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7 Ocak 2016 PerĢembe
BĠ RĠ NCĠ OTURUM
Açılma Saati: 11.05
BAġKAN: Taha ÖZHAN (M alatya)
BAġKAN VEKĠ LĠ : Cemalettin Kani TORUN (Bursa)
SÖZCÜ: Sena Nur ÇELĠ K (Antalya)
KÂTĠ P: Hasan Basri KURT (Samsun)

BAġKAN – Toplantı yeter sayımız vardır.
DıĢiĢleri Komisyonunun 26‟ ncı Yasama Dönemi Birinci Yasama Yılı 9‟ uncu Toplantısını açıyorum.
Öncelikle hepinize günaydın, hayırlı sabahlar.
Bugün de yine yoğun bir gündemimiz var. Dün de Komisyonumuzdan geçen ikinci yasa tasarısı, Mecliste kabul edilip
kanunlaĢmıĢ oldu. Tabii, dünkü görüĢmelerin uzunluğuna bakılacak olursa bizim gerçekten burada kendi aramızda konuĢtuğumuz Ģeyi
Genel Kurula öncelikle taĢımamız gerektiği görülüyor. Çünkü, dün Komisyonumuzdan geçmiĢ olan 15 tane maddenin Genel Kurula
geldiğini görmüĢtük ama malum sebeplerden ancak 1 tanesi geçmiĢ oldu, o da hayati bir anlaĢmaydı, Asya Altyapı Bankasıyla ilgili
önemli bir anlaĢmaydı.
Bugün de gündemimizde 16 tane anlaĢma var.
Ġlk sırada, Ġtalya‟ yla imzalanan baĢta terörizm ve örgütlü suçlar olmak üzere ağır suçlarla mücadele iĢ birliği anlaĢması var.
Fransa‟ yla imzalanan iç güvenlik iĢ birliği anlaĢması var.
Moğolistan‟ la Ġç Kuvvetler Komutanlığıyla imzalanan eğitim ve öğretim alanında iĢbirliğine iliĢkin protokol var.
4‟ üncü sırada, Kongo‟ yla imzalanan yine güvenlik birliği anlaĢması var.
5‟ inci sırada, Moğolistan‟ la imzalanan güvenlik iĢ birliği anlaĢması var.
Ardından, Tunus‟ la imzalanan polis eğitimi iĢ birliği protokolü var.
Gündemimizin 7‟ nci sırasında, yine Tunus‟ la imzalanan güvenlik anlamında eğitim iĢ birliğine iliĢkin protokol var.
Gündemimizin 8‟ inci sırasında, Azerbaycan‟ la imzalanan güvenlik iĢ birliği anlaĢması var.
Ardından, Maldivler‟ le imzalanan güvenlik iĢ birliği anlaĢması var.
10‟uncu sırada Gana‟ yla imzalanan baĢta terörizm ve örgütlü suçlar olmak üzere ağır suçlarla mücadele iĢ birliği anlaĢması var.
11‟ inci sırada Kamerun‟ la imzalanan yine güvenlik iĢ birliği anlaĢması var.
12‟nci sırada, Kazakistan‟ la imzalanan Kazakistan Millî Muhafız Birlikleri Genel Komutanlığı personelinin eğitim ve
öğretimine iliĢkin protokol var.
Ardından, Macaristan‟ la imzalanan ve Senegal‟ le imzalanan güvenlik iĢ birliği anlaĢmaları var.
Gündemin 15‟ inci sırasında, Ruanda‟ yla imzalanan kapsamlı iĢ birliğine dair mutabakat muhtırası var.
Son sırasında da Yemen‟ le imzalanan teknik iĢ birliği anlaĢması yer almaktadır.
Ben, inĢallah, bugün ağırlıklı olarak güvenlik iĢ birliği alanındaki eğitim ve diğer terörizmle mücadele baĢlıklı anlaĢmaların
Komisyonumuzda verimli bir Ģekilde görüĢülmesini ümit ediyorum ve basın mensuplarına bu noktada teĢekkür ediyorum.
Gündemin 1‟ inci maddesine de hızlıca geçiyorum.
I I .- KANUN TASARI VE TEKLĠ FLERĠ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere
Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/436)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ġtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında BaĢta Terörizm ve Örgütlü Suçlar
Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede ĠĢbirliği AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/436) esas
numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclise sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde de Komisyonumuza havale edilmiĢtir.
Ben ilk sözü DıĢiĢleri Bakanlığına veriyorum.
Sayın Büyükelçim, buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkan, değerli
Komisyon üyeleri; öncelikle yeni yasama döneminin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, saygılarımı
sunuyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ġtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında BaĢta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır
Suçlarla Mücadelede ĠĢbirliği AnlaĢması, ĠçiĢleri Bakanımız Sayın Ġdris Naim ġahin ve Ġtalyan mevkidaĢı Sayın Annamaria Cancellieri
tarafından 8 Mayıs 2012 tarihinde Roma‟ da imzalanmıĢtır. Söz konusu anlaĢma kapsamında taraflar kendi imkânları çerçevesinde
aĢağıda belirtilen alanlarda iĢ birliğinde bulunacaklardır. Bu alanlar: Terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti,
uyuĢturucu ve psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan ara kimyasallar, kara para aklama, siber suçlar, tarihî ve sanat eserleri
kaçakçılığı, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, radyoaktif ve toksik maddelerin yasa dıĢı ticaretidir. Doğal olarak, söz konusu anlaĢma
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iki ülke halklarını birleĢtiren dostane iliĢkileri güçlendirerek iç güvenlik alanındaki iĢ birliğine de olumlu bir ivme kazandıracaktır.
Anılan anlaĢmanın yürürlüğe girmesi için Ġtalya tarafı gerekli iç hukuk onay iĢlemlerini tamamlamıĢtır.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim efendim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
ĠçiĢleri Bakanlığından Sayın Tekinarslan, buyurun.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri;
sizlerin de ifade ettiği bütün anlaĢmaların ana çerçevesi iki alanda yoğunlaĢmakta. Birisi, çeĢitli alanlarda iliĢkilerimiz bulunan ülkelerle
güvenlik alanında da hem eğitim iĢ birliği yapmak hem de bilgi alıĢveriĢi ve ülkelerin kendi güvenliklerini sağlamada diğer ülkeler
nezdinde beklentilerinin karĢılanmasına matuf. Günümüzde sınır aĢan suçlar artık çok daha organize, daha profesyonelce yapılmakta.
Ülkeler kendi iç güvenliklerini tek baĢlarına kendi iç organizasyonları ve düzenlemeleriyle çözememekte. Bunu diğer ülkelerin de
katkılarıyla daha üst standartlara taĢımaya çalıĢıyor. Bu çerçevede, bizim gerek Emniyet Genel Müdürlüğümüzün gerek Jandarma
Genel Komutanlığımızın, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da karĢılıklı fayda beklediği ülkelerle düzenlediği bu çerçeve anlaĢmalarını
Komisyonununuz değerlendirmelerine ve takdirlerine arz ediyoruz efendim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Söz almak isteyen, soru sormak isteyen vekilimiz var mı?
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, bu anlaĢma özellikle insan kaçakçılığı, insan ticareti ve göçmenler konusunda
da bir baĢlığı içeriyor. Dolayısıyla, özellikle son günlerde Avrupa Birliğiyle ilgili yapmıĢ olduğumuz ve özellikle Suriye'den gelip yani
ülkemizden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerle ilgili yapılan anlaĢmanın içeriği nedir ve o içerikle ne kadar ilintilidir bugün
onaylayacağımız anlaĢma ya da ona ne tür katkılar sunmaktadır?
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, bu konu,
tabii, biliyorsunuz, sürekli olarak evrilen bir konu ve bizim en son Avrupa Birliğiyle neticelendirdiğimiz önce ad referandum olan
hareket planı, 29 Kasımda Sayın BaĢbakanımızın katılmıĢ olduğu zirve sonrasında uygulamaya kondu ve bu uygulama sürecinde de
tabii ki daha önce yapmıĢ olduğumuz anlaĢmalarda bununla paralellik arz eden unsurlardır. Arasında bir sıkıntı görmüyoruz Sayın
Milletvekilim bu konuda ve iĢlem olarak da takdir buyurursunuz ki geliĢmeler ıĢığında bir hareket marjımız var yani bir esnekliğimiz
var ve bu esneklik doğrultusunda da sorunlara süratle yanıt getiriyoruz ve çözüm getiriyoruz.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum.
Sormak istediğim Ģey esasında Ģu: Bizim, Avrupa Birliğiyle 29 Kasımda yapmıĢ olduğumuz, 3 milyar euro karĢılığında yardım
aldığımız ve Türkiye‟ den Avrupa ülkelerine geçecek ya da geçmeyi planlayan göçmenlerin Türkiye'de tutulmasını ya da Avrupa'ya
geçmemesini sağlayacak anlaĢmanın içeriği nedir? Bunun onunla çeliĢmediği aĢikâr. Muhtemelen daha önce yapılmıĢ olan anlaĢmalar
böyle bir anlaĢma yapmayı, 29 Kasımdakini uygun görüyordu, onun için yapılmıĢtır. Bunun belki pozitif bir katkısı olabilir bundan
sonraki sürece ama 29‟ undakinin içeriği nedir? Çünkü, bizim üzerimizden ciddi bir göçmen akıĢı var Avrupa'ya ya da Türkiye'ye
Afganistan‟ dan, Suriye'den, Ġran‟ dan, Irak‟ tan, birçok ülkeden göçmen akıĢı var.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, müsaade
ederseniz.
BAġKAN – Tabii, buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – ġimdi, Sayın Milletvekilim,
bu iki aĢamalı bir süreçti. Öncelikle biz, Avrupa Birliğiyle eylem planını müzakere ettik ve bu eylem planını müzakere ederken de
takdir buyuracağınız gibi AB‟ den bazı beklentilerimiz vardı. Bunları 4 ana baĢlık altında özetlemek mümkün: 1‟ incisi, fasılların
açılması; 2‟ ncisi, zirvelere muntazam Ģekilde davet edilmemiz ve üst düzeydeki temasların yoğun Ģekilde alıĢılagelmiĢ biçimde devam
etmesi; 3‟ üncüsü, vize serbestisi konusu ve son olarak da tabii ki bu süreçte mali destek. Ama, AB‟ yle yaptığımız bu müzakerelerde
özellikle Ģu konunun üzerinde çok sıkıca durduk, o da: Biz bu 3 milyar avroluk desteği Türkiye için istemiyoruz, Suriyeli göçmenler,
sığınmacılar için istiyoruz ve bunun kullanılma Ģekli de tabii ki bize bırakılan bir unsur ve bununla ilgili olarak da ilgili birimlerimiz,
kurum ve kuruluĢlarımız birlikte çalıĢmakta. Bu aĢamada, geldiğimiz Ģu aĢamada, biz zaten daha önce müzakere edip
neticelendirdiğimiz eylem planında ana unsurlar olarak yapmakta olduğumuz Ģeyleri koyduk ve bunları da zaten uygulamaktayız. Yani,
Türkiye bugün Suriyeli göçmenler bağlamında yüklendiği büyük yükü layıkıveçhile yerine getirmektedir ve bu konuda da kararlı bir
Ģekilde devam ediyor. Tabii ki önümüzdeki dönemde gelecek bu maddi destek de çeĢitli alanlara yığılacak. Özellikle eğitim konusuna
daha kanalize olmasını bekliyoruz.
Ümit ederim tatmin edici olmuĢtur yanıtlar efendim.
Sağ olun.
BAġKAN – Buyurun Sayın Tekinarslan.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Efendim, ben bu konudaki yapılan
çalıĢmaların iki ayağı olduğunu ifade etmek istiyorum. Birisi, bu dıĢ yardımlarla ilgili gündeme gelen ve zaman zaman konuĢul an
konularda göçmenlerin Türkiye‟ de barınmalarıyla ilgili dıĢarıdan bazı uluslararası kuruluĢların veya ülkelerin desteği konusudur ki bu,
bu konunun dıĢındadır.
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Diğeri, ülkelerin kendi sınırlarını koruma mükellefiyeti kendilerine aittir ama iĢ birliği hâlinde bulunduğu ülkelerin de bundan
etkilenmesi süreçlerinde karĢılığı gerek maddi gerek teknik yardımlar, anlaĢmalar olabilmektedir. Bu anlaĢmalar Suriye‟ yle ilgili
atmosfer olmasaydı da yapılacak Ģeylerdi zaten.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Buyurun.
CEMALETTĠN KANĠ TORUN (Bursa) – Kısaca, önce Ģunu söyleyeyim: Bu anlaĢmanın elbette diğer konuyla doğrudan bir
iliĢkisi yok çünkü zaten Ġtalya, Türkiye üzerinden mülteci alan bir ülke değil, Ġtalya, Libya üzerinden alıyor ve Suriyelilerden çok,
ağırlıklı olarak Afrikalıları alan bir ülke ama teknik destek vesaire konularında iĢ birliği Ģeyi var.
Ġkincisi, insan kaçakçılığı, uluslararası bir suçtur yani bunu önlemek her ülkenin kendi görevidir. Elbette ki bu konuda da teknik
destek verilmesi ve bu tür anlaĢmalar yapılması da uygundur.
O 3 milyar avro konusu da, ben daha önce bu konu üzerinde çalıĢtığım için söylüyorum, özellikle eğitim alanında ve sağlık
alanında Türkiye‟ de yaĢayan sığınmacıların, geçici koruma altına alınan sığınmacıların bu tür ihtiyaçlarının giderilmesinde sonuçta
bizim kendi kaynaklarımız kullanılıyor Ģu anda. Bu kaynaklar, bir ölçüde bu yükün Avrupa tarafından da üstlenilmesine imkan
sağlayacaktır.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Tasarının tümü üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÛM ETĠ Ġ LE Ġ TALYA CUM HURĠ YETĠ HÜKÛM ETĠ ARASI NDA BAġTA TERÖRĠ ZM
VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR OLM AK ÜZERE AĞI R SUÇLARLA M ÜCADELEDE Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ ANLAġM ANI N
ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 8 Mayıs 2012 tarihinde Roma‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Ġtalya Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında BaĢta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede ĠĢbirliği AnlaĢması” nın onaylanması uygun
bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2– (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul Edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3– (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul Edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/436) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon raporu hakkında ġanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Rize Milletvekili
Hasan Karal, Ġstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Ġstanbul Milletvekili Serap YaĢar‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz, 11 Ocak saat 17.00‟ ye kadar Komisyonumuza iletebilirler.
Gündemin 2‟ nci maddesine geçiyorum.
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İç Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Tasarısı (1/437)
BAġKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Ġç Güvenlik Alanında ĠĢbirliği
AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Tasarısı.
(1/437) esas numaralı Tasarı 3 Aralık 2015 tarihinde Meclise sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiĢtir.
Sözü yine ben Sayın Büyükelçi‟ ye vermek istiyorum.
Buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkan, değerli
milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Ġç Güvenlik Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması
ĠçiĢleri Bakanımız Sayın Ġdris Naim ġahin ile Fransız ĠçiĢleri Bakanı Sayın M. Claude Gueant tarafından 7 Ekim 2011 tarihinde
Ankara‟ da imzalanmıĢtır.
Bu anlaĢmayla terörizm ve terörizmin finansmanına iliĢkin faaliyetler ile mücadelenin yanı sıra, uyuĢturucu ve psikotrop
maddeler ile bunların imalinde kullanılan ara kimyasalların yasa dıĢı üretimi ve ticaretine etkili bir Ģekilde karĢı konulması, bu alanda
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tarafların ulusal mevzuatları ve uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olarak iĢ birliği yapılması, bilgi ve tecrübe değiĢimi , temel ve
uzmanlık eğitimlerinin verilmesi dâhil, birçok alanda iĢ birliği yapılması öngörülmektedir.
Sonuç olarak, imzalanan anlaĢmayla Türkiye ve Fransa arasında yürürlükte olan güvenlik iĢ birliği faaliyetlerinin daha da
pekiĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizle Fransa arasında 2011 yılında imzalanan Ġç Güvenlik Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması Fransa
tarafından henüz onaylanmamıĢtır.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim efendim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Tekinarslan…
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Ġlave edeceğim bir husus yok Sayın
BaĢkanım.
BAġKAN – Söz almak isteyen, soru sormak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
Buyurun HiĢyar Bey.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Peki, teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Herkese merhabalar.
Bu hafta, bugün 16 maddeyi tartıĢıyoruz. Bunlardan 15 tanesi, güvenlik ve terörizmle ilgili maddeler içeriyor.
Benim bir sorum olacak: ġimdi, tabii, 11 Eylülden sonra bir antiterör, uluslararası bir antiterör rejimi kuruldu ve bu çerçevede
ulus devletler, dünyadaki baĢka devletlerle sürekli bu tür iĢ birliklerini yapıyorlar.
ġimdi, ortada 2 tane temel sıkıntı var. Mülteciler: Hemen hemen bütün bu anlaĢmalarda, hepsinde referans veriliyor mültecilere.
Diğer taraftan, terörizm: Zaten mülteciler de yoğunlukla terörist olarak görülüyorlar, özellikle Batıda. Özellikle Müslümanların
neredeyse topyekûn bir Ģekilde terörist olarak görüldüğü bir uluslararası antiterör iklimindeyiz.
Dolayısıyla, merak ediyorum, örneğin Türkiye‟ nin terörist olarak görmediği ama Avrupa‟ da terörist olarak görülen bir örgüt
olsun, misal, atıyorum, Hamas, bu konuda nasıl bir iĢ birliği yapılacak? Bu konuda bilgi verebilir misiniz pratikte? Cevaba isti naden
baĢka sorularım da olacak.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Efendim, öncelikle,
“ terörizm” tanımı, bugün uluslararası platformda henüz üzerinde mutabık kalınmıĢ olmayan bir kavram. Ancak, sorunuzda temas etmiĢ
olduğunuz unsurlarla ilgili olarak Avrupa‟ da bir Ġslamofobinin, bir zenofobinin, ayrımcılığın bulunduğu bir vakıa. Türkiye ol arak biz
her seviyede bir kere mültecilerle, sığınmacılarla terörist kavramının kesinlikle ve kesinlikle birbirinden ayrı tutulması gerektiğini her
aĢamada vurguluyoruz.
Ayrıca, baĢka bir unsur daha var, terörizmin dini yoktur. Bu, bizim en temel vurguladığımız kavramlardan bir tanesi ve tabii ki
Avrupa‟ nın kendi içerisindeki siyasi geliĢmeleri dikkate alırsak bunun olmadığını veya farklı Ģekilde düĢünen unsurlar bulunduğunun
bilincindeyiz. Özellikle, geriye dönüp baktığımızda, 2014 Mayıs ayında, Avrupa Parlamentosunda yapılan seçimler sonucunda ortaya
çıkan kompozisyonda aĢırı unsurlar öne çıktılar ve bunların büyük bölümü de maalesef ırkçı söylemi benimseyen partiler. Tabii, buna
karĢı da Türkiye olarak biz mücadelemizi sürdürüyoruz efendim.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Peki, o zaman ben Ģöyle devam edeyim müsaadenizle: ġimdi, belli ki üzerinde anlaĢılmıĢ herhangi
bir kavram yok ama bütün bu maddeler, bir de “ copy paste” yapılmıĢ Ģekilde 16 tanesi, bazen hiç paragraf da değiĢmemiĢ bir Ģekilde bu
metinlere giydirilmiĢler, öyle de bir gözlemim oldu. Yani “ kes-yapıĢtır” Ģeklinde, çünkü bire bir aynı cümleler var değiĢik ülkelerle
yapılan anlaĢmalarda.
ġimdi, tabii, bunlar böyle muhtemelen -nasıl derler- “ generic” anlaĢmalar. Yani, üzerinde daha bir anlaĢmanın olmadığı ve belli
ki özellikle nüfusunun önemli bir kısmı Müslüman olan Türkiye, ezici çoğunluğu Müslüman olan Türkiye‟ nin özellikle Avrupa‟ yla
yaptığı bu ikili anlaĢmalarda evrensel hukuk ölçütlerini dayatması gerektiğini düĢünüyoruz. Muhtemelen aranızda yurt dıĢında da
yaĢamıĢ insanlar olabilir, ben de onlardan bir tanesiydim. ġu kadarını söyleyeyim, sadece Türkiye pasaportu taĢıdığım için, dönem
dönem oluyor, ders verdiğim üniversitenin binasına giremediğim durumlar oldu ve bunlar yoğunlukla böyle iĢte “ terörizm, terör
tehdidi” gibi gerekçelerle… HoĢ bize de çok fazla söylemiyorlar ancak avukatlar aracılığıyla biz görüĢebiliyoruz böylesi durumlarda.
Dolasıyla, bugün ele aldığımız maddelerin birçoğuna tam da bu geniĢ, muğlak “ terörizm” kavramının çok fazla insan, özellikle de
mülteci, hakkı ihlaline sebebiyet verdiği gerekçesiyle de hepsine belki zamanımız olmaz ama önemli bir kısmına muhalefet Ģerhi
yazacağız.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Buyurun, bir cevap alalım.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, öncelikle,
bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Takdir buyuracağınız gibi bunlar çerçeve anlaĢmalar ve Avrupa Birliğiyle, özellikle Avrupa
Birliği üyesi ülkelerle yaptığımız bu anlaĢmalarda terör örgütleriyle ilgili olarak bir sıkıntımız yok. Benim verdiğim ilk açıklama
evrensel, uluslararası boyuttaki bir açıklamaydı. Bizim AB ile ilgili olarak, terörist örgütlerle ilgili olarak herhangi bir tanım
problemimiz bulunmamaktadır.
Bir de efendim, ayrıca, Ģu konuyu da belki dikkate getirmekte yarar var: Bu anlaĢmalar bir tür önyargıların sınırlandırılmasına
da yardımcı olan unsurlar. Zira, ilgili kurumlar arasında yapılmakta olan bu iĢ birliği, tabii, karĢılıklı güvene dayalı, bu güven
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doğrultusunda baĢarılı bir performans ortaya konduğu zaman ister istemez bu önyargılar da ortadan kalkıyor. Bizim genel tespitimiz bu
doğrultuda Sayın Milletvekilim.
BAġKAN – Sayın Salıcı, buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Ben anlaĢmadan önce, Sayın Büyükelçinin az önce söylemiĢ olduğu bir cümleyle ilgili bir
soru sormak istiyorum: Sayın Büyükelçi “ Terörizmin dini yoktur.” dedi, doğru, yani bizim inandığımız bir Ģey bu, bir kavram bu.
Yalnız, iki gün önce DıĢiĢleri Bakanlığı, Suudi Arabistan‟ da ġii bir din adamının siyasi gerekçelerle idamını eleĢtirmeden, Suudi
Arabistan büyükelçilik ve konsolosluklarının Ġran‟da tahrip edilmesini eleĢtiren bir açıklama yaptı. Tam bir gün önce Hükûmet
tarafından iki tarafı da teenniye davet eden bir açıklama yapıldı. DıĢiĢleri Bakanlığının bu tavrı, Türkiye‟ nin ve Ģu anda içinde
bulunduğumuz konjonktürün çerçevesi ne kadar doğrudur?
BAġKAN – Söz verelim, buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, takdir
buyurulacağı üzere çeĢitli olaylar vuku bulduktan sonra Bakanlığımızın yaptığı açıklamalarla birlikte Sayın CumhurbaĢkanımızın,
Sayın BaĢbakanımızın, Sayın DıĢiĢleri Bakanımızın çeĢitli vesilelerle bu konuyla ilgili yöneltilen sorulara verdikleri cevapl ar ve
yaptıkları yorumlar var. Tabii, benim onlarla ilgili ilave bir Ģey söylemem mümkün değil. Bence hepsine bir arada bakmak lazım,
bütüncül olarak yaklaĢmak lazım.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Evet, Sayın Kurt, buyurun.
HASAN BASRĠ KURT (Samsun) – Kayıtlara da geçmesi için aslında bunu söylememiz gerekiyor.
Türkiye Cumhuriyeti, egemen bir devlet ve Türk hükûmetleri kimin terörist olduğunu, kimin terörist olmadığını kendisi aldığı
kararlarla, ifadesiyle çok net bir Ģekilde örgütlü yapılar içinde bugüne kadar beyan edegelmiĢtir. Bugüne kadar da uluslararası terör
anlamında her zaman terör örgütlerine karĢı çok net bir duruĢ, ilk günden itibaren IġĠD‟ e karĢı da bu yapılmıĢtır. Ama Hamas yapısı
kesinlikle ve kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti tarafından hiçbir zaman bir terör örgütü olarak görülmemiĢtir. Buna terör örgütü yaftası
yapıĢtırmak isteyen bir kısım ülkeler olabilir ama biz baĢından beri bu konudaki tavrımızı çok net, açıklıkla ifade ettik, onu özellikle
söylemek istiyorum kayıtlara geçmesi açısından.
Bu idamlar konusunda da Suudi Arabistan‟ da da Ġran‟da da sürekli idam oluyor, belki her gün bu dediğimiz rakamlarda idamlar
gerçekleĢiyor. Bu iki ülkede idam konusunda belli bir duyarlılıklar var, kendilerince böyle bir yol, yöntem izliyorlar. Biz burada idama
mı karĢı çıkacağız, yoksa idam edilen kiĢinin siyasal kimliği üzerinden bir tartıĢma mı baĢlatacağız? Yani, idamlar belli bir Ģekilde
baĢka bir ülkeyi rahatsız etti diye biz burada aĢırı bir duyarlılık göstermemize gerek olmadığını düĢünüyorum. Çünkü, sadece Suud‟da
değil, Ġran‟ da da biliyoruz ki çok farklı gruplara karĢı ciddi idam tehditleri ve bugüne kadar ciddi sistematik idamlar gerçekleĢtiriliyor,
yapılıyor. Biz burada egemen bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti adına konuĢacağız ve baĢkasının bizi bu anlamda yönlendirmesi,
falanca örgütün “ terörist” olarak tanımlanması noktasındaki yönlendirmesi veya falanca konuda bize aĢırı duyarlılık gösterme
taleplerinden ziyade biz kendi temel duruĢumuza, kendi ülke menfaatlerine ve Türkiye‟ nin bugüne kadar izlemiĢ olduğu temel
politikadaki iç tutarlılığa dikkat etmemiz gerektiğini düĢünüyorum. Hükûmet olarak ağırlıklı, AK PARTĠ olarak ağırlıklı hassasiyetimiz
bu noktadır.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Buyurun, sıradan gidelim.
CEMALETTĠN KANĠ TORUN (Bursa) – Öncelikle, HiĢyar Bey‟ in söylediği konuya kısa bir değineceğim.
Mesela, diyor ki: “ Hamas, Batı‟ da terörist kabul ediliyor, Türkiye‟ de edilmiyor. Nasıl oluyor?” Aslında pratikte uygulama Ģu:
Ġki ülkenin de ortak olarak terörist kabul ettiği örgütlerle ilgili bu anlaĢmalar ortak çalıĢmayı mümkün kılıyor. Yoksa, benim terörist
kabul ettiğimi öbür taraf kabul etmiyor, benim oradan istediğimi de vermiyor. Öbür taraf da aynı Ģekilde yapıyor. Dolayısıyla, iki
tarafın da ortak olarak terörist kabul ettiği Ģahsiyetler üzerinden ya da örgütler üzerinden karĢılıklı iĢ birliği yapılıyor.
Öbür konuya gelince, orada da birincisi Ģu: Yani, DıĢiĢleri Bakanlığı topa girmedi gibi bir Ģey oldu.
HASAN BASRĠ KURT (Samsun) – Yok, topa tek taraftan girdi.
CEMALETTĠN KANĠ TORUN (Bursa) – ġöyle söyleyeyim: Orada aslında Hükûmet açıklamayı yaptı. DıĢiĢleri Bakanlığının o
açıklamanın üstüne yani Hükûmet iki tarafa da teenni tavsiyesinde bulundu. O açıklamanın üstüne DıĢiĢleri Bakanlığının kınama
yapması mümkün değil. Orada DıĢiĢleri Bakanlığının konusu diplomatik misyonların korunmasıyla alakalı, açıklama onunla ilgili
sadece ve orada da DıĢiĢleri Bakanlığı uluslararası sözleĢmeleri hatırlatıyor. Viyana SözleĢmesi gereği, konsoloslukların ve
büyükelçiliklerin korunmasını hatırlatıyor sadece ki bu, normalde diğer ülkelere karĢı da yapılan standart bir uygulamadır. Yani, o
anlamda Hükûmetin açıklaması esastır.
TeĢekkürler.
BAġKAN – Evet, Sayın Salıcı…
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Tabii, konuları konuĢurken bazen teorik meseleleri öne alıp, bazen pratik gereklilikleri öne
alıp konuĢursak ikisini birbirine karıĢtırarak gidersek doğru bir Ģeye varmayız, doğru bir sonuca varmayız. Hükûmetin yaptığı
açıklamayı ben eleĢtirmiyorum. Hükûmetin yaptığı açıklama her iki tarafa da hem Ġran‟ a hem Suudi Arabistan‟ a hem de onların
anlayıĢlarını takip eden kitlelere yapılmıĢ bir açıklama. Bence doğru bir açıklama. Türkiye kendi ülkesinde idam kararını ortadan
kaldırmıĢ bir ülke. Dolayısıyla, biz kendi ülkemizde idamı bir ceza olarak uygulamazken hele siyasi bir gerekçeyle hiç uygulamazken
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dönüp Ģunu söyleyebilirdi Türkiye: Uluslararası teamüllerin gereklilikleri ya da yapılmıĢ olan anlaĢmaların gereklilikleri olarak dıĢ
misyonlara saldırı yapmak doğru değildir. Türkiye, aynı zamanda idamı yasakmıĢ bir ülkedir. Ġdam da doğru bir karar değildir. Bunu
Türkiye söyleyebilirdi, söylemedi. Bir: Burada bir tercih var mı ben bunu merak ediyorum, siyasi bir tercih var mı? Hükûmetin tercihini
gördük. DıĢiĢleri Bakanlığı bir gaf mı yapmıĢtır, eksik mi bırakmıĢtır yoksa böyle bir tercih vardır? Bunu öğrenmek istiyorum.
Ġkincisi: Az önce sayın vekilimiz bir açıklama yaptı. Ben teĢekkür ediyorum yapmıĢ olduğu açıklamaya. Bu ülkeler daha önce
de idam yani idamla ilgili bu ülkelerin kendi iç mevzuatlarında bir uygulamaları var ve bunu uyguluyorlar, doğru. Peki, Mısır‟da
darbeden sonra alınan siyasi idam kararlarıyla ilgili, Hükûmetimiz neden bu kadar cevval bir davranıĢ sergilerken Suudi Arabistan‟ da
47 kiĢinin çoğunun siyasi gerekçelerle –bizim görüĢlerimize katılabilir, katılmayabilir, biz o kiĢileri onaylayabiliriz, onaylamayabiliriz
o anlamda söylemiyorum ama- siyasi idam yapılmıĢ olunuyor ve iĢte en çok öne çıkan kiĢi de El Nimr -yanlıĢ hatırlamıyorsam- adlı ġii
din adamı…
CEMALETTĠN KANĠ TORUN (Bursa) – En çok öne çıkan değil. Sadece Ġran‟ ın hassasiyetinden dolayı… Onun dıĢındaki
46‟ sı, IġĠD mensubu olmaktan idam edildi.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Hayır, efendim, ben biliyorum, detaylarını biliyorum.
ġu anda toplumsal gösterilere ortaya çıkmasına neden olan kiĢi El Nimr. Diğer 46 kiĢiyle ilgili kimse bir gösteri falan yapmadı.
Dolayısıyla, bir uluslararası kriz vesilesi olmadı. Dolayısıyla, bu ismi anılan kiĢiyi anıyorum yani diğerlerine bir öncelik tanıdığım ya
da geri planda bıraktığım için değil. Sorum Ģu: Suudi Arabistan‟ ın yaptığı idamlar kendi iç mevzuatı oluyor. Mısır‟ ın yaptıkları, bizim
Hükûmetimize göre, yanlıĢ, saldırılmıĢ, iĢte değerlere saldıran bir yaklaĢım olarak ortaya konuluyor ve Rabia‟ yla karĢılık buluyor.
Sizce burada bir çift Ģeylik yok mu? Sorunlu bir taraf yok mu?
BAġKAN – Buyurun.
HASAN BASRĠ KURT (Samsun) – Birincisi: Yani, iç mevzuat konusu olarak ifade etmedim. Bu iki ülkenin de bu konuda
sicilinin bozuk olduğunu söyledim. Yani, bu “ sicili bozuk” kavramından benim kendi adıma siyasal idamı kabul etmediğimi, bu tip
siyasal durumlarda insanların farklı Ģekillerde cezalandırılmasını kabul etmediğimi bir defa ortaya koymamız gerekir. Yani, “ Ġç
mevzuat meselesidir, ben karıĢmam.” diye bir hadise, AK PARTĠ‟ nin temel böyle bir yaklaĢımı asla ve asla söz konusu değil.
Ġkincisi: Ġdama karĢı olmakla birlikte Mısır‟ daki konu, tabii, baĢlı baĢına farklı bir konu. Orada çok ciddi bir darbe yapıldı,
askerî bir darbe gerçekleĢtirildi. Halk oyuyla seçilmiĢ, demokratik yöntemle seçilmiĢ bir partinin lideri sadece bir tek idam bile değil,
belki yıllara sarih bir Ģekilde… Çünkü, Mısır‟ ın tarihinde ilk defa böyle bir seçim yapılmıĢ ve bir sene bir buçuk sene içinde siz tekrar
bunu farklı bir yöne çekiyorsunuz. Ġnsanların sokağa çıkma temel gerekçeleri de buydu. Orada çok daha ciddi, çok daha farklı bir
siyasal boyutu da bizi çok yoğun ilgilendiren bir durum söz konusuydu. Bunu göz ardı etmeyelim, bu toplam bir özgürlük savaĢıydı, bir
insan hakları savaĢıydı. Tek bir kiĢinin idamın da bahsetmiyoruz Mısır‟ da. Yani, bir ülkenin komple emperyalizme feda edilmesinden,
kendi iç yapısı içerisinde bunun sürdürülmesinden bahsediyoruz ve biz elbette ki bu konuda çok daha fazla hassasiyet gösterdik,
göstereceğiz de yani bundan sonra biz Mısır‟ daki tutumumuzdan geri adım… “ Aman yanlıĢ yapmıĢız.” diyecek hâlimiz yok. Mısır‟ daki
tutumumuz çok netti. Biz Mısır‟ ın özgürlüğünü savunuyoruz. Mısır halkının kendi liderlerini seçme, kendi demokratik ortamlarını
oluĢturma hakkını savunuyoruz. ĠĢte, diğer ülkelerde olan tarzda hukuksuz veya siyasi manipülasyonlar sonucunda farklı idamlar veya
farklı insan hakları ihlalleri olmasın. Temel gerekçe budur. Çok daha büyük, farklı bir gerekçedir. Sadece idama karĢıtlık veya idam
karĢıtı olmak, o apayrı bir konudur.
Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – Tasarının tümü üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Siz söz mü istiyorsunuz?
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Evet.
BAġKAN – Tamam.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Çok fazla uzatmak da istemiyorum ama öncelikle Ģuna bir açıklık getireyim: Sakın, hiçbir
arkadaĢımızın burada en azından benim Hamas‟ ı terör örgütü olarak gördüğümü düĢünmesini istemem.
BAġKAN – Öyle bir anlam çıkmadı, tam tersi çıktı hatta.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Tamam.
Sayın Kurt soruya cevaben bir açıklama yaptı, aradığım cevap, o değildi. O cevap, Sayın Torun‟dan geldi, çok teĢekkür
ediyorum.
Demek ki terörizm konusunda ya da kimin terörist olup olmadığı konusunda devletler arasında bir konsensüs varsa bunlar
yürüyor yoksa yürümüyor. O, iç ferahlatıcı bir durum.
ġeye dönmek istiyorum, bu mülteci meselesine. ArkadaĢlar, görebildiğim kadarıyla, bu konuyu da yakından takip ediyorum,
hem akademik düzeyde takip ettim hem siyaseten takip ediyorum. Bu mülteciler, mülteci hakları konusunda ülkemizin de sicili çok
parlak değil. Burada da parlak değil yani biz dıĢarıda mülteci haklarını savunduğumuzu falan söylüyoruz bir taraftan ama Türkiye‟ de
Afgan mültecilerin yaĢadığı sıkıntıları biliyoruz, Van sınırında dünya kadar ölümle sonuçlanmıĢ olay biliyoruz. Yine, bu geri gönderme
merkezlerinde ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. En son olarak EĢ BaĢkan Yardımcımız Avukat Meral Hanım‟ ın, Meral BeĢtaĢ‟ ın
takip ettiği bir dosya… Dilo DerviĢ 20 yaĢında, Erzurum‟ da cesedi çıktı. Bunu biliyoruz yakın bir dönemde. Tabii, intihar ettiği
söyleniyor ama olayın üzerine çok defa gidilmiĢti, Mecliste giriĢimlerinde bulunulmuĢ, birçok yetkili kurumda giriĢimde bulunulduğu
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hâlde bir Ģekilde ölümünün önüne geçilemedi, nasıl olduysa. Onun dıĢında yine çok yakın zamanda Türkiye‟ de iltica statüsü olan ancak
geri gönderme merkezleri üzerinden Kobane‟ den gelen birinin Azez‟ e gönderilmesi meselesi var. Yani, çok net, rahat bir Ģekilde
öldürülebilecek bir noktaya gönderildi. Gerçi kendi çabalarıyla, bir daha, gizli saklı bir Ģekilde Kobene‟ ye geçmiĢ, sonra ai lesini
götürmüĢ. Bu, militan falan değil, ailesi çoluk çocuğu burada olan bir insan. Bu tür sıkıntılar da varken bu mülteci meselesini özellikle
bu tür yasalarda çok hassasiyetle üzerinde durmak lazım. Bana çok da mantıklı gelmiyor yani bu Akdeniz‟ deki Ģu andaki mevcut
mülteci trafiğinin çok fazla da hani konuyla ilgili çalıĢma yapması gereken kurumların gözetiminin dıĢında olduğunu düĢünmüyorum.
Her gün yüzlerce bot kalkıyor Akdeniz‟ de, Adana‟ da, Mersin‟de, orada, Muğla‟ da, Bursa‟ da, her tarafta. Ben bu hâlimle çıkıp gidersem
akĢam 2-3 insan kaçakçısı bulurum orada ama biz bir türlü devlet olarak bulamıyoruz. Bu insanlar buradan biniyorlar, sonra cesetleri
kıyıya vuruyor ve büyük bir mülteci krizi üzerinden Avrupa‟ da bir diplomasi yürütüyoruz Ģu an. Ben o konuda, Ģu mülteciler meselesi
konusunda o kadar da hümanist bir noktada olduğumuzu Ģahsen düĢünmüyorum çünkü dünya kadar mülteci hak ihlali söz konusu,
dünya kadar insan ölüyor ve biz bu konuda ya güç yetiremiyoruz veyahut da yapamıyoruz. O konuda önyargılı olmak istemiyorum ama
mülteci karnemiz çok temiz değil. Ne buraya gelip… Çünkü, Türkiye bütün Afganistan‟ dan, Pakistan‟ dan, uzak Asya‟ dan, Orta
Doğu‟ dan gelen neredeyse bütün mültecilerin uğrayıp çıkmaya çalıĢtıkları bir nokta ve bu insanların önemli bir kısmı çatıĢma
bölgelerinden geliyor ve o çatıĢma bölgelerinde birçok -tırnak içerisinde söylüyorum- terör örgütü var, birçoğu da bunlarla da
ilintilendiriliyor. Çok karmaĢık, buna derli toplu bakmamız gerekiyor. Bütün bu sebeplerden dolayı tekrar söylüyoruz, bu tür
manipülasyona açık, kullanıma açık yasaların bir de mülteci ve insan hakları açısından değerlendirilmesi gerektiğini düĢünüyoruz.
Tekrar önerimizdir, belki bu tür Ģeyler Ġnsan Hakları Komisyonuna gidip orada etraflı bir Ģekilde değerlendirilmeli.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, bu
mülteciler konusu, sayın milletvekilimizin de değindiği gibi, tabii, son derece önemli bir konu ve hem Bakanlığımızın hem de
Hükûmetimizin üzerinde çok dikkatle durduğu bir husus. Münferit olaylar mutlaka olabilir ama öncelikle Ģu anda karĢı karĢıya
olduğumuz sınamanın boyutlarını bir gözden geçirmemiz lazım diye düĢünüyorum. Bugün Türkiye‟ nin karĢı karĢıya olduğu bu göç
krizi, Ġkinci Dünya SavaĢı‟ ndan bu yana oluĢmuĢ en büyük göç dalgası ve bugün Türkiye bünyesinde 2,5 milyon mülteciyi çeĢitli
Ģekillerde, bir bölümü kamplarda, bir bölümü Ģehirlerde olmak üzere barındırmakta. Bugüne kadar, uluslararası kuruluĢlar da dâhil
olmak üzere, çeĢitli ülkelerden hep bize takdir geldi. Ben çeĢitli vesilelerle kamp dolaĢmıĢ bir insanım ve bu kamplara götürdüğümüz
insanlar, hakikaten, Türkiye‟ nin yapmıĢ olduğu bu fedakârlığın karĢısında ağızlarını açamadılar ve “ Size sadece teĢekkür edebiliriz ve
buradan da örnek almamız lazım.” dediler. En son kampa götürdüğüm kiĢi de Avrupa Birliğinin Konsey BaĢkanı Sayın Tusk‟ tu. Onun
için, evet, münferit hadiseler olabilir, ben ona bir Ģey demiyorum ama Türkiye‟ nin bugün yüklenmiĢ olduğu büyük yükün bence
mutlaka iyi tanımlanması ve takdir edilmesi lazım geldiğini düĢünüyorum çünkü ortada zaten ülkemizin bütçesinden harcadığı 8
milyarın üstünde bir miktar var, artı eğitim, psikolojik destek olmak üzere çeĢitli tiplerde verilen yardımlar var. Sağlık hi zmeti
Ģehirlerde verilmekte ve inanın bana, ben Avrupa‟ dan sorumlu MüsteĢar Yardımcısı olarak Ģunu söyleyeyim: Hiçbir Avrupalı
meslektaĢım bize bu konuda “ ġunu da yapmanız lazım.” diyemedi bugüne kadar, bilakis bizden örnek alıyorlar bu konuda ama
eksiklikler olabilir, ona bir Ģey demiyorum ama zaten bu eksiklikleri gördüğümüz zaman biz üstüne gidiyoruz, gerekli çalıĢmaları ilgili
kurum ve kuruluĢlarımız da yapıyor efendim.
BAġKAN – Sayın Tekinarslan, çok kısa alacağım, fazlasıyla vaktimizi aĢtık.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Sayın BaĢkanım, ben, tabii, çok ayrıntıya
girmek istememiĢtim. Birkaç konuyu, özellikle Bakanlığımızın faaliyet alanıyla ilgili, izah etme ihtiyacı duydum. Öncelikle biz,
“ terör” , “ terör organizasyonu” , “ terörist” kavramlarına yasal çerçevede bakıyoruz. Terörle Mücadele Kanunu‟nun “ terör eylemi” ve
“ terörist eylem” olarak tanımladığı ne varsa terörist sayıyoruz. Yani eline silah alıp bir düzeni zorla, zorbalıkla değiĢtirmeye çalıĢan
kiĢi, kurum, örgüt her ne olursa olsun davranıĢlarına göre terör faaliyeti yapmıĢ olur ve terörist muamelesi görür. Bunun uluslararası
karĢılığını gördüğümüz zaman da yine aynısını gösteririz.
Sayın Büyükelçimizin de ifade ettiği gibi, efendim, biz mülteciler meselesi konusunda, Ģu anda bütün dünyanın gıptayla, bir
kısmının kıskançlıkla baktığı bir konumdayız. Bunu her ziyaretleri vesilesiyle bize dile getiriyorlar. 8 milyar dolar, kendi iç
kaynaklarımızla, kendi bütçemizle, biz, bize sığınmıĢ, milliyeti, cinsiyeti, mezhebi ne olursa olsun ayrım gözetmeksizin hepsine
bakıyoruz. VatandaĢlarımız da yine kendi sivil toplum kuruluĢları vasıtasıyla 400 milyon dolar civarında yardımda bulundu. Dünyanın
bu olaya katkısı bizim yaptığımız katkının yirmi de 1‟ idir, sizler de biliyorsunuz. Ve mülteciler konusunda bu iĢle ilgili ana
sorumluluğu taĢıyan Bakanlık olarak, AFAD‟ la da birlikte, yani karnemizin iyi olmadığı konusunda, biz bu eleĢtiriyi kabul etmiyoruz
Sayın Vekilim. Bu çerçevede mültecilerin karĢı ülkelere geçiĢi konusunda gerek yakın komĢu ülkelerimiz gerekse bundan etkilenen
diğer Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin mücadelesine katkılarını takdirle karĢıladıklarını her fırsatta bize ifade ediyorlar. Bunu biz, resmî
belgelerinde, yapılan ziyaretlerin özetlerini de arz edebiliriz. En son Ġngiliz bir temsilci, yani gelip Bodrum‟ da, ÇeĢme‟ de, sınır
boyunda, deniz sınırımız boyunda yaptığı incelemelerde hayretle “ Takdirle bu mücadelenizi karĢılıyoruz, çok zor bir iĢiniz var.” diye
kendisi bizlere ifade etmiĢtir.
Üçüncü bir husus ifade etmek istediğim, bizim bu yaptığımız faaliyetlerle ilgili ortaya koyduğumuz tabloyu ne kadar içtenlikle
ve hukukumuzun ve insanlık değerlerine saygımızın gereği yapıyor olursak olalım, bazı komĢu ülkeler kendi iç bünyelerindeki
mültecileri, farklı ülkelerden gelmiĢ bile olsa, komĢu ülkeleri zora sokmak adına diğer ülkelere çeĢitli yöntemlerle mobilize ediyorlar ve
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bizim insani değerlerimizi sınamaya kalkıyorlar. Dolayısıyla, Van‟da veya diğer sınır illerimizde karĢılaĢılan bazı hazin tabloların
sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti‟ nde değil, bunu bir politika aracı olarak kullanan baĢka ülkelerin yönetimlerinde aranabilir. Bu
kadarını arz ediyorum efendim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım..
BAġKAN – Kısaca alalım Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – ġimdi, bu Ġtalya ve Fransa‟ nın dıĢındaki 16 tane anlaĢmanın tamamı Yemen, Ruanda,
Kamerun gibi, aslında, yani çerçeve anlaĢması belki tamamı ama, Türkiye'nin daha az iliĢkisi olan ülkelerle alakalı. Bence Ġtalya ve
Fransa faslında bu tartıĢmaları tüketip ondan sonra diğerlerine daha hızlı geçebiliriz. Belki zaman kullanma açısından da ifade etmek
istiyorum.
ġimdi, Sayın Valimiz ifade etti, ben çok teĢekkür ediyorum bilgilendirmesi için. Tabii, bir konuĢmanın içinde seçilen kelimelere
baktığınız zaman oradan bir anlayıĢ da çıkar. Seçilen kelimelerin gidiĢatı, toplamı size bir Ģey verir. Sayın Valimiz, “ gıpta edildiğini” ,
“ kıskançlıkla bakıldığını” diğer ülkeler… Türkiye'nin yapmıĢ olduğu göçmen sorunuyla mücadele konusundaki sıfatlar genelde bunlar.
Bu gıpta etmenin sonucu 200 tane göçmen alıyorlar. Türkiye'nin millî gelirinden çok daha fazla gayrisafi millî hasılası olan ya da kiĢi
baĢına düĢen geliri daha yüksek olan ülkeler. Ya da 50 kiĢi alıyorlar aralarından dil bilenleri seçerek alıyorlar. ġimdi Türkiye burada
kolay bir iĢ yapmıyor, gerçekten zor bir iĢ yapıyor. Biz Suriye‟ ye sınır ülkesiyiz. Sınırımız da kevgire dönmüĢ durumda. Rahat rahat
insanlar geçiyor, onun için duvar örüyoruz zaten. Bu nedenle, Türkiye'nin böyle bir noktaya gelmiĢ olduğu bir yerde Türkiye tabii ki bir
misafirperverlik yapıyor ama aynı zamanda bu misafirperverliğin sonucu olarak ağır bir maliyete katlanıyor. Siz 8 milyar dolardan
bahsettiniz, 3 milyar euro gibi bir rakam Avrupa Birliğinden geliyor. Peki, biz diğer ülkelere Ģunu hatırlatmıyor muyuz: TeĢekkür
ederiz, gıpta ediyorsunuz. TeĢekkür ediyoruz, bize teĢekkür belgeleri veriyorsunuz. TeĢekkür ederiz, kıskançlık duyuyorsunuz. Elinizi
biraz taĢın altına koysanız da biz de biraz bu gıpta duygusunu sizinle paylaĢma ihtiyacı duysak. Bu bir.
Ġkincisi, bu anlaĢmalar, tabii, çerçeve anlaĢmaları. Onun için bu anlaĢmaların içinde sadece göçmen sorunu yok. Alkol, tütün
kaçakçılığı da var, resmî evrakta sahtecilik de var, iĢte, baĢka konular da var. Bunların önemli noktalarından bir tanesi de uyuĢturucu.
ġimdi, bunu gündeme getirmiĢ olmamdaki neden Ģu: Bütün uluslararası sözleĢmelerde, Afganistan‟ da dünyadaki uyuĢturucunun
yaklaĢık yüzde 90‟ ının üretildiği, ham madde olarak, afyon anlamında söylüyorum ve bunun büyük bir kısmının da Türkiye üzerinden
Avrupa‟ ya geçtiği söyleniyor. Yani Türkiye bir transit ülke olarak anılıyor. UyuĢturucu, göçmen sorunu, terörizm, bunlar, üçü birbiriyle
ayrıĢtırılamayacak baĢlıklar. Dolayısıyla, biz, özellikle Afganistan‟ dan gelen ve Avrupa‟ ya geçen, bunu da gerek emniyet
müdürlüğümüzün kendi raporlarında gerek Amerika‟ nın narkotik raporlarında gerek Avrupa Birliğinin raporlarında yıllardan beri
anılan bu transit ülke durumuyla ilgili ne tür tedbirler alıyoruz, ne yapıyoruz? Raporlar da yanımda.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – TeĢekkürler efendim.
Yani diğer ülkelerin bu konuda yapması gerekenleri biz idari mekanizmalarımız çerçevesinde paylaĢıyoruz ama bu, tabii,
ülkelerin politik düzeylerinde konuĢulacak bir konudur, ona bizim dahlimiz söz konusu olmaz.
UyuĢturucuyla ilgili yapılan çalıĢmalar iliĢkin en son tablo ne ise, biz bunları yazılı olarak Komisyonunuza ve zatıalinize arz
ederiz efendim.
OSMAN AġKIN BAK (Rize) – BaĢkanım, bir Ģey söylemek istiyorum, kısa. Müsaade var mı?
BAġKAN – Söz istenmiĢti ama.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Siz buyurun, ben konuĢtum.
OSMAN AġKIN BAK (Rize) – ġimdi, öncelikle, Ģunu ifade etmek istiyorum: Geçtiğimiz dönemde NATO Parlamenter
Asamblesinde görev yaparken bu mültecilerle alakalı olarak, Suriye kriziyle alakalı olarak pek çok rapor yazıldı. Nicole Ameline,
Fransız Parlamenter, onun raporunu bir okuyun, Türkiye‟ ye orada neler yazdığını bir görürsünüz. Yani bir rapor var orada, onunla ilgili
3-4 tane rapor var, o raporları ben size isterseniz sunarım. Biz de katıldığımız bütün toplantılarda ilk günden itibaren, NATO Türk
Grubu üyeleri olarak baĢta Cumhuriyet Halk Partili arkadaĢlarımız da olsun, diğer arkadaĢlarımız da olsun, bu konularla ilgili
Avrupa‟ ya mülteci konusunda pek çok Ģeyi aktardık, yapılan harcamalarla ilgili konuları aktardı. Bizzat ben kendim, NATO
Parlamenter Asamblesi üyesi milletvekilleriyle beraber, Ģu anda NATO Grup BaĢkanı Michael Turner da baĢta olmak üzere, 4 tane
heyeti ben götürdüm çeĢitli kamplara. Yaptıkları incelemeler ve ondan sonra yazdıkları raporlar NATO‟ nun kayıtlarında vardır. Bu
konuda ülkemizin gösterdiği çaba ortadadır. Pek çok platformda hem parlamenter diplomasi olarak hem de bakanlıklar düzeyinde pek
çok ortamda bu konu kendilerine aktarılmıĢtır. Tabii ki onlara Ģunu da söylemiĢtik: “ Bu kri z sadece Türkiye'nin krizi değil, bu,
dünyanın krizi. Bu kriz sonucunda Türkiye “ open door policy” ortaya koymuĢtur. SavaĢtan kaçan insanlara kucak açmıĢtır, onlara
yardımcı olmuĢtur, yerleĢtirmiĢtir ama unutmayın bu kriz dünyanın krizidir, Avrupa‟ nın krizidir. Ve Ģunu söyledik: Bunlar yarın sizin
kapınızı da çalacak, bu konuyla ilgili beraber hareket etmemiz lazım. ġu sözleri söyledim: “ They will knock your door. Today,
tomorrow or one year later, four year laters.” Ve en sonunda Ģunu söylediler: “ Kapımızı çaldılar.” Ben dedim ki: Daha bitmedi, yarın
evinize de girecekler damadınız olarak, gelininiz olarak. Bu, bizim krizimiz, dünyanın krizi. Dolayısıyla, bunda beraber hareket
etmemiz gerekmektedir. Türkiye burada ortaya koyduğu çabayla, her kanalıyla, dünyada olsun, Avrupa‟ da olsun önemli bir seviyeye
gelmiĢtir, takdir toplamıĢtır, bu, bir gerçektir, bir realitedir.
ġunu da ifade edeyim: Kaçakçılıkla ilgili mücadelede pek çok raporu okuduk. O raporlar da Ģunu gösteriyor: Türkiye bu zamana
kadar, yanılmıyorsam, 250 civarında insan kaçakçısını yakalayıp hapse atmıĢtır. Bu da kayıtlarda vardır, Avrupa‟ nın kayıtlarında. Bu,
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bütün dünyanın sorunudur, sadece Türkiye'nin sorunu değildir. Bunu Avrupa görmezlikten gelmiĢtir, dünya görmezlikten gelmiĢtir ama
dediğim gibi yarın evlerinde de olacaktır. Bu gerçeği hep beraber çözmemiz gerekmektedir. Bunu defalarca ifade ettik, etmeye de
devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Türkiye bu konuda Hükûmetiyle, bütün sivil toplum örgütleriyle, halkıyla, vatandaĢlarıyla, her
Ģeyiyle bu sürece önemli katkılar sağlamıĢtır. Bunu ifade etmek istedim, teĢekkür ederim.
BAġKAN – Ben teĢekkür ederim.
Tasarının görüĢmeleri tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddesini okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE FRANSI Z CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA Ġ Ç GÜVENLĠ K
ALANI NDA Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ ANLAġM ASI NI N ONAYLANM ASINI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 7 Ekim 2011 tarihinde Ankara‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Ġç Güvenlik Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması” nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN - Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN - Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN - Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/437) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon Raporu hakkında Rize Milletvekili Osman AĢkın Bak, Hatay Milletvekili
Fevzi ġanverdi, Karaman Milletvekili Recep ġeker ve Ġstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını
teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan sayın vekillerimiz lütfen pazartesi saat 17.00‟ ye kadar bize iletiversinler.
Gündemin 3‟ üncü maddesine geçiyorum.
3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler
Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/438)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan Ġç
Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında ĠĢbirliğine ĠliĢkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı.
(1/438) esas numaralı Tasarı 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiĢtir.
Ben, Sayın Büyükelçiye söz vermek istiyorum.
Buyurun, kısaca alalım.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkan, değerli
üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan Ġç Kuvvetler
Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında ĠĢbirliğine ĠliĢkin Protokol Tuğgeneral Güray Alpar ve Moğol mevkidaĢı
Tuğgeneral Togio Khurelbaatar tarafından 13 Kasım 2012 tarihinde Ulanbator‟da imzalanmıĢtır.
Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığıyla Moğolistan Cumhuriyeti Ġç Kuvvetler Komutanlığı arasında tesis edilecek
iĢ birliğinin prensip ve çerçevesini belirlemek maksadıyla hazırlanan söz konusu protokolle, eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlama,
koordinasyon ve icrasına iliĢkin hususlar ve tarafların görev ve sorumlulukları belirlenmektedir. 13 Kasım 2012 tarihinde imzalanan söz
konusu protokolün Moğolistan‟da herhangi bir onay süreci gerektirmediği ve imzalandığı gün iç mevzuat açısından yürürlük kazandığı
öğrenilmiĢtir.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Tekinarslan…
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Ġlave edeceğim bir husus yok.
BAġKAN – Söz almak isteyen sayın üyemiz var mı diye bakıyorum.
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, bu baĢlıkla ilgili değil ama az önceki uyuĢturucu, transit ülke, Afganistan
konusuyla ilgili bir bilgi notu rica ediyoruz. Detaylı bir bilgi notu olursa memnun oluruz. Gerçi Sayın Valimiz söyledi ama…
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BAġKAN – Söyledi, evet. Bu arada Ģeyi söyleyeyim, yani bilgi notu talepleri olduğunda, özellikle geçen haftadan beri, sizler
adınıza özellikle takip etmeye baĢlıyoruz.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Özellikle Sudan‟ la ilgili gelen bilgi notu gayet usulüne uygundu.
BAġKAN – Eğer bilgi notlarında tatminsizlik olursa da tekrar sorup tekrar arıyoruz. Sayın Valimiz zaten dile getirdi, sizden
bekliyoruz.
Evet, tasarının tümü üzerine görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddesini okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ADI NA JANDARM A GENEL KOM UTANLI ĞI Ġ LE M OĞOLĠ STAN
HÜKÜM ETĠ ADI NA M OĞOLĠ STAN Ġ Ç KUVVETLER KOM UTANLI ĞI ARASI NDA EĞĠ TĠ M VE ÖĞRETĠ M ALANI NDA
Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ NE Ġ LĠ ġKĠ N PROTOKOLÜN ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 13 Kasım 2012 tarihinde Ulanbator‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel
Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan Ġç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında ĠĢbirliğine
ĠliĢkin Protokol” ün onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN - Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN - Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN - Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/438) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon Raporu hakkında Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Hatay
Milletvekili Fevzi ġanverdi, Ġstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Rize Milletvekili Osman AĢkın Bak‟ ın özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz, lütfen, pazartesi saat beĢe kadar bize iletiversinler.
Güvenlik iĢ birliği anlaĢması olan iki maddemiz daha var önümüzde.
4‟ üncü maddeye geçiyorum.
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/439)
BAġKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/439) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiĢtir.
Sayın Büyükelçim, ekleyeceğiniz neler var?
Buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkan, değerli
üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢması Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti adına ĠçiĢleri Bakanımız Sayın Ġdris Naim ġahin ile Kongo Cumhuriyeti Hükûmeti adına DıĢiĢleri ve ĠĢbirliği Bakanı Basile
Ġkouebe tarafından 15 Kasım 2012 tarihinde Ankara‟ da imzalanmıĢtır.
Söz konusu anlaĢmayla, aĢağıda belirtilen konular baĢta olmak üzere iki ülke makamları anlaĢmada yer alan diğer hususlarla
ilgili olarak ikili güvenlik iĢ birliği faaliyetleri çerçevesinde yardımlaĢacaklardır.
Bu alanlar terörizm ve terörün finansmanıyla mücadele, uyuĢturucu, psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan ara
kimyasalların yasa dıĢı üretimi ve kaçakçılığı, kara para aklama, siber suçlar, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı dâhil olmak üzere
sınıraĢan örgütlü suçlar, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif ve
toksik maddelerin yasa dıĢı ticareti, para, pasaport, vize ve diğer her türlü resmî evrakta sahteciliği içermektedir.
Ayrıca, taraflar iĢbu anlaĢma kapsamındaki ortak faaliyetlerin etkileĢim ve koordinasyon etkinliğini artırmak için karĢılıklı
olarak irtibat görevlileri atayabilirler.
Hizmet içi eğitim, temel polis eğitimi, lisans ve lisans üstü eğitimi ve doktora eğitimleri alanlarında iĢ birliğinde de
bulunabilirler.
Söz konusu anlaĢmaya ait iç hukuk onay sürecinin Kongo Cumhuriyeti bakanları nezdinde tamamlandığı öğrenilmiĢtir.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim.
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BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Tekinarslan.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN - Arz edeceğim bir Ģey yok Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Çerçeve anlaĢmaları mümkün olduğunca daha kısa ifade edebilirsek, zamanımız kısıtlı.
Söz almak isteyen vekilimiz var mı diye bakıyorum…
Tasarının tümü üzerine görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE KONGO CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA GÜVENLI K Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ
ANLAġM ASI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 15 Kasım 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢması” nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
2‟ nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
3‟ üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/439) esas numaralı Kanun Tasarısı„ nın Komisyon raporu hakkında Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Rize Milletvekili
Hasan Karal, Ġstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Ġstanbul Milletvekili Serap YaĢar‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif
ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan sayın vekillerimiz lütfen pazartesi günü saat beĢe kadar bize iletsinler.
Gündemin 5‟ inci maddesine geçiyorum; yine bir güvenlik iĢ birliği anlaĢması.
5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/440)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Moğolistan Hükûmeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/440) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiĢtir.
Sayın Büyükelçim, var mı yeni ekleyeceğiniz bir Ģey?
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkan, daha
kısaltarak izin verirseniz bilgi sunayım.
11 Nisan 2013 tarihinde Ulanbatur‟ da imzalanmıĢtır ve bütün unsurları, daha önce saymıĢ olduğum unsurları da içermektedir.
Sonuç olarak, bu imzalanan güvenlik iĢ birliği anlaĢmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan arasında yürütülmekte olan
güvenlik iĢ birliği faaliyetlerinin daha da pekiĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu anlaĢmanın Moğolistan tarafındaki onay sürecinin henüz tamamlanmadığı öğrenilmiĢtir.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Valim…
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN - Ġlave edeceğim bir husus yok.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Tasarının tümü üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ VE M OĞOLĠ STAN HÜKÜM ETĠ ARASI NDA GÜVENLĠ K Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ
ANLAġM ASI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 11 Nisan 2013 tarihinde Ulanbatur„ da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mogolistan Hükümeti
Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢması"nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
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BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
2‟ nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
3‟ üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/440) esas numaralı Kanun Tasarısı„ nın Komisyon raporu hakkında ġanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Rize Milletvekili
Hasan Karal, Ġstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Ġstanbul Milletvekili Serap YaĢar‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz lütfen pazartesi günü saat beĢe kadar Komisyonumuza iletsinler.
Gündemin 6‟ ncı ve 7‟ nci maddesine geçiyoruz; ikisi de güvenlik, eğitim iĢ birliği alanında.
6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/441)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Polis Eğitimi ĠĢbirliği Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/441) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclise sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiĢtir.
Sayın Büyükelçim, buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkan, değerli
üyeler; eğer uygun görürseniz iki anlaĢmayı bir arada ele alayım zamandan kazanmak açısından.
Birinci anlaĢma, 24 Temmuz 2014 tarihinde Tunus Meclisinde onaylanmıĢtır. Ġkinci anlaĢmanın da Tunus makamları nezdinde
onay iĢlemi henüz devam etmektedir. Her ikisi de iki ülke arasında planlanan koordinasyon ve icranın daha iyi Ģekilde yapılmasına
önemli katkı sağlayacak anlaĢmalardır.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Tekinarslan…
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN - Ġlave edecek bir Ģey yok efendim.
BAġKAN – Sağ olun.
Söz almak isteyen üyemiz var mı?
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, az önce onaylamıĢ olduğumuz anlaĢmaların içinde bazıları çok geniĢ
kapsamlı; örneğin, az önceki Moğolistan‟ la ilgili anlaĢma organ ve doku kaçakçılığından fikrî mülkiyetlere kadar çok geniĢ bir alanı
alıyordu fakat bazı anlaĢmalar, onlar da yine çerçeve anlaĢması ama iĢte, dört beĢ baĢlık altında toplanmıĢ; uyuĢturucu, göçmen
kaçakçılığı, terörizm gibi. Bunlarda farklı aĢamalarda çerçeve anlaĢmaları mı var, ondan dolayı mı böyle bir Ģey yapılıyor yoksa
karĢıdaki ülkeler bizim masaya getirdiğimiz konuların bir kısmında iĢ birliği yapmayı kabul ediyor, bir kısmında yapmıyor, ondan
dolayı mı böyle bir durum söz konusu?
BAġKAN – Evet, Sayın Tekinarslan, buyurun.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN - Sayın BaĢkanım, sayın milletvekilimizin
sorduğu soruyu Ģu Ģekilde aktarabilirim: Tabii, her ülkenin kendi güvenlik Ģartları, coğrafi Ģartları, sosyolojik Ģartlarına göre içerikte
bazı farklılıklar oluyor. Örneğin, yani deniz sınırı olmayan bir ülkeyle sahil güvenlik anlamında belki çalıĢma yapamıyorsunuz veya
diyelim insan kaçakçılığına kaynaklık eden bölgeler var veya uyuĢturucunun üretildiği veya nakline konu olan ülkeler yani farklı farklı
içerikler o anlamda oluĢabiliyor. Dolayısıyla eğitimle ilgili anlaĢmalarımızın da… Örneğin jandarmanın Moğolistan‟ la yaptığı
anlaĢmada belki fark edilmiĢtir, bir mekânsal korumayı öngörüyorsunuz çünkü o ülke ona çok ihtiyaç duymuĢ. Biz o konuda ona eğitim
vereceğiz, yetiĢtireceğiz, personelini eğiteceğiz ama bir baĢka ülkeden de eğer organ kaçakçılığıyla ilgili bir problem kaynağı varsa o
ülke bize onu öneriyor, biz de kendi Ģartlarımızla onu uyuĢturursak onu da ilave ediyoruz veya uygun görmediklerimizi çıkarıyoruz.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, sayın valimiz herhâlde daha sonra siyasete atılmayı düĢünüyor; kendisi
herhangi bir siyasetçinin vermiĢ olduğu cevaptan daha kıvrak cevaplar veriyor ama ben bir örnek vereceğim kendisine. Az önceki
Moğolistan‟ la ilgili anlaĢma Ģimdi oto hırsızlığını da barındırıyor, cinayeti, gasbı da barındırıyor ve ilginçtir Moğolistan, dünyanın siber
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suçlarda öne çıkmıĢ ülkelerinden biri değildir ama siber suçları da barındırıyor. Moğolistan‟ın coğrafi yapısını bilenler zaten orada 3-4
milyonluk bir nüfus olduğunu, bu nüfusun büyük bir kısmının da kırsalda yaĢadığını bilirler.
ġimdi, benim anlamaya çalıĢtığım Ģey Ģu, yani bunu objektif olarak soruyorum bir Ģeyi engellemeye çalıĢtığım için
sormuyorum: Neden bu tür durumlar var? Yani kıyısı yoktu da biz kara anlaĢması yaptık değil mesele, hani bunu anlamaya çalıĢıyorum
Sayın Valim.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN - Sayın BaĢkanım, ben tabii örnekleme
kalıcı olsun diye söyledim.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – YanlıĢ örnekleme.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN - Fakat ülkelerin kendileri ya kendileri için
tehdit gördükleri alanlarda bizden bir beklentiye giriyorlar…
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Oto hırsızlığı mı?
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN - Efendim, demek ki orada bir tehdit
görüyor Moğolistan ya da bizden teknik destek bekledikleri alanların anlaĢmalara koyulmasını istiyorlar. Bizim anlaĢma yaptığımız
bazı ülkeler… Yani biz iki yüz yıla yakın bir geçmiĢi olan bir polis teĢkilatı, jandarma teĢkilatı, iĢte 2 bin yılı aĢan bir ordusu olan bir
ülkeyiz. Bazı ülkelerin toplam ömürleri kırk elli yıl yani o anlamdaki ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerini bize getirdiklerinde biz bütün bu
komĢu veya dost ülkelere, iĢ birliği yaptığımız ülkelere elimizden gelen ne varsa onların taleplerine göre dizayn etmeye çalıĢıyoruz.
Onu arz etmek istedim sadece.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Siz siyaseti düĢünün!
OSMAN AġKIN BAK (Rize) – Çin‟ in saldırısı olabilir siber saldırısı ona karĢı Ģey yapabilir.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Çin‟ in siber saldırısı mı?
OSMAN AġKIN BAK (Rize) – Çin siber saldırı yapabilir Ģeye.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Bu konuda bana bir iki tane rapor gönderin.
OSMAN AġKIN BAK (Rize) – Yollarız, yollarız, ondan da var.
BAġKAN – Evet, tasarının tümü üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE TUNUS CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA POLĠ S EĞĠ TĠ M Ġ
Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 6 Haziran 2013 tarihinde Tunus‟ ta imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Polis Eğitimi ĠĢbirliği Protokolü” nün onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
2‟ nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
3‟ üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/441) esas numaralı Kanun Tasarısı„ nın Komisyon raporu hakkında Rize Milletvekili Osman AĢkın Bak, Hatay Milletvekili
Fevzi ġanverdi, Karaman Milletvekili Recep ġeker ve Ġstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını
teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz lütfen bize pazartesi günü saat 17.00‟ ye kadar iletiversinler.
Gündemin 7‟ nci maddesine, Tunus‟ la alakalı bir baĢka güvenlik anlaĢmasına geçiyoruz.
7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim İşbirliğine İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/445)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ĠĢbirliğine
ĠliĢkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/445) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiĢtir.
Sayın Büyükelçim, var mı ekleyeceğiniz bir Ģey?
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DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ĠĢbirliğine ĠliĢkin Protokol Türkiye
Cumhuriyeti Hükûmeti adına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük ile Tunus Cumhuriyeti adına Albay Mounir Hedi
Ksıksı tarafından 22 Nisan 2014 tarihinde Ankara‟ da imzalanmıĢtır.
Söz konusu protokol ile eğitim faaliyetlerini planlama, koordinasyon ve icrasına iliĢkin hususlar ve tarafların görev ve
sorumlulukları belirlenmektedir.
Söz konusu protokolün Tunus makamları nezdindeki onay iĢlemleri henüz tamamlanmamıĢtır.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim.
BAġKAN – Sağ olun.
Sayın Valim…
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN - Yok efendim ilave edecek bir Ģey.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok.
Tasarının tümü üzerine görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE TUNUS CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA GÜVENLĠ K ALANI NDA
EĞĠ TĠ M Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ NE Ġ LĠ ġKĠ N PROTOKOLÜN ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN
TASARI SI
MADDE 1- (1) 22 Nisan 2014 tarihinde Ankara‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ĠĢbirliğine ĠliĢkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
2‟ nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
3‟ üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/445) esas numaralı Kanun Tasarısı„ nın Komisyon raporu hakkında Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Hatay
Milletvekili Fevzi ġanverdi, Ġstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, ve Rize Milletvekili Osman AĢkın Bak‟ ın özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan sayın vekillerimiz lütfen pazartesi günü akĢam beĢe kadar iletiversinler.
Gündemin 8‟ inci maddesine geçiyoruz.
8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/446)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/446) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiĢtir.
Sayın Büyükelçim, var mı ekleyeceğiniz bir Ģey?
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢması 13 Kasım 2013 tarihinde Ankara‟ da
imzalanmıĢtır.
Söz konusu anlaĢma kapsamında taraflar kendi imkânları çerçevesinde aĢağıda belirtilen alanlar baĢta olmak üzere suçu
önlemek, bastırmak ve suç soruĢturmalarını yürütmek için iĢ birliğinde bulunacaklardır.
Bu unsurlar; kara para aklama, siber suçlar, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı dâhil olmak üzere sınıraĢan örgütlü suçlar,
uyuĢturucular, psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan ara kimyasalların yasa dıĢı üretimi ve kaçakçılığı, insan ticareti ve
göçmen kaçakçılığı, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, radyoaktif ve toksik maddelerin yasadıĢı ticareti, para, pasaport, vize diğer
resmî evrakta sahtecilik ve mali suçlardır.
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Sonuç olarak, imzalanan Güvenlik ĠĢ birliği AnlaĢması‟ yla Türkiye ve Azerbaycan arasında yürütülmekte olan güvenlik iĢ
birliği faaliyetlerinin daha da pekiĢtirilmesi amaçlanmaktadır. AnlaĢmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan onay sürecini
Azerbaycan tarafı tamamlamıĢtır.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Valim…
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Ġlave edeceğim bir husus yok Sayın
BaĢkanım.
BAġKAN – Söz almak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
Tasarının tümü üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddesini okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE AZERBAYCAN CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA
GÜVENLĠ K Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ ANLAġM ASI NI N ONAYLANM ASINI N UYGUN BULUNDUĞUNA
DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 13 Kasım 2013 tarihinde Ankara‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢması” nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DiĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/446) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon raporu hakkında Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Rize Milletvekili
Hasan Karal, Ġstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Ġstanbul Milletvekili Serap YaĢar‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif
ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz lütfen pazartesi saat 17.00‟ ye kadar bize iletsinler.
Gündemin 9‟ uncu maddesine geçiyoruz, bir baĢka güvenlik iĢbirliği çerçeve anlaĢması.
9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/447)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/447) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiĢtir.
Sayın Büyükelçim, var mı yeni ekleyeceğiniz bir Ģey?
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, değerli
üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢması 14 Ağustos 2013
tarihinde Ankara‟ da imzalanmıĢtır.
Söz konusu anlaĢma kapsamında taraflar kendi imkânları çerçevesinde, kara para aklama, bilim suçları, kültür ve tabiat
varlıkları kaçakçılığı dâhil olmak üzere sınıraĢan örgütlü suçlar, organize suçlar, uyuĢturucular; insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, yasa
dıĢı göç; çocuk suçları, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif, toksik maddelerin yasa dıĢı ti careti; para
pasaport, vize ve diğer her türlü resmî evrakta sahtecilik; mafya tipi organize suç örgütü yapılanmaları, tütün mamulleri ile alkollü içki
kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı; BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi kararlarından doğan uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak
terör eylemlerini önlemek, bastırmak ve terörizmin finansmanını engellemek gibi alanlar baĢta olmak üzere suçu önlemek, bastırmak ve
suç soruĢturmalarını yürütmek için iĢ birliğinde bulunacaklardır.
Bu süreç Maldivler tarafından tamamlanmıĢtır, onay almıĢtır.
Takdirlerinize saygılarımla sunuyorum efendim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Valim…
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ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Bir arzımız yok Sayın BaĢkan.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Söz almak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddesini okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE M ALDĠ VLER CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA GÜVENLĠ K
Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ ANLAġM ASI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 14 Ağustos 2013 tarihinde Ankara‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢması” nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DiĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/447) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon raporu hakkında ġanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Rize Milletvekili
Hasan Karal, Ġstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Ġstanbul Milletvekili Serap YaĢar‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan üyelerimiz lütfen pazartesi 17.00‟ ye kadar büromuza iletsinler.
Gündemin 10‟ uncu maddesine geçiyoruz.
10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere
Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/448)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında BaĢta Terörizm ve Örgütlü Suçlar
Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/448) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ ve 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza
havale edilmiĢtir.
Sayın Büyükelçim, buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkan, değerli
üyeler; söz konusu anlaĢma 2014 tarihinde Akra‟ da imzalanmıĢtır ve aldığımız son bilgiye göre söz konusu anlaĢmanın onay süreci
Gana makamlarınca henüz tamamlanmamıĢtır.
Takdirlerinize saygılarımla arz ediyorum.
BAġKAN – Sağ olun, teĢekkür ederim.
Sayın Valim…
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Ġlave edeceğim bir husus yok Sayın
BaĢkan.
BAġKAN – Soru sormak isteyen vekilimiz var mı?
Tasarının tümü üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddesini okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE GANA CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA BAġTA TERÖRĠ ZM VE
ÖRGÜTLÜ SUÇLAR OLM AK ÜZERE AĞI R SUÇLARLA M ÜCADELEDE Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ ANLAġM ASI NI N
ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 16 Nisan 2014 tarihinde Akra‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında BaĢta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede ĠĢbirliği AnlaĢması” nın onaylanması uygun
bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DiĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/448) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon raporu hakkında Rize Milletvekili Osman AĢkın Bak, Hatay Milletvekili
Fevzi ġanverdi, Karaman Milletvekili Recep ġeker ve Ġstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını
teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz lütfen pazartesi 17.00‟ ye kadar bizlere iletsinler.
Gündemin 11‟ inci maddesine geçiyoruz.
11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/449)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında ĠĢbirliği
AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/449) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde de Komisyonumuza
havale edilmiĢtir.
Ben Sayın Büyükelçiye söz vermek istiyorum.
Buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – TeĢekkür ederim.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında
ĠĢbirliği AnlaĢması 19 Haziran 2014 tarihinde Ankara‟ da imzalanmıĢtır ve bahse konu anlaĢmanın 1 Nisan 2015 tarihinde Kamerun
Ulusal Meclisi Savunma Güvenlik Komisyonundan geçtiği Yaounde Büyükelçiliğimizden öğrenilmiĢtir.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Valim…
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Ġlave edeceğimiz bir konu yok Sayın
BaĢkan.
BAġKAN – Sağ olun, teĢekkür ederim.
Söz almak isteyen sayın üyemiz var mı diye bakıyorum.
Tasarının tümü üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddesini okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE KAM ERUN CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA GÜVENL Ġ K
ALANI NDA Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ ANLAġM ASI NI N ONAYLANM ASINI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 19 Haziran 2014 tarihinde Ankara‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması” nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DiĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/449) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon raporu hakkında Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Hatay
Milletvekili Fevzi ġanverdi, Ġstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Rize Milletvekili Osman AĢkın Bak‟ ın özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz lütfen pazartesi saat 17.00‟ ye kadar bize ulaĢtırsınlar.
Gündemin 12‟ nci maddesine geçiyoruz.
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12.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri
Genel Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/450)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız
Birlikleri Genel Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuri yeti
Hükümeti Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/450) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiĢtir.
Sayın Büyükelçim, buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, değerli
üyeler; Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri Genel
Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Protokol 17 Haziran 2014 tarihinde Astana‟ da imzalanmıĢtır.
Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanlığı
arasında tesis edecek iĢ birliğinin prensip ve çerçevesini belirlemek maksadıyla hazırlanan söz konusu protokol ile eğitim faaliyetlerini
planlama, koordinasyon ve icrasına iliĢkin hususlar ve tarafların görev ve sorumlulukları belirlenmektedir ve söz konusu protokolün
onay süreci Kazakistan tarafında henüz devam etmektedir.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Valim…
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Ġlave edebileceğimiz bir husus yok.
BAġKAN – Sağ olun.
Söz almak isteyen sayın vekilimiz var mı diye bakıyorum.
Tasarının tümü üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddesini okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ Ġ ÇĠ ġLERĠ BAKANLI ĞI JANDARM A GENEL KOM UTANLI ĞI VE KAZAKĠ STAN
CUM HURĠ YETĠ M Ġ LLĠ M UHAFI Z BĠ RLĠ KLERĠ GENEL KOM UTANLI ĞI PERSONELĠ NĠ N EĞĠ TĠ M VE ÖĞRETĠ M Ġ
ALANI NDA TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE KAZAKĠ STAN CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA
PROTOKOLÜN ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAI R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 17 Haziran 2014 tarihinde Astana‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel
Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Protokol” ün onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DiĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/450) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon raporu hakkında Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Rize Milletvekili
Hasan Karal, Ġstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Ġstanbul Milletvekili Serap YaĢar‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif
ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz lütfen pazartesi 17.00‟ ye kadar bize iletsinler.
Gündemin 13‟ üncü maddesine geçiyoruz, yine bir çerçeve anlaĢma.
13.- Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/451)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/451) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 29 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiĢtir.
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Ġlk sözü tekrar Sayın Büyükelçiye veriyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir Ģey?
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – TeĢekkür ederim.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢması
18 Haziran 2013 tarihinde Ankara‟ da imzalanmıĢtır.
Söz konusu anlaĢma güvenlik iĢ birliği konularında Türkiye ve Macaristan arasında yürütülmekte olan faaliyletlerin daha da
pekiĢtirilmesini amaçlamaktadır.
Macaristan DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından BudapeĢte‟ teki Büyükelçiliğimize gönderilen notayla söz konusu anlaĢmanın
Macaristan tarafında onay iĢleminin tamamlandığı öğrenilmiĢtir, bildirilmiĢtir.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Valim…
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Komisyonunuzun takdirlerine arz ederim.
BAġKAN – Tasarının tümü üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddesini okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE M ACARĠ STAN HÜKÜM ETĠ ARASI NDA GÜVENLĠ K Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ
ANLAġM ASI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 18 Aralık 2013 tarihinde Ankara‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Macaristan Hükümeti
Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢması” nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DiĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/451) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon raporu hakkında ġanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Rize Milletvekili
Hasan Karal, Ġstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Ġstanbul Milletvekili Serap YaĢar‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz lütfen 11 Ocak Pazartesi saat 17.00‟ ye kadar bize iletsinler.
Gündemin 14‟ üncü maddesine geçiyoruz.
14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/452)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senagal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında ĠĢbirliği
AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/452) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 29 Aralıkta da Komisyonumuza havale edilmiĢtir.
Sayın Büyükelçim, var mı ekleyeceğiniz bir Ģey?
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – TeĢekkür ediyorum Sayın
BaĢkanım.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senagal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında
ĠĢbirliği AnlaĢması 11 Nisan 2014 tarihinde Ankara‟ da imzalanmıĢtır.
Güvenlik Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması‟ yla Türkiye ve Senegal arasında yürütülmekte olan güvenlik iĢ birliği faaliyetlerinin daha
da pekiĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
Senegal tarafında onay sürecinin devam etmekte olduğu belirlenmiĢtir.
Takdirlerinize saygılarımla arz ediyorum efendim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Valim.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Ġlave edebileceğim bir husus yok Sayın
BaĢkanım.
BAġKAN – Tasarının tümü üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddesini okutuyorum:
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TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE SENEGAL CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA GÜVENLĠ K
ALANI NDA Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ ANLAġM ASI NI N ONAYLANM ASINI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 11 Nisan 2014 tarihinde Ankara'da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması” nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/452) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon raporu hakkında Rize Milletvekili Osman AĢkın Bak, Hatay Milletvekili
Fevzi ġanverdi, Karaman Milletvekili Recep ġeker ve Ġstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını
teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz lütfen pazartesi saat 17.00‟ ye kadar bize iletsinler.
Gündemin 15‟ inci maddesine geçiyoruz.
15.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/395)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı ĠĢbirliğine Dair Mutabakat
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/395) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclisimize sunulmuĢ, 22 Aralık 2015 tarihinde de Komisyonumuza
gelmiĢtir.
Ben sözü DıĢiĢleri Bakanlığına veriyorum.
Buyurun.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – TeĢekkür ediyorum Sayın
BaĢkanım.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı ĠĢbirliğine
Dair Mutabakat Muhtırası 3 Temmuz 2012 tarihinde Kigali‟ de imzalanmıĢtır.
Anılan anlaĢma, bölgesinde hızlı bir geliĢme gösteren Ruanda ile iliĢkilerimizin her alanda geliĢtirilmesi için bir çerçeve
oluĢturulması amacıyla imzalanmıĢtır. Bu bağlamda, siyasi, güvenlik, ekonomik, yatırım, sağlık, turizm ve eğitim gibi alanlarda iĢ
birliği tesisi öngörülmektedir. Ruanda tarafının onay süreci devam etmektedir.
Takdirlerinize saygılarımla arz ediyorum efendim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Söz almak isteyen, soru sormak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
Buyurun.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Sayın Büyükelçimiz Esenli‟ ye bir soru sormak istiyorum.
Daha önce de bu Komisyonda biz Afrika'daki birçok ülkeyle askerî ticaret anlaĢmalarını tartıĢmıĢtık. Bir taraftan, Afrika Kıtası,
malum, son derece paramparça, dünya kadar etnik, mezhepsel çatıĢmaların olduğu, son derece militarize olmuĢ bir coğrafya. Ruanda özellikle burada söz almak istedim- hani, yakın tarihte gördüğümüz büyük soykırımlara maruz kalmıĢ bir ülke.
ġimdi, bir taraftan askerî ticaret anlaĢmalarını, bir taraftan güvenlik anlaĢmalarını Afrika'daki neredeyse birçok ülkeyle
yapıyoruz. Bu konuda yani bu yoğunlaĢmanın özel bir Ģeyi var mı, DıĢiĢleri Bakanlığının bu konuda bize verebileceği daha geniĢ bir
perspektif var mı? Böyle bir sorum olacaktı.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Sayın BaĢkanım, biz ĠçiĢleri Bakanlığı
olarak müsaadenizi arz edebilir miyiz.
BAġKAN – Evet, buyurun.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Gündemimizde herhâlde bizim Bakanlıkla
ilgili bir konu kalmadı, ayrılabilir miyiz efendim Komisyondan?
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Bir sorum da kendisine vardı gitmeden önce, olur mu Sayın BaĢkan?
BAġKAN – Tabii, tabii. Ben son Ģeye bakıyorum da.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Teknik bir anlaĢma var, Yemen.
BAġKAN – O zaman biraz durmanız gerekiyor Sayın Valim.
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ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Tabii ki.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Çok kısaca ben Sayın Valimize de bir Ģey söylemek istiyorum.
BAġKAN – Tabii, buyurun.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Bakın, Sayın Valim, burada vekillerin sorularına karĢı savunmacı bir pozisyonda olmak zorunda
değilsiniz, hele hele HDP Milletvekili olmam size bu konuda böyle bir Ģeye sebebiyet vermesin. Bunu Ģunun için söylüyorum, ben size
diyorum ki: “ 20 yaĢında bir genç öldürülmüĢ.” Siz bana içinde “ münferit” kelimesi olan bir açıklamayla cevap veriyorsunuz. Ben gidip
o gencin ailesine “ Vallahi, Sayın Valim sizin çocuğunuzun ölümü hakkında „ münferit‟ dedi.” dersem bunu hakaret olarak alırlar.
Buradaki tartıĢmalarda kullandığımız dilin içindeki sembolik Ģiddeti görmemiz lazım. Ben bunu bir Ģiddet olarak gördüm. Dolayısıyla,
hiç kimsenin hayatı münferit değildir, istisna değildir. Münferit, istisna, teferruat gibi Ģeyler “ Genel çok iyi ama diğer taraftan -bu tür,
iĢte- münferit Ģeyler olabiliyor.” gibi son derece klasik, savunmacı pozisyondur. Ben doğrusu yakıĢtıramadığımı ifade etmek istiyorum.
BAġKAN – Sayın Valim, buyurun.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Sayın BaĢkanım, sayın milletvekilimizin
bu konudaki bizim çalıĢmalarımıza katkı verici yaklaĢımını memnuniyetle karĢıladığımı ifade etmek isterim. “ Münferit” kelimesini
nerede zikrettim hatırlayamadım, hangi olayla ilgili bahsettiniz, onu hatırlayamadım ama.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – “ Genel anlamda iyi ama bazı münferit olaylar var.”
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Hangisi efendim, mesela? Nerede o 20
yaĢında gençle ilgili zikrettim?
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – “ Dilo DerviĢ 20 yaĢında öldü.” dedim. Van sınırında ölen insanlar var ve sizin verdiğiniz cevap Ģu:
“ Genel anlamda çok iyi, harika bir politikamız var ama bazen münferit olaylar olabiliyor.” YanlıĢ mı anladım?
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Hayır efendim, onu ben yanlıĢ ifade ettim
olarak söyleyeyim.
HĠġYAR ÖZSOY (Bingöl) – Münferit… Bakın, bunu Ģunun için söylüyorum: Burada konuĢacağız, tartıĢacağız, ben özellikle
sonunu bekledim ki bu yasalar geçsin, tartıĢalım yani bloke etmek istemedim ama bunlar çok sıkıntılı kavramlar, sadece onu
söylüyorum. “ Münferit” diye bir Ģey yok, hele hele bu tür tartıĢmalarda lûgattan kaldırmamız gerektiğini düĢünüyorum. Bazen bir
insanın hayatıdır ama genel, sadece o değil. Festus Okey dersek, diyecekler ki “ Münferit oldu.” Afgan mültecilerin baĢına gelen dünya
kadar Ģeyi biliyoruz, her tarafa yansımıĢ, “ münferit” diyemeyiz.
Bakın, tartıĢmayı getirip burada sadece Suriye'deki mültecilere sıkıĢtırmanın bir anlamı yok. Türkiye'deki mülteci sorunu sadece
Suriyeli mülteciler değil, yeni gelen değil. Bu ülke, çok uzun zamandır hem Asya‟ dan hem Afrika‟ dan hem Orta Doğu‟ dan gelip
buradan Avrupa'ya geçmeye çalıĢan insanların bir “ crossroads” u yani buraya geliyorlar, buradan gidiyorlar. Dolayısıyla, çok samimi bir
Ģekilde, ben kaygılıyım, önümüzdeki dönemde bunlar daha da artacaktır.
Bakın, öyle diyorsunuz, 2013 yılında geçirilen yasada, mesela, Avrupa'dan gelen mültecilere “ full” veriyoruz değil mi ama
diğerlerine koĢullu veriyoruz. Müslüman ülkelerden gelsin, koĢullu verelim onlara ve Avrupa'nın dayatmalarıyla, baskılarıyla biz bunu
yapıyoruz. Türkiye'ye mülteci krizini havale ettiler, “ Alın, yükünü taĢıyın.” dediler ve biz de bir Ģekilde onlarla olan münasebetlerimiz
meselesiyle… Türkiye mülteciler konusunda, evet, çok büyük bir yük altında, çok zorlanıyor, ekonomik olarak zorlanıyor, psikolojik
olarak zorlanıyor, toplumsal doku olarak zorlanıyor. Gidin Antep‟ e, ġırnak‟ a, Hatay‟ a, görürsünüz zaten. Fakat, bütün bunlara rağmen,
hepsini de anlamakla birlikte Ģu mülteciler meselesini çok daha derli toplu, etraflı bir Ģekilde önümüzdeki dönemde bizim de ele
almamız gerekiyor, ne yapacağız? Dolayısıyla yani 10 kiĢi olur, 20 kiĢi olur, 30 kiĢi olur, burada mesele sayı değil çünkü münferitlik
istisnadır, bunlar hep sayı meselesidir ama insan hayatıdır en nihayetinde bunlar. Bazen bir olayın kendisi bile dünya kadar değiĢiklik
yapmamıza sebebiyet verebilir, olabilir bu tür Ģeyler. O açıdan, kullandığınız dili bir Ģiddet dili olarak gördüğümü ifade etmek
istiyorum.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Efendim, Ģunu rahatlıkla ifade edebilirim:
“ Münferit” kavramını o anlamda, anladığınız anlamda kullanmadım, kullandığımdan da emin değilim yani belki tutanaklardan çıkartılır
ama Ģunu rahatlıkla söyleyebilirim…
BAġKAN – Tutanağa gerek yok, kullanıldı yani açıklamanızı yapın.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI MEHMET TEKĠNARSLAN – Biz “ Bir insanı öldüren bütün insanlığı
öldürmüĢ sayılır.” inancını, felsefesini, düĢüncesini hayatına yansıtmaya çalıĢan insanlarız ve bunu uygulamalarımıza da icraatımıza da
yansıtırız.
Diğer taraftan, efendim, Ģunu rahatlıkla söyleyebilirim: Mültecilerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı icraatların tamamı
savunulması zorunda kalınan değil, övülmesi gereken icraatlardır. Dolayısıyla, ben burada sizlerin konuya bakıĢına iliĢkin siyasi asla
bir yaklaĢımda bulunmam, mensup olduğunuz örgüte, partiye iliĢkin de herhangi bir yaklaĢımda bulunmam ama Bakanlığımızın
icraatlarını tabii ki yürütme organının buradaki temsilcisi olarak da aktarmak zorundayım, sorduğunuz sorulara da çerçevesinde cevap
vermek zorundayım. Kullandığım dilin Ģiddet dili olduğunu kabul etmem mümkün değil. ġiddetle ve Ģiddet diliyle, Ģiddetle
yaĢayanlarla en fazla mücadele yürüten Bakanlığın MüsteĢar Yardımcısı olarak Bakanlığımızın politikası hukuk çerçevesinde neyse biz
onu aktarırız. Siyasi tartıĢmalara da girmem. On iki yıldır bu Meclis çatısı altında bu tür komisyon çalıĢmalarında bulunan biriyim.
Kullanacağım dili de, konulara yaklaĢımımı da, konumumu da bildiğim kanaatindeyim.
Arz ediyorum.
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Ġzninizi alabilir miyim efendim, bizim bitti herhâlde.
BAġKAN – Tabii, siz buyurun, ayrılabilirsiniz.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, değerli
üyeler; Afrika açılım politikamız çerçevesinde Afrika ülkeleriyle her alanda iliĢkilerin geliĢtirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu amaçl a
da her türlü hukuki altyapının tamamlanması için Afrika'daki her ülkeyle anlaĢma imzalamaktayız.
Ruanda bağlamında, sayın milletvekilimizin belirttiği gibi, 1994 yıllarında tabii Ruanda‟ nın çok içler acısı bir süreci var ve bu
bağlamda tabii Hutu ve Tutsi grupları arasındaki çatıĢmaların sonunda bugün ortaya çıkan durum nispi olarak daha iyidir ve bugün
Ruanda Afrika içerisinde en hızlı büyüyen ülkelerden bir tanesidir. Kigali Büyükelçiliğimiz Aralık 2014 tarihinde faaliyete geçmiĢtir ve
çok yönlü olarak bu ülkeyle de iliĢkilerimizi geliĢtirme gayreti içerisindeyiz. ĠĢte, bu hedefin bir parçası olarak da bugün takdirlerinize
sunulan anlaĢmanın imzalandığını hatırlatmak istiyorum.
Saygılarımı sunarım efendim.
BAġKAN – Buyurun.
CEMALETTĠN KANĠ TORUN (Bursa) – HiĢyar Bey'in söz konusu ettiği Ģeye kısa bir açıklama yapayım.
Birincisi, Afrika 1980‟lerdeki ve 1990‟ lardaki iç savaĢları büyük ölçüde aĢtı. ġu anda aktif iç savaĢı yok. Orta Afrika
Cumhuriyeti‟ nde ortalık biraz yatıĢtı. Onun haricinde, iĢte, doğuda ve batıda birer terör örgütünün ağırlıklı etkisi var ama iç savaĢ
düzeyinde Orta Doğu'dan çok daha iyi durumda. Bu eğitim anlaĢmaları da bir anlamda devletlerin bu anlamdaki yani iç savaĢların
önlenmesine katkıda bulunacak Ģeyler.
Ruanda‟ ya gelince, Ruanda gerçekten bir baĢarı hikâyesi yani soykırımı atlatıp Ģu anda hem kalkınma hızı hem de ülke içinde bu
konunun aĢılmasına yönelik kendi içinde kurduğu komisyonlarla vesairelerle bu konuyu aĢmıĢ ve Ģu anda birçok açıdan da Afrika‟ nın
baĢarı hikâyesidir. Onu söylemek istedim.
TeĢekkürler.
BAġKAN – Tasarının tümü üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ Ġ LE RUANDA CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA KAPSAM LI
Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ NE DAĠ R M UTABAKAT M UHTI RASI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN
TASARI SI
MADDE 1 – (1) 3 Temmuz 2012 tarihinde Kigali‟ de imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Raunda Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Kapsamlı ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü redaksiyon yetkisi kapsamında oylarınıza sunacağım. Zira, Sayın Büyükelçim, 1‟ inci maddede ülke adında
hata var, tashih var, Ruanda “ Raunda” diye, basit bir tashih ama. Bir de gündemin 3‟ üncü sırasında yer alan anlaĢmanın da imza tarihi,
anlaĢmanın metni ve tasarının 1‟ inci maddesinde farklı olarak, yer değiĢtirmiĢ olarak var. Yani, Bakanlık daha sonraki Ģeylerde bunlara
dikkat ederse iyi olur. Daha sonra hukuki sorun çıkmasın.
Tasarının tümünü redaksiyon yetkisi kapsamında oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/395) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon raporu hakkında ġanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Rize Milletvekili
Hasan Karal, Ġstanbul Milletvekili Serap YaĢar ve Ġstanbul Milletvekili Azmi Ekinci‟ nin özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz pazartesi 17.00‟ ye kadar lütfen bize iletsinler.
Sabırlarınıza teĢekkür edip son maddeye geçiyorum.
16.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/416)
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ĠĢbirliği AnlaĢmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/416) esas numaralı Tasarı, 3 Aralık 2015 tarihinde Meclise sunulmuĢ ve 25 Aralık 2015 tarihinde bizlere havale edilmiĢtir.
Sayın Büyükelçim, buyurun, kısaca alalım.
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DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – TeĢekkür ederim Sayın
BaĢkan.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; söz konusu anlaĢma 20 Ekim 2012 tarihinde Sana‟ da imzalanmıĢtır.
Anılan anlaĢmanın amacı, iki ülke arasındaki tarihî iliĢkileri yeniden canlandırmak, mevcut ticaret hacminin geliĢtirilmesiyl e
vesilesiyle ülkelerin kalkınmasına katkı sağlamak ve kültürel bağların canlandırılması aracılığıyla dostluk iliĢkilerini daha da
artırmaktır.
AnlaĢma, Yemen Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıĢtır.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Söz almak isteyen arkadaĢımız var mı diye bakıyorum.
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, Yemen tarafı anlaĢmayı imzalamıĢ ama Ģu anda Yemen‟ deki durum tam
olarak nedir yani orada fiilî bir hükûmet var mı? Çünkü bir iç çatıĢma süreci yaĢanıyor.
Ġkincisi, bu tür anlaĢmaların uygulayıcısı olarak biz neden TĠKA‟ yı iĢaret ediyoruz? AnlaĢma metninde de var, anlaĢmanın
yürütülmesinden sorumlu olan taraf TĠKA, neden TĠKA söz konusu?
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, öncelikle
Yemen‟ in tabii ki huzur, barıĢ ve güvenlik ve istikrarı bizim için son derece önemli. Yemen‟ de bugüne kadar uzlaĢıya destek verdik. En
baĢından beri sorunların siyasi diyalog yoluyla ve meĢru devlet makamlarına saygı temelinde çözümünü savunduk. 25 Mart tarihinde
Yemen CumhurbaĢkanın talebi üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından Yemen‟ in ve Yemen halkının kaos, iç
savaĢ ve bölünme tehlikesinden kurtarılması amacıyla baĢlatılan askerî operasyona da desteğimizi açıkladık. BirleĢmiĢ Milletler
Güvenlik Konseyi‟ nin Hutilerin güç kullanarak ele geçirdikleri yerlerden çekilmelerini öngören 14 Nisan 2015 tarihinde kabul edilen
2216 sayılı Karar‟ ın uygulanması gerektiğini düĢünüyoruz. BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreterinin Yemen Özel Temsilcisi öncülüğünde
Yemen‟ deki soruna siyasi bir çözüm bulmaya yönelik sürdürülen çabaları da desteklemekteyiz.
Bu çerçevede, BirleĢmiĢ Milletler himayesinde Yemenliler tarafından 15 ve 20 Aralık 2015 tarihlerinde Ġsviçre‟ nin Biel Ģehrinde
gerçekleĢtirilen görüĢmeleri soruna siyasi bir çözüm bulunması yönünde önemli bir geliĢme olarak değerlendiriyoruz.
15 ve 20 Aralık görüĢmelerinin sonucunda BirleĢmiĢ Milletler tarafından olumlu olarak dile getirilebilecek hususlar ve
kazanımlar Ģöyledir: SavaĢan tarafların ilk defa yüz yüze bir masa etrafında oturtulabilmesi sağlanmıĢtır. Ġhlallere rağmen bir ateĢkes
ilan edilmesi ve genel anlamda sürmesi sağlanmıĢtır. Ġki tarafın askerî yetkililerini içerecek ve BM adına Lübnanlı General Salim‟ in
gözeteceği bir ateĢkes komitesi kurulmasında mutabakata varılmıĢtır. Ġnsani yardımların önündeki engellerin kaldırılması için bir
mekanizma kurulması yönünde ilerleme ve Taiz‟ e insani yardım yapılmasına izin verilmesi sağlanmıĢtır. Tarafların, görüĢmelere 14
Ocak tarihinde devam etme kararı aldıklarını da bu vesileyle kayıtlara geçirmek istiyorum. Yakalanan bu olumlu havanın ve sağlanan
ateĢkesin Yemen‟ deki kaygı verici insani durumun iyileĢtirilmesi için de bir fırsat teĢkil etmesi ve uluslararası toplumun bu ülkeye
yönelik yardımlarını artırması gerektiğini de düĢünmekteyiz.
OĞUZ KAAN SALICI (Ġstanbul) – Neden TĠKA?
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın Milletvekilim,
öncelikle TĠKA‟ nın, malum, bu bölgede yani geniĢ coğrafyada, bugün küresel manada çok büyük bir birikimi var. Tabiatıyla bir de
altyapısı olarak, tecrübesi olarak bölgeyi tanıması ve projelerin en hızlı ve en tesirli Ģekilde hayata geçirilebilmesi için en birikimli
kuruluĢumuz olduğu için.
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim efendim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Teknik iĢbirliği zaten TĠKA kavramsallaĢtırması için…
BaĢka söz isteyen arkadaĢımız var mı diye bakıyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1‟ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKĠ YE CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ VE YEM EN CUM HURĠ YETĠ HÜKÜM ETĠ ARASI NDA TEKNĠ K Ġ ġBĠ RLĠ ĞĠ
ANLAġM ASI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠ R KANUN TASARI SI
MADDE 1– (1) 20 Ekim 2012 tarihinde Sana‟ da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Teknik ĠĢbirliği AnlaĢması” nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 2– (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
MADDE 3– (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
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DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanlığına
(1/416) esas numaralı Kanun Tasarısı‟ nın Komisyon raporu hakkında Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Rize Milletvekili
Hasan Karal, Ġstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve Ġstanbul Milletvekili Serap YaĢar‟ ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif
ederim.
Taha Özhan
Malatya
DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı
BAġKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Muhalefet Ģerhi olan vekillerimiz lütfen pazartesi saat 17.00‟ ye kadar bize iletsinler.
Sayın vekiller, kıymetli Hükûmet temsilcimiz Sayın Büyükelçi; sabrınız için teĢekkür ediyorum.
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇĠ MURAT SALĠM ESENLĠ – Sayın BaĢkanım, özür
dilerim, toplantıyı kapatmadan önce, eğer bir konuda bilgi sunabilirsem…
Geçen hafta baĢında MüsteĢar Yardımcımız Levent Murat Burhan‟ ın katılmıĢ olduğu bir toplantı sırasında kendisine Habur Sınır
Kapısı‟ ndaki son dönemle ilgili bir soru yöneltilmiĢ. Onunla ilgili cevabı alıp almadığınızı teyit edebilirsem…
BAġKAN – Dağıttık onu Sayın Büyükelçim, dağıttık.
TeĢekkür ediyoruz.
DıĢiĢleri Komisyonunun 26‟ ncı Yasama Dönemi Birinci Yasama Yılı 9‟uncu Toplantısını kapatıyorum.
Bir sonraki toplantımız 13 Ocak 2016 ÇarĢamba günü olacak.
Tekrar sabrınız için teĢekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 12.50

