda görmediğim için Cumhuriyet Halk
Partisinden devam ediyorum.
Sayın Müzeyyen Şevkin, buyurun lütfen.
MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Tüm hazırunu saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Bakan, Türkiye, jeolojik yapısı nedeniyle her zaman bir yıkıcı depreme maruz kalıyor.
18 ilimiz, 82 ilçemiz ve 502 köyümüzün doğrudan 5 ve üzeri deprem üretebilecek fay hatları üzerinde
bulunması nedeniyle yıllardır bir fay yasasının çıkması gerektiğini vurguluyoruz. Sayın Bakan, bu
konuda çalışma yaptırdığınızı da biliyoruz fay yasasının çıkmasıyla ilgili, fay sakınım bantlarıyla ilgili.
Son bir haftada Düzce’de, Erzincan’da ve bugün yine Erzincan’da bir dizi deprem yaşadık. Biz
ülke olarak hâlâ 1959 yılında çıkarılmış olan 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’la yönetiliyoruz yani altmış iki yıl önceki bir
kanunla yönetiliyoruz ve bu yasanın mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Mevcut yasa, başta deprem
üreten fay hatları olmak üzere; heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi doğal kaynaklı afetlere
uğramış ya da uğrayabilecek alanlar üzerinde herhangi bir yapı inşa edilmesine ilişkin bir yaptırım
içermiyor.
Değerli Bakan, yaşadığımız son İzmir depremi gösteriyor ki zeminin etkisiyle bize 77 kilometre
uzaklıktaki Samos fayının harekete geçmesi 116 vatandaşımızı kaybetmemize ve 50 bine yakın
konutun hasar görmesine neden oldu. 2021 yılı içerisinde ölümlere neden olan 4 büyük depremin
yanı sıra; orman yangınları, çığ, sel baskını ve benzeri gibi doğal olayların afete dönüşmesi nedeniyle
400’e yakın insanımızı, 10 binlerce canlıyı yitirdik ne yazık ki. Evet, dönüşüm yasasının bir an önce
düzenlenmesi gerekmektedir. İmar planlarında Devlet Su İşlerinin dere yataklarını, taşkın sınırlarını
belirleyip tıpkı sit alanlarında olduğu gibi buralara yapılaşma yasağı getirmesi gerekirken Doğu
Karadeniz’de bu yıl yaşadığımız sel afetlerine rağmen -çıplak gözle, jeoloji mühendisi olmaya gerek
yok- bu sel alanlarında yapılaşmaya ısrarla devam edilmekte ne yazık ki ve doğa da maalesef öcünü
alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sit alanı gibi dere yataklarının mutlaka yapı yasaklı alan olarak ilan
edilmesi lazım. Otoyollar dahi dere yatakları içerisine yapılıyor ve maalesef en ufak bir yağışta ya da
bir heyelanda yırtılmalarla, can kayıplarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sene sadece Doğu Karadeniz’de
82 vatandaşımız sel nedeniyle hayatını kaybetti, 228 kişi yaralandı, 16 kişi ise kayıp olarak ilan edildi.
Değerli Bakan, siz “TAMP var.” diyorsunuz, doğru TAMP var ama “Aydın, Muğla, Antalya
yanarken İçişleri Bakanlığı neredeydi?” diye sormak isteriz doğrusu. Plana göre, İçişleri Bakanlığı
yangın afetine müdahale etmeliydi, neden orada yoktunuz Sayın Bakan? Bakanlığın yangın uçağı var
mı sahi bu arada, onu da sormak isterim. AFAD olarak bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Yine “web”
sayfasında en ufak bir kelime dahi, en ufak bir açıklamanız dahi yok bu afetlere ilişkin. İki gün önce
yapmış olduğunuz eğitim toplantısı sonunda bir konuşma yaptınız, “AFAD’la ilgili şeyler saat gibi
tıkır tıkır işliyor.” dediniz ama maalesef hiçbir şey yerinde gitmiyor. Siz sadece, her şeyi TOKİ’ye
yıkmışsınız, TOKİ de her afetten sonra elinde borçlanma senediyle vatandaşı borçlu hâle getiriyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım lütfen.
MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) – Afetzedeleri bu hâle getiriyorsunuz.
Yine, Marmara Denizi’nde müsilaj var, çevre felaketi. Tüm dünya bu konuyu “biyolojik afet”
olarak yayınlarken siz ne yazık ki bu konuda bir tek cümle dahi etmediniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) – Afetlerle ilgili gereğinin yapılması gerekiyor. Bir afet bakanlığı
derhâl kurulmalı, bir afet şûrası gerçekleştirilmelidir.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkürler Müzeyyen Hanım, sağ olun.
Şimdi AK PARTİ Grubundan Sayın Bekir Kuvvet Erim’in kısa bir söz talebi vardır.
Buyurun.
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BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, kıymetli Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarım,
kıymetli bürokratlar ve çok kıymetli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Son on dokuz yılda yaşadığımız her türlü tuzağı, her türlü saldırıyı, her türlü oyunu, ihanet, acı
ve sıkıntıyı mücadele, kahramanlık, cesaret ruhuyla aşarak bugünlere geldik. Ülkemizin dünyada söz
sahibi konumunda bulunmasına razı olmayan iç ve dış kesimler tarafından yapılan her türlü girişime
karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dik durduk, boyun eğmedik ve
hamdolsun ki her türlü zaferle bu mücadelemizi taçlandırdık. Başarıyla taçlandırdığımız her mücadele
geleceğimize daha güvenli bakmamızı sağlamıştır.
Sayın Bakanımızın da her zaman ifade ettiği gibi, artık biz terörü sadece Türkiye içerisinde değil,
sadece savunmaya yönelik değil, her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa, dünyanın neresinde olursa olsun,
bataklığı yerinde kurutup inşallah ülkemizin gündeminden terörü çıkarıp bundan sonraki süreçlerde
önümüze bakarak ülkemizin dünyanın en güçlü ilk 10 devleti içerisinde olmasının gayreti içerisinde
çalışacağız.
Gerek terör konusu gerek uyuşturucuyla mücadele olsun, pandemi sürecinde ve ilgili her konuda
üstün başarılarından dolayı milletimizin güvenini, sevgisini ve takdirini kazanan Sayın Bakanımıza
gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum; Allah razı olsun.
Bu duygularla İçişleri Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesinin devletimize ve milletimize hayırlı
olmasını temenni ediyorum, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum, vakti tasarruflu kullandığınız için özellikle
teşekkür ediyorum.
Şimdi Sayın Mahir Polat’a söz veriyorum.
Buyurun.
Süreniz dört dakikadır.
MAHİR POLAT (İzmir) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Bakan sunumunda MİT ile Emniyet arasında geniş bir mutabakat ve uyum içerisinde
mücadele edildiğini söylemişti. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ile Emniyet İstihbarat
arasında bir uyum var mıdır, ben bunu sormak isterim. Aslında, bildiğim, yok çünkü Mersin’de
yapılan operasyonlarda, Sedat Peker’in iddialarından sonraki operasyonlarda, öncelikle biliyoruz ki
Emniyete verilmiş dinleme kararları var, arkasından iptal ediliyor ve suçlunun üzerine gidilmesi bir
şekilde engelleniyor. Bununla ilgili Sayın Bakanın bir çalışması var mıdır? Neden Mersin’de yakalanan
uyuşturucular sadece şirket personelleriyle, şirket yetkilileriyle kalmış, onlarla ilgili soruşturma
yapılmıştır; neden derinlemesine gidilmemiştir? Yine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbaratının
Mersin’de beklediği geminin rota değiştirerek İskenderun’a… İskenderun’da beklerken Sahil Güvenlik
ve Emniyet ekipleri tarafından operasyon yapıldığında neden Gümrük Muhafaza ekipleri o operasyonda
yoklardı?
Yine, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
“Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum.” diyerek iddiaları yargıya taşıyacağını söylemişti. İçişleri
Bakanı, sadece kendisiyle ilgili iddialardan mı sorumludur; Sedat Peker’in video aracılığıyla ihbar
ettiği cinayet, tecavüz, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır iddialarla ilgili neden suç duyurusunda
bulunmamıştır?
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Bir televizyon kanalında programa katılan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, suç örgütü lideri
Sedat Peker’in Hrant Dink suikastının hükümlüsü Erhan Tuncel’le ilişkisinden bahsetmiştir. Sedat
Peker, 2005 ile 2014 yılları arasında tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Hrant Dink cinayeti
2007 yılında işlenmiştir. Peker ile Tuncel ne zaman, nerede, nasıl ilişki kurmuştur? Bu ilişkiden İçişleri
Bakanının ne zaman haberi olmuştur? Sedat Peker itiraf videoları çekene kadar neden bu ilişkilerle
ilgili işlem yapılmamıştır?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir tecavüz olayına karıştığını
ancak bu yöndeki şikâyetin polis karakolunda sümen altı edildiğini söylemiştir. İçişleri Bakanı
Soylu, tecavüz gibi ağır bir suçla suç işleyen Sedat Peker’le ilgili neden daha önce suç duyurusunda
bulunmamıştır; tecavüz suçunu karakolda sümen altı eden Emniyet mensupları hakkında bir işlem
yapmış mıdır?
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Gazeteci Uğur Mumcu ve Kıbrıslı Gazeteci Kutlu Adalı’nın
öldürülmesiyle ilgili iddiaları araştırılacak mıdır?
Yine, 18 Temmuz 2016’dan bu yana firarda bulunan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı
Üssü’nde yakalanıp serbest bırakılan FETÖ üyesi Adil Öksüz’ün serbest bırakılması, firar etmesi
ve yakalanmamasıyla ilgili tartışmalar kamuoyunda devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
10/12/2019’da katıldığı bir televizyon programında “Adil Öksüz’ün nerede olduğunu biliyoruz ama
bizde kalsın.” demiştir. Bu açıklamanın üzerinden üç yıl geçmiştir. Adil Öksüz yurt içindeyse neden
yakalanmamıştır, yurt dışındaysa Adil Öksüz’ün iade edilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmış
mıdır? Bunların cevaplanmasını istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi, Sayın Orhan Yegin, AK PARTİ Grubundan.
Buyurun Sayın Yegin.
ORHAN YEGİN (Ankara) – Başkanım, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, çok Kıymetli Bakan Yardımcılarımız, değerli bürokratlarımız, Komisyonumuzun
çok kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri, salonda bulunan herkes; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli Başkanım, sabahtan beri buradayız, türlü türlü konuşmalara, ithamlara muhatap olduk
hep beraber. “Atanmış bir Bakanın seçilmiş bir milletvekiline sesini yükseltme hakkı yoktur.” diyenler
“Ben ki seçilmiş bir adamım, sen ise atanmış bir adamsın.” diye gerçekten kibir kasanlar oldu. Sayın
Soylu’nun kaç kez milletvekili seçildiğini dahi belki bilmeyerek bu konuşmaları yaptı arkadaşlar.
“Bugün Bakanın hesap verme günü.” “Burası hesap verme yeri.” “Telefonla konuşamaz.” “Hesap
verme…” “Hesap alma…” Bu, ne kibir arkadaşlar? Bu, ne kibir? “Gözümün içine bak ben konuşurken.”
Bu, ne kibir? Biz kimiz? Burası neresi? Siz kimsiniz? Nasıl böyle bir konuma koyuyoruz kendimizi?
Millet, bizi kibri temsil edelim diye mi seçti, gönderdi buraya?
Başkanım, sorduğu soruların cevaplarına ilişkin “Her sorumuza cevap verilsin, verilmesini siz
temin edeceksiniz.” diye size seslendiler. O zaman birileri de “Sayın Başkan, faaliyet alanları ve bütçe
çerçevesinde sorular sorsunlar. Burada bütçe görüşülüyor; ne idiği belirsiz adamların iddialarını buraya
taşıyarak siyaset yapılıyor, böyle bir zanna kapılıyor, temelsiz lafları burada ‘soru’ diye gündeme
taşımasınlar.” Demekle; soruyorum, haklı olmaz mı? Ya, lütfen…
Uyuşturucuyla mücadelede yakalanan kişi ve maddelerin sayı ve oranlarındaki artışı “Demek
ki uyuşturucu satışı artmış.” diye yorumlayan akıl ve mantık gördük bugün burada. İstatistiki veriyi
niyetimize göre yorumlarsak ancak bu anlamlar çıkar, hatta daha farklı anlamlar da çıkarabiliriz. Mesela,
daha önce hiç olmayan bir KADES uygulamasını bugün 2 milyon 758 bin 120 kadınımızın indirmiş
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olması istatistiğini de “Kadına şiddette Türkiye’de son birkaç yılda yaklaşık 3 milyon vaka sayısı
artmıştır.” diye yorumlamalarına da şaşmamak gerekir. Bir arkadaşımız “Teröre destek veriyorlar.”
deyince bağırıp çağıranlar oldu ve ekledi aynı kişi “Biz ‘AK PARTİ IŞİD’e, cihatçılara destek veriyor.’
desek ne yapardınız?” diye. Ya, arkadaşlar, demediniz mi Allah aşkına? DEAŞ’la, IŞİD’le, cihatçılarla
bizi binlerce kez özdeşleştirmeye çalışmadınız mı?
Değerli Başkanım, yani siz HDP İzmir il binasına birisi girdi, cinayet işledi diye bizi suçladınız,
“Siz azmettirdiniz.” dediniz; ayıptır. “Hedef gösteren açıklamalarınızdan cesaret alan saldırganlar
yaptı bunu.” dediniz; ayıptır. Geçenlerde burada bir arkadaşınız bir konuşma yaptı, dedi ki: “Siz sınır
ötesinde cihatçılarla hep iş birliği yaptınız, cihatçıların içerisinde bir tane başı açık kadın yok.” Şimdi,
biz onun lafından hareketle İstanbul’da kılıcı eline almış bir manyağın bir mimar kızımızı, kardeşimizi
katletmesinde “Sizin bu açıklamanız bu insanları tahrik etti, katil sizsiniz.” dedik mi size; desek olur
mu?
“Ülkemizde eksik demokrasi varsa güvenlik gideriniz artıyor.” dediler teröre ve örgütlerine hiçbir
söz etmeden. “Bu ülkede Kürtler kardeş midir gerçekten?” diye akıl almaz bir soru sordular. “‘Ayrışma
yoktur.’ demek ayrışmayı teşvik etmektir, bu iktidar ayrımcılığı teşvik eden iktidardır.” dediler; yazıklar
olsun. Hepsini reddediyoruz bu söylenenlerin. Bu ülkede Müslüman olmanın çok önemli bir şey
olmadığını deyip sonra dediğinin ne olduğu anlaşılınca “Yahudi olmanın da Hristiyan olmanın da çok
önemli bir şey olmadığını insanlara anlatmamız lazım.” dedi geçenlerde bir hatibiniz. Ya, Allah aşkına
bu ülkede böyle sinir uçları mı var, böyle çatışma alanları mı var, böyle tartışmalarımız mı var bizim? Bu
ülkede, bugün buraya getirilen bütçe, Diyanetin bütçesi üzerinden “Mezhepçi bir bütçedir.” diye burada
konuşan arkadaşlar oldu. Ayrıştırma yapan kimdir, ayrıştırmayı yapanlara rağmen bütün ayrıştırmaları
ortadan kaldırmaya çalışan kimdir? Ayrıştırmayı yapan suçlar olmuş, ayrıştırmayı bitirmeye çalışan
suçlanır olmuş. Ayrışma sizin zihninizde, dilinizde ve üslubunuzda; bu toplumun böyle bir meselesi
Allah’a sonsuz şükürler olsun ki yoktur.
Sayın Başkanım, Sayın Bakanım; nasıl ki Türkiye ve AK PARTİ sadece vesayetle, kapatma
davalarıyla, e-muhtıralarla, 367’lerle, Gezilerle, 17-25’le, çukurlarla, 15 Temmuzla mücadele edip
Türkiye’nin diğer meselelerini bir kenara bırakmamış, itmemiş; hem sağlık hizmetini hem ulaşım
ağlarını örmüş hem okullar açmış hem üniversiteler açmış hem spor tesislerini, hava limanlarını, şehir
hastanelerini daha neleri Anadolu’nun dört bir tarafına taşıyıp bölgesel farklılıkları gidermiş, nasıl
hem uzaya uydular gönderip hem savunma sanayisini zirveye taşımışsa, hem “yerli otomobil” demiş
hem SİHA’larla, İHA’larla dünyaya ses getirmişse ve hepsini işini ihmal etmeden, layığıyla yerine
getirmişse görüyoruz ki İçişleri Bakanlığımız da sadece güvenlik meseleleriyle ve asayişle ilgilenip
diğer alanları bir kenara bırakmamış. Diğer alanları bir kenara bırakmamış ve terörle mücadelede
büyük bir mücadeleyi ortaya koymuş ve aynı zamanda, hem trafik meselesinde hem siberde hem afet
öncesinde ve sonrasında hem kadına yönelik şiddette hem uyuşturucu meselesinde hem faili meçhullerin
ortadan kaldırılmasında hem Hayvan Durum İzleme uygulamalarında hem Kırmızı Düdük’te hem
göçte hem salgında hem yangında hem selde hem FETÖ’yle hem PKK’yla hem DAEŞ’le hem marjinal
örgütlerle mücadelede hem şehit aileleri ve gazilerimizle her an iç içe olarak onlara gardaş olmakta hem
sivil toplum ilişkilerinde hem KADES’te, hem nüfusta hem Vefa Destek’te hem iknada hem terörden
kaçırılıp, kurtulup teslim olunmada hem anaları evlatlarıyla buluşturmada ve huzurda ve kardeşlikte ve
bütün ve büyük bir millet olma yolunda suçun ve terörün her türlüsüne karşı amansız, vatandaşına, her
bir vatandaşına karşı da hizmetkâr olan bir anlayışla meğer neler neler yapmışsınız.
Allah sizden razı olsun, ekibinizden razı olsun, sizin arkanızda duran Cumhurbaşkanımızdan,
Hükûmetimizden, Cumhur İttifakı’ndan razı olsun.
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Sayın Bakanım, siz eğer sol bir adam olsaydınız, onların Bakanı olsaydınız bu kadar işe gerek yok,
bu yaptıklarınızdan sadece birini mesela KADES’i, mesela sadece HAYDİ’yi yapsaydınız heykelinizi
dikerlerdi sizin. Sayın Bakanım, belki biz sizin hak ettiğiniz değeri size yansıtamıyoruz ama bu millet
sizin, ekibinizin, arkanızdaki o güçlü iradenin ne yaptığını biliyor; yüreğinde sizin yaptığınız işlere ve
size büyük bir yer açmış durumda.
İsterdik ki bugün muhalefet bu hizmetleri konuşsun, varsa bunların eksikleri onları söylesin,
onları dile getirsin, bu hizmetlere eklenmesi gereken şeyler varsa onları önersin “Niye eksik kardeşim,
neden yapmadınız? Biz sizden daha iyisini yapardık.” desin, bunu beklerdik. Siyaset üretsinler isterdik,
ürettikleri siyasetle bizi şaşırtsınlar, mahcup etsinler veya bizi ateşlesinler, hareketlendirsinler beklerdik
ama onlar ne yaptılar? Onlar kendi sesleriyle, kendi sözlerini konuştular belki ama -kendi fikirlerini
yansıtanlar da oldu bunların içerisinde yani kendi sesiyle, kendi sözlerini konuşanlar, kendi fikirlerini
yansıtanlar da oldu elbette içlerinde- gördüğüm kadarıyla, kahir ekseriyetle, yer altından gelen iftiraları,
suç örgütlerinin her biri mesnetsiz iddialarını bu çatı altında dile getirip siyaset değil, bence dedikodu
yaptılar. Ve söz haklarını –bak, burası önemli- kendi sesleriyle kullandılar, evet ama milletin vekâletiyle
kullandıkları söz haklarını yer altı dünyasının aklı ve sözleriyle burada değersizleştirdiler ve harcadılar,
emanete yazık ettiler. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri)
Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, çok kıymetli hazırun; daha güzel bir tartışma mümkündü,
daha onurlu bir müzakere mümkündü ama bunu başaramadı arkadaşlar ve bunu harcadılar. Her şey
milletimizin gözünün önünde gerçekleşmiştir ve her şey milletimizin takdirindedir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Şimdi HDP Grubundan Sayın Garo Paylan.
Buyurun Sayın Paylan.
Süreniz sekiz dakikadır.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlar, sabahtan beri konuşmaları dinliyoruz ve şu tabloya bir bakalım değerli
arkadaşlarım. Bu ülkede huzurumuz var mı? Bu soruya “Evet.” diyebilen bir arkadaşımız varsa ben şu
anda susabilirim.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Var, var.
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Size rağmen huzur var.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, değerli arkadaşlar, “huzur” dediğiniz şey eğer ki
sessizlikse, eğer ki sindirmekse, vallahi Hitler de bunu çok güzel başarmıştı; toplumu susturmuştu,
sindirmişti, muhalifleri katletmişti, hapse tıkmıştı; bunu başarmıştı ama Hitler Almanya’yı abat etmedi.
Saddam da Irak’ta sessizliği sağlamıştı “Huzur var.” diyordu Saddam ama Irak abat olmadı. Kaddafi
de “Libya’da huzur var.” diyordu ama Libya abat olmadı Kaddafi’nin baskı sistemiyle, baskı rejimiyle.
Maalesef, değerli arkadaşlar, bu bakışla, bakın, şu anda Süleyman Soylu’nun bakışıyla Türkiye’de de
bir huzur olmayacak; değerli arkadaşlar, Türkiye de bu bakışla abat olmayacak.
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Size rağmen huzur var, size rağmen huzur var.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkanım, müdahale eder misiniz lütfen.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, son birkaç konuşma, hepimiz sabırlı olalım.
Daha soru-cevaplar var, oylamalar var; herhâlde biri, ikiyi bulacağız; öyle görünüyor. Biraz sabır, rica
ediyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Şu anda Türkiye’de huzur yoktur. Bakın, bütçedeki
kaynaklarımızın çok büyük çoğunluğunu güvenlik bütçesine harcıyoruz. İnanın, bu bütçenin tamamını
Süleyman Soylu’ya verin, huzuru sağlayamaz bu ülkede ancak zulüm ortaya koyar, baskıyı ortaya
koyar, istibdadı kurar. Arkadaşlar, istibdat iyi bir şey değildir. Bakın, Boğaziçi Üniversitesinde Sayın
Süleyman Soylu’nun eseri budur değerli arkadaşlar. Türkiye’nin göz bebeği bir üniversiteye kelepçe
vurmuştur Süleyman Soylu. Bu üniversiteden bilim çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz.
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Hendeklerden çıkıyor mu?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ve teknoloji çıkmaz bu ülkede. Bakın, bu ülkedeki gençlerimizden,
3 gençten 2’si “İmkânım olsa ülkeyi terk ederim, başka bir ülkede yaşarım.” diyor. Bu, Süleyman
Soylu’nun eseridir.
Bakın, Süleyman Soylu’nun karnesini size açıklıyorum: Türkiye, Demokrasi Endeksi’nde
104’üncü sırada değerli arkadaşlar.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Hikâye bunlar.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Türkiye, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 153’üncü sırada Sayın
Süleyman Soylu, tebrikler(!)
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hiç doğru değil onlar.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 117’nci sırada.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Emin ol doğru değil.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Türkiye, Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 133’üncü
sırada Süleyman Soylu, tebrik ediyoruz sizi(!) Bakın, karne bu.
Değerli arkadaşlar, Türkiye, Sefalet Endeksi’nde de maalesef en üst sıralarda, en sefalet yaşayan
ülkelerden. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim. Bir hakaret yok, eleştiri
yapıyor, cevabını alacaktır. Lütfen...
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Değerli arkadaşlar, bakın, şu anda Türkiye’de şu anda refah var
mı? “Refah var.” diyebilen bir arkadaşımız var mı?
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Var, var.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Var.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Buyurun, hadi bakalım.
Dolar bugün 11,5 lira arkadaşlar. Asgari ücret 240 dolara düştü. Hans’a, George’a 240 dolara
bu iktidar mal üretiyor. Almanya’daki işçi geliyor buraya, 3 bin euro geliri var; Ahmet’i, Mehmet’i,
Ayşe’yi, Fatma’yı onlara 240 dolara hizmet ettiriyoruz. Bu mudur değerli arkadaşlar bu ülkeyi sevmek?
Bu mudur bu ülkenin huzuru ve refahı?
Bakın, değerli arkadaşlar, hukuk olmadıktan sonra, demokrasi olmadıktan sonra ne huzur olur ne
de refah olur.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Hukuk olmazsa sen orada oturamazsın.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, Sayın İçişleri Bakanı diyor ki: “Metruk binaları gece
yıkın, boş verin mahkeme kararını filan.”
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SALİH CORA (Trabzon) – Hukuki dayanağı var.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya, aynı Kabinenin Adalet Bakanı diyor ki: “Öyle şey olur mu
arkadaş, hukuk önden yürür.” Yani İçişleri Bakanını kendi Kabinesinin üyesi eleştiriyor.
Bakın, değerli arkadaşlar, ben Diyarbakır Vekiliyim. Diyarbakır’da bir basın açıklaması
yapamıyorum, on beş günde bir yasaklıyor ve açıklama yapmaya kalktığım zaman fezleke gönderiyorlar
sağ olsunlar. 20 tane oldu, 50 tane daha olsun, ısrarla basın açıklamalarımızı yapıyoruz çünkü bu
anayasal bir haktır. Sayın Süleyman Soylu bunu kötüye kullanıyor. Yasakları sürekli hâle getirdiğiniz
zaman anayasal hakkı gasbetmiş olursunuz Sayın Süleyman Soylu.
Bakın “10 bin dolar alan siyasetçi kim?” diyoruz. Sayın Süleyman Soylu, bundan beş ay önce, dört
ay önce –sanıyorum- Habertürk’e çıktınız değil mi Sayın Soylu? Dediniz ki: “Arkadaş, ben bu 10 bin
doları alan siyasetçiyi biliyorum.” Biz de bunun AKP’li olduğunu biliyoruz. Siz de o zaman bu anlamda
bir tehditte bulundunuz -herhâlde görevden alınma olasılığınız vardı, bilmiyorum artık- ve dediniz ki:
“Ben bunu açıklayacağım, bir hafta içinde savcıya gidip söyleyeceğim.” Bakın, üzerinden dört beş ay
geçti, açıklamıyorsunuz bunu. Bakın, bu bir suçtur Sayın Bakan. Yani şöyle söyleyeyim: Bir kamu
görevlisinin suçu bildirmemesi suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 279’uncu maddesine göre -Cora çok
iyi bilir- “Bir suçun işlendiğini öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya
bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar cezalandırılır.” Sayın Bakan, suç
işlediniz. Bakın, hâlâ suç işlemeye devam ediyorsunuz gecikerek.
Bakın, değerli arkadaşlar, Hrant Dink cinayeti, on dört yıl oldu işleneli ve Ankara’nın karanlık
dehlizlerinde katiller hâlâ saklanıyor. Sayın Süleyman Soylu aynı programda bakın ne demiş: “Hrant
Dink cinayetinin faillerinden Erhan Tuncel ile Sedat Peker’i ilişkilendirerek “Erhan Tuncel ile Sedat
Peker’i kim ortak yapar?” diyor. Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder?” diyor. “Bireylerden
değil, bir sistemden bahsediyorum.” diyor. Yani Hrant Dink’i katleden sistemi biliyor Sayın Süleyman
Soylu ve Sedat Peker’e, Erhan Tuncel’in emanet edildiğini iddia ediyor. Demek ki bununla ilgili belge
var, bir İçişleri Bakanı belgesiz konuşur mu? Konuşmaz. Elinde belgeler var ama savcıya gidip bu
belgeleri vermiyor. Niye? Bunu bir koz olarak kullanıyor herhâlde; aynı 10 bin dolar meselesinde
olduğu gibi, bir koz olarak kullanıyor. Ya, bu memleketin barışı için mücadele etmiş sevgili Hrant
Dink cinayetiyle ilgili Sayın Bakan, ne biliyorsunuz? Niye açıklamıyorsunuz, Ankara’nın karanlık
dehlizlerinde saklıyorsunuz? Yazık değil mi bu ülkeye? Bakın, bu da suçtur. Siz suçu biliyorsunuz
ve bir sistemden bahsediyor. Bakın, hep birbirimize kırdıran, toplumsal fay hatlarını geren, toplumu
birbirine düşüren bir sistemi biliyor İçişleri Bakanı ve savcıya gidip açıklamıyor. Böyle bir İçişleri
Bakanı bu ülkenin huzurunu sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Bak, bugün dolar 11,5 lira oldu, on beş
gün önce 1 çuval un 200 liraydı, bugün 350 lira. Bunun müsebbibi İçişleri Bakanı değil mi değerli
arkadaşlar?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ya, güldürme.
BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Garo Bey, hatlar karıştı.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Değil mi? Elbette.
Değerli arkadaşlar, bakın, şu andaki yoksulluğun, sefaletin sorumluluğu bu İçişleri Bakanında
değil mi? Bakın, kaynaklarımız silahlara gittiği sürece, bu ülkenin iç huzuru olmadığı sürece Süleyman
Soylu bizleri çok daha fazla yoksullaştırır.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Teröre gidiyor, terörle mücadeleye gidiyor.
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, değerli arkadaşlar, böyle iddialar ortada ve Süleyman
Soylu bunları biliyor. Bu ülkenin huzuruna kastedenleri biliyor, o sistemi biliyor. 10 bin doları alan
siyasetçinin AKP’li olduğunu da biliyor ama bunu bir koz olarak kullanıyor.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Neyin kozu ya!
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – “Eğer beni yarın görevden alırsanız…”
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım lütfen.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, sataşmalar oldu.
“Eğer yarın beni görevden alırsanız ben bunu açıklarım.” diye bunu koz olarak tutuyor, Bu bir
suçtur ve bu anlamda suçların odağında olan bir İçişleri Bakanı var. Pek çok karanlık işe bulaşmış
insanlarla ilgili fotoğrafları var ve onlarla ilgili açıklamalarda bulunmuyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum Sayın Paylan, süreniz dolmuştur.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, sataşmalar oldu.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Dolmuştur süreniz ama.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bir suç örgütü lideri açıklamalarda, iddialarda bulundu.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Siz durmadan devam ettiniz, bir zaman kaybı olmadı.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya, bunlarla ilgili açıklama yapmak sorumluluğu sizde.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben gerekli uyarıları yaptım.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, yapması gereken, istifa edip bu soruşturmanın önünü
açmaktır.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi, teşekkür ediyorum, sağ olun.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İstifa etmediği sürece, bu soruşturmanın önünü kapatan, tıkayan
kişi olacaktır. Bu bütçeyi ona verdiğiniz sürece arkadaşlar, karanlık…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Sayın Aydın Özer, buyurun.
Süreniz dört dakikadır.
AYDIN ÖZER (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın hazırunu, Sayın Bakanı, bütün milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, tabii ki görüşlerimiz farklı olabilir, ideolojilerimiz farklı olabilir, birbirimizi
sevmiyor da olabiliriz ancak yurttaşlarımız bizlere verdikleri görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine
getirmemizi bekliyorlar. Sizin İçişleri Bakanı olarak Türkiye’nin daha güvenilir olması ve adaletli
yönetilmesi için üzerinize düşen sorumluluğu tam olarak da yerine getirdiğinizi elbette düşünmüyoruz
çünkü bu konuda şüphe etmemizi sağlayan bir tavrınız var ve bugün sizi sevenler dışında herkes bu
tavrı görmekte. Çünkü siz, astlarınıza “Yapacağınızı yapın, hukuk arkadan gelir.” diyen bir İçişleri
Bakanısınız. Çünkü siz “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi var.” diye ortaya bir laf atıp, sonra
kim olduğunu açıklamayıp 600 milletvekilini zan altında bırakan bir İçişleri Bakanısınız. Sayın Bakan,
kim bu siyasetçi, neden açıklamıyorsunuz?
Tabii, Sedat Peker konusu da derin. Tabii, Bakanım beni iyi dinlediği için… Sayın Bakan dinliyor
tabii(!) Tabii, sağ olun, teşekkür ederiz(!) Sayın Cora, sana anlatıyorum.
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Benim de size sormak istediğim birkaç soru var Sayın Bakanım. Bilindiği üzere, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 9 Nisan 2021 günü İstanbul merkezli 5 ilde
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemiştir. Operasyonun, suç işlemek amacıyla örgüt
kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok
suça karıştığı belirlenerek şüphelilerin yakalanması için yapıldığı açıklanmıştır. Sayın Bakan, Sedat
Peker bu suçları Türkiye’de işlediğine göre, operasyonu düzenlemek için Peker yurtdışına çıktıktan sonra
neden bir buçuk yıl beklenmiştir? 9 Nisan 2021 günü Sedat Peker suç örgütüne yapılan operasyondan
sonra Sedat Peker Balkan ülkelerini terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri’ne sığınmıştır. İstanbul’daki
operasyondan sonra Peker’in başka ülkelere kaçacağının tahmin edilmesi zor olmayacağına göre neden
önce Peker’i Türkiye’ye getirecek operasyon tercih edilmemiştir? Yoksa Peker’in Türkiye’ye iadesinin
daha zor olduğu ülkelere kaçmasına göz mü yumulmuştur?
Sayın Bakan, tabii, yurttaşlar, özellikle ülkemizin geleceğini oluşturan gençler de İçişleri Bakanı
olmanızdan ötürü sizin yaptığınız açıklamaların doğruluğuna inanmak istiyorlar. Şimdi, lütfen açıklar
mısınız? 1 Ocak 2021 gece yarısı kurum dışından atanan kayyum Rektör nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi
öğrencileri ve öğretim üyelerinin demokratik haklarını kullanmalarını dikkate almadan protestolara
katılanları topyekûn terörist ilan etmiştiniz, sonra da “Orada ‘terörist’ derken iltisaklı, irtibatlı demek
istedim.” demiştiniz, hatta çeşitli örgüt isimleri sayarak “Örgütle iltisaklı, irtibatlı kişileri biliyoruz,
haklarında gözaltı işlemi yapılan da var, dava açılan da var, hepsi kayıtlarımızda mevcut.” demiştiniz.
Ben de size terör örgütleriyle ilgili verilerin neler olduğuna dair bir yazılı soru önergesi vermiştim. Veri
sunmak yerine “Kararlılıkla mücadele ediyoruz.” gibi bir yanıt gönderdiniz. Belki buna da bir yanıt
verirsiniz umuduyla soruları yinelemek istiyorum. Sayın Bakan, kayıtlarınıza göre Türkiye’de aktif
olan terör örgütleri hangileridir? Bu örgüt üyelerinin üye sayısı nedir? Bu örgütlerle irtibatlı, iltisaklı
olan kişi sayısı nedir?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
AYDIN ÖZER (Antalya) – Bu örgütler son on yılda hangi terör faaliyetlerinde bulunmuşlardır? Bu
bir yılda, bir terör örgütüyle iltisaklı, irtibatlı olduğu belirlenen kişi sayısı nedir? Bu kişilerin iltisaklı,
irtibatlı olduğu terör örgütleri hangileridir?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz dolmuştur.
Değerli arkadaşlar, şimdi bir arkadaşımız geldi, uyardı beni, ben de hak veriyorum. Birçok
arkadaşımızda maske yok şu anda, milletvekillerimizin sağlığı için, bürokratlarımızın da sağlığı için
maske konusunu hatırlatıyorum; takdirinize bırakıyorum, sağlık meselesi.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, şu camları açtırsanız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Açtırdık, açık şu anda.
Diğer taraftan, saat şu an 23.30, AK PARTİ Grubundan 2 söz talebi var, Cumhuriyet Halk
Partisinden de 1 kişi kaldı; kısa kısa konuşmalar olursa çok seviniriz. Daha soru-cevap bölümümüz var,
oylamalar var, oylamalarda önergeler var ve yarın devam edecek bir mesaimiz var. Bunu da takdirinize
arz ediyorum.
İbrahim Aydın Bey’e söz veriyorum.
Buyurun.
İBRAHİM AYDIN (Antalya) – Teşekkür ediyorum Başkanım.
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Sayın Başkanım, Değerli Bakanım, Bakan Yardımcılarım, saygıdeğer Komisyon üyeleri ve
milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli bürokratlar ve basınımızın seçkin mensupları; hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlıyorum.
“Nerede bu devlet!” isyanından “Allah devletimize zeval vermesin.” duasına dönüşümü sağlayan
kurumlarımızdan biri olan, 2009 yılında kurulan AFAD, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine
geçilmesiyle birlikte, 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İçişleri Bakanlığına
bağlı olarak yapılandırılmıştır.
Ayrı bakanlıklara bağlı 3 genel müdürlük tarafından afet ve acil durumlara ilişkin birbirinden
kopuk çalışmalar yürütülmesinden dolayı, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerle başa çıkılması, eş
güdüm ve organizasyonda büyük zorluklar yaşanıyordu. Kaynakların verimsiz kullanılmasına, etkin
olmayan çalışmalara ve yavaşlıklara sebep oluyordu. Türkiye’de, afetlerle ilgili, birbirinden ayrı
olarak çalışan kurumların olumsuz görüntüsü ortadan kaldırılmış oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı, Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi’yle tehlike ve risklerin önceden tespit edilmesini, olası
zararların önlenmesini, afet anında koordinasyonun ve hızlı müdahalenin sağlanmasını ve afet sonrası
iyileştirme çalışmalarının bütüncül yaklaşımla yürütülmesini sağlayan esnek ve dinamik yapıda teşkil
edilmiş bir kurum hâline gelmiştir.
AFAD, Türkiye’nin afet yönetimi ve uluslararası insani yardım kurumu olarak milletimize
ve insanlığa hizmet ediyor. Alanında, ülkenin yetkili teşkilatı olarak, tüm paydaşları organize eden
yapı işlevini görüyor. Koordinatör kurum olarak AFAD, afetlerde Türkiye’nin ortak gücünü harekete
geçiriyor, afet yönetimi faaliyetlerini planlıyor, yönlendiriyor, destekliyor ve koordine ediyor. İnşa
ettiği Türkiye Afet Yönetim Sistemi’yle afet ve acil durumları meydana gelmeden önce önlemek, risk
ve zararları azaltmak için çalışıyor, afet gelmeden hazırlık yapıyor, afet sırasında etkin koordinasyonu
sağlayarak müdahale ediyor, afet sonrasında iyileştirme çalışmalarını bir bütünlük içerisinde süratle
tamamlıyor.
2 binden fazla profesyonel arama kurtarma uzmanı olmak üzere yaklaşık 6 bin personeliyle 7/24
çalışmaktadır. AFAD, ülkemizin afet yönetiminde hiyerarşik olarak en üstte yer alan belgeyi, Türkiye
Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı hazırlamaktadır. Bu belge, ülkemizde hazırlanacak
tüm afet planları ve belgeleri için bir referans noktasındadır. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılında,
15 Kasım itibarıyla afet yönetimi kapsamında 3.139 olaya müdahale edilmiştir.
Türkiye, özellikle 17 Ağustos depreminden sonra yaşadığı acı tecrübelerden ders çıkarmış ve afet
yönetimi konusunda ciddi bir kapasite oluşturmuştur. Bu sayede, son yıllarda yaşadığımız çok sayıda
afete karşı hem önceden afet riskini azaltacak önlemler almış hem afetlere hızlı ve doğru bir şekilde
müdahale edilmiş hem de afet sonrasında iyileştirme çalışmalarını yeterli seviyede, hızlı bir şekilde
yapmıştır.
Türkiye jeolojik, meteorolojik ve topoğrafik yapısı nedeniyle sıklıkla tabiat kaynaklı afetlere maruz
kalan bir coğrafyada konumlanmıştır. Bu coğrafya, Türkiye’yi, başta depremler olmak üzere, heyelan,
su baskını, yangınlar ve çığ gibi çeşitli afetlerle yüz yüze bırakmaktadır. Bu yıl, Düzce, Rize, Artvin,
Bartın, Sinop ve Kastamonu sel felaketlerinin ve Antalya, Adana, Mersin, Muğla orman yangınlarının
yaşandığı bir yıl oldu. Düzce, Rize ve Artvin’de yürütülen çalışmalara toplamda 5.186 personel,
1.486 araç ve 1 helikopter katılmıştır. Bu afetlerde, toplamda 151 vatandaşımız kurtarılırken 607
vatandaşımız da tahliye edilmiştir. Ayrıca, bölgede, 24 milyon TL acil yardım ödeneği kullanılmıştır.
Sinop, Kastamonu ve Bartın’ı etkileyen Batı Karadeniz’deki sel felaketine 3 ilde 11.304 personel, 1.107
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araç, 26’sı helikopter olmak üzere 31 hava aracı, 1 sahil güvenlik korveti ve 3 sahil güvenlik botuyla
müdahale edilmiştir. Felaket bölgesinde, toplamda 2.483 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Ayrıca, söz
konusu afet için 130 milyon TL acil yardım ödeneği kullanılmıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde
başlayan ve Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde toplam 59 mahallede etkili olan cumhuriyet
tarihinin en büyük orman yangınları meydana gelmiştir. Meydana gelen yangının söndürme çalışmalarına
870’i diğer illerimizden gelen personel olmak üzere toplam 8.029 kişi, 40 civarında hava aracı ve 2 bin
civarında kara aracı -müdahele çalışmalarına- katılmıştır. 23 STK bünyesinde 615 kişi ve 97 araçla çok
sayıda gönüllü müdahale çalışmalarına destek vermiştir. Meydana gelen yangınların tamamı 6/8/2021
tarihi itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını
karşılamak için 200 çadır, 2.297 yatak, 1.650 battaniye gibi birçok ihtiyaçları ve 446 mutfak setinin
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 460 yaşam konteyneri ve 42 WC duş konteyneri kurulumu yapılmıştır.
AFAD Başkanlığınca uluslararası destek çağrısında bulunulmuş ve Rusya, Hırvatistan, Katar, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülkelerinden ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yangında 8 kişi hayatını
kaybetmiş olup 872 kişi yangından etkilenmiştir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez
daha Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum.
Trafik kaydı olan 96 araç için 2 milyon 321 bin 300 TL zarar tespiti yapılmış olup 85 kişiye
96 araç için 2 milyon 321 bin TL ödeme yapılmış, traktörü yanan 25 afetzededen 20’sine yeni
traktör verilmiş, 4’üne de traktörünün bedeli ödenmiş olup 1 afetzede ise hakkından feragat etmiştir.
Yangın nedeniyle hasara uğrayan elektrik, su ve haberleşme altyapısı onarımları tamamlanarak veya
desteklenerek etkilenen tüm yerleşim yerlerinin elektrik, su ve haberleşme imkânı sağlanmıştır. Hasar
tespit çalışmaları sonrasında 1.225 ağır hasarlı konut, 5 orta hasarlı konut tespit edilmiştir.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İbrahim Bey, toparlarsak çok memnun olurum.
İBRAHİM AYDIN (Antalya) – Bu kapsamda Antalya iline afet ve acil yardım ödeneğinden 19
milyon TL yardım gelmiştir.
İçişleri Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Fethi Açıkel, buyurun.
Dört dakikadır süreniz.
FETHİ AÇIKEL (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, Komisyonumuzun değerli üyeleri,
değerli bürokratlar, basınımızın çok kıymetli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin İçişleri Bakanı olarak 4’üncü yılınızın
içindesiniz ancak geçtiğimiz yirmi yılda, memleketimizin itibarını zedeleyen, demokratik kurumlarını
felç eden, ulusal egemenliğimizi tehlikeye atan, kamu çıkarlarını hiçe sayan ve devlet bürokrasisinin
insicamını bozan dört temel sorun karşısında, maalesef, toplumumuzun bir yenilmişlik psikolojisine,
çaresizliğe ve çözümsüzlüğe sürüklenmesi noktasında çözüm üretme noktasından oldukça uzaktasınız.
Sunduğunuz bütçe konuşmasında özellikle dört sorun konusunda Türkiye’nin içine düşürüldüğü
öğrenilmiş çaresizlikle ilgili çok ciddi saptamalar ve çok ciddi zaaflar söz konusu.
Bunlardan birinci sorun: Türkiye’nin emperyal ülkelerin kullanışlı mülteci kampına dönüştürülmesi
sonucunda Suriyeli ve Afgan milyonlarca gariban mülteciye bakıcılık yapma durumunda kalmamız
ve bu sorunun kronikleşmesidir. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu girdabına Türkiye’nin girmesidir,
mafya ve organize suç örgütleriyle mücadelede zafiyettir, devlete ve siyasete bu örgütlerin sızması
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karşısında çare üretilmemesidir, kadın cinayetleridir. Bu dört sorunun hepsi, başlangıçta inkâr, ardından
küçümsenme, kabullenme, gecikmeli çözüm fakat bunu yaparken de çözümü sabote etme süreçleri
yüzünden kangrene dönmüştür.
Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; birinci sorun, on yıl içinde Türkiye’nin göz göre göre bir
tampon mülteci kampına dönüştürülmüş olmasıdır. Edirne’den, Meriç’ten medya kampanyaları
eşliğinde gönderilen gariban mültecilerin onlarca katı sayıda mülteci İran sınırından Türkiye’ye girdi,
giriyorlar. Yunan botları Suriyeli mültecileri Türk kıyılarına sessiz sedasız bırakıyor, Sahil Güvenlik
ise çaresiz seyrediyor. Eline valizini alıp Türkiye’ye dışarıdan gelen; Suriye’den, Afganistan’dan,
Afrika’dan gelen milyonların yanında gri pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan pasaport şebekeleri
skandal bir biçimde ülkenin itibarını zafiyete uğratıyor. Sayın Bakan, bu nedenle “Hudut namustur.”
diyoruz ve demeye devam edeceğiz. “Hudut namustur.” diyoruz çünkü sınırlarımızdan milyonlarca
göçmen girdi ve girme tehlikesi hâlâ var. Sınırlarımızdan bugün bile tonlarca kokain ve uyuşturucu
giriyor ve Türkiye, maalesef, bu konuda, bütün iddialara rağmen kötü durumda.
Yüzlerce IŞİD militanı, terörist vatandaşlık aldı, Türkiye’nin şehirlerinde elini kolunu sallayarak
geziyor ve oy kullanacaklar. Yerli ve yabancı suç ve mafya örgütleri siyasetin ve bürokrasinin
koridorlarında cirit atıyorlar. Ülkenin her yanında devleti, siyaseti ve bürokrasiyi kara para zehirliyor;
halkımızın egemenliği, yurttaşlarımızın güvenliği bu nedenle tehdit altında. Organize suç örgütleri
sınırlarımızı, Anayasa’mızı, kanunlarımızı, millî egemenliğimizi hiçe sayıyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
FETHİ AÇIKEL (İstanbul) – Bu nedenle “Hudut namustur.” diyoruz çünkü egemenlik namustur;
aksi ise bir fetrettir, dağılmadır, hukuksuzluktur, ayanlaşmadır, yurttaşlarımızın kuzgunların insafına
terk edilmesidir, devletin içeriden çökertilmesidir; 10 bin dolar alan siyasetçilerin ilan edilmemesi,
kara para aklayan Sezgin Baran Korkmazların, Zindaştilerin, Rıza Sarrafların koluna, ayağına elektrikli
kelepçe takılmaması, yurttaşların mağdur edilmesidir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz dolmuştur.
Teşekkür ediyorum.
Şimdi, atladım ben, Cumhuriyet Halk Partisinden Yaşar Tüzün Bey de var.
Süreniz dört dakikadır.
Buyurun Yaşar Bey.
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın milletvekilleri, değerli Komisyon üyeleri; bugün sabah Sayın Soylu’nun ilk konuşmasında,
bütçe sunumunda özellikle grubumuz tarafından sorulan soruların tamamının cevapsız olduğunu,
broşüründe, kataloğunda herhangi bir cevap hakkımızın kullanılmadığını görmüş ve tespit etmiş
bulunuyoruz.
Şimdi -vermiş olduğu cevap- “Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim, siz de başka şeyler
söylemek zorunda kalırsınız.” dedi. Sayın Soylu, sizin blöflerinizden bu ülke gerçekten illallah etti. Bir
suçluyu korumak için bu attığınız kaçıncı takla oluyor? Blöflerinizi, gerçekten, başka suçlu üzerinden
yapmayınız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Rica ediyorum, kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmayalım. Bakın,
son konuşmaları yapıyoruz, rica ediyorum.
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) – Ben bir uyarı yapıyorum.
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Sayın Soylu, saldırganlığınız suçluluğunuzdan mı kaynaklanıyor?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yanlış bir üslup kullanıyorsunuz, kaba ve yaralayıcı bir dil
kullanıyorsunuz. Sizi temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum.
SALİH CORA (Trabzon) – Ne demek takla atmak ya!
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) – “Atıyorsunuz.” demiyorum, “Atmış olabilir misiniz?” diyorum, soru
soruyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son iki dakikanız.
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) – Değerli arkadaşlar, gerçekten, Sayın Bakanın istifasından sonra
Türkiye’de gerek Bakanlık düzeyinde gerekse kamu düzeninde bir sıkıntının olduğunu hepiniz
biliyorsunuz; benden çok, çok değerli AK PARTİ milletvekilleri de biliyor.
Bakınız, bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. Şimdi
soruyorum: İçişleri Komisyonu Başkanı burada mı?
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Ne alakası var?
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Böyle bir usul yok!
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) – İçişleri Bakanlığı görüşülecek, İçişleri Komisyonun Başkanı
olmayacak, İçişleri Komisyonun üyeleri olmayacak.
NİLGÜN ÖK (Denizli) – İç Tüzük’te böyle bir şey yok.
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) – Bakınız, görüşülen bütçe İçişlerini ilgilendiriyorsa -bağlı bulunduğu
alt kuruluşlar- İçişleri Komisyonunun ve İçişleri Komisyonu üyelerinin bu Plan ve Bütçe Komisyonu
görüşmelerinde bulunması gerekirdi. Maalesef, aslında, tavrınızı bir şekilde ortaya koymuş oluyorsunuz.
Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin belli bir süre gündeminde kalan, ülkemizin en önemli bayramı
olan Cumhuriyet Bayramı Ordu’nun Korgan ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı ve gün boyu
etkinlikler yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yüzlerinden olduğu anlaşılan, cumhuriyet âşığı
Kaymakam Miraç Akbulut, Korgan ilçesinde mülki amir olarak görevi gereği Cumhuriyet Bayramı’nı
en yüksek coşkuyla ve katılımla kutlamak isterken maalesef görevden alındı. söylediği sözlerde Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu nutkuna atıfta bulunmuştur. Akşam düzenlenen cumhuriyet
yürüyüşünde Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde
göklere yükselmeye layıksın.” sözünün yazılı olduğu gülleri kadınlara dağıttırmış, sonrasında ise –yani
ertesi gün– coşkulu bir bayram kutlaması tertipleyen Kaymakam Miraç Akbulut, Ordu Valisi tarafından
görevden alınmıştır.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) – Soru şu: Gri pasaportlarla Almanya’ya 49 kişinin kaçırıldığı, insan
kaçakçılığı ve sahtecilik suçunu işleyen Korgan Belediye Başkanının, bu talep özel talebi midir? Sayın
Bakan tarafından açıklamasını talep ediyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz bitmiştir.
Sağ olun.
Sayın Uğur Aydemir, buyurun lütfen.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Çok Kıymetli Bakanım, Değerli Bakan Yardımcılarım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım,
kıymetli bürokratlarımız, basınımızın çok değerli temsilcileri; ben de hepinizi saygıyla sevgiyle,
muhabbetle selamlıyorum.
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Sözlerimin hemen başında, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, güvenliğimiz ve huzurumuz
için, birlik ve beraberliğimiz için bugüne kadar tüm güçleriyle çalışan ve aramızdan ayrılan, şehit
verdiğimiz bütün güvenlik güçlerimize, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum; gazilerimize de
Rabb’im acil şifalar versin diyorum.
Evet, hainlerin çalışma masasına yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Derik
Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk’ü, öğretmenlik mesleğini icra ederken PKK tarafından şehit
edilen Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz öğretmenlerimizi, henüz 15 yaşındayken Trabzon Maçka’da
PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Eren Bülbül’ü bir kez daha rahmetle anıyorum.
Evet, bugün burada çok özel bir Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. 84 milyonu ilgilendiren bir
Bakanlık. Ben de arkadaşlarımızı dinlerken sabahtan beri bir hayal ettim. Acaba bu Bakanlığın bütçesini
hep beraber… 84 milyonun tecelligâhı olan, milletimin tecelligâhı olan bu Mecliste, yüce Meclis çatısı
altında acaba neden biz hep beraber aynı hedefe koşamıyoruz. Neden? Bir bakalım arkadaşlar, bir
düşünelim. Yani burada ufak tefek çekişmeler yüzünden, şahsi ikili ilişkiler, şudur budur... Bugün
bunların hesap görüleceği yer burası mı? Bakanımızı, bürokratlarımızı, milletvekillerimizi sabahtan
beri, bakın, nelerle konuştuk, nelerle kendi kendimizi meşgul ettik? Hâlbuki “Söz konusu vatansa gerisi
teferruattır.” demek o kadar zor mu? Bunu niye başaramıyoruz? Bugün güvenliğin olmadığı yerde,
güvenlikten biz söz etmediğimiz zaman, evet, arkadaşlar, can güvenliğimizi konuşabilir miyiz? Mal
güvenliğimizi konuşabilir miyiz? Veya dön bu tarafa, bir ekonomiden bahsedebilir miyiz? Yatırımlardan
bahsedebilir miyiz? İstihdamdan bahsedebilir miyiz? Üretimden bahsedebilir miyiz? Turizmden
bahsedebilir miyiz arkadaşlar? Bir vatandan bahsedebilir miyiz, söz edebilir miyiz güvenliğimiz
olmazsa? Niye bir araya gelemiyoruz? Yüzde 95’in üzerinde temsil yeteneği var bu Meclisin, yüzde
95’in üzerinde. Bizim kadar parçalı bir meclis, parçalı yapılı bir meclis var mı acaba? Ülkemizin
bölünmez bütünlüğü söz konusu, bizi tehdit edenler de ortada, kimlerin tehdit ettiği de ortada. Kimler
tehdit ediyor diye baktığımızda, evet, arkadaşlar, PKK denen bir terör örgütü var. Evet, bir terör
koridoru oluşturmaya çalışan grup var. Kimlerle beraber? Terör örgütleri ve bazı ülkeler, kimi ülkeler.
Bu ülkeler belli, hepiniz de bunları çok iyi biliyorsunuz ve onların -Bakanımız sunumda söyledi, işte
Fransa betonundan, silahları veren ülkelerden, paralı asker gönderenlerden bahsetti– her birisinin bir
derdi var. Ne derdi var? Bu Türkiye’nin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü bozulsun,
vatan bölünsün, Türkiye düşsün diye uğraşıyorlar. Bu kadar düşmanlarımızla uğraşırken bizler bir
PKK terör örgütüne, bir YPG’ye, bir PYD’ye bir “terör örgütü” diyemiyorsak “Bu yüce Meclis çatısı
altında ne işimiz var?” diye kendimize soramıyorsak yazıklar olsun bize arkadaşlar, yazıklar olsun!
Bizi bölmek isteyen, evlatlarımızı şehit eden ve onlarca, yüzlerce, milyonlarca, milyarlarca liramızı,
teröre harcadığımız paralarımızı… Evet, arkadaşlar, yeter artık. Bu paralar 84 milyona gitsin, refahımız
artsın. “Ülkemizi artık bu terör belasından kurtaralım.” diyecek kadar yürekli insanlar yok mu aramızda
arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum ya. Var olanlara bir şey demiyorum, ben olmayanlara söylüyorum.
Evet, var olanlardan Allah bin kere razı olsun. Sabahtan beri, baktığımızda, 10 bin dolarla başladık, 10
bin dolarla bitirdik. Türkiye’nin meselesi 10 bin dolar mı arkadaşlar?
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN (Tekirdağ) – Evet.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yargı bunu takip etsin. Yargı bunun hesabını sorsun. Bakanımız
bunu açıklar.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Önemsiz bir şey mi bu?
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UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Belki de Bakanımız savcılığa suç duyurusunda bulundu ama
herkes bunu… Neden? Çünkü çok başarılı bir İçişleri Bakanımız var ve kendisine soracağımız soru
olmadığından dolayı, çok affedersiniz ama, bozuk plak gibi sardık sardık döndük, sardık sardık döndük.
Bunun bizim Meclisimize, Plan ve Bütçe Komisyonuna yakışmadığını ifade etmek istiyorum arkadaşlar.
Evet, yüksek müsaadelerinizle bir şey daha sormak istiyorum sizlere: Şiddetin bir bahanesi
olabilir mi arkadaşlar? Soruyorum, bana birisi göstersin “Şiddetin bahanesi budur.” diye. Evet, bir
vekil istiyorum. “Şiddet yapıyoruz, şiddet olabilir, bundan bundan dolayıdır.” diye şiddete bir tane
bahane bulup gösterebilir misiniz? Şiddetin bahanesi ne olabilir arkadaşlar? Ama maalesef, ben size
şunu söyleyeyim; buradan Erol Hocama geleceğim, Erol Hocama şunu söyleyeceğim: Erol Hocam,
“Eğer inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlıyorsun.” derler ya, sizde bu tezahürü
görmeye başladık. Maalesef. Niye? Hocam, “Eksik demokrasi var.” deyip de terörün nedenini, şiddetin
nedenini, terörü “Şiddet bir sonuçtur.” diye eksik demokrasiye bağlamak kadar…
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Faiz ile enflasyonu bağlıyorsunuz ama Başkanım.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? “Şiddet sonuçtur ama bir
bakalım nedenleri nelerdir? Eksik demokrasidir.” Arkadaşlar, terörün sebebi de bellidir, terörün nedeni
de bellidir. Bu ülkenin tek bir sorunu vardır. Bakınız, Türkiye her şeye rağmen, herkese rağmen, bütün
düşmanlarına rağmen -bütün düşmanlarına rağmen; unutmayın sözümü- dimdik ayaktadır. Hepsiyle, yedi
düvelle mücadele ediyoruz, yine diz çökmedik, çökmeyeceğiz de Allah’ın izniyle. Nasıl çökmeyeceğiz?
Cumhurbaşkanımızın basiretli görüşüyle, liderliğiyle, dünya lideri olmasıyla ve gece demeden, gündüz
demeden, iki saat uykuyla çalışan bir İçişleri Bakanımızla, Bakan Yardımcılarımızla, ekibiyle birlikte,
polisimizle beraber, jandarmasıyla beraber -bütün güvenlik güçlerimiz için söylüyorum- gece gündüz
bu ülkenin huzuru için çalışan bir ekibe niye teşekkür cimriliği yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Niye bir
moral motivasyonunu arttırmıyorsunuz? Bu ülkenin başarısıdır bu. Bugün İçişleri Bakanımızın burada
böyle gelmesi, bütçesini sunması… Her taraftan PKK’ya…
Bakın, PKK’ya destek vermeyen var mı dış ülkelerde? Bakın, arkadaşlar, silahını veren, parasını
veren, askerî destek ve onlara paralı asker sağlayan ne varsa… Niye? Bu ülke bölünsün diye. Ey,
bu PKK’ya destek verenlere söylüyorum, aklınızı başınıza toplayın. Bu ülkede 84 milyon… Bak,
çocuklarımızın biz burada sadece emanetçisiyiz. Biz emanetçiyiz, bu ülkeyi onlara bırakacağız.
Bu ülke ne kadar gelişirse hepimizin çocuğu daha rahat bir Türkiye’de yaşayacak. 67 tane ülkenin
merkezindeyiz, uçuşla dört saatte her tarafa ulaşabiliyoruz, jeopolitik olarak dünyanın göz bebeği bir
ülkedeyiz arkadaşlar, kaçırmayın bunu. Lütfen, gelin boş işlerle, lakırtılarla, laflarla uğraşmayalım.
Hep birlikte, gelin, bu ülkenin birer ferdi olarak… Eğer vatandaşız diyorsanız, bakınız, vatandaşız
diyorsanız, zihniyeti bir kenara bırakın, inancınızı bir kenara bırakın, partimizi bir kenara bırakalım,
“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.” diyelim arkadaşlar. Çok mu zor bunu yapmak? Allah rızası
için, birisi gece “tweet” atar. “On ikiden sonra teyakkuzda olun.” Birisi şunu yapar, birisi bunu yapar.
Yeter artık arkadaşlar.
Bir de şunu söyleyelim: Türkiye’nin yarınları aydınlıktır, yedi düvel de gelse Türkiye artık eskiye
dönmeyecektir desek de bu ülkeye moral versek ne kaybedeceksiniz ya arkadaşlar? Ya, bir sorun
kendinize, ne kaybedeceksiniz? Kazanırsak beraber kazanacağız, kaybedersek birlikte, hep beraber
kaybedelim. Ama bizi içimizden vurmasınlar. Kendi kendimize düşmeyelim arkadaşlar, birbirimize
düşmeyelim, Allah rızası için. Bunlar çok zor olaylar değil, bunlar çok çok basit olaylar.
Efendim “Çocukları kaçırıp ajanlaştırıyorsunuz.” Ben bu soruyu onlara soruyorum. Belki de o
aileler -öyle bir şey yok, mümkün değil zaten de- çocuklarını eğitim için, öğretim için, asker olması
için gönüllü olarak gönderiyorlar. Ya, bu ülkede kendi vatandaşını kime karşı ajanlaştıracaklar? Kime
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karşı? Siz kimsiniz? Alacağız da kime karşı ajanlaştıracağız bunu arkadaşlar? Siz kimsiniz? Biz demeyi
niye öğrenmiyorsunuz? Niye biz diyemiyorsunuz? Niye biz diyemiyorsunuz arkadaşlar? CHP’ye de
sesleniyorum, İYİ Partiye de sesleniyorum: Bu ülkeyi korumak, vatandaş olarak her birimizin asli,
birinci görevi, sadece Cumhur İttifakı’nın değil; CHP’nin de, İYİ Partinin de, HDP’nin de bu ülkeyi
koruma görevi var. Gelin, hep beraber PKK’ya terörist diyemeyenlere diyelim ki artık, ya bunlara
“terörist” deyin ya da yol haritanızı belirleyin, biz de sizden ayrışalım demesini bilelim arkadaşlar.
Niye ayrışamıyoruz? Kimden çekiniyoruz? Neden çekiniyoruz? Niye üç kuruşluk menfaatler için böyle
taklalar atıyoruz başkasına? Niye takla atıyorsunuz başkalarının üç kuruşluk menfaati için?
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Siz niye diyemiyorsunuz?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Arkadaşlar, lütfen, daha dikkatli olmak lazım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süreniz dolmuştur.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Sayın Başkanım, Şirin Paşadan beş dakika alıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Peki, mümkün olduğunca kısa sürede toparlarsak sevinirim.
Buyurun.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Evet arkadaşlar, ben her zaman şunu söylüyorum, söylemeye de
devam edeceğim Cumhur İttifakı olarak: Belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca, belki yiyeceğiz
ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum: Bu
ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boynunun borcudur. Cumhur İttifakı olarak dimdik
buradayız, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak -kendini ayrıştıran varsa
ayrıştırsın- 600 vekil olarak hep beraberiz, bu ülkenin bir çakıl taşını kimseye vermeyeceğiz. Savunma
sanayinden de… Emniyet, İçişleri Bakanlığı olarak da güvenliğimizi en üst seviyede tutacağız.
Arkadaşlar, bu ülkenin çakıl taşını kimseye bırakmayacağız, bu bize emanettir, emanetimize sonuna
kadar sahip çıkacağız. Kime rağmen? İçimizdeki ajanlara rağmen -ajan arayanlar için söylüyorumiçimizdeki ajanlara rağmen, içimizdeki kanı bozuklara rağmen. İçimizdeki kanı bozuklar, kimse onlar
-ben kimseyi söylemiyorum- varsa öyle kanı bozuk, onlara rağmen bu ülkenin birlik, beraberlik ve
bütünlüğünü bozdurmayacağız canımız pahasına.
Evet arkadaşlar, Allah’a hamdolsun, biz yıllarca çok çile çektik. Demokrasi eksikliğini biz yaşadık.
Benim Genel Başkanım, benim dünya liderim, Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan hapse
girdi. Niye hapse girdi? Bir şiir okudu diye. Hangimiz dağa çıktık? Hangimiz elimize silah aldık?
Nereye gittik? Nereye gittik arkadaşlar? Mücadele ettik, mücadele ettik, mücadele ettik. Sonuçta
demokrasiyle bu işi yine biz çözdük. Gelin, hep beraber aklımızı başımıza toplayalım arkadaşlar,
lütfen, rica ediyorum. Ayrışabiliriz, ayrı yollarda yürüyebiliriz ama söz konusu vatansa ben 600 vekilin
600’ünün birden “Bir dakika!”, Avrupa Birliğine, Birleşmiş Milletlere, NATO’ya, Amerika’sına,
Rusya’sına “Bir dakika! Siz kimsiniz ya, bu ülkeyi bölmek istiyorsunuz, şudur, budur. Siz kimsiniz?
Sen niye PKK’ya silah veriyorsun? Sen kimsin, niye PKK’ya silah veriyorsun?” diyebilecek yürekli
vekilleriz. İnşallah, bundan sonra bunu sağlarız diyorum ve Sayın Başkanım müsamahanızdan dolayı
çok teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, bütçe kesin hesap ve Sayıştay raporları
üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. Söz alan, katkıda bulunan tüm vekillerimize teşekkür ediyoruz.
İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Usulle ilgili bir şey mi?
İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Hayır, Aydemir’le ilgili.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
II.- AÇIKLAMALAR (Devam)
8.- Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’nun, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in bugünkü bütçe
üzerinde yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) - Sayın Uğur Aydemir -değerli kardeşimiz- herhâlde burada
bulunmadı. Ne bizim konuşmacılarımızın konuşmalarını dinlemiş ne de bugün siyasetteki akışı. Biraz
burada olursa çok faydalı olur, konuşmasına da yansır. Bizimle ilgili söylediklerini iade ediyorum ve
gerçekten de üzüldüm.
Teşekkür ediyorum.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ben size bir şey söylemedim Hocam.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Paylan, usulle ilgili mi?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Usulle ilgili.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
9.-Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un HDP Eş Genel
Başkanına yönelik sözlerinden dolayı özür dilemesi ve sözlerini geri alması çağrısına ilişkin açıklaması
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, siz de hep şu çağrıyı yaparsınız, genel başkanlara
saygı çağrısını yaparsınız ve burada bütün grup sözcüleri olarak da bu konuda bir mutabakatımız var.
Genel başkanlara saygı göstermek ve bu, aynı zamanda geçmiş genel başkanlar için de geçerlidir. Her
partinin geleneğinin geçmiş genel başkanları da vardır ve onlara saygıda kusur etmemek esastır. Az
önce, sevgili Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş hakkında ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı
adayımız Selahattin Demirtaş hakkında ağza alınmayacak, burada okumaktan hayâ edeceğim ifadelerin
tutanağa yansıdığını gördük Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın Olcay Kılavuz tarafından.
Bu ifadelerin bu şekilde tutanağımızda yer almasının hepimiz için bir utanç olması lazım. Ben yedi
yıldır burada milletvekiliyim, böyle bir ifadenin bu tutanağa hiçbir zaman yansıdığını görmedim Sayın
Başkan. Bu konuda sizden beklentimiz işlem yapmanızdır İç Tüzük’e göre; İç Tüzük’e göre işlem
yapmanız gerekir Sayın Başkan ve aynı zamanda da Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna ve sözcülerine
çağrımız bu konuda Sayın Olcay Kılavuz’un özür dilemesi ve sözlerini geri alma çağrısıdır. Aksi
takdirde, aksi takdirde… (AK PARTİ ve MHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tamamlasın, bir saniye.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Aksi takdirde, buradaki ifadeleri aynen kendisine iade ettiğimizi
ifade etmek isterim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, Mustafa Bey, usul hakkında buyurun.
10.- Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın yaptığı
açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Başkanım, burada özür dileyecek bir şey söz konusu değil,
bu bir.
İkincisi, özür dileyecek bir kişi varsa sabahtan beri burada Bakan Bey’in ailesi dâhil olmak üzere…
Şimdi burada herhangi birinizin çocuğuyla alakalı bir cümle kurulsa hanginizin gücüne gitmez? Benim
oğlum 18 yaşında; eğer oğlumla ilgili, büyük oğlumla ilgili burada bir kişi ağzını açsın kişiselleştiririm.
Sayın Bakanım sabahtan beri burada sabırla bekliyor. Her şey konuşulabilir ama aileye girilmez,
delikanlı adam aileyi konuşmaz. Burada aileye de giriliyor, ağza alınmayacak her türlü şey söyleniyor;
“Kürt illeri” deniliyor “kürdistan” deniliyor -tırnak içerisinde söylüyorum- Afrin’deki askerlerimize
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“işgalci” deniliyor. Her şeyi ağzınıza geldiği gibi konuşabiliyorsunuz, sosyal medya iddialarıyla
burada Sayın Bakan Bey’i ve ekibini suçlayabiliyorsunuz. Ondan sonra kalkıyorsunuz, diyorsunuz
ki: “MHP’liler özür dilesin.” Özür dileyecek biri varsa bölücü dili kullanan HDP’liler burada özür
dilemelidir, bu bir.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Aynı şey sizin Genel Başkanınıza söylense kabul eder
misiniz?
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – İki, hakaret eden hangi gruplar varsa onlar özür
dilemelidir. Bakın, burada ağza alınmayacak hakaretleri edip de özür dilemeyi beklemek yine bir algı
operasyonudur, sürekli algı yapıyorsunuz. Nereden talimat aldığınız da belli ama büyük Türk milletinin
tüm fertleri bunları inanın çok iyi idrak ediyor, çok iyi. Siz şimdi sürekli bunları yaparak bir hedefe
doğru odaklanmışsınız ama Cenab-ı Allah’ın izniyle biz bu oyunu bozarız, bunun da böyle bilinmesini
istiyoruz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Uğur Aydemir, usul hakkında buyurun.
11.- Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün bugünkü bütçe
üzerinde yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’nun
yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, hem usul hem de bir cümleyi demin eksik bıraktım.
Yaşar Bey’in eksik bilgisi var, ilk defa geliyor bütçeye herhâlde bu sene veya geçtiğimiz yıllarda da…
İçişleri Komisyonu Başkanımızın ismini zikretti veya başka komisyon başkanlarımızı da. Buraya bu
komisyon başkanlarımız veya diğer komisyon üyelerimizin “Geliyor, gelmiyor.” diye bir şeyleri yok.
Bugüne kadar da işte fazla sayıda gelmediğini ben söyleyebilirim. Buraya katılan Sayın Bülent Bey
de -grup sözcünüz- diğer vekillerimiz de bilirler: Fitne sokmaya gerek yok; biz biriz, beraberiz, hep
beraber bir bütünüz.
İsmail Başkanıma da şunu ifade etmek istiyorum, ben şunu söyledim sadece: PKK’ya terör örgütü
diyemeyenlerle, YPG’ye terör örgütü diyemeyenlerle aramıza mesafe koyalım dedim. Yani ben burada
bir suçlama yapmadım. İçişleri Bakanlığı bütçesini desteklediklerini zaten biliyorum, destekleyecekler
de öyle tahmin ediyorum, her sene destekliyorlar çünkü. Sadece bunu söyledim.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)
3.- Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın, İç Tüzük hükümleri gereği üyelerin temiz bir dil kullanma
ve uygun bir üslupla konuşması gerektiği uyarılarını tekrarladığına ilişkin açıklaması
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, kıfayetimüzakere diyorum.
Şimdi saat on ikiyi geçmiş durumda. Ben gün boyunca çeşitli aralar verdim, çeşitli vesilelerle
uyarılarda bulundum. Gerek gruplara gerek tüm üyelere İç Tüzük’ümüz gereği, İç Tüzük’teki hükümler
gereği kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmamalarını, herkesin temiz bir dille, uygun bir üslupla konuşması
gerektiğini defalarca ve defalarca söyledim. Bütün partilerden grup sözcülerini de odama davet edip
bu konularda orada da istişareler yaptık ve çalışmamızı devam ettirdik. Bunun ötesinde, şu aşamada
yapacağım bir işlem yoktur.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan…

192

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 7

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Yani herkes küfredebilir mi Sayın Başkan?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Siz grupla paylaşın o ifadeyi, kendileri takdir etsinler. O şeyi
verebilirsiniz.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Ya herkes küfredebiliyor mu!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama bu saatte artık yeni bir usul tartışması yapamayız. (HDP
sıralarından gürültüler)
Şimdi, tekrarlıyorum yine o uyarılarımı: Bütün herkes için temiz bir dil kullanma, yaralayıcı
ifadeler kullanmama ifademi tekrarlıyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, burada küfürler duruyor, küfürler! İşlem yapmanız
lazım!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, ben aralar verdim ve uyarılarda bulundum,
herkese uyarıda bulundum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İşlem yapın!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Birçok insan burada davranışlarıyla, sözleriyle maalesef İç
Tüzük’ümüzün dışına çıktı; ben de herkesi uyardım.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, işlem yapmanız gerekiyor
IV.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER (Devam)
A) KANUN TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)
a) İçişleri Bakanlığı (Devam)
b) Emniyet Genel Müdürlüğü (Devam)
c) Jandarma Genel Komutanlığı (Devam)
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı (Devam)
d) Göç İdaresi Başkanlığı (Devam)
e) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(Devam)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi soru bölümüne geçiyoruz.
Sayın Bakana soru sormak isteyen değerli milletvekillerinin sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Komisyon üyelerimiz için on dakika, diğer milletvekillerimiz…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, işlem yapmanız gerekiyor! Böyle şey mi olur?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ne işlemi yapacağım Sayın Paylan, ne işlem yapacağım?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Uyarı.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Öyle bir işlem yok.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İç Tüzük emrediyor!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben yapmam gerekenleri yaptım; ara verdim, uyarılarda
bulundum. Öyle bir işlem yok, kusura bakmayın!
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İç Tüzük emrediyor!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Komisyonumuzda hiçbir zaman öyle bir şey de olmuş değil.
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Sayın Bakana soru sormak isteyen değerli milletvekillerinin sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Komisyon üyelerimiz için on dakika, diğer milletvekillerimiz için beş dakika olmak üzere toplam
on beş dakika soru taleplerini karşılayacağım, sonra İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya
cevap vermesi için söz vereceğim, daha sonra da oylamalar var ve…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, işlem yapmanız gerekiyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben yapmam gerekenleri yaptım.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İç Tüzük emrediyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İç Tüzük gereği yapmam gerekenleri yaptım; ara da verdim,
uyarı da yaptım, toplantı da yaptım; bunun ötesinde yapacağım bir işlem yoktur.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, o zaman ben de aynı küfürleri edeyim mi burada,
aynı küfürleri okuyayım mı burada, bunu mu istiyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, rica ediyorum… Rica ediyorum…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Aynısını iade mi edeyim?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Siz grup sözcüsüyle paylaşın, görüşün lütfen. Lütfen, rica
ediyorum…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, işlem yapın.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ne işlem yapacağım? Böyle bir işlem bugüne kadar bu
Komisyonumuzda yok Sayın Paylan. Genel Kuruldaki bir işlemi Komisyonda yapamazsınız, öyle bir
şey yok!
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bir Genel Başkana karşı…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben gerekli uyarılarımı yaptım; Genel Başkanlarla ilgili de
yaptım, genel olarak da yaptım, bütün yapmam gerekenleri yaptım. Kusura bakmayın, ben yapmam
gerekenleri yaptım.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, hiçbir şey yapmadınız.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Küfrü normalleştiriyorsunuz!
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sizi adalete çağırıyoruz, adalete çağırıyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben adil bir şekilde herkese konuşması için fırsat da verdim,
gerekli uyarıları da yaptım. Lütfen…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, sizi adalete çağırıyoruz!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi, değerli arkadaşlar, söz isteyenlere sayın üyelerden
başlayarak söz vereceğim.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Küfrü normalleştiriyorsunuz!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hiçbir şeyi normalleştirmiyorum. Lütfen, rica ediyorum…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Küfrü normalleştiriyorsunuz!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Ekrem Çelebi, buyurun lütfen.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, yapamazsınız! Yapamazsınız!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Devam edelim lütfen, süre başlamıştır.
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EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Başkanım, eğer sükûneti sağlarsanız ben hemen başlayayım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Siz devam edin lütfen.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Bakanım, ilk önce, bütçeniz tekrar hayırlı olsun ama bu sene de
mevcut olan artışlarla birlikte acaba Ağrı merkezimizde, Tutak’ta, Taşlıçay’da İçişleri Bakanlığına ait
yatırımlarımız nelerdir? Bunu eğer arkadaşlar bize gönderirlerse sevinirim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ederim.
Şimdi, üyelerden söz talebi olmadığı için üye olmayanlara söz vereceğim.
Sayın Behiç Çelik, buyurun lütfen.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Sayın Başkan, benim söz talebim var.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tamam, size söz vereceğim.
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Öncelikle, tekrar İçişleri Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum.
Ben konuşmamda da aslında yüzeysel olarak bahsetmiştim ama özellikle bu uyuşturucu konusunda
İçişleri Bakanlığımızın çok titiz çalışma yürütmesi gerekiyor çünkü gerçekten aileler yıkılıyor, özellikle
bu kimyasal nitelikli olan metamfetamin türü uyuşturucu çok yaygın; bu konuda sıkı tedbirler alınması
gerekiyor. Bu konuda ne gibi çalışmalarınız var, bunu sormak istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Süleyman Girgin, buyurun lütfen.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Bakan, patlayıcı maddelerle ilgili tüm iş ve işlemlerin takip edildiği PATBİS uygulamasından
bahsettiniz. Biliyorsunuz, mahkeme Sakarya’da 3 Temmuz 2020’de 7 kişinin öldüğü havai fişek
fabrikasındaki patlamanın ardından depoda sağlam kalan fişeklerin imhası kararını aldı. Koruyucu
ambalaja konulmadan, uygun tasnifi yapılmadan, Belediyeye ait düz bir kamyonetle yapılan imha
esnasında 3 asker şehit oldu, 11 jandarma ile kamyon şoförü yaralandı. Bu takip sistemi neden
askerlerimizin ölmesini engelleyemedi?
Diğer sorum: Suç örgütü lideri Sedat Peker’in gazeteci Uğur Mumcu ve Kıbrıslı gazeteci Kutlu
Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili iddiaları araştırılacak mıdır?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Fikret Şahin, buyurun.
FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, öncelikle bütçenizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Emniyet mensuplarımız için, polis memurlarımız için 3600 ek gösterge konusunda bir çalışmanız
var mı, bu konuda bilgi almak istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Hüseyin Kaçmaz, buyurun lütfen.
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HÜSEYİN KAÇMAZ (Şırnak) – Sayın Başkan, aslında ben Bakan Bey’e soru soracaktım ama
sormuyorum. Siz, bu gece, burada yine ayrımcılık yaptınız. Biz burada, bu ülkede Kürt meselesi, Kürt
sorunu var dediğimizde tam da bunu kastediyoruz. Siz, Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı hareket ederek
açık açık küfretmesine... Eğer siz bu Meclisin saygınlığına, mehabetine yakıştırıyorsanız ben bir şey
demiyorum. Ama bu, bu Meclise de hepinize de saygısızlıktır.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın İsmail Tatlıoğlu…
İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sayın Bakan, özellikle uyuşturucu konusunu gündeme getirdiniz
Türkiye’de, Bursa Karacabey ziyaretimizde Kaymakama sordum: En önemli 3 sorununuz nedir? Dedi
ki: “Birinci sorunumuz uyuşturucudur, metamfetamin.” Bunun Mustafakemalpaşa’da da özellikle
dağıtımıyla ilgili bu bilginin de size verildiği şeklinde bir bilgi var. Gerçekten Bursa ve bu bölgelerle
-ki hem zengin bölgeler, tarım bölgeleri hem de çok homojen bölgeler- ilgili ne gibi tedbirleriniz var?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Semiha Ekinci, buyurun.
SEMİHA EKİNCİ (Sivas) - Teşekkür ediyorum Kıymetli Başkanım.
Kıymetli Bakanım, öncelikle 2022 yılı bütçeniz hayırlı olsun.
Uluslararası yazılım ödülü alan 112 yeni nesil projemiz, İtalya’da uluslararası ödüle layık görülen
KADES projesi, uluslararası ödüllü Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) projesi gibi ödül alan yeni
proje hazırlığı var mıdır Bakanlığımızın?
Bir diğer kısım da sultan şehrimiz Sivas’ta da açılan çocuk trafik eğitim merkezlerini, nüfusu 20
bin veya 50 binin üzerindeki ilçelerimizde de yapmayı düşünüyor musunuz?
Tüm hizmetleriniz için teşekkür ediyor, Rabb’im yolunuzu açık etsin diyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ederim.
İsmail Bey, buyurun.
İSMAİL ÖZDEMİR (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, Paris İklim Anlaşması Meclis Genel Kurulumuza gelmeden evvel Dışişleri
Komisyonumuzda görüşüldüğü esnada, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine bir soru yöneltmiştik. Bilhassa
son dönemlerde istikrarsızlık arz eden coğrafyalardan ülkemize yönelik yoğun bir sınır aşan göç dalgası
mevcuttu. “İklim değişikliğiyle beraber olası bir göç dalgası ve devletimizin herhangi bir planlama
ve hazırlığı var mıdır?” dediğimizde, konuyla alakalı milletvekillerimize, Komisyonumuza verilen
bilgide İçişleri Bakanlığımız bünyesinde iç göçle alakalı bazı çalışmaların yapıldığı bilgisi verilmişti.
Bu konuyla alakalı bilhassa iklim değişikliği, iç göçle ve diğer sebeplerle ilgili İçişleri Bakanlığımızın
çalışmaları nelerdir?
Teşekkür ediyorum.
Bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sağ olun.
Tamer Bey, buyurun.
TAMER OSMANAĞAOĞLU (İzmir) - Sayın Bakanım, korucularla ilgili, özlük haklarının
düzeltilmesiyle ilgili bir çalışmanız var mı?
İzmir’deki yeni yapılacak yatırımınızla ilgili bilgi verirseniz...
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Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Tanal, buyurun.
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Değerli Bakanım, Türk Ceza Kanunu’nun 79’uncu maddesine göre, göçmen kaçaklığı suçu var,
takdir edersiniz. Cezası üç yıl ile beş yıl arasında olduğu için bu suçu işleyenlerin çoğu maalesef beraat
ediyor ve bu engellenemiyor. Bununla ilgili en azından bu suçun cezasının beş ile sekiz yıl arasında
olması konusunda bir kanun teklifimiz var. Buna destek vermeyi düşünür müsünüz; bir.
İkincisi, bu göçmen kaçakçılığı suçuna karışan kamu görevlisi var mıdır? Varsa kaç kişi, ne tür
işlemler yapıldı?
Üçüncüsü, korucularla ilgili; Şanlıurfa Suruç ilçesinde son yıllarda kaç silah dağıtıldı? Bu bir
aşirete mi dağıtıldı veya gerçekten o köylerde ihtiyaç olduğu için mi dağıtıldı?
Dördüncüsü, bekçilerin atamalarıyla ilgili mağduriyetler yaşanıyor, mesaisiyle ilgili mağduriyetler
yaşanıyor, bununla ilgili bir çalışmanız var mı?
Teşekkür ederim, saygılar sunarım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Yüksel Özkan, buyurun.
YÜKSEL ÖZKAN (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, uygulamış olduğunuz açık kapı politikasıyla ülkemizi mülteci kampına çevirdiniz.
Özellikle Suriyeli ve Afgan mültecilerin sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak geçmelerini
çelişkili açıklamalarınızla kabul ettiniz. Bu istilaya sessiz kaldınız. Ülkemizin demografik yapısının
değişmesine göz yumuyorsunuz. Ulusal güvenliğimiz tehdit altında. Daha önce sordum Sayın Bakan,
cevap alamadım: Yasa dışı yollarla gelip hâlen ülkemizde yaşadığı tespit edilen kaç Afgan mülteci
vardır ve kaç Afgan mülteci sınır dışı edildi?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
YÜKSEL ÖZKAN (Bursa) – Bitiremedim ki Sayın Başkan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama kısa kısa sormamız gerekiyor. Devam edin ama kısa tutun
lütfen.
YÜKSEL ÖZKAN (Bursa) – Peki, iki sorum daha var.
Ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki doğum oranı ve sayısı nedir? Ülkemizde
fiilen çalışan Suriyeli ve Afgan sayısı nedir? Suç işlemiş ve ceza almış kaç mülteci vardır?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Ümit Yılmaz, buyurun.
ÜMİT YILMAZ (Düzce) – Sayın Bakanım, 2022 bütçenizin vatanımıza, milletimize ve size
hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Düzce’ye bu sene yapılacak yatırımlar konusunda bizleri bilgilendirirseniz Bakanlığınız kanalıyla
seviniriz. Bir de bu EDS’ler, özellikle şehir içindeki EDS’ler artık trafiği düzenlemenin ötesine geçti,
belediyelere kaynak sağlar hâle geldi. Bu konuyla alakalı bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bahar Ayvazoğlu, buyurun lütfen.
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BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) – Sayın Bakanım, bugün CHP’li Bolu Belediye Meclisinde
yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikâh ücretlerinin
100 bin TL olmasıyla ilgili karar oy çokluğuyla kabul edildi, tıpkı 1942’de CHP’nin koyduğu varlık
vergisi zulmünü andıran bir karardı. CHP şaşırtmıyor, anlaşılan kurmaylarının da faşizm dolu bu
yaklaşımları değişmeyecek. Ancak biz ülke olarak bu insanlık suçunun, bu günahların mahcubiyetini
çekmek zorunda mıyız? Bir belediye başkanının bizi bu duruma düşürme hakkı var mıdır?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Süleyman Bülbül…
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Sayın Bakan, son beş yılda görevini kötüye kullandığı,
orantısız güç kullandığı, yasalara aykırı müdahalede bulunduğu için hakkında işlem yapılan Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli sayısı kaçtır? Son bir yılda mahalle ve
çarşı bekçileri kaç şiddet olayına karışmıştır? Vatandaşlara yönelik bekçi şiddetinin yaşandığı kaç olay
meydana gelmiştir? Şiddet kullandığı için kaç bekçi hakkında işlem yapılmıştır?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sayın İlhami Özcan Aygun…
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN (Tekirdağ) – Emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi’yle ilgili yazılı
açıklama yapması üzerine başlayan tartışma sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabaha kadar
çalışarak amirallerin ve yakınlarının ilişkilerini ortaya çıkardıklarını ifade etmiş, Cumhurbaşkanı
Erdoğan da “darbeci” olarak nitelediği emekli amirallerin akrabalarının Cumhuriyet Halk Partili
olduğunu kaydetmiş, hemen ardından emekli amirallerin ve akrabalarının kişisel bilgileri iktidara
yakın medyada yer almıştır. İçişleri Bakanı hangi yetkiyle vatandaşların kişisel bilgilerini araştırmıştır?
Amirallere ve yakınlarına ait kişisel bilgilerin yayınlandığı iktidara yakın gazetelerdeki haberlere
baktığımızda tümünün tek kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Bu bilgiler kim ya da kimler tarafından
medyaya servis edilmiştir? Suç olan bu fişlemenin kimler tarafından yapıldığı araştırılmış mıdır?
Sorumlular hakkında ne yapılmıştır?
Yine, polislerimiz 3600 ek gösterge bekliyorlar. Bu 3600 ek gösterge yine başka bahara mı kalacak
Sayın Bakan?
Ayrıca 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir, merak ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın İbrahim Kaboğlu, buyurun.
İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (İstanbul) – Sayın Bakan, olağanüstü hâlle hiçbir ilişkisi
bulunmadığı hâlde OHAL kararnameleri yoluyla üniversitelerden uzaklaştırılan barış akademisyenlerinin
bir kısmı hakkında Anayasa Mahkemesi karar vermiştir bu bildirinin ifade özgürlüğü çerçevesinde
değerlendirilmesi gerektiği yolunda. Ağır ceza mahkemeleri ise teker teker aklama kararları vermişlerdir
ama Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu bütün bu dosyaları beş yıl beklettikten sonra teker
teker reddetmeye başlamıştır. Sayın Bakan, bu Komisyon Anayasa’nın üstünde midir? Bu Komisyon
Anayasa’yla bağlı değil midir? İki bakımdan sizi çok yakından ilgilendiriyor bu soru: Bir, kararnamelerin
altında sizin de imzanız var. İki, Anayasa andınız gereği Anayasa’yı korumak zorundasınız. OHALİİK
hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük kısmı üniversitedeler ama sadece yüzde 20’si üniversite dışında
ve onlar ne kadar daha süreyle üniversite dışında kalacaklar ve Anayasa suçu işlenmeye devam edecek?
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Paylan, siz mi söz talebinde bulundunuz?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Evet.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne müteaddit defalar
“15 Temmuzun faili” dediniz, darbenin arkasında olduğunu açıkladınız ve “darbenin finansörü”
dediniz. Sayın Bakan, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusudur? Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başbakan
Yardımcısıyla geçen günlerde görüştünüz. Yani, Birleşik Arap Emirlikleri’nin darbenin faili olduğu
fikrinizden vaz mı geçtiniz? Yoksa, bu konuda Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde
bulunmasının rolü mü var Sayın Bakan?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Sezgin Tanrıkulu…
Buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Bakan, iktidarınız döneminde güvenlik
güçlerine karşı direnme, hakaret ve mukavemet suçlarında olağanüstü artış oldu yani Adalet ve
Kalkınma Partisi iktidarları dönemini kastediyorum aynı zamanda. Neredeyse 1’e 100 artış var, bu
artışla ilgili Bakanlığınızın yaptığı bir araştırma var mı? Yurttaşlarımız neden durduk yere güvenlik
güçlerine karşı direniyorlar, mukavemet gösteriyorlar? Bu suçların artması ile işkence ve kötü muamele
suçları arasında ve bu suçlarının örtülmesi noktasında bir ilişki görüyor musunuz? Bakanlığın bu
konuda bir araştırması var mı?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Bütün söz taleplerini karşılamış durumdayız. Sorularıyla katkıda bulunan arkadaşlara teşekkür
ediyorum.
Şimdi görüşlere, eleştirilere ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakana söz vereceğim ama
bütün bakanlarımıza yaptığım bir hatırlatma var, müsaadenizle onu size de yapıp sonra söz vereceğim.
Dört başlıkta toplayabiliriz diye düşünüyorum Sayın Bakanım, takdir sizin elbette.
Birincisi, genel bazı değerlendirmeler oldu; sizin de buna mukabil genel bazı değerlendirmeleriniz
olabilecektir.
İkincisi, mükerrer, birçok defa ifade edilen hususlar oldu; onlara toplu cevap verirseniz memnun
oluruz, vaktin verimli kullanımı bakımından.
Üçüncüsü, müstakil bir arkadaşımızın üzerinde durduğu bir konuysa mümkünse ismen referans
verebilirseniz seviniriz.
Diğer taraftan, siz tecrübeli bir Bakanımızsınız, vaktin geldiği noktayı da hep birlikte görüyoruz.
Mutlaka bütün sorulara vakit yetmeyecektir. Vaktin yetmediği sorulara yazılı cevap alabilirsek veya
daha detaylı üzerinde çalışmanız gereken hususlarda Komisyonumuza yazılı cevapları iletirseniz biz
de ilgili vekillerimize bunları iletiriz. Bir hafta, on gün içinde, mümkünse bir hafta içinde bu cevaplar
gelebilirse seviniriz.
Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra Sayın Bakanım size söz veriyorum. Görüş, eleştiri ve sorulara
cevap vermek üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya söz veriyorum.
Süreniz otuz dakikadır, buyurun lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri,
değerli Meclis çalışanları, İçişleri Bakanlığının çok kıymetli bürokratları, değerli basın mensupları;
zannediyorum bu benim 7’nci Plan ve Bütçe toplantım olsa gerek; bir tanesi Çalışma Bakanlığının,

199

22 . 11 . 2021

T: 20

O: 7

geri kalan -herhâlde bu 6’ncısı- İçişleri Bakanlığının. Gazi Meclisimizin çalışma şeklini ve sistemini
gerek milletvekilliğim döneminde gerekse Bakanlığımız döneminde bilen arkadaşlarımızdan biriyim.
Yedi yıldır ilk kez bir organizasyonun Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleştiğini
görüyorum. Elbette ki eleştiri haktır, elbette ki burada bizim eleştirilecek politikalarımız, belki şahsi
değerlendirmelerimiz olabilecektir ama azmedilmiş bir şekilde burada bir bütçeyi ve bir bütçenin
sunucularını Bakan dâhil hem Bakanlığı hem de Türkiye’yi töhmet altında bırakan ve maalesef
-sözlerimi seçerek ifade etmeye çalışıyorum- bir hınç almak, bir rövanş almak, bir intikam almak üzere
kurgulanmış bir mesai günüyle karşı karşıya kaldık. Burada, buranın kendi şartlarının elverdiği ölçüde
bugüne kadar her türlü cevabı verdik, vermekten de bir endişemiz söz konusu değildir. Netice itibarıyla
bugün tartışılacak bütçe milletin bütçesidir ve Türkiye’nin önemli Bakanlıklarından biri olan -ki bütün
bakanlıklar önemlidir- İçişleri Bakanlığının bütçesinin tüm detayları da herkesi ilgilendirir.
Ama Sayın Başkan, ilk tartışmada burada -muhakkak kendisi de cevap verecektir- meselenin
nasıl başladığını kendi sosyal medya hesabından paylaşmasıyla öğrendiğimiz Engin Özkoç Bey’in
tavrı, aslında Cumhuriyet Halk Partisinin ve HDP’nin bugün nasıl bir tavırla buraya geldiğinin temel
yansımasıdır. Siz şahitsiniz; benim konuşmamda burada bir tartışma oldu ve o tartışma üzerine siz
“Hadi biz beraber bu arada yukarıya çıkalım.” dediniz. Sayın Özkoç da bugün Cumhuriyet Halk
Partili -bir kısmını tenzih ederek söylüyorum- diğer milletvekillerinin yaptığı gibi, maalesef, “İçişleri
Bakanı sorularıma cevap veremediği için kaçtı.” “tweet”i atabilecek büyük bir yalanı -bunu çok açık
söyleyeyim- ve buranın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonunun ahlakına da
yakışmayacak bir yalanı Twitter hesabından paylaştı; ben de sabırla izliyorum. Biraz önce bahsettikleri
T24 dâhil olmak üzere, tüm medyası da aynı şekli ortaya koydu. Güneş balçıkla sıvanmaz elbette
ama…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, bu beni de ilgilendirdiği için müsaadenizle bir
cümle de ben söylemek isterim.
Ara verdiğimizde bütün bakanlarımızla -fazla uzağa değil- yukarıdaki odamıza çıkıp bir çay, kahve
içip geri dönüyoruz. Eğer bu şekilde yorumlanmışsa bunu ben de Komisyon Başkanı olarak kınıyorum,
hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.
Buyurun lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Elbette ki şunu söyleyeyim: Deveye sormuşlar
“Neren eğri?” diye, “Nerem doğru?” diye cevap vermiş.
Biz bugün sabahtan itibaren, Türkiye’nin göç meselesi var, Türkiye’nin terör meselesi var,
Türkiye’nin asayiş meselesi var, Türkiye’nin uyuşturucu meselesi var ve Türkiye’nin birçok meselesi
var, bütün bunlarla ilgili konuşacağımıza… Hepimizin bildiği, bizim esas itibarıyla mücadele alanımız
olan terör örgütlerinin -FETÖ, PKK- ve suç örgütlerinin Türkiye’nin istikrarını bozmaya, Türkiye’nin
onlara karşı mücadelesinin direncini kırmaya yönelik özellikle 15 Temmuzdan sonra oluşturdukları
iftira hattına, maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şu salonunun istismar edilerek alet edilmesi,
ifade ediyorum ki bu ülkenin bir Bakanı olarak, bu ülkenin bir evladı olarak beni üzmüştür. Nereyi
doğrultayım?
“Siz Antalya, Muğla yangınında neredeydiniz?” sorandan şuraya kadar… Yani şu ilk soruları
“Siz niye Fırat’ın doğusunu tezkereden çıkardınız?” gibi… Yani söyleyecek cümle bulamıyorum da
artık yalan da değil, bir cinnet hâlinin olduğunu düşünüyorum. Bir sözü, hele kendi Genel Başkanını
hiç takip etmeyen, bu tezkereye itirazının ne olduğunu takip etmeyen, tam tersi “Siz bu tezkereyi
genişletmişsiniz.” diyen bir anlayışı, hiç takip etmeden “Siz bunu nasıl çıkardınız buradan?” diye sanki
iktidarın Fırat’ın doğusuna veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin Fırat’ın doğusuna, başka bir biçim
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yükleyerek oradaki mücadeleden vazgeçtiğini ima eden, kendilerinin, tezkereye ret oyu vermesine bir
bahane bulabilecek bir anlayışı ortaya koyuyorlar. Şimdi, şu Fırat’ın batısı, bu da Fırat’ın doğusu. Burası
Barış Pınarı Harekâtı bölgesi. Biraz Türkiye’yi takip edebilseler, biraz sosyal medya dedikodularından
ve terör örgütlerinin ve suç örgütlerinin kendilerini yönlendirmesinden birtakım kendilerine ait
politikalara dönebilme kabiliyetine sahip olabilseler, şu anda Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde,
bahsettiği bölgede hem askerimizin hem jandarmamızın hem polisimizin hem kaymakamlarımızın
hem devletimizin bütün unsurlarının olduğunu anlayabilme kabiliyetine sahip olacaklar ama gözlerini
o kadar hırs bürümüş ki öyle bir hırs bürümüş ki bizi öldürseler, bizi lime lime kıysalar, bizi boğsalar
–bunun altını çizerek söylüyorum ve bilerek söylüyorum- tatmin olmayacaklar. Bunun benzeri olduğu
için söylüyorum. Sizin, bu sıralarınızda oturanlar rahmetli Menderes’e aynısını yaptılar; idamında davul
çaldırdılar. Sizin bu sıralarınızda oturanlar rahmetli Demirel’e aynısını yaptılar; eşinin iç çamaşırını
Türkiye’nin siyaset malzemesi hâline getirdiler.
(Gürültüler)
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Çok ayıp! Hiç yakışmadı.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Tabii, tabii, tabii size geldi mi ayıp!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Çok ayıp! Hiç yakışmadı.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, dinleyelim cevapları, rica ediyorum…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bir dakika Sayın Başkan…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Rahmetli Özal’a aynısını yaptılar, yapanların
ayıbıdır.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bir dakika Sayın Başkan, ölmüş bir Genel Başkanın eşinin iç
çamaşırından bahsediyor.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yapanların ayıbıdır. Dünyanın en haza
hanımefendisine yaptılar.
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son söz vekilin, tekrar söz vereceğiz.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Dünyanın en haza hanımefendisine yaptılar.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Rica ediyorum ya! Hayır, bu olmaz!
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Sayın Başkan, Bakanı uyarın.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, Genel Başkanın eşine hakaret etmiyor, siyaset
malzemesi olmaması gerektiğini söylüyor, söylediği bu.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Çok ayıp! Ölmüş bir Genel Başkanın eşinin iç çamaşırından
bahsediyor.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Fuzuli duyar kasmayın. Hiç anlamı yok, öyle bir
değerin de yok zaten. Öyle bir değerin de yok, o değer bizde var.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bunu yapma. Çok ayıp, çok!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sen, ayıp olsa, 15 Temmuzda Genel Başkanınla
kendinin nerede olduğunu ifade edersin.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ölmüş bir insanın eşinin iç çamaşırından burada bahsedemezsin,
çok ayıp!
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bakın, soru soruyorum, cevap vermiyorsun.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, cevapları dinleyeceğiz. Sabahtan beri en ağır
eleştirileri yaptık, cevapları dinleyeceğiz.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Aynısını rahmetli Özal’a yaptılar.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Süleyman Demirel’in eşinin iç çamaşırından bahsediyorsun.
Böyle bir şey olur mu?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, onun siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini
söylüyor Sayın Bakan.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Kim konuştu Sayın Başkan?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Aynısını rahmetli Özal’a yaptılar, aynısını rahmetli
Erbakan’a yaptılar, aynısını Türkeş’e yaptılar, aynısını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a
yaptılar –belki unutmuşsunuzdur- Ecevit’i de istiskal ettiler ve bütün bunları Türk siyasi hayatı
görmüştür.
(Gürültüler)
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ölmüş birinin eşinin iç çamaşırından bahsedemezsiniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, rica ediyorum…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yalanlarınıza devam edin Sayın Özkoç, yalanlarınıza
devam edin!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, dinleyelim.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ben, tarihsel gerçekleri anlatıyorum. Türkiye’nin…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ne tarihsel Sayın Başkan?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, beğenmek zorunda değilsiniz. Hanımefendiye bir
şey söylemiyor, hanımefendiye hakaret etmiyor, siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini söylüyor,
tarihî bir analiz yapıyor. Katılırsınız katılmazsınız ama Sayın Bakan kendince tarihî bir siyasi analiz
yapıyor, bir hakaret söz konusu değil, rica ediyorum…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ya, Sayın Başkan, iç çamaşırı ne ama?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Kendisinin anlama kabiliyeti olsaydı Fırat’ın
doğusunu ve batısını anlardı. Daha ötesi de var.
YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Bakana müdahale edin,
kişiselleştiriyor.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yine bu sırada oturan arkadaşlar…
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, rica ediyorum…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bu sırada oturan arkadaşların….
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Böyle bir şey olmaz! Sayın Süleyman Demirel’in eşinin iç
çamaşırından burada konuşamaz!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, on üç saattir burada müzakere yürütüyoruz;
her türlü fikir söylendi, en ağır eleştiriler yapıldı.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ya, kim yaptı?
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan hakaret etmedi hiç kimseye; bir hadisenin siyaset
malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi, bu kadar basit.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Kim yaptı, olur mu öyle bir şey?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sizin yaptıklarınızı anlatıyorum, sizin yaptıklarınızı!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bir kadına hakaret etti.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, bir kadına hakaret etmedi, “Malzeme olarak bu tür
şeyler kullanılmamalıdır.” dedi; çok açık.
Devam edin Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Özkoç, hâlâ sosyal medya politikası
yapmaktadır.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Özür dile! Sen bu partinin Genel Başkanlığını yaptın!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Özkoç, sosyal medya politikası yapmaktadır.
Bana müsaade ederseniz ben konuşayım.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ayıp! Ayıp!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen… Rica ediyorum…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ayıpları sen yapıyorsun, senin ne ayıpları yaptığın
ortadadır.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Özür dile!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Senin özür dilemen lazım.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süleyman Demirel’in eşinden özür dile!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Senin özür dilemen lazım.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ya, burada iç çamaşırından bahsediyorsun!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, rica ediyorum… Çalışmamız lazım, rica ediyorum…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ya, azıcık bir zekâ pırıltın olsa ne olacağını şey
yaparsın, azıcık bir zekân olsa…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Hanımefendiye dönük herhangi bir hakaret söz konusu
değildir; sadece, siyaset malzemesi olmaması gerektiği söylenmiştir; bu kadar.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ya, ne hakareti Sayın Başkan, ne hakareti? Bunların
yaptığı siyasi linçleri anlatıyorum ben, siyasi linçleri; Demirel’in yaşadığını, Menderes’in yaşadığını,
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşadığını, Erbakan’ın yaşadığını! Aynı bu zihniyetin, bu iftiralarla beraber
yıllarca bu ülkeye kan kusturduğunu!
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bu ülkeye kim hizmet yapmışsa, şunun gibi tiplerin,
onları idam sehpasına getirebilmek için her şeyi ortaya koyduklarını anlatmaya çalışıyorum! Müfteridir
bunlar, iftiracıdır bunlar! (Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, bu saatte herkesi sükûnete davet ediyorum.
Rica ediyorum…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hiçbir ölçüleri yoktur, hiçbir ölçüleri! Hiçbir
ölçüleri olmamıştır! Bu ülkede darbeyi hazırlayanlar da sizlersiniz! Yazıklar olsun! Biz yıllarca bunun
mücadelesini yaptık, yıllarca bunu yapanları kürsüde söyledik! Ne bilirsin sen? Cahil! (Gürültüler)
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UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Sen ne biliyorsun?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sen ne bilirsin?
UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Sen ne biliyorsun?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sen, git Cumhuriyet Halk Partisinin darbeci
politikalarına bak! 15 Temmuzda nasıl erketeye yattığınıza bak! Hadi oradan!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, uyarıda bulunmanızı istiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bu tartışmayı devam ettirmeyelim, rica ediyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bu milletin, bu ülkenin gelişmesini, bu ülkenin
büyümesini hazmedemeyen ve PKK’ya savunuculuk yapan bir noktaya getirdiniz CHP’yi be! Yazıklar
olsun! Selahattin Demirtaş’a “terörist” diyenlere, burada özür diletmeye çalışan bir anlayış ortaya
koyuyorsunuz! Yazıklar olsun size! Yazıklar olsun! (Gürültüler)
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Ne özrü!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süleyman Demirel’in eşinden özür dile!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan, diğer sorulara geçelim; yeterince tartıştık bu
konuyu, diğer sorulara geçelim.
(Gürültüler)
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sen sosyal medyaya konuş.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Uyarın! Uyarın!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu, bu insanları
bilerek buraya, burayı ifsat etmek için, burayı karıştırmak için azmettirici olarak göndermiştir. Bu kadar
açık ve net.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süleyman Demirel’in eşinden özür dile!
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Sayın Özkoç…
(Gürültüler)
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hayır, hayır, olmaz! Süleyman Demirel’in eşinin iç çamaşırını
burada malzeme yapamaz.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yıllarca…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süleyman Demirel o partinin Genel Başkanlığını yaptı! Süleyman
Demirel’in eşinden özür dile!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ya, sen, tecavüzleri kapatmaya çalışan bir adamsın
ya! Herkes bunu biliyor!
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Konuşması bile yanlış!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – İnsanları çağırıp tecavüzleri kapatmaya çalışan bir
adamsın!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Süleyman Demirel’in eşinden ve kendisinden özür dile!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Biz neyi söylediğimizi biliyoruz, sen merak etme!
(Gürültüler)
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sizi şahsiyetli olmaya davet ediyorum!
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – İç çamaşırları söylüyorsun.
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Biz neyi söylediğimizi biliyoruz.
Sayın Başkan…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Yeter artık! Sayın Başkan, uyarıda bulunmanızı istiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, tekrarlıyorum…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, Genel Başkanın eşinin iç çamaşırlarını burada
konuşamaz!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Demirel’in eşi hanımefendiye bir hakaret söz konusu değil,
onun istismar edildiğine dair bir söylem var.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Kibar bir dile davet edin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Lütfen… Rica ediyorum… Hepimiz duyduk burada.
(Gürültüler)
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Konuşması bile yanlış! Konuşması bile yanlış!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen… Hepimiz İç Tüzük’e uymak durumundayız.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Süleyman Demirel’in eşinden ve kendisinden özür dilesin!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Nasıl bir hakaret yaptı Sayın Demirel’in eşine?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – “İç çamaşırı” dedi.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – “Başkaları öyle şeyleri istismar etti.” dedi, onu söylemedi.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ne istismar etti?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen ama…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ayıp değil mi?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tutanakları getirtip size de göstereceğim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Allah aşkına! Özür dilesin ya!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tutanakları getirelim, Sayın Özkoç’la birlikte tutanaklara
bakalım.
Sayın Soylu, devam edin lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bu adam yalanlarını sona erdirirse devam edeceğim.
Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun azmettiricisi Engin Özkoç yalanlarına son verirse devam
edeceğim.
(Komisyon sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, on dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 00.40
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SEKİZİNCİ OTURUM
Açılma Saati:00.47
BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – 20’nci Birleşimin Sekizinci Oturumunu açıyorum.
Sayın Bakan, kaldığınız yerden devam edin lütfen, sorulara cevaplarla devam edelim; buyurun
lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Teşekkür ediyorum.
Elbette ki kendi tarihleriyle yüzleşmekten sürekli kaçan ve kendi tarihlerinin yaptıklarını
hatırlamak istemeyen…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Lütfen özür dileyerek başlayın Sayın Bakan. Bir partinin genel
başkanına…
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Ya, yeter artık ya!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, gerçekten yeter. Aynı şeyi tekrar tekrar ifade
etmeyelim.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – …yaklaşık on yılı aşkın süredir kasetle bir partiyi
yönetmeye çalışanların bu itirazları ve bu saptırmaları elbette ki olacaktır. (Gürültüler) Şurada,
kendisinin ortaya koyduğu ve bu işin başında söylediği meseleler de aynı böyle meselelerdir. Buraya
geldi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi ve bir Grup Başkan Vekili olarak burada sabahtan beri
oturdu ve bir yalanla başladı.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Yalan yok, yalan yok!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Tezkere burada. O zaman Genel Başkanın yalan
söylüyor, ikinizden birisi.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Yalan yok!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – O zaman Genel Başkanın yalan söylüyor,
tezkere burada; ya sen ya o. Bakın, 2020-2021 Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize
yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi -yani ne doğusu diyor, ne batısı diyorSuriye’nin tamamını ve bütün anlayışını ortaya koyabilecek daha geniş bir…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Fırat’ın doğusundan neden…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, rica ediyorum aynı şeyleri tekrar etmeyelim,
söylediniz, eleştirinizi yaptınız, lütfen.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ya, Sayın Başkan, sizin uyarmanız gerekmez miydi? Bir genel
başkanın eşinin iç çamaşırından…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Söylediniz eleştirinizi, kayıtlara geçirdiniz, rica ediyorum.
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediğini de söyleyeyim.
Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki: “Her şeyi bir tezkerenin içine koymuşlar, buna “evet” deyin diyorlar. Biz
senin her dediğinin altına mühür mü basalım?” Grup Başkan Vekili ayrı bir şey söylüyor, buradaki
sözcüsü, temsilcisi ayrı bir şey söylüyor, Kılıçdaroğlu ayrı bir şey söylüyor; oysa fiiliyat apayrı.
Burası, Barış Pınarı Harekât Bölgesi, Resulayn, Tel Abyad; şurası Fırat Nehri -belki doğusunu batısını
bilmezsiniz- şu anda burada da operasyonlar sürüyor, şu anda burada da operasyonlar sürüyor. Ve
bu, evet, Fırat’ın doğusunu da Fırat’ın batısını da kapsayan ve burada Türkiye’nin, Türkiye Büyük
Millet Meclisinden aldığı ve buradaki tüm terörist unsurlara karşı, hatta göç ve diğer muhtemel
risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak için “hudut, şümul, miktar ve zamanı
Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olacak şekilde” ve devam ediyor; aynısı, daha genişi ve daha
anlamlısı.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Fırat’ın niye yok, Fırat’ın doğusu?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Onun için, Fırat’ın batısı da var, doğusu da var.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Doğusu da yok!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Daha hâlâ anlamıyorsun.
Yine, bunun elbette ki yalanlarından bir tanesi daha…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Özür dileyecek misin?
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Yeter artık ya!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – …buradaki yalanlarından bir tanesi de…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Özür dileyecek misin?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – …başladığı yalanlardan bir tanesi daha…
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Yeter artık, yeter! Yeter artık ya!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bugün…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bunu ben söylesem beni burada tutmazsınız!
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Vallahi yeter, billahi yeter ya!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Vallahi, bunu ben söylesem beni burada tutmazsınız!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bugün burada, biz siyasi tarihimizde bu konuları
çok konuştuk Engin Özkoç, senin kafan almaz o işi. (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, sorulara cevap alalım artık…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Neler yaptığınızı, Cumhuriyet Halk Partisinin
Türkiye’yi nasıl darbelere getirdiğini, kimlere hangi iftiraları attığını, hâlâ aynı iftiraları devam
ettirdiğini, kimlerle iş birliği yaptığını ve insanların itibarlarıyla, namuslarıyla, izzetişerefleriyle nasıl
oynadığını ve Türkiye’de onun için de iktidar olamadığını çocukluğumuzdan beri, büyüyene kadar hep
konuşarak geldik. Biz bunları miting meydanlarında da konuştuk, biz bunları miting meydanlarında da
konuştuk.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sen eski Genel Başkanın eşinin iç çamaşırlarını…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sen şov yapmaya devam et! Orada, sosyal medyada
şov yapmaya devam et!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süleyman Demirel’den özür dile!
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben artık söyleyecek kelime bulamıyorum, halkımız her şeyi
izliyor, kendi takdirini yapar.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Evet, izliyor.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yine, Kolombiya meselesinde ve uyuşturucu
meselesinde…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bunun hesabını verecek!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Devam edelim.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Başkan, azmettiriciliğinin görevini yerine
getirmeyi düşünen bu kişiyi susturabilirseniz devam etmek istiyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben davamdan hiç vazgeçmedim!
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sen sus, sen!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bir azmettiriciyi susturabilirseniz devam etmek
istiyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sen davandan vazgeçtin, ben davamdan vazgeçmedim!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeyelim;
söyleyeceğinizi söylediniz, eleştiriniz varsa eleştirinizi yaptınız; rica ediyorum. Bu mesaimizi
tamamlamamız gerekiyor, milletin bütçesiyle ilgili müzakereleri bitirmemiz gerekiyor, rica ediyorum.
Sayın Bakan, sorulara devam edelim lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Başkan, şu anda dengesini kaybetmiş bir kişi
varken bu konuşmanın devam ettirilmesi mümkün değil ki! (CHP sıralarından gürültüler)
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Sen dengeni kaybetmişsin, sen!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tabii, dengesini kaybeden, eski Genel Başkanın eşinin iç çamaşırından
yüce Mecliste ahlaksızca bahsedendir! Onun için özür dile Süleyman Demirel’den, eşinden özür dile!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, en iyisi kişiye hitap etmeden, genele hitap ederek
bu işi tamamlayalım, rica ediyorum. Başka türlü bitiremeyeceğiz gibi görünüyor.
Buyurun lütfen.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Özür dilemiyor!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Eğer susacaksa devam edeceğim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Güvenlik koridorunu da anlat Sayın Bakan! Ne yaptınız, niye
yapmadınız?
(Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan, genele hitap ederek tamamlarsak çok sevinirim,
rica ediyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yine,
başından itibaren iftiraların konusu olan meselelerden bir tanesi de ülkemizi, uyuşturucuyla mücadele
eden bütün güvenlik güçlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti devletini, ilk önce FETÖ’cülerin, ardından
organize suç örgütleri mensuplarının, ardından birtakım sosyal medyada kendi görüşlerini ifade ettiğini
düşünen kiralık kalemlerin ve ardından da maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisinin tam da Türkiye’nin
itibarına saldırıldığı bir durumla karşı karşıya kaldığımız Türkiye’nin uyuşturucu mücadelesidir.
İçişleri Bakanı olduğumuz dönemde Türkiye’de uyuşturucudan ölen insan sayısı 941 kişiydi, geçen
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yıl 314 kişi. Yine, o gün yakalanan eroin miktarı 5,5-6 ton civarındaydı. Türkiye, aynı zamanda,
batıdan sentetik uyuşturucuların, Amerika’nın işgal ettiği Afganistan’da, Afganistan’dan da ekilen
afyonun ve doğal uyuşturucuların hem hedefi hem de transit noktasıydı; Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde Türkiye’de büyük bir mücadele başladı. Hatırlarlar, okulların önleri problemliydi, parklar
problemliydi, zombi gibi çocuklar, ayakta böyle yarım duran çocuklar herkesin etrafında geziyorlardı.
Bunlar hafızamızdaki çok uzak manzaralar değil, yakın manzaralar ve bu yakın manzaralar
çerçevesinde Türkiye büyük bir mücadele başlattı. Bütün raporlarda Türkiye’nin takdir edildiği, doğu
ve güneydoğuda PKK’ya uyuşturucudan gelir elde etme hakkı vermeyen -ki Avrupa’nın uyuşturucu
konusunda ticaretini yöneten PKK’dır, ve yılda 2,5 milyar dolar gelir elde eder- bunu hem bir narko
terörizm hem kendi gençliğine, kendi nesline ve kendi ülkesine bir saldırı olarak gören Türkiye büyük
bir mücadele verdi.
Şimdi, ben bakıyorum, kimin ayağına basmışsak FETÖ, kimin ayağına basmışsak PKK, kimin
ayağına basmışsak ve kimin peşine gitmişsek organize suç örgütleri, hepsi bugün topyekûn Türkiye
Cumhuriyeti devletini hedef almışlar; dışarıdan aldıkları desteklerle birlikte, maalesef içeriden de
aldığı desteklerle Türkiye’yi yine geçmiş yıllarda olduğu gibi -yine rahmetli Erbakan’ın, yine Tansu
Çiller’in- yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi narko terörle ve Türkiye’nin bir uyuşturucu ülkesi
olması iddiasıyla suçlamaktadırlar. Bunu Avrupa’da kimse söylemiyor -ki bizim gözümüze batırırlar en
ufak bir şeyi- bunu Amerika’da da kimse söylemiyor, bunu dünyanın hiçbir yerinde kimse söylemiyor,
böyle bir iddianın sahibi kimse yok. Böyle bir iddianın sahibi FETÖ, o söyledi; böyle bir iddianın sahibi
PKK, o söyledi; böyle bir iddianın sahibi organize suç örgütü mensupları, o söyledi ve sosyal medyanın
kiralık ve taammüden Türkiye’yi suçlamaya çalışan kalemşorleri; bunlar söyledi. Peki, Meclis niye
bunun peşine takılır, ben bunu anlamıyorum. Meclis niye bunun peşine takılır? (Gürültüler)
Defalarca cevap verildi; Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı defalarca cevap verildi;
defalarca onlarca, yüzlerce, binlerce kere cevap verildi; onlarca, yüzlerce, binlerce kez cevap verildi.
(Gürültüler)
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Niye bir buçuk yıl gecikti?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, lütfen bu saatte artık yeter, lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ve, yine şunu söyleyeyim: Kolombiya’dan,
Panama’dan dünyanın her yerinden, her noktaya uyuşturucu gidiyor; buraların nasıl ülkeler olduğunu
biliyoruz. Geçen sene 10 Haziran’da, bu açıklama yapıldıktan sonra, bir hafta sonra Emniyet Genel
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız -ki bunu da açıkladım ben ama bir daha
burada söyleyeyim- Kolombiya’yla video konferans yöntemiyle bir ilişki kuruyor ve onlara “Böyle
bir açıklamanız oldu, bu kime gelecek? Biz bunun takibini yapalım.” diyor. “Biz bu konuda cevap
veremeyiz.” Diyorlar. Adli yardımlaşma ayrı bir süreçtir, bizim uyguladığımız süreçler ayrı bir süreçtir
ve netice itibarıyla adli yardımlaşmaya cevap verip vermemek kararı da ilgili ülkenin kararıdır, bizim
değil, biz talepte bulunuruz. Biz INTERPOL’e de talepte bulunuyoruz, diyoruz ki…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Cevap vermiş!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan, cevap veriyor, lütfen dinleyelim.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU - Bakın, bir milletvekiline bunu söylemek istemiyorum
ama açıklanan bir belge üzerinden bu belgeyi bile tahrif etmeye çalışan, bu belge üzerinden bile yalan
söyleyen bir anlayışa hangi doğruyu anlatırsak anlatalım inandırıcı olabilmemiz mümkün değildir.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Belge doğru mu, değil mi?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ya, belge doğru da…
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ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Oradaki numaralar doğru mu?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, rica ediyorum… Böyle bir usulümüz yok.
Sayın Bakanım, siz genele konuşun, rica ediyorum…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU - Bu sene, 2021’in Haziranında arkadaşımızı, irtibat
görevlimizi buradan Kolombiya’ya gönderdik işi çözmek ve meselenin ne olduğunu daha iyi tetkik
edebilmek maksadıyla. Zaten Kolombiya’nın veya bu tip ülkelerin kendi içlerindeki kapalılığını
çözebilmek çok kolay bir iş değildir ve yine oradan söylediği 4,9 tonun da nasıl alındığı… Onlar
2 veya 3 yerden elde ettikleri bir numuneyle, tüm yükün üzerinden yapılan bir orantıyla bu rakamı
çıkarmışlar; bunu da kendileri açıkladılar ve Türkiye’ye böyle bir malın geleceğini ifade ettiler. Nereye
gelecek? Kime gelecek? Nasıl gelecek? Hangi ülke üzerinden gelecek? Ve bugüne kadar adli istinabeye
herhangi bir cevaplarının söz konusu olmadığını, bizim taleplerimize herhangi bir cevap vermediklerini
de burada tekrar söylemek istiyorum. Belgenin tercümesini yanlış yapan ilgili internet sitesi bu sabah
“Biz bu konuda yanlış ve hata yaptık, özür diliyoruz ve bunu geri alıyoruz.” diye bir açıklamayı, bir
açıklamayı gerçekleştirdi.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben doğruyu burada açıkladım Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bir saniye…
Ama bunun üzerinden hâlâ Türkiye’yi, kendi ülkesini bir başka ülkenin yanlış tercüme edilen…
Kendi ülkesinin devletine, Emniyet Genel Müdürlüğüne, narkotik dairesine, kendi bilgilerine
inanmayan ama FETÖ’nün kendilerini yönlendirmesine inanan bir anlayış, elbette ki her zaman -biraz
önce söylediğim gibi- Fırat’ın doğusunda ifade ettiği gibi…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bir buçuk yıldan beri niye yapılmadı?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU - İlk gün de bunu söyledim, bugün de bunu
söylüyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, böyle bir usulümüz yok, rica ediyorum...
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – O bahsettiğiniz televizyon programında da bunu
söyledim, bugün de aynısını söylüyorum. Devletle ilgili herhangi bir kabiliyetiniz olmadığı için tekrar
söyleyeyim: Türkiye’den bir organize suç örgütü mensubu…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sorulara cevap vermiyor ki.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sorulara cevap vermesini kesmezseniz cevap versin.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU - …Türkiye’de önemli operasyonlar yapan bir
organize suç örgütü mensubu buradan ilk önce Gürcistan’a, oradan Ukrayna’ya, oradan da Arjantin’e
kaçtı. Biz buradan herkesi tehdit eden, hatta bir siyasi partinin ilçe başkanını da katleden veya ona
operasyon çekmeye çalışan ve Türkiye’de herkesi rahatsız eden bir organize suç örgütü mensubuna,
çok istememize rağmen,, buradan Arjantin’e yaklaşık yedi ayda, sekiz ayda pandemi olduğu için, salgın
olduğu için gönderebildik ve oradaki arkadaşlarımızı tutabildik.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Benim umurumda değil.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU - Yani geçtiğimiz süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti
devleti bu konuda elinden gelen her şeyi yapmıştır.
Bir yalan da şu: “Mersin’e geldi, kimse tutuklanmadı.” Mersin’de şöyle oldu: Mersin’deki 2
operasyonda da tutuklananlar var, içeride olanlar var ama oradan kime geldiğinin, niye geldiğinin,
nasıl geldiğinin izlemesini yapacak… Elbette ki siz şunu istiyorsunuz, diyorsunuz ki: “Tamam,
tutukladıklarınızı tutukluyorsunuz, tutuklamadıklarınızın da açıklamasını yapın.” Ben hâkimin,
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savcının, yargının işine karışmanın, hele bu tip meselelerde meseleyi açığa çıkarmanın çok doğru
olduğunu düşünen, devletin de böyle bir usulü olmadığının altını çizen birisi olarak burada tekrar
söylüyorum: Hiçbir şeyin altında…
AHMET ŞIK (İstanbul) – Yok böyle bir şey!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hiç kimse sizin beklediğiniz cevapları vermek
zorunda değil, dinleyeceğiz.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Şık, benim de “Devlet teröristtir.” diyen
bir adama verebilecek herhangi bir cevabım yok. Sayın Şık, benim de “Devlet teröristtir.” diyen bir
adama verebilecek en ufak bir cevabım söz konusu değil, hadi oradan! Gizli hayranlığını bize her yerde
anlatan bir adamsın, boş ver!
AHMET ŞIK (İstanbul) – Ben hukuka hayranım, sen çeteciliğe hayransın!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, rica ediyorum, böyle bir usulümüz yok, usule aykırı
hareket etmeyin lütfen.
AHMET ŞIK (İstanbul) – Sedat Peker’e “Kaç.” diyen adamın İçişleri Bakanı olması bu ülkenin
ayıbıdır!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bunu söyleyip de ispat etmeyen şerefsizdir,
namussuzdur, haysiyetsizdir! Sensen sen şerefsizsin, sen haysiyetsizsin, sen onursuzsun! Bu iftirayı
atan.
AHMET ŞIK (İstanbul) – Sen haysiyetini menfaatine ezdirmiş bir adamsın!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, ikili diyalog usulümüz yok. Rica ediyorum, böyle bir
usulümüz yok, lütfen yerinize oturunuz. Komisyonumuzun düzenini bozmayın lütfen.
Sayın Bakanım, siz genele hitaben devam edin lütfen.
AHMET ŞIK (İstanbul) – Sen bunların hesabını vereceksin!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hadi oradan! Terör örgütüne ve PKK’ya, HDP’ye
sığınan adamın bu çatının altında söyleyecek sözü yok. Hadi oradan! Hadi oradan!
AHMET ŞIK (İstanbul) – Hesabını vereceksin!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Oturur musunuz, böyle bir usulümüz yok, lütfen…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Terörle yaptığımız mücadele acıtıyor sizi değil
mi? Türkiye’nin geldiği huzur ortamı sizi perişan ediyor değil mi? Etmeye devam edecek siz merak
etmeyin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan, genele hitap edin lütfen, rica ediyorum.
AHMET ŞIK (İstanbul) – Sen ömrünü hapishanede tamamlayacaksın!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ne oldu CHP’li kardeşlerim, tehdit ediyor İçişleri
Bakanını “Hapishanede ömrünü tamamlayacaksın.” diye, ne oldu cici demokrasinize? (Gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Oturur musunuz lütfen, Komisyonumuzun düzenini bozmayın
lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Oraya konuş oraya. Sosyal medyaya konuşun,
sosyal medyaya.
SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) – Ben kayıt alıyorum, hakaretleriniz çıksın ki
tazminat davası açalım.
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sosyal medyaya iftirasını ispat edemezse…
AHMET ŞIK (İstanbul) – Sen trol ekibini Siber Suçlar Daire Başkanlığına sivil memur olarak
almış bir Bakansın! Mevzuata aykırı.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sezgin Baran Korkmaz… Sezgin Baran Korkmaz…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Bakan, Sayın Başkan, çok değerli
milletvekilleri; burada bu meseleyi izah ettiğimizi düşünüyoruz, Kolombiya meselesini.
Gelelim diğer bir meseleye, o da ben “Hukuk önden gider, hukuk arkadan gider.” diye bir söz
söylemişim. (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir dinler misiniz lütfen; o zaman siz soru sorun, cevabını da
kendiniz verin, beğenin. Böyle şey olabilir mi? Beğenin beğenmeyin, cevaplarını verecek Sayın Bakan.
Rica ediyorum… Beğenmiyorsanız beğenmeyin, ne yapalım?
Buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bu ülkede biz uyuşturucuyla mücadele ederken
elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaya çalışıyoruz. Uyuşturucudan, gerek kullanımdan gerek
satıcılıktan gerekse bahsettikleri baronluktan kimi gözaltına alıyorsak hepsinin ifadelerini, nerede
kullandıklarını, ne zaman başladıklarını ve bu işte alışkanlıklarının nasıl geliştiğini öğreniyoruz…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Niye vatandaşlık veriyorsunuz?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – …sonra bunlarla ilgili analizlerimizi yapıyoruz.
Türkiye’de yüzde 48 civarında insanlar evinde uyuşturucu kullanıyor, yüzde 28 civarında insanlar
metruk binalarda uyuşturucu kullanıyorlar. Peki, biz ne yapmalıyız? Evinde kullananlara annelerle
ulaşmalıyız ve “en iyi narkotik anne” projesini yapmalıyız ve bunu yapıyoruz. İki: Metruk binalarla ilgili
ne yapmalıyız? Metruk binalarla ilgili de bize hukukun çizdiği çerçeve içerisinde bunu halletmeliyiz.
Peki, hukukun çizdiği çerçeve ne? Çok basit, muhtarlarla… Hani Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sayın
Cumhurbaşkanımızı sürekli eleştirdiği muhtarlar toplantısı var ya, şimdi kendisi de muhtarlar toplantısı
yapmaya başladı.
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Biz ayağımıza çağırmıyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, lütfen…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – İçişleri Bakanlığının görev alanlarından biri olan
muhtarlarla birlikte birçok yerde toplantılar yapıyoruz ve muhtarlarımızın elbette ki tüm vatandaşlarımız
gibi şikâyetlerini, dertlerini, sorun alanlarını dinliyoruz. Dedikleri şu: “Birçok meselenin yanında, bu
metruk binalar meselesinde de bize yardımcı olun, ne olursunuz.” Biz de meselenin başından itibaren
metruk binalarla ilgili, kanunun el verdiği ölçülerde, hukukun el verdiği ölçülerde bunu yapabilme
kabiliyetini ortaya koyduğumuzu kendilerine anlatıyoruz. Onlar da –bakın, buraya dikkat edin- diyorlar
ki: “Biz belediyemize, kaymakamımıza, valimize söylüyoruz, bize diyorlar ki ‘Burada bir mahkeme
kararı var.’ Mahkeme kararı nedir diye soruyoruz, diyorlar ki ‘Mülkiyetle alakalı bir karar var yani bir
mülkiyet ve bir miras meselesi var, farklı sahiplerin olduğunu, bununla ilgili bir mülkiyet meselesinin
olduğunu.’” Biz de onlara diyoruz ki: Arkadaşlar, 2019’da Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen
bir kanun değişikliği var, İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesi. Burada çok açık bir şekilde bir metruk
binanın nasıl yıkılacağını ifade ediyor, diyor ki: Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz
ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli
olduğu belediye ve valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin…” Onlara bildiriliyor otuz gün
içerisinde, sistem de burada. Benim onlara söylediğim şu, bugün de aynı şeyi söylüyorum: Mülkiyet
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davası, mülkiyetle ilgili tartışma konusu başka bir konudur, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
oluşturduğu kanun başka bir şeydir. Siz elbette ki bu konudaki süreçte valiye, kaymakama bunu
söylediğiniz andan itibaren oradaki dava yürür, arkadan gelir ama buradaki metruk binanın yıkılması
işlemi kanun çerçevesinde gerçekleşir. Ben, hukukun üstünlüğü konusunda, hele İçişleri Bakanı olarak
böyle bir değerlendirmeyi yapmayacağımı, böyle bir değerlendirmeyi yapmamam lazım geldiğini ilk
başta kendim bilirim ve buradaki hiçbir arkadaşım… Bak, burada ne tartışılıyorsa hukukun üstünlüğü
prensibiyle beraber tartışılır. Bizim hukukun üstünlüğünden herhangi bir şekilde caymamız veya farklı
bir adım atmamız elbette ki mümkün değildir. Ama bunu da çarpıtan, yine, Türkiye Büyük Millet
Meclisi içerisinde siyasete alet eden, karşı karşıya kaldığımız riskin ne olduğunu bilmeyen, mahallelerde
bir metruk binada neler yapıldığını bilmeyen, oradaki insanların bundan ne kadar müşteki olduğunu
bilmeyen, şikâyetçi olduğunu bilmeyen veya bilse de “Bu dert onların başına kalsın da vatandaşla karşı
karşıya gelsinler.” diye ellerini ovuşturan bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız.
Bütün bunları yaparak bugün uyuşturucunun üstesinden gelen bir anlayışı ortaya koyan bir
Hükûmetin mensupları olarak şunu ifade etmek istiyorum: Bu mücadelemiz aynı şekilde devam
edecektir.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sezgin Baran Korkmaz…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ama ben bunu burada ne kadar anlatırsam
anlatayım, ben burada hukukun üstünlüğü prensibini ne kadar ortaya koyarsam koyayım, burada bir
kanuna dayanarak valinin ve kaymakamın yapması gereken işlemi muhtarlarımızla nasıl paylaştığımı
anlatırsam anlatayım siz yine bunu dışarıda aynı şekilde anlatmaya devam edeceksiniz.
Yine, şunu bir vesileyle paylaşmak isterim: Burada elbette ki bu düşünceleri devletin de
yönetiminde bulunmuş bir kişiden duymaktan üzüldüğümü ifade etmek isterim. Söylediği şu: “Siz
haksızlık yaptınız ve raporda kafa travmasıyla ölen bir askere 15 Temmuzda şehitlik vermeliydiniz.”
Doğru, zaten KHK toplantılarıyla ne yapmaya çalıştığınız apaçık ortada ama Sayın Şener, şunu ifade
edeyim: İki asker var; bir tanesi, üstleri ona “Silah sıkacaksın.” dediği hâlde silah sıkmadığı için üstleri
tarafından vurulana biz şehitlik verdik ama o milletin üzerine darbenin…
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Bakan, onun da delili yok, öyle farz edildi.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Öyle değil, öyle değil.
Darbenin talimatını yerine getirmek, darbenin talimatını…
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Bir tanesini sembolik öyle yaptınız.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yapıldı, yapıldı, onların hepsi yapıldı.
Darbenin talimatını yerine getirmek için gerçekleştiren eyleme elbette ki devlet ayırarak oradaki
gerekli kararı verdi ve bunu burada FETÖ’yle yapmış olduğumuz bütün mücadeleyi sulandırmak veya
bu mücadeleye…
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sulandırmıyoruz, o emri veren dört ay…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hayır, hayır, onun üzerinden zaten, onun üzerinden
sulandırmak ve bu konuda Hükûmeti ve yaptıklarımızı suçlayıcı bir hâle getirebilmek için söylediğinizi
bizim kabul etmemiz mümkün değildir, ne söylerseniz söyleyin.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sezgin Baran Korkmaz…
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ne söylerseniz söyleyin, ne ortaya koyarsanız koyun
bizim FETÖ’yle mücadelemiz devam edecektir. Devam ettiğimiz için bu saldırılar devam etmektedir,
devam ettiğimiz için sufleler sizin sıralarınıza doğru gelmektedir, devam ettiğimiz için Türkiye’de
yeniden bu meselenin Türkiye’nin gündemine taşınması için bir çaba içerisinde grubunuz, partiniz aynı
şekilde devam etmektedir.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sezgin Baran Korkmaz’ı açıklayın.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hepsini açıklarız, hepsini açıklarız, burada her şeyi
açıklayacağımın zamanı var; biz devlet idare ediyoruz.
ÖZKAN YALIM (Uşak) – 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklayın.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sezgin Baran Korkmaz...
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, rica ediyorum…
Sayın Bakanım, saat 01.17, yarın bir toplantımız daha var, diğer sorulara hızlıca gelebilirsek.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Siz biraz önce rahmetli Demirel’le verdiğimiz
örneği o kadar çarpıtıyorsunuz ki burada söyleyeceğimiz her şeyi öyle bir noktaya taşır ve getirirsiniz
ki aynen devam edersiniz.
ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Elli dakika verdin Sayın Başkan, elli dakika.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Utanmadan tekrar gündeme getiriyor, tekrar gündeme getiriyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özkoç, tamamlamamız gerekiyor, rica ediyorum…
Defalarca ifade ettiniz görüşünüzü, yeter, kaç defa tekrarladınız, yeter.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben açmadım, o açtı.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yine, en önemli meselelerden bir tanesi, burada dile
getirdiğiniz temel meselelerden bir tanesi kayıp silahlar meselesidir. Bu da FETÖ’nün, bu da PKK’nın,
bu da…
YUNUS EMRE (İstanbul) – Sezgin Baran Korkmaz’ı konuştun mu?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sezgin Baran Korkmaz’ı anlat.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Vereceğim, vereceğim. Sizin aklınız yetmez o işe!
(Gürültüler)
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sende akıl mı var ki bize akıl veriyorsun?
YUNUS EMRE (İstanbul) – Sezgin Baran Korkmaz’la ne konuştun?
ÖZKAN YALIM (Uşak) – 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, rica ediyorum... Sayın Bakana cevap vermesi
için fırsat vermeyecek misiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz! Lütfen…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Kayıp silahlar meselesini söylediniz, ağzınızda
sakız gibi çiğniyorsunuz. 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 1944’ten 2017’nin sonuna kadar sivil ve
tüm kamu silahlarının kaybolması -bunların önemli bölümü sivil silahlardır yani vatandaşın kendi sivil
silahlarının kaybolması- bunu 2015’te, 2016’da, 15 Temmuzda…
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, buna daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Ayıp ya,
yeter ama, sabahtan beri hakaret ediyor!
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hakareti yiyen biziz ya, hakareti yiyen biziz,
hakareti!
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Bize diyor ki: “Aklınız yetmez!” Ayıptır ya! Aklınız yetiyor mu?
Sizin yetiyorsa bizim de yeter.
YUNUS EMRE (İstanbul) – Hakaretleri bırak, Sezgin Baran Korkmaz’a gel.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, toparlarsak çok memnun olurum, yarın da bir
mesaimiz var.
ÖZKAN YALIM (Uşak) – Şu 10 bin dolar alan kim? Neyi çeviriyorsun bu kadar?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Yok, yok, kayıp silahları bir söyleyeyim de, kayıp
silahları bir söyleyeyim; o yalanı da çünkü bu ülkede çok söylüyorsunuz, o yalanı da çok ortaya
koyuyorsunuz.
Kayıp silahlar meselesinde 1944 ile 2017 arasında Türkiye’de sivil dâhil bütün kayıp silahların
icmalini veren bir çalışmayı getirip 15 Temmuzda kaybolan silahlar olarak nitelendirmek ve Türkiye
Cumhuriyeti devletini yine iftirayla karşı karşıya bırakmak aymazlıktır ve bunu söylemeye devam
edeceksiniz gene, burada ne kadar söylersek söyleyelim. Ben size 15 Temmuzda kaybolan silahları
söyleyeyim. Yine, aklınız yetmiyor, ben 15 Temmuzda İçişleri Bakanı değilim. Benim talimatımla bir
silah dağıtılmadı. Tekrar söylüyorum: Israren “Senin talimatınla dağıtılan silahlar.” diyorsunuz ama
yine aklınızın yetmediğini söyleyeceğim, ben 15 Temmuz 2016’da İçişleri Bakanı değilim ve benim
böyle bir talimatım söz konusu değil.
YUNUS EMRE (İstanbul) – Masalları bırak, masalları bırak, Sezgin Baran Korkmaz’a gel!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – 3 adet G-3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikof tüfek, 1
adet MP-5 makineli tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edilmiştir
ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 MP-5 daha, makineli tabanca kaybolmuştur.
Hepsi bu kadar, hepsi bu kadar…
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – İktidarda Marslılar mı vardı bunlar kaybolduğunda?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ha, şimdi, yalanınıza yeni bir kılıf daha bulun ki
“Envanter dışındaki kayıp silahlar nerede?” Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, toparlarsak çok memnun olurum, çok seviniriz.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Gelelim Sezgin Baran Korkmaz meselesine…
YUNUS EMRE (İstanbul) – Konuştun mu, konuşmadın mı? Ne konuştun?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Kendi grubunuzdaki arkadaşlara soracaksınız,
onunla beraber iş tutan arkadaşlarınıza soracaksınız ve onunla beraber akşam sefası yapan
arkadaşlarınıza soracaksınız ve yine onunla beraber veya HDP’ye nasıl maddi yardımda bulunduğuna
yönelik anlayışına soracaksınız. (AK PARTİ sıralarından “Oo!” sesleri)
YUNUS EMRE (İstanbul) – Hakkında soruşturma olan adamla ne konuştun?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Daha ötesini söyleyeyim, biz bir şey yaptık,
devletin bütün kurumlarıyla beraber… Sayın Özkoç, aklınızın yetmediği şudur: Türkiye uluslararası
bir operasyona gelirken, devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık, meselenin
içerisine öyle bir daldık ki Amerika’yı da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da açığa düşürdük.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bırak! Konuştun mu konuşmadın mı?
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hayatım boyunca yaptığım en şerefli işlerden bir
tanesi organize suç örgütlerine ve aynı zamanda dolandırıcılara karşı kurduğumuz bu sistemdir. Ne
söylerseniz söyleyin, ne ortaya koyarsanız koyun…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan, artık toparlayalım, rica ediyorum, yarın mesaimiz
var, geri kalan sorulara yazılı cevap verelim.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – 10 bin dolar meselesi de devletin kayıtlarında
vardır ve göreceksiniz bu ülkede yargı… Ve bundan sonraki süreçte açığa çıkacaktır. Aman siz açığa
düşmeyin ha, aman siz açığa düşmeyin!
YUNUS EMRE (İstanbul) – Hakkında soruşturma olan adamla ne konuştun?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bir şey daha söyleyeyim: Bunu da Sayın Genel
Başkanınıza beşinci defa soruyorum. “Fethullah Gülen hasta olduğu zaman Fethullah Gülen’i
aramadım.” diye, “Ona taziye bildirmedim.” diye yalan söyleyen Genel Başkanınız çıksın “Ben yalan
söylemedim.” diyen bir anlayış ortaya koysun. Beş defa soruyorum, hepsinden kaçtı. Kimlerin yanında
konuştu? Nerede konuştu? Ne ortaya koydu?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Yalan atma! Burada, Fetullah Gülen… Ağlıyordun, ağlıyordun!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, geriye kalan sorulara yazılı cevap verirseniz
sevinirim, bitirmemiz lazım. Yarın yoğun bir mesaimiz var, ondan sonraki gün yine var, rica ediyorum.
Bundan sonraki sorulara yazılı cevap verirseniz memnun olurum.
YUNUS EMRE (İstanbul) – Sayın Başkan, hiçbir soruya yanıt vermedi zaten, hiçbir soruya yanıt
vermedi.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Son bir cümlem var, şehit aileleriyle... Özür
diliyorum, benim de INTERPOL toplantım var yarın, gerçi burada Behiç Bey INTERPOL toplantısının
bittiğini söyledi ama yarın toplantı.
YUNUS EMRE (İstanbul) – Sayın Başkan, Komisyondan kaçıyor!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun Sayın Bakan…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Şehit aileleriyle ilgili de şunu ifade edeyim…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Şehit aileleriyle ilgili…
YUNUS EMRE (İstanbul) – Sayın Başkan, Komisyondan kaçıyor, hiçbir soruya yanıt vermedi!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yazılı yanıtlar gelecek, geri kalanı…
YUNUS EMRE (İstanbul) – Kaçaksın, kaçak, hiçbir soruya yanıt vermedin!
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Biz -bütün şehit aileleri şahittir, bütün gaziler ve gazi
ailelerimiz şahittir- Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte bütün arkadaşlarımız, biz onların
emrine amadeyiz. Günlerce, aylarca onların ne kadar hizmetkârı olsak biz borcumuzu ödeyemeyiz.
YUNUS EMRE (İstanbul) – Kaçaksın kaçak, sorulara yanıt ver, sorulara yanıt ver! Kaçak Bakan,
sorulara yanıt ver!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, rica ediyorum, rica ediyorum…
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Bu ülkede devlete “terörist” diyenlere, bu ülkede
şehitlerin olmasının müsebbibi olanlara, bu ülkede o müsebbiplerle beraber siyaset yapanlara bizim bu
konuda verecek bir hesabımız yok, biz millete hesabımızı veririz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.
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Geriye kalan sorulara da yazılı cevabınızı bir hafta içinde bekliyoruz.
(AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)
YUNUS EMRE (İstanbul) – Kaçak Bakan, kaçak Bakan!
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Böyle bir şey olmaz Sayın Başkan.
FETHİ AÇIKEL (İstanbul) – 3600 ek gösterge sorununu…
YUNUS EMRE (İstanbul) – Komisyondan kaçıyorsun, kaçak Bakan!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, lütfen sükûneti sağlayalım.
Böylece, gündemimizdeki kurum bütçeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi, oylamalara geçiyoruz.
Sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutuyorum.
İçişleri Bakanlığının bütçesini okutuyorum:
(İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İçişleri Bakanlığının kesin hesabını okutuyorum:
(İçişleri Bakanlığının 2020 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Emniyet Genel Müdürlüğünün bütçesini okutuyorum:
(Emniyet Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesi okundu)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Emniyet Genel Müdürlüğünün bütçesinde 1 adet önerge var,
önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Aşağıda gösterilen değişikliğin gerekçesiyle kabulünü arz ve teklif ederiz.
Kurum: İçişleri Bakanlığı
Yıl: 2022
ÖDENEK (A) CETVELİ
PROGRAM

KURUMSAL

FİNANSMAN

EKONOMİK KOD

29

28.67

01

01.01

AZALTILAN MİKTAR
10.000.000.000 TL

Necdet İpekyüz

Erol Katırcıoğlu

Garo Paylan

Batman

İstanbul

Diyarbakır

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, siz mi izah edeceksiniz Garo Bey?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Gerekçeyi okutalım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Halkın bütçesinin, zulme ve özgürlükleri kısıtlayan politikalara harcanması kabul edilemez.
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin 10 milyar TL azaltılarak bu kaynakla öğrenci yurtları
yapılmasını öneriyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – HDP’nin önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
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Emniyet Genel Müdürlüğünün bütçesini oylarınıza sunuyorum:
(Emniyet Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesi oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Emniyet Genel Müdürlüğünün kesin hesabını okutuyorum:
(Emniyet Genel Müdürlüğünün 2020 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Jandarma Genel Komutanlığının bütçesini okutuyorum:
(Jandarma Genel Komutanlığının 2022 yılı bütçesi okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Jandarma Genel Komutanlığının kesin hesabını okutuyorum:
(Jandarma Genel Komutanlığının 2020 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesini okutuyorum:
(Sahil Güvenlik Komutanlığının 2022 yılı bütçesi okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sahil Güvenlik Komutanlığının kesin hesabını okutuyorum:
(Sahil Güvenlik Komutanlığının 2020 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bütçesini okutuyorum:
(Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesi okundu)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – 2 adet önerge vardır.
1’inci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan (1/283) esas numaralı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin
1’inci maddesine bağlı (A) işaretli cetvellerde yer alan “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” ibarelerinin
“Göç İdaresi Başkanlığı” “Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı” ibarelerinin “Düzensiz
Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü” “Yabancılar Dairesi Başkanlığı” ibarelerinin
“Yabancılar Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
İbrahim Aydemir

Uğur Aydemir

Yaşar Kırkpınar

Erzurum

Manisa

İzmir
Nilgün Ök
Denizli

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey, gerekçeyi mi okutalım?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Evet.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
6/11/2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4/11/2021 tarihli
ve 7341 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) sayılı cetvelde düzenleme
yapılarak “Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün adı “Göç İdaresi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu çerçevede 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde yer alan “Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü” ibarelerinin “Göç İdaresi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca
29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 85 sayılı Bazı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
uyarınca 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde yer alan “Düzensiz Göçle Mücadele
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Dairesi Başkanlığı” ibarelerinin “Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü”
“Yabancılar Dairesi Başkanlığı” ibarelerinin “Yabancılar Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmesi
gerekmektedir.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – AK PARTİ’nin verdiği önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2’nci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Başkanlığına
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz.
AÇIKLAMA
35- GÖÇ YÖNETİMİ PROGRAMI

DÜŞÜLEN
3.250.360.000

36.5-PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

328.549.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

328.549.000

E.01.01-MEMURLAR

149.178.000

E.01.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL

35.985.000

E.01.03-İŞÇİLER

125.758.000

E.02.01-MEMURLAR

7.194.000

E.02.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL

7.287.000

E.02.03-İŞÇİLER

2.872.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

92.000

E.03.03-YOLLUKLAR

92.000

E.03.04-GÖREV GİDERLERİ

4.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

64.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

5.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

18.000

36.6-EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

865.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

865.000

E.01.01-MEMURLAR

120.000

E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR

18.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

103.000

E.03.03-YOLLUKLAR

70.000

E.03.04-GÖREV GİDERLERİ

6.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

463.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

45.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

40.000

36.10-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

30.424.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

30.424.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

EKLENEN

22.000
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E.03.03-YOLLUKLAR

82.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

301.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

4.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

15.000

E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI

10.000.000

E.06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

14.000.000

E.06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

6.000.000

36.23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

131.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

131.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

11.000

E.03.03-YOLLUKLAR

44.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

48.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

10.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

18.000

36.31-ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2.843.165.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

2.843.165.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

178.000

E.03.03-YOLLUKLAR

214.000

E.03.04-GÖREV GİDERLERİ

783.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

1.246.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

29.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

35.000

E.05.04-HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER

2.840.680.000

36.32-İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINI KORUMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

1.742.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

1.742.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

41.000

E.03.03-YOLLUKLAR

176.000

E.03.04-GÖREV GİDERLERİ

1.162.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

48.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

31.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

19.000

E.05.03-KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER

167.000

E.05.06-YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
36.33-GÖÇ POLİTİKA VE PROJELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

28.000

E.03.03-YOLLUKLAR

101.000

E.03.04-GÖREV GİDERLERİ

4.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

72.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

11.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

10.000

E.05.06-YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

7.000

E.07.02-YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ

23.600.000

36.34-UYUM VE İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21.651.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

21.651.000

E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
E.03.03-YOLLUKLAR
E.03.05-HİZMET ALIMLARI

5.000
285.000
70.000
21.216.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

23.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

52.000

35- GÖÇ YÖNETİMİ PROGRAMI

3.250.360.000

36.37-YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

359.969.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

359.969.000

E.01.01-MEMURLAR

149.298.000

E.01.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL

35.985.000

E.01.03-İŞÇİLER

125.758.000

E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR

18.000

E.02.01-MEMURLAR

7.194.000

E.02.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL

7.287.000

E.02.03-İŞÇİLER

2.872.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

228.000

E.03.03-YOLLUKLAR

288.000

E.03.04-GÖREV GİDERLERİ

10.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

876.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

64.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

91.000

E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI

10.000.000

E.06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

14.000.000

E.06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

6.000.000

36.38-ULUSLARARASI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.844.907.000
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F.01-Genel Bütçeli İdareler

2.844.907.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

219.000

E.03.03-YOLLUKLAR

390.000

E.03.04-GÖREV GİDERLERİ

1.945.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

1.294.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

60.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

54.000

E.05.03-KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER

167.000

E.05.04-HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER

2.840.680.000

E.05.06-YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

98.000

36.39-UYUM VE İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

45.484.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

45.484.000

E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR

5.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

313.000

E.03.03-YOLLUKLAR

171.000

E.03.04-GÖREV GİDERLERİ

4.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

21.288.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

34.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

62.000

E.05.06-YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

7.000

E.07.02-YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ

23.600.000

98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

6.040.000

36.4-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6.040.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

6.040.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

2.181.000

E.03.03-YOLLUKLAR

127.000

E.03.04-GÖREV GİDERLERİ

35.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

1.671.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

90.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

265.000

E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

15.000

E.05.03-KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER

656.000

E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI

500.000

E.06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

500.000
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98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

6.040.000

36.37-YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6.040.000

F.01-Genel Bütçeli İdareler

6.040.000

E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

2.181.000

E.03.03-YOLLUKLAR

127.000

E.03.04-GÖREV GİDERLERİ

35.000

E.03.05-HİZMET ALIMLARI

1.671.000

E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

90.000

E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ

265.000

E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

15.000

E.05.03-KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER

656.000

E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI

500.000

E.06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

500.000

İbrahim Aydemir

Uğur Aydemir

Yaşar Kırkpınar

Erzurum

Manisa

İzmir
Nilgün Ök
Denizli

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – AK PARTİ’den arkadaşlarımızın verdiği önergeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kabul edilen önergeler doğrultusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bütçesini oylarınıza
sunuyorum:
(Göç İdaresi Başkanlığının 2022 yılı bütçesi oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kesin hesabını okutuyorum:
(Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2020 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçesini
okutuyorum:
(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2022 yılı bütçesi okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kesin hesabını
okutuyorum:
(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2020 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Böylece, oylamalar bitmiş, gündemimizdeki bütçe ve kesin
hesaplar kabul edilmiştir.
Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, milletvekillerimize, bürokratlara ve bütün
katılımcılara katkıları için teşekkür ediyorum.
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Değerli arkadaşlar, 23 Kasım 2021 Salı günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 01.32
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