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24 Mart 2016 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.01
BAŞKAN: Taha ÖZHAN (Malatya)
BAŞKAN VEKİLİ: Cemalettin Kani TORUN (Bursa)
SÖZCÜ: Sena Nur ÇELİK (Antalya)
KÂTİP: Hasan Basri KURT (Samsun)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayımız vardır.
Dışişleri Komisyonunun 26’ncı Yasama Dönemi Birinci Yasama Yılı 22’nci Toplantısını açıyorum.
Bütçe görüşmelerinden dolayı kısa bir aramız oldu. Maalesef bu kısa arada da ülke gündemi ağırlıklı olarak terör meselesi
üzerinden canımızı yakacak bir şekilde hepimizi meşgul etti, meşgul etmeye de devam ediyor. Bu hafta içinde Brüksel’de yaşanan
saldırılarla da terör kirli yüzünü bir kez daha gösterdi ve “iyi terörist-kötü terörist”, “kullanışlı terörizm-kullanışsız terörizm” tariflerinin
ya da yaklaşımlarının aslında ne kadar anlamsız ve can yakıcı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Ben, şahsım adına, en azından bu
acılar yeterince bir travmaya yol açtığı gibi bundan sonra bu türden tariflere eğilim gösterme anlamında yeni bir ciddiyet safhasına
geçilir diye ümit ederim ve en azından kendi ülkemiz ve memleketimiz açısından bu can yakıcı sürecin bir an önce durmasını ümit
ederim.
Bugün, kıymetli arkadaşlar, on beş tane uluslararası anlaşmayı görüşmeyi planlıyoruz.
Gündemin ilk sırasında çocuk haklarına dair bir sözleşme var, ardından Belarus’la imzalanan bir anlaşmamız var. Ardından
Sırbistan’la imzalanan, daha sonra Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Protokol var.
Beşinci sırada Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi Ek Protokolü bulunuyor. Hemen ardından İsveç’le imzalanan bir
anlaşma var. Gündemin yedinci sırasında İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti arasında Viyana’da Uluslararası Göç
Siyasaları Geliştirme Merkezi Kurulmasına dair bir kanun tasarısı var. Gündemin sekizinci sırasında Cibuti ile imzalanan güvenlik iş
birliği anlaşmamız var. Ardından Gambiya’yla imzalanan, daha sonra Gine-Bissau’yla imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmaları var.
Yine aynı şekilde Gabon ile, Kongo ile, Fildişi Sahili ile, Uganda ile imzalanan güvenlik iş birliği anlaşmaları var.
Gündemin son sırasında da Bosna-Hersek’le imzalanan geri kabul anlaşması yer almaktadır.
Ben, bu aşamada, basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve gündemin birinci maddesine hızla geçiyorum.
II.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/322)
BAŞKAN - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/322) esas numaralı Tasarı 3 Aralık 2015 tarihinde Meclise sunulmuş, 11 Aralık 2015 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiştir.
Ben yine sözü hemen Sayın Sinirlioğlu’na vermek istiyorum.
Hoş geldiniz Sayın Büyükelçim.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bu söz konusu anlaşma, protokol, mağdur olduğunu iddia eden çocuğa veya yasal temsilcisine BM Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme ve Ek Protokollerinde kayıtlı herhangi bir hakkın taraf devlet tarafından ihlal edildiği iddiasıyla iç hukuk yollarının
tüketilmesi hâlinde BM Çocuk Hakları Komitesine bireysel başvuruda bulunma yetkisi tanımaktadır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Adalet Bakanlığından Selahaddin Bey, buyurun.
ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SELAHADDİN MENTEŞ – Sayın Başkanım, saygılar sunuyorum.
Başkanımızın, Sayın Büyükelçimizin görüşlerine ilave edecek bir hususumuz yok.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bu da 24’üncü Yasama Döneminden bugüne gelen bir tasarı.
Söz almak isteyen arkadaşımız var mı?
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Bir dakika Oğuz Bey.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Sayın İnce…
Kusura bakmayın, sizi böyle çok dışişleriyle beraber gördüm de buradan.
Buyurun.
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI RECEP İNCE – Sayın Başkanım, önce
saygılar sunuyorum.
Biz Dışişleri Bakanlığımızın görüşüne katılıyoruz efendim. İlave edecek bir husus bulunmamaktadır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Oğuz Bey, buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, son bir haftadır özellikle Türkiye gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden
Karaman’da yaşanan taciz olayları gündemde, dün de Mecliste uzun uzun konuşuldu. Dün bir talihsizlik son dakikada dört siyasi
partinin o konuda bir uzlaşmaya varmasıyla -muhtemelen bugün düzeltilecek- Meclis, çocuklara ilişkin taciz konusunda bir araştırma
komisyonu kurulacak.
Şimdi, bu sözleşmeyle ilgili, daha doğrusu Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu burada olduğu için, özellikle Aile
Bakanımızın son dönemde yapmış olduğu bu konuyla ilgili talihsiz bir açıklama var. Şimdi, mesele şöyle bir noktaya doğru getirilmeye
çalışılıyor: Ortada tacize uğradığı kuvvetle muhtemel çocuklarımız var. Sayının 45 olduğu söyleniyor, ama bunların en az 10 tanesiyle
ilgili iddianamede ifadeler var ve bu çocuklarımız bir şekilde -tabii henüz mahkeme aşamasında olacağı için o konuyla ilgili belki çok
detaylı karar ifade eden bir şey söylemek doğru değil ama- ifadelerinde taciz ettiğini söyleyen kişinin de itirafı var.
Şimdi, tartışma şuradan yürüyor: Bunun Ensar Vakfına ait yurtta ve evlerde ya da KAİMDER’in -yani Karaman Anadolu İmam
Hatip Lisesi Mezunları Derneği- evlerinde ya da yurdunda olması üzerinden giden bir şey var, bir tartışma var. Şimdi, bir kere
tartışmayı buradan çıkarmak lazım. Yani bu tartışma, meselenin nerede olduğuyla alakalı değil, “Çocuklara taciz oldu mu olmadı
mı?”yla alakalı. Meseleyi olayın bulunduğu yerle alakalı bir tartışmaya tek başına dönüştürdüğümüz zaman, o zaman, o vakıfları, o
dernekleri koruma içgüdüsüyle hareket eden bir siyasi tavır ortaya çıkıyor. Bu, işin içeriğini ortadan kaldırıyor, zayıflatıyor ve aslında,
bütün ülkemizde yaşayan çocuklara karşı işlenen suçların ortaya konmasını engeller bir tavra doğru götürüyor. Ama öbür taraftan da
şöyle bir sosyolojik gerçeğimiz var: Örneğin işte Ensar Vakfı ya da imam hatip lisesi mezunlarının -adı KAİMDER olur, başka bir yer
olur- kurmuş oldukları bir sürü dernek var, onlar yurtlar açıyorlar, Türkiye'de yurt açmak İslami geleneğin ya da sağ siyasetin çok eski
bir örgütlenme tarzıdır. Aileler çocuklarını oraya gönderdikleri zaman, millî ve manevi değerlere ya da kendilerinin de sahip olduğunu
düşündükleri dinî değerlere uygun bir yere gönderdiklerini varsayarak gönderirler; doğrudur, yanlıştır -ben bu kanaatte değilim- o ayrı
hikâye ama ailelerdeki genel duygu budur. Dolayısıyla, ailelerdeki duygu bu olunca ve bu çocuklar orada taciz edilince, çok daha
vahim bir durumla biz karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu şunun gibi: Hırsızlık suç mudur? Evet suçtur, adi bir suçtur. Ama onu dinî
kanaat önderi olduğu düşünülen birisi yaparsa normal suç olmanın ötesinde çok daha büyük, ağır bir vicdani yara açar toplumda;
örneğin bir din görevlisi yaparsa, örneğin bir vaiz yaparsa, bir imam yaparsa.
Şimdi, benzer bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla, bu meselenin derinliğine araştırılabilmesi için ve Türkiye'nin de,
önümüzdeki bu imzalamış olduğumuz bu güzel sözleşmeler varken, kendi ülkemizde en azından -bunu tabii Aile Bakanlığı açısından
söylüyorum- Sayın Bakanımızın da bu konuyu “Bir kere olmuş bir şey, bu, hani, o vakıfları ya da o dernekleri zan altında bırakmaz.”
gibi maalesef talihsiz -bildiğim kadarıyla kendisi de anne- bir açıklamayı ortadan kaldırmak gerekiyor, yapacağımız işlerle beraber
bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Çünkü bir kere olmamış, 45 kere olmuş, aynı kişi 45 çocuğu taciz etmiş. Hayvan pornoları söz
konusu, onlara gösterildiği söz konusu. Bir mekân söz konusu değil, bir çocuk söz konusu değil, birçok kez söz konusu.
Şimdi, savunmalardan bir tanesi şu: Bu kişinin zaten vakıfla bir alakası yoktu. O kişiyi alıp vakfın eğiticisi olarak o çocuklarla
muhatap ederken her şey güllük gülistanlık, suç işlediği zaman vakıfla bir alakası yoktu. Bu, samimi bir şey değil. Bunu, Sayın Bakan
söylediği için söylemiyorum. Bunu, vakıf yöneticileri söylediği için söylüyorum.
Şimdi, bizim şundan sıyrılmamız lazım, bu konuda bir iki yüzlülükle karşı karşıyayız biz maalesef. Bundan sıyrılmamız lazım.
Hangi çocuğumuz, nerede olursa olsun -devlet yurdunda, özel yurtta, özel yurtta, evde, pansiyonda, başka bir yerde, yetimhanede,
Çocuk Esirgeme Kurumunda, nerede olursa olsun- o çocukların daha siyasi düşünceleri bile yok arkadaşlar ki biz bu işler üzerinden
siyasi bir tartışmaya giriyoruz, hiç anlamı olan bir şey değil. Vahim olan tarafı şu: O aileler, çocukları, gerçekten, kendi değerlerine
uygun bir tarzda yaşasınlar ya da eğitim alsınlar diye gönderdi ve orada suistimal edildiler. Bu, var olan sorunu birkaç kat daha sıkıntılı
bir hâle getiriyor ve bence, bu konunun, özellikle -yani Türkiye'nin yakıcı bir konusu, bugünün de konusu değil- bugün böyle bir
örnekle tekrardan Türkiye gündemine girmiş olması üzücü ama bugünün konusu da değil. Türkiye'de, maalesef, aile içi ilişki (ensest),
çocuk tacizi toplumda çok fazla konuşulmayan, üstü kapatılan ama maalesef yaşanan bir gerçek. Bunu ifade etmek istedim.
Hepinize teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ederim.
Söz almak isteyenler var herhâlde.
Buyurun Sayın Kavakcı.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Tabii, böyle bir olay bir vahşet. Demin Sayın Oğuz Kaan Salıcı Milletvekilimiz ifade ederken, evet vakıf ve dernekleri koruma
amaçlı da bir hareket olmamalı, karalama amaçlı da olmamalı. Hani, baştan başladığım için bu noktadan başlıyorum, öyle not aldım.
Bu, hangi gelenekten gelirse gelsin, kaç çocuk olursa olsun yani 1, 5, 45, 10 hiç fark etmez, 1 tek evladımıza bile yapılması kabul
edilemeyecek bir şey ve en ağır şekilde… Ben, gerekirse, hani, bu noktada, uygunsa, idam cezasının bile kaldırılmasının gerektiğini
düşünen bir insanım, Avrupa Birliği uyum şeysine uymasa bile, o kadar net söylüyorum, kabul edilemeyecek bir şey. Ama şunu
söyleyemeyiz, yani deminki ifadeyi de kabul etmem mümkün değil. Belki muhafazakâr düşünceyi destekleyen bir kız annesi olarak
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şunu da desteklemem mümkün değil: Her kesimden ideolojik dernekler, yurtlar var, biliyoruz birçok derneğin adı farklı kesimlerden de
benim de aklıma geliyor. Sadece muhafazakâr kesimde olan bir şey değil. Bu derneklerin açılması evlatlarımıza kendi zihniyetimize
uygun, dünya görüşümüze uygun yerlere göndermeyi istememiz gayet normal bir şey. Ama, bu, her yerde olabilen bir şey ve asla kabul
edilemeyecek bir şey. Bunun, ben, afişe edilmesi, net bir şekilde yapan kişilerin cezalandırılması taraftarıyım, ama, aynı şekilde, çok
güzel hizmet yapan birçok dernek de var. Ensar Vakfının ve başka vakıfların çok güzel hizmet yapan, vazife yapan şubeleri de var,
onları da karalamamamız gerektiğini düşünüyorum ama böyle bir şey asla kabul edilemez.
Ben, sonunda bir mutabakat sağlandığı için biraz daha içimdeki yangın azalmış durumda, onu da ifade etmek istiyorum. Bir tek
çocuğa bile yapılması kabul edilemez. Bizim bunun üzerine gitmemiz lazım hep beraber.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Şeker.
RECEP ŞEKER (Karaman) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Karaman Milletvekili olmam dolayısıyla bu konu beni çok
daha derin üzdü ve özellikle bu konuları konuşurken, telaffuz ederken burada “Karaman” kelimesinin geçmemesi, vakıfların ve
çocukların, mağdurların isminin geçmemesi gerçekten önemli diye düşünüyorum, çünkü burada suçu yapan bir kişi ama burada mağdur
olan o çocuklar, o çocukların aileleri, Karaman ve ilgili ismi geçen dernekler. Burada bunlar mağdur durumunda. Kesinlikle suçu yapan
cezası neyse en sonuna kadar -ben de Ravza Hanıma katılıyorum- gerekirse idam suçuyla da dahi yargılansın. Bunun bu suçu
işlemesinde başka sebeplerle iştirak olanlar varsa onlar da cezasını çeksin, ama bu vesileyle bir kurumu, vakfı, derneği, Karaman’ı
gündeme getirerek bunları menfi manada bir propagandaya dönüştürmekte de siyasi etik olmadığını düşünüyorum. Bu konuya özellikle
hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.
45 olayıyla ilgili olarak da Sayın CHP Genel Başkan Yardımcımız ve 4 tane CHP milletvekili Karaman’a da geldi, onlar da
bizzat beyanında belirttiler ki 45 çocuk diye bir şey yok, hatta 35 çocuk para verilerek ifadelerini geri çektiler gibi birtakım söylentiler
de var, böyle bir şey de yok. 10 çocuk üzerinde bir konunun olduğu ama bunun kaç tanesinin istismara muhatap olduğuyla ilgili
soruşturmanın gizliliği dolayısıyla herhangi bir bilgi de yok. Soruşturmanın gayet şeffaf bir şekilde yapılması, ülkenin, Karaman’ın ve
çocukların da mağduriyetinin önlenmesi adına önemli olduğunu düşünüyorum.
Bu komisyonun kurulmasını destekliyorum. Cezası gerekenlerin en ağır cezayı almasını, ne gerekirse yapılmasını -Meclis olarak
da- desteklediğimi belirtiyorum ve sizlerden de ricam konuşmalarımızın vakıf, dernek veya ilden daha ziyade bu suçun çocuklarımızın
geleceği açısından önemine vurgu yapmak üzerine kurulması gerektiğini düşünüyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Küçükcan.
TALİP KÜÇÜKCAN (Adana) – Evet, ben de diğer arkadaşlarım gibi çocuklara yönelik bu istismar günahını ya da barbarlığını
kınıyorum. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dine, hangi mezhebe, hangi görüşe mensup olursa olsa
çocukların bu şekilde istismarı asla ve asla kabullenilemez ve en şiddetli bir şekilde cezalandırılmalı. Sadece çocuğa tacizde bulunan
değil, eğer varsa ihmal, şikâyetlerden sonra denetim eksiliği gibi konular, bunlar da elbette göz önünde bulundurulmalıdır. Sorumlu
olan herkes zincirleme bir şekilde cezalandırılmalıdır. Ancak, bu yapılırken, sosyal yardımlaşma kurumlarını, kurumların bizatihi
kendilerini yıpratmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ister muhafazakâr olsun, ister seküler kesimden olsun, ister liberal kesimden
olsun bu sosyal yardımlaşma kurumları devletin yetmediği, devletin imkânlarının kısıtlı olduğu yerlerde, toplumun özellikle belirli
kesimlerine -daha yoksul, belki daha ihtiyaç sahiplerine- çok ciddi yardımlar yapıyorlar. Bunlar, eğitim, kültür, barınma gibi konulardır.
Dolayısıyla, bu, sosyal yardımlaşma ruhunu zedeleyici, sosyal sosyal yardımlaşma kurumlarını itibarsızlaştıracak bir şekilde değil, ama
gerçekten de çocuk istismarını ve buna benzer işte “pornografi, sosyal medya, İnternet” gibi sahalarda biraz denetimi artırıcı, daha geniş
kapsamlı bir politika üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Yani, şehirler, isimler, vakıflar, bu anlamda tek tek önemli değil ama
çok daha geniş kapsamlı, bunlar bizim için belki de uyarıcı sinyaller, o nedenle, ben, bu bağlamda, İnternetin, sosyal medyanın çok
daha sıkı bir denetim altlına alınmasını… Çünkü bunlar üzerinde çok ciddi bir şekilde çocuk istismarları söz konusu, sadece bu
vakıfların yurtlarında kalanlar değil. Bu genel çerçevede, ben, muhalefet partilerinin de, iktidar partisinin de aynı düşündüğünü, aynı
yerde olduğunu düşünüyorum çocuklarımızın korunması söz konusu olduğunda. Bunu bir siyasi çekişme malzemesi yapmamak
gerektiğini, polemik yapmamak gerektiğini düşünüyorum. O nedenle, ortak bir akılla çocuklarımızın daha iyi bir şekilde korunması,
ama bu yapılırken de çocuklara, gençlere, kadınlara çeşitli şekillerde hizmet sunan vakıfların, derneklerin, kurumların da desteklenmesi
gerektiği kanaatindeyim.
Teşekkür ediyorum.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Tekrar şey yapmadan…
Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, değerli arkadaşlar, ben Adıyamanlıyım. Adıyaman son dönemlerde, maalesef,
oradaki IŞİD yuvalanmasıyla çok sık gündeme geldi. Ben bundan büyük üzüntü duyuyorum. Bu, gerçeği değiştirmiyor. Yani orada bir
“İslam kahvehanesi” adında bir yer açıldığı, güzel dinimizin ismini de kirleten bir işlev gördüğü, oradan canlı bombalar yetiştirildiği,
bunların Suriye’ye gittiği, geldiği, vesaire bu gerçeği değiştirmiyor. Tabii kimse “Karaman” derken hani Karamanlıları töhmet altında
bırakmak için ifade etmiyor. Yani bunu aklından geçiren herhangi birisi varsa o gerçekten büyük bir zafiyet içindedir. Ya da burada adı
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geçen Ensar Vakfı ve işte KAİMDER’i zor durumda bırakmak için ya da o kesim, o dernekleri ya da o vakıfları sahiplenen, samimi
şekilde oraya sahip çıkan kesimleri rencide etmek için bunu yapanlar varsa, onu ayırmak lazım. Bu, çünkü, siyasi bir mülahazadır ve o,
aslında, şu konuşmuş olduğumuz çerçeveye ve çocukların istismarının kendi ülkemizde önlenmesine karşı olan tutumumuza çok da
fazla hizmet etmez. Yani ben bunu şey yaparak söylüyorum, bunu ayırarak söylüyorum. Zaten konuşmanın başında 45 çocukla ilgili
iddia var ama, 10 çocukla ilgili konu iddianameye yansımış ki bizim, Sayın Vekilimizin de belirttiği gibi oraya Cumhuriyet Halk
Partisinin bir heyeti gitti ve o heyetteki arkadaşlar bu konularla ilgili olaya şahit oldu.
Şimdi, ihtiyaç duyduğumuz nokta şu: Kendisini muhafazakâr olarak tanımlayan arkadaşların da bir savunma refleksine
girmemesi gerekiyor bu konuda, esas ihtiyacımız olan nokta bu. Yani bir yandan oradaki dernek ya da vakıfların aidiyetleri itibarıyla
muhafazakâr ya da daha dindar kesimlerden olmasından dolayı bir saldırı altında kalmaması, yani sadece kimlikleri dolayısıyla saldırı
altında kalmaması gerekiyor. Beceriksizlikleri itibarıyla saldırı altında kalabilirler, ihmalleri varsa saldırı altında kalabilirler. Gerekli
denetimler yapıldıktan sonra, sadece Karaman’da değil, Türkiye'nin kaç tane noktasında yurtları, evleri, vesairesi varsa buna benzer
olaylar eğer oralarda da yaşanıyorsa ya da yaşanma ihtimali varsa onunla ilgili gerekli kovuşturmaya uğrayabilirler. Yüreğim hiç
acımaz ama sadece siyasi görüşlerinden dolayı hedef alınıyor olmaları doğru değil, sadece siyasi görüşlerinden dolayı savunulur
durumda olmaları da doğru değil. Yani ortada böyle bir yanlışlık var. Bu yanlışlığın ortadan kaldırılabilmesi için -tabii sadece Ensar
Vakfı için değil, Ensar ve KAİMDER’in isimleri bu son olayla gündeme geldi- adı gündeme gelmeyenler, şu anda bilinmeyenler,
bununla ilgili yeterince, derinlemesine bir araştırma yoksa -örnek Çocuk Esirgeme Kurumu, çok eskiden beri dönem dönem Çocuk
Esirgeme Kurumunda bu tür vakalarla ilgili iddialar ortaya çıkar- buralarda gerekli şeylerin de yapılması gerekiyor, denetimlerin
yapılması gerekiyor.
Bir başka şey de, bir başka nokta da: Bizim ülkemizde -sizlerin de yaşı müsait- üniversite yıllarınızda ya da lise yıllarınızda o
evlere gitmiş gelmişliğiniz olabilir, kalmışlığınız olabilir. Bir zamanlar adı Işık evleriydi, Nur evleriydi, başka evlerdi. Bunlar
kontrolsüzdür, bir yurt değildir, bir vakfa, bir derneğe bağlı değildir, ağabeyler gelir ders verir, yardımcı olur. Bu gerçeği de gözden
kaçırmamak gerekiyor arkadaşlar. Kontrollü olan yerlerde bir taciz, istismar, tecavüz vesaire filan olduğu zaman ortaya çıkarma
ihtimali vardır, -olmamasını temenni ederiz- ama kontrolsüz olan yerlerde toplumun da baskısıyla, yani mahalle baskısıyla bunların
ortaya çıkarılma ihtimali neredeyse yoktur, yoktur. Şimdi, bunu da göz önünde bulundurmak ve meseleye bu açıdan da bakmak
gerekiyor. Onun için, benim, ilk konuşmamda hani “Hırsızlık bir günahtır ama bunu bir dinî kanaat önderi yaparsa, ya da suçtur ama
kanaat önderi yaparsa toplumda daha büyük bir vicdani yaralamaya yol açar.” ifadelerimdeki neden oydu, yani meseleyi biraz daha
açmak için söyledim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ederim.
Daha fazla uzatmak için değil ama, vakfın yöneticisi bir röportaj verdi, detaylıca bir şey, uzunca böyle, okudunuz.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Okudum.
BAŞKAN - Yani burada çok açık bir şekilde meseleyle yüzleşeceğini, hiçbir şekilde böyle bir özür dileyici pozisyona
düşmeden, savunmacı pozisyonuna da düşmeden. Başkanlığın gösterdiği bu özgüveni ve cesareti bence herkes göstermeli. Dün
Mecliste ortaya çıkan tablo da inşallah buna biraz yardımcı olur. En son dile getirdiğiniz “Siyasi görüşünden dolayı ne yerelim ne
mahkûm edelim.” çizgisi de inşallah hâkim olur, ama şu da bir gerçek: Kayıt altına, kontrol altına girdikçe bütün sosyal destek yapıları,
o denli aslında sıhhatli işleme ihtimali var. Ama buna karşın yine devletin de tamamen kontrolünde olan, devletin hizmeti olarak
sunulan yerlerde bile bu nevi olaylar geçmişte oldu, yine olma ihtimali olabilir. Önemli olan, burada, bunu denetleyici mekanizmaların
sağlıklı bir şekilde ve hızlı bir şekilde çalışma imkânının olup olmadığıdır deyip ben de eklemiş olayım.
Hızlıca Sayın Topal’dan da alalım ve devam edelim.
SERKAN TOPAL (Hatay) – Açıkçası ben de bir iki cümle söylemek istiyorum.
Sayın Şeker’in ve Sayın Adana Milletvekilimizin dediklerine tamamen katılıyorum, bu konuda kesinlikle haklılar. Sosyal
yardımlaşma kurumlarını yıpratacak herhangi bir söylemden kaçınmamız gerekiyor, o konuda haklılar. Sayın Kavakcı Kan’ın da
söylemleri doğrudur. Ancak, savunma psikolojisinin verdiği refleks sonucunda yetkililerin yanlış reaksiyonları toplumda yanlış algılara
neden oluyor. Öncelikle, çok açık ve net, yetkililerin oralardan sonra açıklamaları çok önemli. Bu konuda da, hepimiz görüyoruz, yanlış
açıklamalar toplumda yanlış algılamalara neden oluyor. Umarım bir daha gerçekleşmez.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Siz bir şey eklemek ister misiniz bilmiyorum ama şöyle yapalım isterseniz eğer Sayın Bakan, dile getirilen konularda tavzih
edici, açıklayıcı bir cevap vermek isterse bir bilgi notu olarak gönderirseniz seviniriz.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI RECEP İNCE – Tabii efendim.
BAŞKAN – Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMENİN BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
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MADDE 1 - (l) "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol”ün beyanla birlikte onaylanması
uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (I) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (I) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/322) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Karaman Milletvekili Recep Şeker, Hatay Milletvekili
Fevzi Şanverdi, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif
ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi koymak isteyen üyemiz olursa lütfen 28 Mart 2016 Pazartesi saat 17.00’ye kadar bize iletiversinler.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisine teşekkür ediyorum.
Gündemin 2’nci maddesine geçiyorum:
2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/599)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/599) esas numaralı Tasarı 23 Aralık 2015 tarihinde Meclise, 10 Şubat 2016’da da Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben, yine, sözü, Sayın Sinirlioğlu’na vermek istiyorum, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU – Söz konusu anlaşma suçla daha
etkili mücadele etme ve ceza işlerinde soruşturma, kovuşturma ve adli işlemlerde her iki ülkenin adli makamlarının etkinliğini artırma
arzusu dikkate alınarak cezai ve hukuki alanda adli yardımlaşmanın hukuki çerçevesini oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Menteş, buyurun.
ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SELAHADDİN MENTEŞ – Efendim, ilave edecek bir şey yok ama ben
de tekrar özetleyeyim.
Özellikle anlaşmayla vatandaşların karşılıklı olarak eşit muamele, adli makamlara başvuruda kolaylık, teminattan muafiyet, adli
müzaheretten yararlanma, tebligat, tarafların ve tanıkların dinlenmesi, bilirkişi incelemesi yaptırılması, hukuki ve ticari konularda
kararların tanınması ve tenfizi, cezai alanda tebligat ve istinabe talepleriyle suçluların geri verilmesi ve hükümlülerin nakline ilişkin
konuları düzenlemiştir ve kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz.
Saygıyla selamlıyorum tekrar heyetinizi. Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bu da 24’üncü Yasama Döneminde Komisyonumuzda 2013’te görüşülerek kabul edilmiş ama tekrar kadük kalmış olan bir
tasarıydı.
Söz almak isteyenlerimiz var mı diye bakıyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BELARUS CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TICARİ VE CEZAİ KONULARDA
ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE I- (1) 13 Mart 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki,
Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Dışişleri
Tarih :24/03/2016

Saat :

Kayıt:Dışişleri

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 6

Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/599) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Adana
Milletvekili Talip Küçükcan, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt’un özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyemiz varsa lütfen pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırıversinler.
Gündemin 3’üncü maddesine geçiyoruz.
3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesine Dair Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/683)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti İle Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesine Dair Anlaşma Ve Anlaşmada
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/683) esas numaralı Tasarı 24 Şubat 2016’da Meclise, 10 Mart 2016’da da Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Büyükelçim, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Söz konusu anlaşma çerçevesi
hakkında cezai takibat yapılan bir şahsı tarafların birbirlerine teslim etmeleri taahhüt altına alınmakta, iadeye elverişli suçların yanı sıra;
siyasi, askerî ve mali suçların tanımı yapılarak bu suçlardan hüküm giyenlerin iade şartları düzenlenmektedir. Esasen 2013 yılında
imzalanmıştır fakat daha sonra İngilizce ve Türkçe metinler arasında bir farklılık olduğu anlaşılınca onay süreci durdurulmuş, tekrar
tercüme düzgün hâle getirilmiş ve bu Sırp tarafına iletilmiştir. Dolayısıyla, bu anlaşmanın eki protokol de bunu öngörmektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Menteş, buyurun.
ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SELAHADDİN MENTEŞ – Sayın Başkanım, İçişleri Bakanlığımızın
görüşlerine ilave edecek bir husus bulunmamaktadır, görüşlere katılıyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bu, 26’ncı Dönemde bize gelen bir tasarı.
Söz almak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN İADESİNE DAİR ANLAŞMA
VE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU
HAKKINDA KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 5 Haziran 2013 tarihinde Belgrad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında
Suçluların İadesine Dair Anlaşma" ve Anlaşmada değişiklik yapılmasına ilişkin Notaların onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/683) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, İstanbul Milletvekili
Ravza Kavakcı Kan, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif
ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyelerimiz lütfen pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırsınlar.
Gündemin 4’üncü maddesine geçiyoruz.
4.- Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/587)
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BAŞKAN - Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezinin Ayrıcalık Ve Bağışıklıklarına İlişkin Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/587) esas numaralı Tasarı 23 Aralık 2015’te Meclise, 5 Şubat 2016’da da Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Sinirlioğlu, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Güneydoğu Avrupa Kanun
Uygulama Merkezi 9 Aralık 2009 tarihinde Bükreş’te üye ülkelerin polis ve gümrük idareleri arasında sınır aşan suçların önlenmesine
yönelik iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla kurulmuş bir örgüttür. SELEC’in Türkiye dâhil 12 üyesi bulunmaktadır.
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Protokol ise 24 Kasım 2010 tarihinde
Bükreş’te imzalanmıştır. Protokolü Hükûmetimiz adına dönemin Genel Müdürü imzalamış, Gümrük Müsteşarlığı Genel Müdür
Yardımcısı imzalamıştır.
Protokol SELEC’in çalışanları, mal varlığı ve işlemlerine ilişkin imtiyaz ve dokunulmazlıklarının hangi esaslar üzerinde
uygulanacağını açıklamaktadır.
BAŞKAN – Sayın Menteş, buyurun.
ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SELAHADDİN MENTEŞ – Sayın Başkanım, katılıyoruz görüşlere, ilave
edilecek bir husus bulunmamaktadır.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bu, 24’üncü Yasama Döneminden Komisyonumuza havale edilmiş olan bir tasarıydı.
Söz almak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
GÜNEYDOĞU AVRUPA KANUN UYGULAMA MERKEZİNİN AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA İLİŞKİN
PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 24 Kasım 2010 tarihinde imzalanan "Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi’nin Ayrıcalık ve
Bağışıklıklarına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/587) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Rize Milletvekili
Osman Aşkın Bak, Adana Milletvekili Talip Küçükcan ve Karaman Milletvekili Recep Şeker’in özel sözcüler olarak atanmasını teklif
ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyelerimiz lütfen pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırsınlar.
Gündemin 5’inci maddesine geçiyorum.
5.- Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/672)
BAŞKAN - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı.
(1/672) esas numaralı Tasarı 24 Şubat 2016 tarihinde Meclise, 7 Mart 2016’da da Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Sinirlioğlu, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Efendim, esas olarak bu söz
konusu kanun tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin “yabancı terörist savaşçılar” konusunda 24 Eylül 2014 tarihinde kabul
ettiği 2178 sayılı Karar çerçevesinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi söz konusu kararda ön görülen önlemlerin, üye ülkelerin
mevzuatlarına aktarılmasına da imkân sağlamak üzere Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’ne ek bir protokol
hazırlanması kararlaştırılmıştı. Söz konusu ek protokol BM Güvenlik Konseyinin 2178 sayılı Kararı’nın 6’ncı maddesinde yabancı
terörist savaşçılarla ilgili olarak yer alan hükümler çerçevesinde aşağıdaki eylemleri üye ülkelerin ceza mevzuatlarında suç olarak yer
verilmesi öngörülmüştür. Bunlar terör amaçlarıyla yabancı ülkelere seyahat edilmesi, terör amaçlarıyla yabancı ülkelere seyahatler için
finansman sağlanması, terör amaçlarıyla yabancı ülkelere seyahatlerin kolaylaştırılması ve organize edilmesi.
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Ayrıca, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesindeki boşlukları doldurmak bakımından da şu hususların da ceza
mevzuatlarına dercedilmesi kabul edilmiştir: Kişinin terör örgütlerine katılması ve terör eğitiminin alınması.
Söz konusu sözleşmeyle mevzuatımızın, bu terörizmle mücadele konusunda daha da güçlendirilmesine imkân tanıyacağı
düşünülmektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Menteş, buyurun.
ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SELAHADDİN MENTEŞ – Dışişleri Bakanlığımızın görüşlerine
katılıyorum. İlave edecek bir husus bulunmamaktadır Sayın Başkanım.
BAŞKAN – İçişleri Bakanlığından Sayın Baştürk, buyurun.
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK – Sayın Başkanım, ilave edecek bir husus yok, katılıyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Bu da 26’ncı Yasama Döneminde, yani yeni olan bir tasarı.
Söz almak isteyen bir üyemiz var mı?
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, daha önceki toplantılarımızdan bir tanesinde özellikle bu PYD’yle ilgili, hani
PYD’nin terör örgütü olması durumuyla ilgili Türkiye mevzuatında nasıl bir şey var diye sormuştuk ki o sıralarda da Mecliste de yoğun
bir şekilde gündeme gelmişti. Bununla ilgili Mardin’de bir mahkeme kararı olduğu söylenmişti. Ben İçişleri Bakanlığı
bürokratlarımızdan o mahkeme kararını rica ediyorum.
BAŞKAN – Bunların hepsi geldi bana bugün.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Öyle mi?
BAŞKAN – Ben bir şey yapayım da.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Tamam o zaman.
BAŞKAN – Yani ben şey yapmadım, yeterli bulmadım. Yani Dışişleri Bakanlığı üzerinden geldi. Yeniden organize edip
göndermeleri için yani geri gönderdim bugün. Yani, çok ham bir şekilde göndermişlerdi, bunu sizin herhangi bir danışmanınız da gitse
aynı şeyi bulur. Yani bunun bir bağlamını oturtun, bunu bizim vekilimiz açıp okuduğunda hikâyenin nereden nereye gidebildiğini
görebilsin dedim yani. Bunun için, bugün iade ettim ben onu, yani doğru düzgün bir şekilde, derli toplu gönderin diye iade ettim. Ama
ham hâli elimizde o dediğiniz şeyin.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Özellikle PYD’yle ilgili mahkeme kararını, tarihini, gerekli aşamalardan geçip
geçmediğini… Muhtemelen geçmiştir, geçmeseydi devletin, Hükûmetin her kademesinden işte PYD’nin terör örgütü olduğuyla ilgili
açıklamalar var ama bunun detaylarını görmek istiyorum açıkçası; bu tartışmalı.
İkincisi, bu sözleşmenin 2’inci maddesi: “Terörizm amacıyla bir derneğe veya bir gruba katılmak.” Şimdi, burada 2 madde var.
2’nci maddede 2 ayrı paragraf var, bu 2 paragrafta konuyu daha da açan bir ifade yok. Yani terörizm amacıyla… Şimdi, dernek
dediğimiz şey, dünyanın her yerinde yasal mevzuata göre kurulmuş olan bir şey; dernek, vakıf, herhangi bir şey, bir sivil toplum örgütü
çerçevesinde görülüyor. “Terörizm amacıyla bir derneğe katılmak.” tanımı kendi içinde çelişkili gibi görünüyor zaten ama burada, 2’nci
maddede var, bunu nasıl izah ediyorsunuz, onu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
CEMALETTİN KANİ TORUN (Bursa) – O konuda şöyle bir şey söyleyeyim: Özellikle Avrupa’da PKK’nın kurdurduğu
dernekler var. Bu dernekler büyük ölçüde işte haraç toplamak -birtakım- dağa adam göndermek için kullanılan, normalde legal bir
dernek olarak görünüyor ancak yaptığı iş itibarıyla terörizme hizmet ediyor. Yani para toplayıp gönderiyor, adam toplayıp gönderiyor,
bu tür paravan dernekler anladığım kadarıyla kastediliyor. Tabii, kendilerinin ayrıca başka bir açıklaması varsa, buyurun.
BAŞKAN – Sayın Menteş, buyurun.
ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SELAHADDİN MENTEŞ – Sayın Başkanım, izninizle biraz açıklama
yapmak istiyorum, şu nedenle: Ben, biliyorsunuz Adalet Bakanlığı görevlileri hâkim kökenli olmak zorunda yani yasa gereği, ben de
CMK 250’lerle yetkili mahkemelerde uzun süre çalıştım. Aslında bu örgüt üyeliği ve örgütle ilgili suçlar konusunda biraz bilgi
sahibiyim, izniniz olursa bir açıklama yapayım.
Şöyle, aslında bu ek protokolü görünce bir anlamda şu manada sevindim çünkü Venedik Komisyonu üyeleri bir rapor
yayınladılar, biliyorsunuz, özellikle bizim 314/2’yle ilgili, uygulamalarımızla ilgili. Biz de gerçi Bakanlık olarak, geldiklerinde
kendilerine izah etmeye çalıştık. Bilmiyorum Meclisteki vekillerle görüştüler mi, takip edemedim ama sivil toplum örgütleriyle
görüşmüşlerdi. Orada şunu gördük biz aslında: Özellikle bu örgüt üyeliği suçlarına ilişkin olarak aslında Sayın Başkanımız Cemalettin
Bey’in de söylediği gibi, Avrupa’da aslında bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi, bu ek protokol bizim elimizi
güçlendirecek diye düşünüyorum o yönüyle. Neden dolayı? Aslında, örgüt üyeliği suçunda Yargıtayımızın kabul ettiği kriterler var.
Yani mesela, dedik ya, PYD. Bırakalım PYD’yi, bugün yeni bir silahlı örgüt kurulduğunu düşünelim, değil mi, yani eylemlere başlasın.
İşte, bu Türk Ceza Kanunu sistemi içerisinde onun bir mantığı var, yani hani örgüt üyesi olarak kabul edilmesi için. Nedir? Onları
kısaca izninizle söylemiş olayım, yani uygulama nasıl işliyor, bir: Bu konuda mesela mahkemelerin yaptığı, İçişleri Bakanlığı istihbarat
kuruluşlarına soru sorarak, sizin tanımlamış olduğunuz böyle bir örgüt ya da takip ettiğiniz örgüt var mı? İki: bunların eylemlerine
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bakıyorlar. Nedir? Faaliyetler süreklilik, çeşitlilik arz ediyor mu? Üç: İşlediği suçlar itibarıyla hangi kapsamda, devletin temel düzenini
değiştirmeye yönelik nitelikte mi? Bu kıstaslar çerçevesinde… Dört: Yine, uluslararası söyleşmeler, BM, ondan sonra buna benzer
örgütler bunu suç örgütü olarak kabul etmiş mi?
Şöyle bir örnek verirsem daha net anlaşılır: Mesela, El Kaide diyelim. Şimdi, El Kaide’nin terör örgütü olarak kabul edilmesi
için bizim zaten ayrıca bir mahkeme kararımızın olmasına gerek yok. Uluslararası sözleşmeler, uluslararası kuruluşlar, El Kaide’yi bir
terör örgütü olarak kabul etmişler zaten. Bizim de uygulamamız öyle dediğim gibi. Özellikle ben ek protokolü o anlamda önemsedim
çünkü bize yöneltilen temel eleştiri, örgüt üyeliği suçunda sizin bir kıstasınız yok. Nedir? İşte efendim, ne yapıyorsunuz? 314
kapsamında herhangi bir faaliyeti suç olarak değerlendiriyorsunuz, halbuki bu doğru değil, biz onu Venedik Komisyonundaki üyelere
de izah ettik, o bilgi eksiklerini gidermiş olduk ama onu çok maalesef raporlarına yansıtmamışlar diye düşünüyorum. Ne Yargıtayın
temel kabul ettiği kriter? Az önce saymış olduğu kriterler ve bunun faaliyetinde bir süreklilik ve çeşitlilik arz etmesi. İşte bu aslında,
özellikle bizim Türkiye olarak elimizi güçlendirecek dememizin sebebi, bunu özellikle yabancı ülkeler çok kabul etmiyorlardı bugüne
kadar, bu sözleşmeyle beraber finansman, işte yabancı ülkelere seyahatlerin kolaylaştırılması. Bir de özellikle Türkiye Cumhuriyeti
devletinin o anlamda maalesef bir şansızlığı var diye düşünüyorum çünkü biz terörün çok çeşidiyle; etnik, dinî, siyasi, karşı karşıyayız
maalesef. Avrupa’da bunun tek türü olabilmekte. Şunu demek istiyorum: Yani örgütlere katılım, örgütlerin tanımı da faaliyetlerine göre
çeşitlilik arz etmekte. Mesela, PKK terör örgütüne katılım ve örgüt üyeliğindeki Yargıtayın kabul ettiği kriterler farklı, Hizbullah, İlim
terör örgütüne farklı ya da mesela PYD’ye farklı. Nasıl? Mesele, PKK terör örgütünü eğer ele alırsak orada kriter şu, genelde katılımlar
öyle oluyor: İşte, Almanya’da bir vakıf üzerinden mesela ya da bir dernek üzerinden, fark etmiyor, ya da siyasi parti üzerinden önce bir
temas sağlanıyor. Ondan sonra, bu adam işte ne bileyim Almanya’dan, Köln’den geliyor, birisi işte bunu karşılıyor İstanbul’da. Oradan
birisi Diyarbakır’a getiriyor, Diyarbakır’dan bilmem falanca yere, oradan da dağ kadrosuna katılmış oluyor. Orada Yargıtayın
uygulaması, mesela biz bunu eğer Diyarbakır Havaalanı’nda yakalarsak, giden kişi için hazırlık hareketi olarak kabul ediyoruz ve
dolayısıyla onu yaşına göre tedbir uygulanabiliyor, bir anlamda suç olarak kabul etmiyoruz. Ancak, bunu getiren, organize eden,
İstanbul’da karşılayan, faaliyetlerini sağlayan kişinin diğer faaliyetleriyle beraber örgüte yardım ya da örgüt üyesi olarak kabul
ediyoruz. PKK’ya katılım bu şekilde ama Hizbullah için bu faaliyetleri daha farklı tanımlamamız gerekiyor çünkü o örgüte ya da
mesela bugün işte IŞİD’i konuştuğumuzda daha farklı kriterler kabul etmemiz gerekiyor. Ne dediniz mesela siz? İşte, Adıyaman’da bir
kahvehane var, oraya bir gidiş var, oradaki faaliyetleri mahkeme somut olarak delilleriyle işte önüne gelen dosya üzerinden tek tek
değerlendirerek bir karara varmış oluyor. Dolayısıyla, bu ben ek protokolün Türkiye Cumhuriyeti devletinin elini güçlendireceğini
şahsen düşünüyorum çünkü Avrupalılar böyle kabul etmiyorlar, yani bunu anlatmak zor oluyor onlara. Onlar mesela bir seyahat
özgürlüğü kabul edebiliyorlar gidiş geliş ya da orada bir normal ifade özgürlüğü olarak, işte o örgüt… Hatta ben çoğuna, gelen
muhataplarımızla biz konuşmuştuk, dedim ki: Örgüte katılım bir günde olmuyor yani, değil mi? Üniversiteye gidiyor, orada kalıyor,
işte sizler de izah ettiniz, hepimiz yaşıyoruz, belli derneklere gidiyor, bilinç ve irade gerektiriyor. Sadece bilinç düzeyini biz Yargıtay
olarak biz cezalandırmıyoruz aslında orada, onun somut faaliyetlerine bakıyoruz. Süreklilik, çeşitlilik arz ediyorsa.
Teşekkür ederim Başkanım.
BAŞKAN – Sağ olun, teşekkür ediyorum.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, ben dediklerinizin hepsini zaten biliyorum, yani Sayın Kani Bey de ifade etti. Yani
biliyorum derken, bu zaten yani bu süreçlerin doğal akışı.
Şunu merak ediyorum, bu bir sözleşme, dolayısıyla bunun sınırları var. Bir derneğe üye, bir kişi bir derneğe üye, o dernek de o
ülkenin yasal mevzuatı çerçevesi içerisinde kurulmuş. Bunu nasıl terörist diye kovuşturursunuz, pratiği nedir bunun? Birincisi, yani şu
maddeden çıkararak sorduğum şey bu.
Bu söylemiş olduğunuz çerçeve dünyanın her ülkesinde var. Yani yasa dışı örgütlerin yasal uzantıları diyebiliriz, başka
şekillerde de ifade edebiliriz ama dernekler, vakıflar, fikren benzer yaklaşımda olan kişilerin ama ortada suç yok, şiddet yok ya da siz
ileri bilinç düzeyi dediniz, suç değil. Şimdi bunun şeyi nedir? Bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra, bizim kendi iç mevzuatımızda belki
bize daha destekleyici bir şey ortaya çıkaracak ama bir derneğe üye, bir terör örgütüne sempati duyuyor, bu kişiyi nasıl
cezalandıracaksınız, yani bu anlamda bize nasıl bir şey sunacak Türkiye Cumhuriyeti’nin önümüzdeki dönemdeki çalışmalarına?
İkincisi: PYD meselesi şöyle önemli: Yani, birçok terör örgütü var, dikkat ediyorsanız Boko Haram bizim için bir terör örgütü
müdür diye sormuyorum ama şunu biliyorum: Hükûmete yakın medya kuruluşlarında çok yakın zamana kadar Boko Haram bir tür
ulusal kurtuluş mücadelesi veren bir şey gibi anlatılıyordu, tam bu şekilde değil ama buna benzer şekilde anlatılıyordu, kayıtları var ya
da sempatiyle bahsediliyordu çünkü Türkiye’nin çıkarlarını etkilemediği, olumsuz yönde etkilemediği filan düşünülüyordu.
Şimdi, PYD Hükûmetle uzun süre görüştü, hatta Dışişleri Bakanlığımız görüştü, belki sizler de görüştünüz, buralara geldi,
ağırlandı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, sizden lojistik taleplerde bulunuldu, 100 tane jeneratör istedi mesela, kayıtlarda var.
Yani bir süre sonra “Biz seninle anlaşamadık, sen artık terör örgütüsün.” deyip masadan nasıl kalkıyor Türkiye Cumhuriyeti
mevzuatına göre Hükûmet ve bizim bürokrasimiz? Soru bu kadar açık ve net, hani daha açık olmaz herhâlde.
BAŞKAN – Buyurun.
ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SELAHADDİN MENTEŞ – Şöyle, ilk sorunuzdan, Sayın Vekilim, ifade
edeyim.
Burada bir dernekteki kişinin Yargıtay tek tek somut eylemlerine bakacak ve ona göre değerlendirecek. Yani o Yargıtayın
dosyaya göre, önüne sunulan belgelere göre mahkemelerin, Yargıtayın her dosyaya göre bu farklılık arz edebilir, onu söyleyeyim. Yani

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Dışişleri
Tarih :24/03/2016

Saat :

Kayıt:Dışişleri

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 10

orada somut eylemleri değerlendirecek; eyleme bakacak, yani eyleme bakacak, onu değerlendirecek, bu. Yani orada yoksa yani A
derneğine gittiği için… Ha, şöyle olabilir: O derneğin faaliyetleri, onu İçişleri Bakanlığımız takip eder, yani derneğin faaliyetleri, yani
yoğunlukla eğer kapatılması gerektiriyorsa o farklı bir süreç. Ama burada bahsettiğimiz olayda, sadece bizim uygulamalarımızda, A
derneğine üye diye kimse terör örgütü olarak nitelendirilmiyor, oradaki somut faaliyetlerine bakılıyor.
PYD’ye ilişkin, belki İçişleri Bakanlığımız da açıklama yapabilir, orada da yine şöyle söyleyeyim ben: Biz terör örgütü olarak
kabul etmeyi eylemlerine bakarak değerlendireceğiz. Ben Mardin’deki, bilmiyorum arkadaşlarımın haberi var mı karardan, ben de
temin edeyim eğer gerekirse o kesinleşme sürecini. Ancak, şunu söyleyeyim, o mahkeme kararı Yargıtay denetiminden geçerek
kesinleştikten sonra uygulamada öyle kabul edilmesi gerekir. Yani Yargıtaydan geçip gittikten sonra artık bütün uygulamalar, bütün
savcılıklar ya da Emniyet, dosyalarını ona göre dizayn edecektir. Yine, ne yaptı mesela, diyelim ki bombalı eylem yapmış oldu, onu
Yargıtay değerlendirecek en son somut olayda ve onun örgüt üyeliği o anlamda kabul edilebilirse terör örgütü olarak kabul etmiş
olacak. Ama bunu tabii, uluslararası düzeyde bir terör örgütü olarak kabul ettirmek de sayın vekillerimizin işi ya da Hükûmetimizin işi.
Teşekkür ederim efendim.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, somut olaya bakarak bir kişinin teröre karışmış olup olmadığına karar verilecek,
tamam, bu sözleşmeden önce de böyleydi zaten. Bu sözleşme bize ne tür bir katkı sunuyor?
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Efendim, belki ben orada küçük
bir şey yapabilirim.
İngilizcesinden bir karşılaştırma yaparsak, esas olarak orada şeyden bahsediyor, yani bir oluşum, bir grup. Tabii “association”u
biz Türkçeye çevirirken dernek olarak çeviriyoruz ama bu onun da ötesinde, yani herhangi bir birliktelik, oluşum, yani bir grup bir
araya gelmişler. Aslında bunların niyeti hani resmî kanallardan dernek olarak illa adlandırılması gerekmiyor, birlikte hareket etmeye
karar vermişler. Eğer terör niyetli bu gruba başka bir şahıs daha katılmaya karar verirse, onunki suç addediliyor. Yani, bu sadece
derneklerle ilgili değil, bunun çok daha geniş yani topluluk.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Yani dernek değil, vakıf değil; özel şart gibi bir şey yani bir topluluk bir araya gelmiş, bir
amaçla gelmiş.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Yani, evet, olabilir, topluluk, bir
amaçla. Yani şiddet kullanmak üzere, teröre başvurmak üzere.
BAŞKAN – Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
AVRUPA KONSEYİ TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 22 Ekim 2015 tarihinde Riga'da imzalanan "Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi'ne Ek
Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/672) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Samsun Milletvekili
Hasan Basri Kurt, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan’ın özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi koymak isteyen üyemiz olursa pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırsınlar.
Ben Adalet Bakanlığından Sayın Menteş’e ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Gündemin 6’ncı maddesine geçiyoruz.
6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Kanun Uygulama Alanında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/677)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Kanun Uygulama Alanında İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/677) esas numaralı Tasarı 24 Şubat 2016 tarihinde Meclise sunulmuş ve 8 Mart 2016 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiştir.
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Ben yine sözü Sayın Sinirlioğlu’na veriyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Söz konusu anlaşma 2015
tarihinde imzalanmıştır.
Aşağıda ifade edeceğim konular hakkında iki ülke arasında güvenlik iş birliği faaliyetleri çerçevesinde yardımlaşma
sağlanacaktır. Bu konular esas itibarıyla insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, yasa dışı uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığı; terör,
fikrî ve sınai mülkiyet hak ihlalleri; kara para aklama, terörizmin finansmanı, resmî evrak sahteciliği, çocukların cinsel istismarıyla
çocuk pornografisi, bilişim suçları, kalpazanlık, mali sahtecilik, mali suçların ve diğer sınıraşan nitelikli organize suçların önlenmesi
gibi konularda iki ülke arasında iş birliği sağlanacaktır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Baştürk, var mı ekleyeceğiniz bir şey?
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK – Sayın Başkanım, ilave edecek bir husus yoktur.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bu tasarı da 26’ncı Dönemden, yani yeni bir tasarı.
Söz almak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA KANUN UYGULAMA
ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 7 Mayıs 2015 tarihinde Stokholm'de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile İsveç Krallığı Hükümeti
Arasında Kanun Uygulama Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/677) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Mardin Milletvekili
Ceyda Bölünmez Çankırı, Karaman Milletvekili Recep Şeker ve Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi’nin özel sözcüler olarak atanmasını
teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyemiz lütfen 28 Mart Pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırsınlar.
Gündemin 7’nci maddesine geçiyoruz.
7.- İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi
Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/621)
BAŞKAN - İsviçre Konfederasyonu İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme
Merkezi Kurulması Ve İsleyişine Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
(1/621) esas numaralı Tasarı 23 Aralık 2015’te Meclise, 12 Şubat 2016’da da Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Büyükelçim, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Söz konusu hükûmetler arası
nitelikte bir kuruluş olan Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi, İsviçre ve Avusturya’nın girişimiyle 1993 yılında
kurulmuştur. BM nezdinde gözlemci statüsünü haizdir. Anılan kuruluşa üye olabilmek için başlangıçta İsviçre ve Avusturya arasında
imzalanan bu söz konusu anlaşmanın kuruluşu ve işleyişine dair anlaşmaya ve aynı anlaşmanın 8’inci maddesi çerçevesinde taraf
olmayı gerektirmektedir. Bu anlaşmaya üye olmamız sağlandığı takdirde bu göç konusunun oluşturulmasında, ülkemizin çalışmalardan
yararlanmasında, uluslararası düzeyde göç politikasının yönlendirilmesinde söz sahibi olmamızı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Baştürk…
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK – İlave edecek bir husus yok Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bu da 24’üncü Yasama Döneminde, 2013 başında aslında Komisyonumuza görüşülerek kabul edilmiş olan bir tasarıydı.
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Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
İSVİÇRE KONFEDERASYONU İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA VİYANADA ULUSLARARASI GÖÇ
SİYASALARI GELİŞTİRME MERKEZİ KURULMASI VE İSLEYİŞİNE DAİR ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN
BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) "İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyana'da Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme
Merkezi (UGSGM) Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşma"ya katılmamız uygun bu1unmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/621) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon raporu hakkında Adana Milletvekili Talip Küçükcan, İstanbul Milletvekili
Ravza Kavakcı Kan, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve Karaman Milletvekili Recep Şeker’in özel sözcüler olarak atanmasını teklif
ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyelerimiz pazartesi 17.00’ye kadar lütfen bize ulaştırsınlar.
Gündemin 8’inci maddesine geçiyorum:
8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/641)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/641) esas numaralı Tasarı 23 Aralık 2015 tarihinde Meclise, 17 Şubat 2016’da Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Sinirlioğlu’na söz vermek istiyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Söz konusu anlaşma terör,
terörizmin finansmanı ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere kara para aklama, siber suçlar, tarihî ve sanat eserleri
kaçakçılığı dâhil olmak üzere sınıraşan örgütlü suçlar, uyuşturucu maddelerin ve bunların imalinde kullanılan ara kimyasalların yasa
dışı üretimi ve kaçakçılığı, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, radyoaktif ve toksik maddelerin
yasa dışı ticareti konularında iki ülke arasında iş birliği yapılmasını ön görmektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Baştürk var mı ekleyeceğiz bir şey?
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK - Ekleyeceğimiz bir husus yoktur Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CİBUTİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 24 Ocak 2015 tarihinde Cibuti'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
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Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/641) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Mardin Milletvekili
Ceyda Bölünmez Çankırı, Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Karaman Milletvekili Recep Şeker’in özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyemiz lütfen pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırsınlar.
Gündemin 9’uncu maddesine geçiyorum:
9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/642)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/642) esas numaralı Tasarı 23 Aralık 2015’te Meclise, 17 Şubat 2016 Komisyonumuza havale edilmiştir.
Bu ve bundan sonraki, bayağı bir anlaşma aynı çerçevede. Dolayısıyla hepsi için eğer konuşmak isterseniz, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Evet efendim. Zaten esas olarak
bundan sonraki anlaşmalar da aynı konuları kapsamaktadır. Bunlar daha önceki anlaşma için de dile getirdiğim kara para aklama, siber
suçlar, tarihî ve sanat eserleri kaçakçılığı dâhil olmak üzere sınıraşan örgütlü suçlar, uyuşturucular, uyuşturucu maddeler, bunların
imalinde kullanılan ara kimyasallar, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, radyoaktif ve toksik
maddelerin yasa dışı ticareti, para, pasaport, vize ve diğer her türlü resmî evrakta sahtecilik, mafya tipi organize suç örgütü
yapılanmaları, tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı konularında iş birliğinde bulunmalarını öngörmektedir.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Sayın Baştürk, buyurun.
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK - İlave edeceğimiz bir husus yoktur Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURIYETİ HÜKÜMETİ İLE GAMBİYA CUMHURIYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE- 1- (1) 11 Şubat 2014 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/642) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, İstanbul Milletvekili
Ravza Kavakcı Kan, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ve Adana Milletvekili Talip Kücükcan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif
ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyemiz varsa lütfen pazartesi 17.00’ye kadar bize iletiversinler.
Gündemin 10’uncu maddesine geçiyorum:
10.- Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Gine-Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/660)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine-Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/660) esas numaralı Tasarı 24 Şubatta Meclise, 1 Martta da Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Sinirlioğlu var mı ekleyeceğiz bir şey?
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Hayır efendim, aynı şeyleri
ifade ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Baştürk ekleyeceğiz bir şey var mı?
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK - Yok efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 22 Şubat 2014 tarihinde Bissau'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine-Bissau Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/660) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Mardin Milletvekili
Ceyda Bölünmez Çankırı, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt’un özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyemiz pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırıversinler.
Gündemin 11’inci maddesine geçiyorum:
11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/662)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/662) esas numaralı Tasarı 24 Şubatta Meclise, 1 Mart 2016’da da Komisyonumuza havale edilmiştir.
İlk sözü ben Dışişleri Bakanlığından Sayın Sinirlioğlu’na veriyorum. Var mı ekleyeceğiz bir şey?
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Yok efendim, aynı şey.
BAŞKAN – Sayın Baştürk.
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK - Yok efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GABON CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 12 Mayıs 2015 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
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Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/662) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Karaman Milletvekili Recep Şeker, İstanbul Milletvekili
Ravza Kavakcı Kan, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci’nin özel sözcüler olarak atanmasını
teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyelerimiz pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırıversinler.
Gündemin 12’nci maddesine geçiyorum:
12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/668)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/668) esas numaralı Tasarı 24 Şubatta Meclise, 7 Martta ise Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Sinirlioğlu var mı ekleyeceğiniz bir şey?
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Hayır, yok efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Baştürk?
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK - Yok efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
GÜVENLİK İŞBİRLIĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 15 Ekim 2014 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2-(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/668) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Hatay Milletvekili
Fevzi Şanverdi, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Karaman Milletvekili Recep Şeker’in özel sözcüler olarak atanmasını
teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyemiz pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırsınlar.
Gündemin 13’üncü maddesine geçiyorum:
13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasını Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/674)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/674) esas numaralı Tasarı 24 Şubatta Meclise, 7 Martta Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Sinirlioğlu, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - İlave edecek bir husus yok
Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Baştürk?
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK - İlave edecek bir husus yok Sayın Başkan.
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 26 Mart 2015 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/674) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, İstanbul
Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan’ın özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyemiz lütfen pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırsınlar.
Gündemin 14’üncü maddesine geçiyorum:
14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/686)
BAŞKAN Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/686) esas numaralı Tasarı 24 Şubatta Meclise, 10 Martta Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Sinirlioğlu var mı ekleyeceğiz bir şey?
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Hayır efendim, yok.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Baştürk?
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK - Yok efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UGANDA CUMHURIYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 21 Ocak 2014 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/686) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Hatay Milletvekili
Fevzi Şanverdi, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın özel sözcüler olarak atanmasını
teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
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BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyemiz varsa lütfen pazartesi 17.00’ye kadar bize ulaştırsınlar.
Gündemin son ve 15’inci maddesine geçiyorum:
15.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/648)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Geri Kabul Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/648) esas numaralı Tasarı 23 Aralık 2015’te Meclise, 18 Şubat 2016’da da Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Sinirlioğlu, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Söz konusu anlaşma 2012
tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Geri kabul anlaşmaları esas itibarıyla yasa dışı yollardan başka ülkelere geçmiş kişilerin vatandaşı
oldukları veya geldikleri ülkelere düzenli, hızlı, güvenli ve insan onuruna yaraşır şekilde geri gönderilebilmeleri için hukuki zemin
oluşturmaktadır. Yasa dışı göç üzerinde caydırıcı rol oynayan geri kabul anlaşmaları aynı zamanda ülkeleri yasa dışı göçe karşı
korumaya da önlem almaya teşvik eden bir araçtır. Bu amaçla imzalanmıştır.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Baştürk, buyurun.
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞTÜRK - İlave edeceğimiz bir husus yoktur.
BAŞKAN – Sağ olun, teşekkür ederim.
Söz almak isteyen?
Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Türkiye’nin kaç ülkeyle geri kabul anlaşması var? Belki sayı şu anda olmayabilir ama
bununla ilgili bir bilgi notu verilirse memnun olurum.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - Var, hemen aktarayım. 14
ülkeyle var, Yunanistan, Rusya Federasyonu, Yemen, Nijerya, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Pakistan, Romanya, Suriye, Ukrayna,
Belarus, Karadağ, Moldova ve Kosova’yla imzalanmış durumda. Aynı zamanda son zamanlarda da imzalanması öngörülen yani
müzakereleri başlamış olanlar da Afganistan, İran, Irak, Fas, Eritre, Cezayir, Tunus, Bangladeş, Somali, Myanmar, Kongo, Kamerun,
Sudan ve Gana’ya da geri kabul anlaşması imzalanması önerilmiş olup taslak metinler iletilmiştir.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) - Biz bu geri kabul anlaşması yapmadığımız ülkelerle -bunu özellikle Avrupa Birliğiyle son
yaptığımız anlaşma çerçevesinde soruyorum- örneğin Afganistan’la şu anda anlaşma yapılmamış durumda ama süreç izleniyor.
Afganistan’dan gelip Türkiye üzerinden anlaşma dâhilindeki herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine geçmek istedikleri zaman bu kişiler
Türkiye’ye iade ediliyor ama biz bu kişileri tekrar Afganistan’a iade edemiyoruz eğer siyasi herhangi bir sakınca yoksa yani can
güvenliklerini tehdit altında bırakacak bir siyasi suçlamayla karşı karşıya değillerse yani normal bir göçmen olayı söz konusuysa.
BAŞKAN – Buyurun.
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SALİH BIÇAK - Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Her ne kadar Afganistan’la geri kabul anlaşmamız henüz bulunmasa da Afganistan uyrukluların eğer konsolosluk ya da
büyükelçiliklerinden seyahat belgesi temin edilebilirse ülkelerine geri gönderebiliyoruz. Geçen yıl 2015’in zannediyorum aralık
ayındaydı, biz bir uçakla Afganistan vatandaşlarını Afganistan’a iade ettik İzmir’den.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) - Evet, ama onlar tabii, katarlarla geliyorlar, biz tabii uçakla iade ediyoruz yani bir uçaktan
bahsediyorsunuz muhtemelen. Bir uçak dolusu Afgan vatandaşını…
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SALİH BIÇAK - Münferit olarak da iade edilenler, geri gönderilenler var.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, bunu şu açıdan soruyorum: 14 ülkeyle bizim geri kabul anlaşmamız var, bazılarıyla
da böyle bir süreç işliyor. Türkiye ağırlıklı olarak Afrika’nın muhtelif ülkelerinden gelen, Türkiye’de yasa dışı yollarla bir süre kalan ve
esas itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerini geçmeye hedefleyen ciddi bir nüfusla karşı karşıya. Afganistan üzerinden gelen, Pakistan
üzerinden gelen, Irak üzerinden gelen, tabii en son belki hepsinden daha fazla Suriye üzerinden gelen bir nüfusla karşı karşıya. Şimdi,
bu diğer ülkelerle geri kabul anlaşmamız olmadığı için bizim Avrupa Birliğiyle yapmış olduğumuz geri kabul anlaşmasının bizim
üzerimize getireceği bir yük ortaya çıkıyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU – Şimdi, müsaade ederseniz
orada belki bir şeyi açıklığa kavuşturmakta yarar var. AB’yle yaptığımız anlaşma esas itibarıyla adalara yasa dışı geçen Suriyelilerin 4
Nisan tarihi itibarıyla geri alınmasını öngörmekte.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sadece adalara ve sadece Suriyelilere.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU – Adalara, Suriyeliler. Ve aynı
zamanda bu bire bir formülü söz konusu. Yani biz oradan 1 tane aldığımız da buradan da 1 tane Suriyeliyi göndermek. Dolayısıyla yani
bu AB’yle şey yapılan diğer anlaşmalarla…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Diğer ülke vatandaşlarının hiçbirini ilgilendiren bir boyut yok.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AYŞE SİNİRLİOĞLU - İlgilendiren bir husus yok, evet.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) - Teşekkür ederim.
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BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA-HERSEK BAKANLAR KURULU ARASINDA GERİ KABUL
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 16 Şubat 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar
Kurulu Arasında Geri Kabul Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/648) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Hatay Milletvekili
Fevzi Şanverdi, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif
ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi koymak isteyen üyemiz olursa pazartesi 17.00’ye kadar bize gönderebilir.
Değerli katılımcılar, başka bir husus yoksa Dışişleri Komisyonunun 26’ncı Yasama Dönemi Birinci Yasama Yılı 22’nci
toplantısını kapatıyorum. Tüm üyelerimize, Hükûmet temsilcilerine çok teşekkür ederim.
Kapanma Saati: 12.19

