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Sayfa

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
II.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin Kuzey
Akdenize Dair Ekinin Bölgesel Uygulamasına Yönelik İstanbul Türkiyede
Bölgesel Koordinasvon Birimi Kurulmasına İlişkin Türkive Cumhuriyeti
Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi
Sekretaryası Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/761)
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar
Kurulu Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/740)
3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devlet Hükümeti Arasında Jandarma
Eğitimi ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/786)
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında
Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/729)
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5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında
Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları
Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin
Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/762)
6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında
Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/826)
7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli
Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735)
8.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına
İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum
Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/737)
9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında
Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/741)
10.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti
Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına
İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/800)
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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM Dışişleri Komisyonu saat 11.00’de açıldı.
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin Kuzey Akdenize Dair Ekinin Bölgesel
Uygulamasına Yönelik İstanbul Türkiyede Bölgesel Koordinasvon Birimi Kurulmasına İlişkin Türkive
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/761),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/740),
Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devlet Hükümeti Arasında Jandarma Eğitimi ve Öğretimine İlişkin
İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/786),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/729),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim,
Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı
Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/762),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/826),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti
Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735),
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile
İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/737),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/741),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk
Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/800),
Görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 12.58’de toplantıya son
verildi.
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.00
BAŞKAN: Taha ÖZHAN (Malatya)
BAŞKAN VEKİLİ: Cemalettin Kani TORUN (Bursa)
SÖZCÜ: Sena Nur ÇELİK (Antalya)
KÂTİP: Hasan Basri KURT (Samsun)
BAŞKAN – Dışişleri Komisyonunun 26’ncı Yasama Dönemi İkinci Yasama Yılı 5’inci toplantısını
açıyorum. Bu, bizim 37’nci toplantımız olacak. 10 tane uluslararası anlaşma görüşeceğiz.
Gündemimizin ilk sırasında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin Kuzey
Akdenize Dair Ekinin Bölgesel Uygulamasına Yönelik İstanbul Türkiyede Bölgesel Koordinasyon
Birimi Kurulmasına İlişkin Anlaşma var. Ardından, Arnavutluk’la imzalanan bir güvenlik iş birliği
anlaşması, daha sonra da Katar’la imzalanan Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin Protokol var. 4’üncü
sırada yine Katar’la Deniz Taşımacılığı Anlaşmamız var. 5’inci sırada yine Katar’la Gemiadamlarının
Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin
Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı ve bu zapta değişiklik yapılmasına ilişkin notaları
görüşeceğiz. 6’ncı sırada Ukrayna’yla imzalanan Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmamız
var. Hemen ardından, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’yla imzalanan Savunmayla
ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşması var. 8’nci sırada
İspanya’yla imzalanan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin
Mutabakat Muhtırası bulunuyor. 9’uncu sırada Moğolistan’la imzalanan Askeri Eğitim İş Birliği
Anlaşması bulunmakta ve gündemimizin son sırasında Katar’la imzalanan Katar Topraklarında Türk
Kuvvetlerinin Konuşlandırılması İlişkin Uygulama Anlaşması ve Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokol
yer almaktadır.
Ben basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ederek hızla gündemin 1’inci maddesine geçmek
istiyorum.
II.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin Kuzey Akdenize Dair Ekinin Bölgesel
Uygulamasına Yönelik İstanbul Türkiyede Bölgesel Koordinasvon Birimi Kurulmasına İlişkin Türkive
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/761)
BAŞKAN - Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin Kuzey Akdenize Dair Ekinin
Bölgesel Uygulamasına Yönelik İstanbul Türkiyede Bölgesel Koordinasvon Birimi Kurulmasına İlişkin
Türkive Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası
Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı; (1/761) esas numaralı
tasarı 29 Eylül 2016 tarihinde Meclise sunulmuş, 4 Ekim 2016 tarihinde de Komisyonumuza havale
edilmiştir.
Ben sözü Dışişleri Bakanlığına vereceğim ama vermezden evvel yeni bir üyemiz var. Zeki Bey’e
hoş geldiniz diyorum.
Ben sözü Dışişleri Bakanlığına veriyorum.
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Buyurun Sayın Yardım.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; 1’inci anlaşmayla ilgili kısa bir takdimde bulunmak istiyorum
müsaadenizle.
Ülkemiz, çölleşmeyle mücadele konusunda lider ülkelerden birisidir. Bu konudaki görünürlüğümüz
Ekim 2015’te başarıyla ev sahipliği yaptığımız 12’nci Taraflar Konferansı’nın ardından iki yıllığına
üstlendiğimiz dönem başkanlığımız çerçevesindeki faaliyetlerimizle daha da artmıştır. Ülkemizin
çölleşme alanında BM tarafından da vurgulanmakta olan bu lider konumu bölgesel koordinasyon
birimine ev sahipliği yapmamızla daha güçlenecek ve pekişecektir. Bu birimin faaliyetleri, çölleşme
ve sürdürülebilir arazi yönetimi alanında tecrübe ve uzmanlığımızın daha fazla ülkeyle paylaşılmasına
yardımcı olacak ve katkı sağlayacaktır. Ayrıca, yine bu birimin kapsadığı 12 Kuzey Akdeniz ülkesinin bu
alanlarda yürüttüğü çalışmalar birim aracılığıyla yakından takip edilebilecektir. Bölgesel koordinasyon
birimine ev sahipliğimiz İstanbul’u bir BM merkezi yapma yönündeki dış politika hedeflerimizle de
son derece uyumludur.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Orman ve Su İşleri Bakanlığından Sayın İbrahim Çiftçi, buyurun.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI İBRAHİM ÇİFTÇİ – Sayın
Başkanım, kıymetli katılımcılar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın müsteşar yardımcımızın da ifade ettiği gibi anlaşma Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle
Mücadele Sözleşmesi’nin Kuzey Akdeniz Bölge Koordinasyon Biriminin İstanbul’a kurulmasıyla
ilgili. Malum olduğunuz üzere 1992 yılında Birleşmiş Milletler Rio zirvesinde 3 adet ana sözleşme
çıktı; bunlardan birisi İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, diğeri Biyolojik Sözleşme, üçüncüsü
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi ki biz bunun üzerinde duruyoruz. Bu Çölleşmeyle Mücadele
Sözleşmesi 1994 yılında imzalandı, ülkemiz de buna 1998 yılında taraf oldu. Günümüzde 196
ülke sözleşmeye imza koyarak taraf oldu. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi
kapsamında 5 adet bölge bulunuyor dünyada. Afrika bölgesinde 56 ülkeyi kapsıyor, bölgesel ofis
Tunus’ta bulunuyor. Asya bölgesi 53 ülkeyi kapsıyor, ofis Tayland’da bulunuyor. Latin Amerika ve
Karayipler bölgesi 33 ülkeyi kapsıyor, bölgesel ofis Şili’de bulunuyor. Merkez ve Doğu Avrupa bölgesi
15 ülkeyi kapsıyor, henüz ofisin kesin yerinde bir anlaşma olmadığı için UNCCD’nin merkezi olan
Almanya Bonn’da şu anda merkezi. Bizim bu anda konuştuğumuz Kuzey Akdeniz bölgesi ise 12
ülkeyi kapsıyor, bunları müsaade ederseniz saymak istiyorum: Türkiye, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya,
İspanya, Portekiz, Macaristan, Malta, Kıbrıs, İsrail, Slovenya ve Yunanistan. Ayrıca, önemli olduğunun
altını çizmek isterim, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Avrupa Birliği gözlemci olarak da buraya
katılıyor. Bahsedildiği gibi burayla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde Orman ve Su İşleri
Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası arasında 2015
tarihinde bu Kuzey Akdeniz Bölgesel Ofisin Türkiye’de kurulmasına yönelik sözleşmeyi imzaladık.
Bununla ilgili kuruluşun da İstanbul’da yapılmasını arzu ediyoruz. Sayın müsteşar yardımcımızın da
ifade ettiği gibi gerçekten ülkemiz çölleşmeyle mücadele konusunda Birleşmiş Milletler nezdinde lider
konumunda, oldukça iyi bir konumda. Bunun, Kuzey Akdeniz Bölgesel Ofisinin de ülkemizde olmuş
olması ülkemizin prestijinin artmasına iyi bir vesile olacak, bunun olmasını arzu ediyoruz.
Saygılarımı arz ederim.
BAŞKAN – Sağ olun Sayın Müsteşarım İbrahim Bey, çok teşekkür ediyorum.
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Söz almak isteyen, soru sormak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben müsaadenizle…
BAŞKAN – Buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Sayın Başkanım, kıymetli üyeler; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
2015 senesinin Ekim ayında Ankara’da biz COP 12 toplantısına ev sahipliği yaptık. Hatta Ankara’da
çok büyük bir terör saldırısının akabinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle konferansın açılışı
yapılmıştı. Bu çerçevede, Çölleşmeyle Mücadele Parlamenterler Forumu Yönlendirme Komitesinin
Başkanlığı Türkiye’dedir. Tarafım tarafından bu vazife Meclis Başkanlığımıza aittir ama bize tevdi
edilmiştir. Meclis Başkanımızın adına bir çalışma grubu oluşturuldu ve biz bu vazifeyi yürütmeye
çalışıyoruz. Onun için öncelikli olmasını, mümkünse alınmasını rica etmiştik. Teşekkür ederiz bu
noktada bize de yardımcı olduğunuz için.
Hem bu konuda bilgi vermek istedim hem de şimdiye kadar çalışma yapmış olan kıymetli Bakanlık
mensuplarına ve ilgili çalışan bürokratlarımıza da teşekkürlerimizi ifade etmek istedim.
BAŞKAN – Ravza Hanım çok teşekkür ediyorum bilgi için.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI İBRAHİM ÇİFTÇİ – Ben
de bir söz alabilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI İBRAHİM ÇİFTÇİ
– Gerçekten, Sayın Vekilimiz Ravza Hanım’a ben burada teşekkür etmek istiyorum. O COP 12
toplantısında çok desteklerini gördük, çok yardımlarını gördük, çok teşekkür ediyoruz, gerçekten
Parlamento adına sağ olun.
BAŞKAN – Evet, biz de teşekkür ediyoruz.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİNİN KUZEY
AKDENİZE DAİR EKİNİN BÖLGESEL UYGULAMASINA YÖNELİK İSTANBUL
TÜRKİYEDE BÖLGESEL KOORDİNASYON BİRİMİ KURULMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ SEKRETARYASI ARASINDA ANLAŞMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (l) 23 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan “Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle
Mücadele Sözleşmesinin Kuzey Akdeniz’e Dair Ekinin Bölgesel Uygulamasına Yönelik İstanbul,
Türkiye’de Bölgesel Koordinasyon Birimi Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Anlaşma”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.
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MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü redaksiyon yetkisiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/761) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Samsun Milletvekili Hasan
Basri Kurt, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Adana
Milletvekili Talip Küçükcan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
			

Taha Özhan

			

Malatya

			

Dışişleri Komisyonu Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyemiz olursa lütfen 8 Mayıs 2017 Pazartesi
günü saat 17.00’ye kadar muhalefet şerhlerini büromuza iletiversinler.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı temsilcisi Sayın Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi’ye çok teşekkür
ediyorum.
Gündemin 2’nci maddesine geçiyorum.
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/740)
BAŞKAN - (1/740) esas numaralı tasarı, 17 Haziran 2016 tarihinde Meclise sunulmuş ve 28
Haziran 2016 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben, yine, ilk sözü Dışişleri Bakanlığına veriyorum.
Sayın Büyükelçimiz Yardım, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Sayın Başkanım, anlaşmayla ilgili kısa bir maruzatımı şu şekilde sunmak istiyorum: Malumlarınız
üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında Güvenlik
İşbirliği Anlaşması 13 Mayıs 2015 tarihinde Tiran’da dönemin İçişleri Bakanı Sayın Sebahattin Öztürk
ile Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Saimir Tahiri tarafından imzalanmıştır. Bu anlaşmayla,
esas olarak, terör eylemleri, terör örgütleri, bunların yapısı ve faaliyet alanları, mali suçlar, insan ticareti
ve göçmen kaçakçılığı kara para aklama, siber suçlar, tarihî ve sanat eser kaçakçılığı, para, pasaport,
vize ve diğer resmî evrakta sahtecilik suçları, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer radyoaktif ve toksik
maddelerin yasa dışı ticaretiyle mücadele alanında kapsamlı bir iş birliği yapılması öngörülmektedir.
Doğal olarak, söz konusu anlaşma, iki ülke halklarını birleştiren, dostane ilişkileri de güçlendirecek, iç
güvenlik alanında iş birliğimize de olumlu katkı ve ivme kazandıracaktır.
Yine, bu anlaşma, yukarıda bahsettiğim suçlar ve suçlara karışan kişilerle ilgili gerekli tedbirlerin
alınması, bilgi değişiminde bulunulması, yardımlaşma, ortak çalışmalar yapılması, tecrübe değişiminde
bulunulması, eğitim programları düzenlenmesi gibi hususları da içermektedir. Sonuç olarak, bu
anlaşma, iki ülke arasında yürütülmekte olan güvenlik iş birliği faaliyetlerinin daha da pekiştirilmesini
amaçlamaktadır.
Son bir husus olarak, bu anlaşmanın Arnavutluk’taki onay süreci Parlamentoda tamamlanmıştır.
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Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
İçişleri Bakanlığından Müsteşar Yardımcımız Sayın Kaldırım, buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI ÇETİN OKTAY KALDIRIM – Sayın
Başkanım, çok kıymetli milletvekillerimiz; efendim, bu anlaşma malumunuz olduğu üzere 13 Mayıs
2015 tarihinde Tiran’da imzalanmıştır. Tabii, günümüzde terörizm, örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı
arasında yakın ve ciddi bir bağ bulunmakta olup ülkelerin bu sorunları tek başına mücadeleyle, kendi
politikalarıyla çözme olanağı yoktur, bu alanda ciddi iş birliğine ihtiyaç vardır.
Malumunuz olduğu üzere hem terörizmle mücadelede hem de uyuşturucuyla mücadelede,
uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ülkemizin ciddi bakiyesi ve tecrübesi vardır. Bu açıdan, bu
tecrübenin de anlaşma yapılan ülkelere aktarılması, tecrübe paylaşımında bulunulması önem arz
etmektedir.
Sayın Müsteşar Yardımcımız da arz ettiler, bu anlaşma terör eylemleri, terör örgütleri, bunları
yapısı, faaliyetleri, mali suçlar, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ve psikotrop maddeler
ve bunların imalinde kullanılan ara kimyasalların yasa dışı üretimi ve kaçakçılığı, kara para aklama,
siber suçlar, tarihî ve sanat eserleri kaçakçılığı, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, radyoaktif ve toksit
maddelerin yasa dışı ticareti, para, pasaport, vize ve diğer resmî evraklarda sahtecilik suçlarla mücadele
alanında kapsamlı bir iş birliğini kapsamaktadır. Dolasıyla, dost ülkeyle de bu alanlarda ciddi iş birliği
yapılması ve karşılıklı tecrübe paylaşımı, aktarımının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÎLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ BAKANLAR.
KURULU ARASINDA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 13 Mayıs 2015 tarihinde Tiran’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının 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.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
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(1/740) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Mardin Milletvekili Ceyda
Bölünmez Çankırı, Karaman Milletvekili Recep Şeker, 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.
Rapora muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 8 Mayıs 2017 saat 17.00’ye kadar lütfen
büromuza iletiversinler.
Gündemin 3’üncü maddesine geçiyoruz.
3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devlet Hükümeti Arasında Jandarma Eğitimi ve Öğretimine
İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/786)
BAŞKAN – (1/786) esas numaralı Tasarı, 8 Kasım 2016 tarihinde Meclise, 22 Kasım 2016
tarihinde de Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben yine sözü Dışişleri Bakanlığı temsilcimize veriyorum.
Sayın Büyükelçim, tekrara girmeden kısaca alabilirsek...
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
- Tabii efendim.
Sayın Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devlet Hükümeti Arasında Jandarma Eğitimi ve
Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, 2
Aralık 2015 tarihinde Doha’da İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala ve Katar Devleti Başbakanı ve İçişleri
Bakanı İç Güvenlik Komutanı Abdullah Bin Nassir Al Thani tarafından imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Katar Devleti İç Güvenlik Kuvvetleri
arasında tesis edilecek iş birliğinin ilke ve çerçevesini belirlemek amacıyla hazırlanan bu protokolle
eğitim faaliyetlerinin planlama, eş güdüm ve icrasına ilişkin hususlar ve tarafların görev ve
sorumlulukları belirlenmektedir. Bu protokolün Katar tarafındaki onay süreci tamamlanmıştır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun.
Kısaca, tekrara girmeden alalım.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI ÇETİN OKTAY KALDIRIM – Sayın
Başkanım, bu anlaşma Katar Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
arasında 25 Aralık 2001 tarihinde imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması hükümleri çerçevesinde 2
Aralık 2015 tarihinde Doha’da imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında birlik, karargâh ve kurumlara
karşılıklı ziyaretler yapılacaktır. Tarafların okul, eğitim merkezleri ve birliklerine karşılıklı dil eğitimi
dâhil eğitim öğretim verilecektir. İç güvenlik eğitimi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
eğitimi, toplumsal olaylara müdahale eğitimi, askerî kolluk görevlilerine yönelik eğitimler ve mobil
eğitim timi görevlendirmeleri yapılacaktır. Her iki tarafın birlik, karargâh ve kurumlarında verilecek
görev başı eğitimler yapılacaktır. Tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı burslar
verilecektir. Eğitimde kullanılan teçhizat ve eğitim yardımı malzemelerinin geliştirilmesinde karşılıklı
yardımlaşma yapılacaktır. Müşterek konularda tecrübe ve bilgi mübadelesi, paylaşımı ile teknolojik
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iş birliği yapılacaktır. Eğitim öğretim ve teknoloji, lojistik konularında bilgi ve tecrübe aktarımı
maksadıyla danışmanlık hizmetleri sağlanacaktır ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı eğitim ve öğretim
kurumlarında eğitim öğretim ve kurs görmek üzere personel görevlendirilmesi yapılacaktır.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz almak isteyen üyemiz var mı?
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Katar’daki askerî mevcut ne kadardır acaba hava, kara, deniz?
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI ÇETİN OKTAY KALDIRIM – Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanımız burada, o cevap verebilir size.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Memnun olurum.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANI TUĞGENERAL NURETTİN
ALKAN – Sayın Vekilim, ben Genelkurmayın iç verilerini bilmiyorum ama biz Jandarma olarak oraya
eğitim timleri kapsamında toplumsal olaylara müdahale eğitimleri veriyoruz ama Genelkurmayın ne
kadar mevcudu var, onu Genelkurmay Başkanlığı…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Katar ordusunun mevcudu?
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANI TUĞGENERAL NURETTİN
ALKAN – Onun tam mevcudunu bilmiyorum, Genelkurmay daha net bilir.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Uluslararası kaynaklara yansıyan rakam 11.800 arkadaşlar.
Katar ile biz 15 tane anlaşma yaptık 2 Aralık 2015 tarihinde arkadaşlarımız da ifade ettiler. Bir
ülkede Jandarmanın payını kara, hava, deniz şeklinde bölersek herhâlde bahsetmiş olduğumuz rakam
1.000 civarında bir personelden bahsediyoruz. Gayet detaylı bir anlaşma yapılmış.
Benim ricam Katar’ın Türk dış politikasındaki önemini ve bu 15 anlaşmayı nereye koyuyorsunuz?
Onunla ilgili bir bilgilendirme yaparsanız memnun olurum.
BAŞKAN – Sayın Yardım, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Sayın Başkanım, kısa bazı hususları arz etmek isterim.
Türkiye-Katar siyasi ilişkileri her anda hızlı bir şekilde gelişiyor ve mükemmel düzeyde de
seyrediyor. 2014 yılında iki ülke arasında, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri başkanlıklarında
yüksek stratejik komite tesis edildi ve bugüne kadar 2 kez de toplandı. Söz konusu toplantı çerçevesinde
30 kadar anlaşma -ki bütün alanları kapsıyor- ve 2 ortak bildiri de imzalandı. Bu yüksek stratejik
komitenin üçüncü toplantısını ise 2017 yılının sonlarına doğru tekrar yapacağız.
Ticaret hacmimiz 2016 itibarıyla petrol ve türevleri hariç 710 milyon dolar civarında. İki ülke
askerî makamlarındaki bu anlaşma çerçevesinde şu hususu belirtebilirim: Son derece yakın temas ve iş
birliğimizi sürdürüyoruz. Çok önemli bir husus olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar’da konuşlanma
süreci de devam ediyor. Bu konuda müzakerelerini sürdürdüğümüz bazı hususlar var, özellikle üs tesisi
bakımından, bu gündemimizde olan bir konudur.
Diğer bir boyut da Katar, ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da ülkemizle
son derece güçlü bir dayanışma sergiledi. Bugün için FETÖ yapılanmasının Katar’da herhangi bir
mevcudiyeti bulunmuyor, bu konudaki taleplerimizin gereğini Katar tamamen yerine getiriyor.
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Katar’la ilişkilerimizin bir önemli boyutunu da Körfez İşbirliği Konseyi teşkil ediyor çünkü Katar
bu Körfez İşbirliği Konseyinin de bir üyesi. Bu KİK yapısıyla ülkemiz arasında yüksek düzeyli stratejik
diyalog mekanizmasının canlandırılmasına Katar destek veriyor ve yeniden başlatılması kararlaştırılan
Türkiye-KİK serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin beşinci turuna ev sahipliği yapmayı da Katar
teklif etmiştir. Bu konudaki çalışmalarımızı da desteklemektedir.
Eğer uygun görürseniz çok genel çerçevede bu hususu belirtmek istedim.
BAŞKAN – Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, bugün toplam 10 anlaşmanın 6-7 tanesi herhâlde
Katar’la ilgili.
Şimdi, Cumhurbaşkanlığı arşivinden, bu anlaşmalar imzalandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı
arşivine gönderilen resmî evrak. Şimdi, ben tabii, verilen bilgiler için teşekkür ederim ama verilen
bilgilerin biraz daha siyasi boyutunu da oluşturan bir çerçeve ifade edilirse ondan dolayı büyük bir
memnuniyet duyarım. Mesela orada diyor ki: “Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,3 milyar
dolar.” İşte, siz petrol türevlerini hariç bıraktınız, belki onlarla beraber 1,3 milyar dolarlık bir ticaret
hacmi var.
Şimdi, şunu söylemeye çalışıyorum: Türkiye’nin dış ticaret potansiyeli içinde Türkiye’nin Katar’la
dış ticareti olan 1,3 milyar dolar hiç seviyesinde, bir şey ifade eden bir rakam değil.
İkincisi, jandarmayla ilgili bir anlaşma yapıyoruz. Toplam personel sayısı tahminlere göre, benim
tahminlerime göre…
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANI TUĞGENERAL NURETTİN
ALKAN – 4 bin civarında.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Öyle mi?
Bayağı jandarmaları varmış o zaman, Jandarma devleti o zaman orası da, 11.800 personel var, 4 bin
jandarma. 4 bin jandarma için anlaşma yapıyoruz biz onlarla eğitim vesaire filan alanlarını kapsayan.
Katar 15 Temmuzda bize ciddi destek veriyor. İşte bu metinde terörle mücadelede Türkiye ile Katar
arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğu söyleniyor.
Mesela aynı anda Katar’ı ve Türkiye’yi tehdit eden bir terör örgütü var mıdır? Bunu bilmek isterim
ben.
HASAN BASRİ KURT (Samsun) – DAEŞ, FETÖ var.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – DAEŞ ve El Kaide üzerinden dünyada Birleşmiş Milletlere
kayıtlı bütün ülkelere bir tehdit durumu söz konusu olabilir ama somut olarak ikisini beraber tehdit eden
bir terör örgütü var mıdır, ben bunu bilmek isterim.
Bir başka nokta, bizim dış ticaretimizde, coğrafi konumlanmamızda çok yüksek bir stratejik durum
ifade etmeyen bir ülkeyle bizim yüksek stratejik ilişkilerimiz… İşte üçüncü toplantı yapılmış, gayet
ileri bir düzeyde, toplam 30 anlaşma yapılmış, ilişkilerimiz mükemmel bir düzeyde ve biz bugün 6-7
tane daha anlaşma imzalayacağız. Bana Katar’ın önemini anlatır mısınız Türk dış politikası anlamında?
Ben bunu anlamak istiyorum. Yani rakamlar Katar’ın gerek ticaret gerek askerî gerek onun dışındaki
veriler anlamında –iyi ilişkilerimiz olabilir, biz bununla mutluluk duyarız ama- kayda değer bir önemi
olmadığını gösteriyor ama görüyoruz ki devlet katında ciddi bir ilgi ve alakayla ağırlanıyorlar, Dışişleri
Bakanlığımız da ikna olmuş herhâlde bu yüksek ilgi ve alakayla. Ben bunun gerekçelerini öğrenmek
istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Yardım.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Efendim, ben biraz önceki sunuşumda bazı ticari, ekonomik, askerî boyutları vurgulayarak, bazı
hususları da bilgilendirme şeklinde arz ederek bazı bilgileri arz ettim. Ben hani onun ötesinde bir şey
söyleyebilme durumunda da değilim çünkü bu verilerin…
BAŞKAN – Soru basit yalnız Sayın Yardım, Katar’ın jeopolitik önemi soruluyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Katar bulunduğu konum itibarıyla, Türkiye bakımından önemli stratejik ülkelerden biridir bulunduğu
coğrafi konum itibarıyla. Bana sorarsanız bir ülkenin stratejik konumunu sadece –Sayın Beyefendiye
cevap olarak bunu söylemiyorum, tamamen bir değerlendirme anlamında söylüyorum- bir ülkenin
birtakım ticaret verileriyle veya birtakım turist verileriyle belki doğru bağlantılı olarak görülmemesi
gerekir; coğrafi konum, komşularıyla ilişkisi, bulunduğu coğrafi bölge bizim kanaatimizce bu ülkeyi
Türkiye bakımından son derece önemli ve stratejik bir konumda bulundurmaktadır. Bu aynı durumda
olan başka coğrafi bölgeler için de geçerlidir, dünyada birçok ülke için de geçerlidir yani sadece
nüfus veya birtakım verilerle bir ülkenin stratejik olmadığı gibi bir sonuca varmak belki doğru şey
olmayabilir. Katar bugünkü konumu itibarıyla Türkiye bakımından bu özellikleri haiz olan bir ülkedir.
Bizim değerlendirmemiz de bu yöndedir efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Herhâlde Katar’la ilgili bütün konularda sizinle muhatap
olacağız yani bütün anlaşmalarda. Eğer süreç böyle giderse bu toplantı bayağı uzayacak demektir.
Şimdi, ben çok basit bir soru sordum. Bize ilkokulda Türkçe sınavlarında şunu öğrettiler, dediler
ki: “Bir soruya cevap verirken sorunun içindeki kelimeleri kullanarak onları değiştirip tekrardan cevap
diye yazmayın.” Biz de bu sayede üniversite sınavlarını filan kazandık. Şimdi, benim sorum çok
basit: Katar’ın Türkiye açısından stratejik önemi nedir arkadaşlar? Bu kadar basit. Yani, “Stratejik
önemi vardır.” “vardır” geçerli bir şey değil, nedir? Yani ben çok basit bir şey soruyorum. Ekonomik
seviyemiz düşük, rakamlar ortada. Ekonomi tek başına bir şeyi belirler mi? Hayır, belirlemez ama
coğrafi konum itibarıyla komşu bir ülke değil, belli bir hinterlanda yayılmış olan bir ülke değil. Öbür
taraftan bakarsanız, tarihî ilişkiler açısından Katar’ın kuruluşu 1971, benim doğumum 1972, benden
bir yıl daha büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Bana Katar’ın stratejik öneminden bahsedin, ben bunu
istiyorum. Yoksa, bu toplantıda daha çok soru sorarız böyle. Yani somut, basit bir soru soruyorum.
BAŞKAN – Evet, buyurun Sayın Yardım.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Sayın Başkanım, Katar -biraz önce de belirttiğim gibi- konumu itibarıyla ve Türkiye’nin çeşitli dış
politika önceliklerindeki ortak tutumu, politik yaklaşımı, DAEŞ başta olmak üzere -FETÖ keza- terör
örgütlerine yönelik tutumumuzu paylaşması çerçevesinde; Irak’taki, Suriye’deki ve geniş bölgedeki
tutumu, siyasi yaklaşımı itibarıyla bizim stratejik hedeflerimizi, ilkelerimizi paylaşan bir ülkedir. Her
şeyden önce, bunun dışında, Katar’ın Amerika veya diğer ülkelerle de son derece yakın ilişkileri vardır.
Türk dış politikasının temel ilkelerini ve açılımlarını, kaygılarını, tereddütlerini, bakışını, vizyonunu
paylaşması bizim için bu ülkeyi stratejik önemde bir ülke hâline getirmektedir.
Söyleyebileceğim cümle budur efendim.
BAŞKAN –Teşekkür ediyorum.
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OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, çok açıklayıcı oldu, kayıtlara geçmesi açısından
teşekkür ediyorum. İleriki maddelerde konuşacağız, başka yapacak bir şey yok.
BAŞKAN – Ben de merak ediyorum nasıl bir soru gelecek.
Söz almak isteyen başka üyemiz yok herhâlde.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
JANDARMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da imzalanan “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğrenimine İlişkin İşbirliği Protokolü”nün
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 hükümlerinin Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi dinleyelim:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/786) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Hatay Milletvekili Fevzi
Şanverdi, Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Karaman Milletvekili Recep Şeker ve İstanbul
Milletvekili Azmi Ekinci’nin özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
			

Taha Özhan

			

Malatya
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BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Yine, komisyon raporuna bir muhalefet şerhi konulmak istenirse 8 Mayıs 2017 saat 17.00’ye kadar
lütfen bizlere iletiniz.
Ben, İçişleri Bakanlığı temsilcisi Müsteşar Yardımcısı Sayın Kaldırım’a teşekkür ediyorum.
Gündemin 4’üncü maddesine geçiyorum.
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/729)
BAŞKAN – (1/729) esas numaralı tasarı 17 Haziran 2016 tarihinde Meclise sunulmuş, 27 Haziran
2016 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben yine sözü Sayın Yardım’a veriyorum.
Buyurun Sayın Müsteşarım.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Sayın Başkanım, bu anlaşma teknik mahiyeti olan bir anlaşmadır. Söz konusu deniz taşımacılığı
anlaşması 2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayın Binali Yıldırım ile Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Bin Saif Al Sulaity tarafından imzalanmıştır.
Bu anlaşma ülkemiz ile kadar arasında denizcilik alanında ilişkilerimizin geliştirilmesi, deniz ticareti
alanında eş güdüm sağlanması, seyir emniyeti ve güvenliğini artırılması, deniz ticaretiyle ilgili hukuki
uyuşmazlık konularına çözüm bulunması, ticari ve ekonomik ilişkilerin ileri götürülmesi amacıyla
hazırlanmıştır ve Katar tarafında onay süreci de tamamlanmıştır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcimiz Müsteşar Yardımcımız Sayın Ahmet
Selçuk Sert beyefendi, tekrara girmeden alabilirsek sevinirim.
Buyurun.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI
AHMET SELÇUK SERT – Peki Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; iki ülkedeki deniz ticaretinin karşılıklı olarak aynı
haklardan faydalanma hakkını ve ticaretin iki ülke arasında kolaylaştırılmasını içeren bu anlaşmanın
hayırlı olmasını dilerim.
Bu anlaşma deniz taşımacılığı, liman inşaatı ve bakımı, düzenli hat kurulması, ülkelerin kendi
uzmanlıkları arasında katkı sağlanması ve liman devleti (PSC) ve bayrak devleti denetimlerinde iş
birliği yapılmasını içermektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Söz almak isteyen, soru sormak isteyen?
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Var Sayın Başkan.
BAŞKAN – Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Sert, anlaşmanın gerekçesinde diyor ki “…İki ülke
arasında denizcilik alanında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar için hukuki çerçeve ve yasal
zemin…” Bu çerçeve içine giren, şu ana kadar Katar’da denizcilik alanında yani bu anlaşma çerçevesi
içinde somut bir yatırım planlaması yapılmıştır. Yani yatırım başlamış mıdır anlamında sormuyorum,
başlayan varsa onu da soruyorum ama planlaması yapılmış mıdır?
Bir başka soru: Bu anlaşmayla Katar’dan Türkiye’nin sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını
kolaylaştırmak arasında bir bağlantı var mı yani bu, aynı zamanda o amaca hizmet edecek mi?
Bir başka soru, bu, tabii, Adalet ve Kalkınma Partili üye arkadaşlara soru: Anlaşmanın gerekçesine
bir bakarlarsa, anlaşmanın gerekçesinin birinci maddesi -yani Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılan
gerekçenin, anlaşmanın resmî bölümüne dâhil değil- “Bürokrasinin etkinliğinin artırılması.” diyor.
Şimdi, ben hem bürokrat arkadaşlara soruyorum doğal olarak hem de iktidar partisi milletvekili
arkadaşlara soruyorum. Bu anlaşmanın içinde ben bürokrasinin etkinliğini artıran bir madde göremedim,
birincisi bu. Varsa bana o maddeyi lütfen gösterin. Yoksa da varsa da bürokrasinin etkinliğinin artırılması
gerekçesiyle gelen bir anlaşmayı “On beş yıldan beri bürokrasinin hâkimiyetini yıkmaya çalışıyoruz.”
diyen bir iktidar nasıl getirir, bunu da size soruyorum.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Evet, buyurun.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI
AHMET SELÇUK SERT – Efendim, anlaşmayla denizcilik yönünde beklentilerimiz, Katar’ın dünya
LNG taşımacılığındaki potansiyeline katkı sağlamak, özellikle gemi inşa alanında. Ayrıca, Türk
Loydunun bu bölgede hizmet vermesi için bir çalışma başlatıldı ve devam ediyor.
Bu anlaşmadan özellikle beklentimiz, Katar’ın üçüncü ülkelerle yaptığı taşımacılıkta deniz ticareti
yönünde daha fazla pay alma beklentimiz var çünkü burada karşılıklı olarak iki sonuç çıkıyor, bir
tanesi gemilerdeki kendi bayraklarına uyguladıkları kriterlerin uygulanması. Diğerleri gemi adamları
yönünden, gemi adamları yönünden konu bir başka anlaşma.
Bir başka çıktımız da bilindiği gibi, Birleşmiş Milletlerin en büyük örgütü olan Dünya Denizcilik
Örgütünde 3’ü gözlemci olmak üzere 175 tane ülke var ve burada alınan her karar genelde ekonomik ve
siyasi birçok sonuçlar doğuruyor. Bu anlamda da genel deniz ticareti anlamında bir katkı sağlayacağını
değerlendiriyorum.
Arz ederim.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ederim. Gelenek olduğu üzere ben
cevap alamadım yine sorularıma.
BAŞKAN – O zaman istikrarlı durum var yani.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Tabii, tabii, istikrar devam ediyor.
Soru şuydu: Birincisi, somut olarak planlanmış yapılan yatırım ya da planlanmış yatırım var mı,
buna somut bir cevap alamadık.
İkincisi, Türkiye’nin Katar’dan ithalatını düşündüğü (LNG) sıvılaştırılmış doğal gazla ilgili
yapılacak olan işlemi yani bunu kolaylaştırıcı bir tarafı var mı yani doğal gazla alakalı bir boyutu var
mı bu işin? Yani bürokrasi bölümünü değerli siyasetçilerimiz cevaplayabilir ama bu 2 soru somut.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI
AHMET SELÇUK SERT – Efendim, enerji taşımacılığında çalışmalarımız var gemi inşasıyla ilgili
olarak. Türk Loydunun hizmet vermesi konusunda somut çalışmalarımız var, aynı zamanda liman
inşası konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bilindiği gibi, deniz ticaretinde veya denizcilikle ilgili
faaliyetler zaten kamusal yatırımlar içermiyor. Bizim şirketlerimizle denizcilik idaresi olarak genel bir
çalışma yapıyoruz, bu anlaşma bu çalışmaların önünü açacak ve hızlandıracaktır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. Oğuz Bey, size de teşekkürler.
Bu kısmına da ben cevap vereyim: Anlaşmanın içerisinde öyle bir madde yok tabii. Başbakanlıktan
buraya gelirken bürokrasinin etkisini hızlandırmayı düşünen bir bürokrat…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Buraya ekleme yapmış.
BAŞKAN – Evet, durum odur yani, başka öyle çok sofistike bir tarafı yok.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Bu, tarihî bir belgedir.
BAŞKAN – O, Başbakanlıktan geliyor, bize gelirken yani anlaşmanın içerisinde olan bir şey değil,
zaten anlamlı da değil.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Henüz bizim partiye bağlı olmadığı için...
BAŞKAN – CHP’liymiş bürokrat.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
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Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
DENİZ TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Katar Devleti Hükûmeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının 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.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/729) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında İstanbul Milletvekili Ravza
Kavakcı Kan, Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Karaman Milletvekili Recep Şeker ve Şanlıurfa
Milletvekili Halil Özcan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
			

Taha Özhan

			

Malatya

			

Dışişleri Komisyonu Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz varsa 8 Mayıs 2017 Pazartesi
günü saat 17.00’ye kadar muhalefet şerhlerini lütfen büromuza iletsinler.
Gündemin 5’inci maddesine geçeceğiz ama geçmeden evvel buraya kadar sorulan sorularda
gerçekten arkadaşlar aslında ciddi bir kısmı ya maddi bilgi düzeyinde ya da çok temel düzeyde, işin
jeopolitik analizini gerektiren bilgiler. Bunların maddi bilgi kısmı hemen burada huzurda olmayabilir
ama bu sorulara bizim bir şekilde doyurucu cevaplar almamız lazım. Benim sizlerden ricam, en azından
bilgi notu şeklinde -bütün tutanaklarda bu soruları gidip bulabilirsiniz- sayın milletvekillerimize
yönlendirebilirseniz bir sonraki toplantıya varmadan evvel, yani gelecek hafta ziyadesiyle memnun
oluruz.
Gündemin 5’inci maddesine geçiyoruz.
5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim,
Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı
Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İle Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/762)
BAŞKAN – (1/762) esas numaralı tasarı 29 Eylül 2016 tarihinde Meclise, 4 Ekim 2016 tarihinde
de Komisyonumuza sunulmuştur.
Ben yine ilk sözü Sayın Yardım’a vermek istiyorum. Kısaca alalım, tekrara girmeden lütfen.
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Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM –
Sayın Başkanım, gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası
Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak ülkemizle Katar arasında 2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da
imzalanan söz konusu mutabakat zaptı ile iki ülke arasında gemi adamı yeterlilik belgelerinin karşılıklı
olarak tanınması öngörülmektedir. Yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınması yoluyla Türk gemi
adamlarının Katar bayraklı gemilerde istihdam edilmesinin önü açılacak, bu şekilde gemi adamlarımıza
uluslararası denizcilik piyasasından daha fazla pay almak için avantaj sağlanmış olacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür Ederim.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından sayın Sert, buyurun.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI
AHMET SELÇUK SERT – Ülkemiz tarafından 20 Nisan 1989 tarih ve 3539 sayılı Kanun’la uygun
bulunan ve 29 Eylül 2003’te taraf olunan Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma
Standartları Hakkında 1978 Uluslararası Sözleşmeyle ilgili -kısaca STCW-1978- hükümler gereğince
her bayrak devletinin gemilerde çalışacak gemi adamlarının sözleşmeye uygun olarak belgelendirilmesi
gerekmektedir. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak ülkemiz ile Katar Devleti Hükûmeti arasında
2 Aralık 2015 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında gemi adamı yeterlilik belgeleri
karşılıklı olarak tanınacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Soru sormak isteyen üyemiz var mı?
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Ben varım Başkanım.
BAŞKAN – Buyurun Oğuz Bey.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkanım, daha önce de Komisyonumuza gemi
adamlarıyla ilgili birkaç anlaşma gelmişti, bir kısmı uluslararası anlaşmalardaki tadilatlarla alakalıydı.
Şimdi, benim okumalarım gösteriyor ki, biz dünyada Çin’den sonra en çok gemi adamı olan
ülkeyiz, çoğu da işsiz.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI
AHMET SELÇUK SERT – Doğru.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, burada nasıl bir planlama yapılıyor? Gemi adamlarının
daha fazla ülkenin bayrağı altındaki gemide çalışıyor olması ya da çalışmasına imkân verecek bir şeyin
ortaya konması pozitif bir şey. Bu, Türkiye’nin deniz ticareti açısından da, bu yurttaşlarımızın daha
fazla iş bulması açısından da pozitif bir şey. Ama Çin’den sonra en çok gemi adamı barındıran ülke
olmamızda bir anormallik yok mu, birincisi.
İkincisi, bu arkadaşlarımızın gerçekten ne kadarı istihdam ediliyor, ne kadarı boşu boşuna okullar
kurulup bu okullardan mezun verip mezun diplomalı işsiz yaratmaya gidiyor, bunu merak ediyorum.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI
AHMET SELÇUK SERT – Teşekkür ederim.
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Sayın milletvekilimiz, gerçekten ülkemiz için çok önemli bir noktaya temas etti. Şu anda 110
bin aktif gemi adamımız var. Bunlardan Türk bayraklı gemilerde istihdam edilenler hariç uluslararası
alanda istihdam oranımız ise yaklaşık 1.500 civarında, oldukça düşük. Bu anlamda, bu Değerli
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar ve bu tür anlaşmalar çok büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü
uluslararası piyasada aynı zamanda daha fazla gemi adamı çalıştırmamızın altyapısını oluşturmaktadır.
Fakat bundan daha önemli olan bir çalışma da nitelikli gemi adamı yetiştirmek ve gemi adamlarımızın
özellikle yabancı dil seviyelerini artırmak için çok önemli çalışmalar yapılmaktadır bu dönemde. Çünkü
gemi adamlarının uluslararası alanda istihdam edilmesi demek katma değeri yüksek ve yüksek ücretler
olduğu için ülkemize de çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu konuda önemli bir problemimizdir.
Gemi adamlarının sayısı fazladır. Denizciliğin Türkiye’de bir kültür hâline gelmesiyle gemi adamı
yetişip denizlerde çalışan kişi sayısı artacaktır. Çünkü maalesef şöyle bir gerçeğimiz var: Denizlerle
çok barışık bir ülke olmadığımız için, gemi adamlarımızı yetiştirdikten ve bu kişiler bir süre denizde
çalıştıktan sonra, birkaç sene bir sermaye birikimi yaptıktan sonra ilk fırsatta kendisini karaya atıp
karada bir işte çalışma yönünde inisiyatif kullanmaktadır. Bununla ilgili olarak idaremiz çalışmalar
yapmaktadır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sağ olun.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE VARDİYA
TUTMA STANDARTLARI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ UYARINCA BELGELERİN
KARŞILIKLI TANINMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI İLE MUTABAKAT
ZAPTINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN NOTALARIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 2 Aralık 2015 Tarihinde Doha’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve
Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlanmn Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartlar
Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı” ile
Mutabakat Zaptı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 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.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
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(1/762) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında Şanlıurfa Milletvekili Halil
Özcan, Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ve Adana Milletvekili
Talip Küçükcan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
			

Taha Özhan

			

Malatya

			

Dışişleri Komisyonu Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi olursa 8 Mayıs saat 17.00’ye kadar lütfen bizlere iletiniz.
Gündemiz 6’ncı maddesine geçiyorum:
6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine
Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/826)
BAŞKAN - (1/826) esas numaralı tasarı 16 Şubat 2017’de Meclise sunulmuş, 27 Şubat 2017’de de
Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben yine ilk sözü Sayın Yardım’a veriyorum.
Buyurun, lütfen tekrara girmeden.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Sayın Başkanım, 4 Kasım 2016’da imzalanan söz konusu Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı
Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte iki ülke arasında ticaret hacminin gelişiminde önemli rol
oynayan kara yolu taşımacılığının yanı sıra yine iki ülke arasında demir yolu ve deniz yolu gibi kara
yoluna alternatif, sürdürülebilir diğer taşıma türlerinin gelişimi ve kombine taşımacılık imkânlarının
teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu anlaşmanın Ukrayna tarafındaki onay süreci devam
etmektedir.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Sert, buyurun.
Tekrara girmeden, rica ediyorum.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI
AHMET SELÇUK SERT – Efendim, bu anlaşma da özellikle Karadeniz bölgesinde yer alan
limanlarımız, konteyner ve swap yerleştirme kapasitesini artıracağı, Ro Ro ve demir yolu feri
operasyonlarını daha da geliştireceği ve kuzey-güney koridorunun operasyonel hâle getirilmesinde
önem arz eden Viking Konteyner Treni, Zubr Konteyner Treni gibi bölgesel projelere de katkı sunacağı
da değerlendirilmektedir.
Arz ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU
ARASINDA ULUSLARARASI KOMBİNE YÜK TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 4 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının onaylanması
uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul Edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul Edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3’üncü maddeyi okutuyorum.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul Edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/826) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon raporu hakkında Mardin Milletvekili Ceyda
Bölünmez Çankırı, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve
Karaman Milletvekili Recep Şeker’in özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
			

Taha Özhan

			

Malatya

			

Dışişleri Komisyonu Başkanı

BAŞKAN - Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olursa lütfen 8 Mayıs saat 17.00’ye kadar bizlere iletiniz.
Ulaştırma Bakanlığından Müsteşar Yardımcımız Sayın Sert’e teşekkür ediyorum.
Gündemin 7’nci maddesine geçiyorum.
7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti
Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/735) esas numaralı tasarı 17 Haziran 2016 tarihinde Meclise sunulmuş ve 28 Haziran 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Yardım, buyurun, lütfen kısaca alalım.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumunuz olduğu üzere, NATO müttefikimiz ve stratejik
ortağımız olan Birleşik Krallıkla çok köklü, tarihî ve bugün itibariyle çok köklü ilişkilerimiz mevcuttur.
Son olarak Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in bu yılın ocak ayındaki ziyaretinde ikili
ilişkilerimizi ilgilendiren birçok alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da çok ciddi kararlar
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alınmıştır. Özellikle savunma sanayi alanında ihtiyacımız olan ve gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden
her türlü harp silahının, mühimmatının, araç ve gereçlerinin ve bunların önemli ve kritik alt sistem
ve parçalarının alımı, satımı, her tip üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyeti ile bunlara ilişkin
hizmet ve altyapı tesis faaliyetlerinin tümünü kapsayan gizlilik dereceli projelerin güvenli bir şekilde
yürütülmesi için diğer ülkelerle gizlilik bilgilerinin korunmasına yönelik anlaşmaların yapılması
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda söz konusu anlaşma iki ülke arasında imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi durumunda her iki ülke yetkili makamlarının savunma
sanayi konusundaki faaliyetleri anlaşma hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve savunma sanayi
güvenliği sağlanmasına yönelik olarak önemli bir hukuki altyapı, gerekli hukuki altyapı oluşturulmuş
olacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Sayın Bülbül, Müsteşar Yardımcımız Millî Savunma Bakanlığında.
Buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Saygılarımı sunuyorum.
Sayın Başkanım, ilave edeceğim bir husus yok.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Söz almak isteyen üyemiz var mı?
Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, bu önemli bir anlaşma. Bizim referandumla
meşgul olduğumuz dönemlerde İngiliz Parlamentosu bu anlaşmayı onayladı. İngiliz basınına değerli
arkadaşların bize verdiği bilgilerden çok daha fazlası yansıdı.
Şimdi benim sorum şu: Bu anlaşma çerçevesi içinde Türkiye ile İngiltere istihbarat paylaşımı
yapacak mı? Özellikle Suriye’yle ilgili istihbarat paylaşımı yapacak mı? Biliyorsunuz, bizim, Suriye’de
eşsiz bir dış politika başarımız var. Dünyanın her tarafında birbiriyle kavga eden ülkeyi, Rusya ile
Amerika’yı YPG üniforması altında Türkiye’ye karşı birleştirme başarısını göstermiş bir Hükûmetimiz
ve Bakanlığımız var. Dolayısıyla, bu eşsiz başarının devamında İngilizlerden alacağımız istihbaratın ya
da Türkiye’nin İngilizlere vereceği istihbaratın özellikle Suriye konusunda bir etkisi olacak mı? Bu bir.
İkincisi: Bu yapılan anlaşma aynı zamanda 125 milyon dolarlık başka bir ortak uçak üretimi, işte
bizim millî uçak projesi, Türkiye tarafında böyle söylenen uçak anlaşmasının neresine denk düşüyor
yani onunla ne kadar bağlantılı bir anlaşma?
Bir diğeri: İngiltere’de “Brexit” kararı alındıktan sonra, yani İngiltere, Avrupa Birliğiyle ilişkilerini
resmî olarak referandum sonucuna göre çıkma kararı aldıktan sonra bu anlaşmanın yapılıyor olması
İngiltere’nin Avrupa Birliği dışı ülkelerle ilişkilerini hızlandırdığı anlamına mı gelir yoksa sizin başka
türlü bir okumanız mı var?
Şimdilik bunları soruyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, buyurun Sayın Yardım.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM –
Sayın Başkanım, bu anlaşmanın Suriye çerçevesinde bir istihbarat paylaşımı öngörmesi, bilgi değişimi
öngörmesi söz konusu değil. Bunun dışında, teknik veçheleriyle ilgili bir yorum olacaksa belki Sayın
Komutanımıza aktarmayı uygun görüyorum ama Suriye bağlamında bir boyutu yoktur bu anlaşmanın,
sadece başta uçak projesi olmak üzere İngiltere’yle önümüzdeki dönemde yapmayı öngörebileceğimiz
savunma sanayimizi güçlendirici mahiyetteki projelere ilişkin bilgi değimini, bilgilerin korunmasına
yönelik bir anlaşmadır.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Sayın Bülbül, buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Sayın Başkanım, bundan önce de zaten 18 ülkeyle bu mahiyette ikili güvenlik anlaşması
imzalanmış ve 12 ülkenin de anlaşma süreci devam etmektedir.
Tabii, yapılmış olan anlaşmalar tamamen savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu harp silah araç
ve gereçlerinin gerek kendisinin gerekse mühimmatlarının ikili ülkelerle üretimi sürecinde bilgi
paylaşımının güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir anlaşma. İngiltere’yle de evet, millî uçak üretimine
ilişkin bir proje çalışması var, bunu ilgilendiren yönleri de var tabii ki.
Arz ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN - Buyurun, ekleyeceğiniz bir şey mi var?
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, İngiliz basınına yansıyan haberlerde diyor ki: -örneğin
Express gazetesi benim ulaştığım kaynaklardan bir tanesi- “Suriye’yle ilgili istihbarat paylaşımını da
içerdiği bilgisi alındı.” Bu İngiltere tarafından alınmış bir bilgi, Türkiye kaynaklı bir bilgi değil ama
sonuçta böyle bir şey var, böyle bir bilgi var birincisi.
Sayın Komutanın bahsetmiş olduğu bilgilerden sonra “Türkiye buna benzer bir anlaşmayı 12
ülkeyle de yaptı.” dedi yanlış hatırlamıyorsam, o ülkeleri duymak isterim.
Bir de şöyle bir şey var: Sadece millî uçak projesini kapsamıyor anlaşıldığı kadarıyla çünkü BI
Systems diye bir İngiliz firmasının genel müdürü konuşmuş, genel müdürü “Radar, motor, başka türlü
silah, mühimmat, vesaire onlar da olacaktır bu işin devamında.” diyor. Bunlar basına yansıyan bilgiler.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ekleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Bülbül.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Sayın vekilimin hangi ülkelerle böyle bir anlaşma yapılmış, onlardan birkaç tanesine
müsaade ederseniz cevap verebilirim.
BAŞKAN – Buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Moğolistan, Portekiz, İspanya, Rusya, Polonya, İsrail
bu yönde anlaşma yaptığımız ülkelerden birkaçı.
BAŞKAN – Sayın Günal, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Burada tabii, birçok anlaşma var ama benim bakınca dikkatimi çeken, gündemin içerisinde Oğuz
Bey Katar’la ilgili soruları soruyor, büyüklüğü ama… Şimdi, bu vesileyle, sizi de burada bulmuşken,
biz her zaman böyle bir konjonktür yakalayamıyoruz. İngiltere tamam, söyledik, bu anlaşmanın
uzamasının daha önce beklemesinin nedeni neydi? İhracat lisans kısıtlaması gibi birtakım şeyler vardı,
15 Temmuzdan önce bir askıya alınmıştı, tekrar oldu, bu sorunlar çözüldü mü? Biraz bize çünkü Oğuz
Bey’in dediği gibi sadece bir tek uçak anlaşması değil. Artı burada da teknoloji transferi anlamında
mühendislerle ilgili, çalışanlarla ilgili bir şey var mı? Yani açıklamada, burada var ama bu ne kadarlık
bizim millî tedarik sistemi anlamında katkısı olacak. Savaş uçağı, millî savaş uçağı diyoruz, teknolojinin
ne kadarını onlar getirecek, ne kadarını biz yapacağız, devamında başka bir şeyler gelecek mi? Sadece
bir tek firmanın, BAE firması veya işte TF-X miydi neydi uçak modeli çalışması değil bu çünkü bütün
bilgilerin paylaşımı, eğer her türlü yapacağımız savunma işlerinde bir bilgi paylaşımı, onlar da görecek,
biz de göreceğiz, sadece bilginin korunmasına ilişkin diye ben görüyorum. Evet, şurayı içermiyor,
burayı içermiyor, bir proje için belki geliyor ama bununla beraber yaptığımız diğer örneğin, havacılık
güvenli iş birliği anlaşması vardı, o bizim gündemimize girdi mi, o da aynı anda herhâlde imzalanmıştı
Sayın Başkanım, yani onlar da onaylamaya girdi mi bilmiyorum ama birtakım şeylerde birçok bilgi
paylaşacağız. O nedenle biraz daha teknik konuda hem tedarikle ilgili hazır askerî cenah buradayken
başka bir şeyler var mı, sadece uçakla ilgili mi? Oğuz Bey’in söylediği radar diyor, diğer şeyleri diyor
ama İngiltere dünyanın iki numaralı silah satıcısı biz de galiba ondan beşinci, altıncı sırada en fazla
silah alan ülkeyiz, bundan sonra yeni şeyler olacak mı? Bizim derdimiz sadece bunların gelişmesiyle
ilgili sorunumuz yok ama yaparken oradaki içeriğine ilişkin daha önce gösterdiğimiz hassasiyetler
sağlandı mı, sadece bilgi güvenliğinin ötesinde içerikle ilgili de bize biraz bilgi verebilirseniz sevinirim
çünkü diğer ülkelerle de bu anlaşmalar hem yapılmış hem yapılıyorsa bizim zaman zaman böyle kendi
müttefiklerimizle sıkıntımız oluyordu. Daha dün Sayın Cumhurbaşkanı Rusya’daydı, orayla ilgili var,
İngilizlerin de, diğer koalisyon güçlerinin de Suriye’de yaşadıklarımız var, Irak var, Kıbrıs’ta hâlâ
garantör konumundayız, yine İngiltere’yle yaptığımız anlaşma yani birtakım savunmayla ilgili her şeyi
kapsayacaksa bilgi paylaşımını o zaman biraz daha bize teknik bilgi verebilirseniz memnun oluruz.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Tam konuyla ilgili bir cümle söyleyeyim, Mehmet Bey’in
ifade ettiği konuları güçlendirmek için. Anlaşma diyor ki: “Her beş yılda bir yenilenir, otomatik
olarak yenilenir.” diyor yani bu anlaşma bir millî uçak projesi anlaşması değil, bu anlaşma bir silah
alım anlaşması değil yani süreli bir anlaşma değil. Bu anlaşma taraflardan bir tanesi altı ay önceden
feshetmediği sürece gidecek bir anlaşma. Yani sizin söylemiş olduğunuz Polonya’yla yapılan anlaşma
gibi bir anlaşma değil, çerçeve olabilir ismi o olabilir ama bu anlaşma başka bir anlaşma. Şimdi, onun
için bununla ilgili biraz daha detaylı bilgi rica edeceğim.
BAŞKAN – Buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Bununla ilgili olarak yazılı bilgi notu hazırlayıp Komisyona sunabiliriz.
BAŞKAN – Olur, olur.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Müsaade ederseniz daha doyurucu olması açısından hazırlayıp Sayın Komisyon
Başkanlığına iletebiliriz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Benim söylediklerim de dâhil miydi Başkanım, yoksa Oğuz
Bey’in sorularına cevap mı, hepsi beraber mi?
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BAŞKAN – Yani eğer hazırda teknik bilgi yoksa, doyurucu olmayan ve spekülasyona yol açacak
bilgilerdense ama detaylı ve doyurucu olmak kaydıyla bilgi notu…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır çünkü medyaya yansıdı. Ben şunun için sordum, bir daha
o zaman madem soru yazacaksanız orada da eksik gelmesin. Yani bu anlaşmalar yapıldığında medyada
İngiltere’yle Türkiye arasında 7 milyar dolarlık anlaşma dendi, biz şimdi 125 milyon dolarlık bir uçak
anlaşmasından bahsediyoruz, onu soruyorum. Yani başka ne var, bu İngiltere’ye ait, Oğuz Bey’in
dediği gibi farklı bir anlaşma. Bizim de hassasiyetimizi o anlamda dikkate almışsınız ama bizde bilelim
rahat edelim diye söylüyoruz çünkü daha önce yaşanan tartışmalar vardı. Bizim bu tip anlaşmalarda
birinci şeyimiz sadece tedarikin sağlanması değil adı üstünde millî dediğimiz zaman teknik düzeyde
bize yarın ne katacağı, hem iş anlamında ne katacağı hem teknoloji anlamında ne katacağına da biraz
bakmamız lazım, o nedenle burada bilgiler olmadığı için bizde medyadaki bilgilerden takip etmeyelim,
sizler bize daha teknik bilgi verirseniz biz de aydınlanmış oluruz. Ben de beklediğimiz cevabı biraz
açmış olayım Başkanım.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Madem yazılı gelecek bir soru daha ekleyeyim.
Şimdi, gerek son yıllarda gerek daha öncesinde Türkiye’de göreve gelen her hükûmet millîleştirme
projeleri yapar silah sanayisiyle alakalı. Biz gerek televizyonlarda gerek Genelkurmay üzerinden, gerek
Millî Savunma Bakanlığı üzerinden birçok konuda şu silahları biz yaptık, bunların tasarımını yaptık,
yazılımını yaptık vesaire diye basında, medyada ya da özel toplantılarda bunlarla ilgili bilgiler veriliyor.
Türkiye motor yapıyor mu? Yani yapmış olduğumuz o kadar kaportanın içine koyacak bir motorumuz
var mı? Bunu merak ediyorum, bunu da bilgi olarak verirseniz sevinirim.
İkincisi, tabii kayda geçsin diye söylüyorum. Durumumuz vahim, şöyle vahim, İngiliz
Parlamentosunda bu konu, bu anlaşma görüşülürken öyle detaylar ortaya çıkmış ki şimdi bizim
Parlamentomuzda konuşulmuyor yani biz bazı anlaşmaların içeriğini İngiliz Parlamentosunda yapılan
görüşmelerden öğreniyoruz. Muhafazakâr Parti Milletvekili Mark Menzies diyor ki: “Benim seçim
bölgemde 400 kişilik bir istihdam yaratacak bu anlaşma, teşekkür ederim Hükûmetimize.” Şimdi,
bunun bilgisini bize vermek zorundasınız arkadaşlar. Yani İngiltere’de bir yerde yatırım yapılacak, siz
bize basına çıkan 7 milyar dolar mı, 125 milyon dolar mı, bunun detayları nedir, ortak yatırımın içinde
ne var, ne planlanıyor, ne zaman çıkacak, bu Türkiye’deki silah sanayisindeki yerlileştirme oranını ne
kadar artıracak? Tamam, yani biz NATO müttefikiyiz, stratejik ortağız, tamam ama yani biz her şeye
bilmeden imza atmak durumunda değiliz, bunlarla ilgili bilgi verirseniz sevinirim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA
BİRLEŞİK KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA İLE İLGİLİ GİZLİLİK
DERECELİ BİLGİNİN KORUNMASI KONUSUNDA GÜVENLİK ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE (l) 25 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma İle İlgili Gizlilik
Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul Edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
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MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul Edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3’üncü maddeyi okutuyorum.
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
(1/735) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında Karaman Milletvekili
Recep Şeker, Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Adana Milletvekili Talip Küçükcan ve İstanbul
Milletvekili Ravza Kavakcı Kan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
			

Taha Özhan

			

Malatya

			

Dışişleri Komisyonu Başkanı

BAŞKAN - Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olursa lütfen 8 Mayıs saat 17.00’ye kadar büromuza ulaştırınız.
Gündemin 8’inci maddesine geçiyorum.
8.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/737)
BAŞKAN - (1/737) esas numaralı tasarı, 17 Haziran 2016 tarihinde Meclise sunulmuş ve 28
Haziran 2016 tarihinde de Komisyonumuza gelmiştir.
Sayın Yardım, buyurun lütfen kısaca…
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM –
Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; yüksek malumlarınız olduğu üzere Türkiye ile İspanya arasında
köklü ve güçlü ilişkiler mevcuttur. İspanya’nın NATO çerçevesinde ülkemize konuşlandırdığı Patriot
sistemleri iki ülke arasında savunma alanında yakın iş birliğinin en önemli göstergelerinden birisidir.
2015 Ocak ayından itibaren bu sistemleri ülkemize konuşlandıran İspanya, söz konusu bataryanın
görev süresini talebimiz üzerine Aralık 2017 tarihine kadar da uzatmıştır.
Söz konusu anlaşmayla İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan çok maksatlı
amfibi hücum gemisi Juan Carlos I ile 2021 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine
girmesi planlanan çok maksatlı amfibi hücum gemimiz TCG Anadolu’nun benzer özelliklerine istinaden
gemi inşa, hizmete kabul işlemleri, lojistik destek, personel eğitimi, harekât konsepti, gemi kullanımı
ve bakım konularında İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yararlanılması hedeflenmektedir.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Bülbül, buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN BÜLBÜL
– Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; teknik konuda teknik bilgi katkısı sunmak istiyorum.

26

04 . 05 . 2017

Dışişleri Komisyonu
T: 5

O: 1

Bu çok maksatlı amfibi hücum gemisi ilk kez Silahlı Kuvvetlerin envanterine girecek bir silah.
Üstünde uçak kalkıp inebilecek, helikopter konuşlandırılabilecek, tank taşıyabilecek, insani yardım
amaçlı kullanılabilecek ve 700 kişilik amfibi bir taburu bir seferde arzu edilen yere intikal ettirebilecek
bir gemi niteliğinde. Bizim açımızdan çok önemli. Bu yönde İspanya’nın da tecrübelerinden
faydalanmak istiyoruz, anlaşma bu açıdan önemli.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Söz almak isteyen üyemiz var mı?
Buyurun Mehmet Bey.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben yazılı bilgi notuna bir ekleme daha istiyorum, madem burada
ayrıntılı cevap gelmiyor.
Bu kapsamda şu anda -bu amfibi farklı bir şey ama- gemi inşasıyla ilgili, MİLGEM projeleriyle
ilgili son durum nedir? İhtiyaç ne? Şimdi “Bu ilk.” dediniz mesela bunun katkısı ne kadar sürede
belli olacak? Daha detaylı bir bilgi olursa son durumda denizcilik anlamında, Deniz Kuvvetlerimizin
ihtiyaçlarının planlanması anlamında bir şey varsa onları da bilgi notuna eklerseniz memnun oluruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Salıcı, buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, ben arkadaşlara teşekkür ediyorum ama tabii
bu doyurucu bir durum değil. Arkadaşlarımızın, Millî Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığındaki
arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiler yaklaşık üç dakika sürdü. Projenin önemi açısından söyleyeyim:
Bu bir uçak gemisi aslında, değil mi?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Evet.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Türkiye’nin uçak gemisi var mı şu anda?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Yok.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Türkiye’nin ilk uçak gemisiyle ilgili anlaşmayı konuşuyoruz.
Yani mesele yerli yerine otursun diye söylüyorum. Bunun üç dakikalık bir bilgilendirmeyle ya da bu
kadar yüzeysel bir şeyle geçiştirilmesi mümkün değil. Ortada bu şeyle ilgili, bu işin, bu uçak gemisinin
ihale aşamasından tutun da Türkiye’nin neden uçak gemisine ihtiyaç duyduğuna kadar konuşulması
gereken birçok şey var.
Bir uçak gemisinin uluslararası literatürdeki karşılığı şudur: Denizaşırı operasyonlarda kullanılır.
Birinci sorum: Türkiye neden uçak gemisine ihtiyaç duyuyor?
Denizaşırı operasyonlara girişme niyeti mi var? Türk dış politikasının şimdiye kadar geleneksel
çizgisinde böyle bir şey yoktur, olmamıştır; bundan sonra bir hat değişikliği mi söz konusu?
Bu uçak gemisine inmesi muhtemel uçaklar F35’ler bildiğim kadarıyla, Türkiye Cumhuriyeti
ordusunun envanterinde F35 var mı?
Diğeri: İnsani yardımdan bahsediliyor, anlaşmada da var; uçak gemilerinin ne tür bir insani yardım
işlevi gördüğünü bir sorgulamak lazım yani bunu açıkçası merak ediyoruz.
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Bir başkası: Bu işin ihale sürecinde… Yani biz şu anda anlaşmayı imzalıyoruz ama aslında bu
projeyi kimin yapacağı belli, uçak gemisinin adı belli, her şey belli, ihale sürecinin ne kadar tartışmalı
olduğu belli. Bunu Türkiye’de alan firma ile İspanyol ortağının ekonomik durum açısından ne kadar
sıkıntılı oldukları belli.
Bir diğeri, özellikle Hükûmetiniz döneminde mesele Millî Savunma Bakanlığının silah alımları ya
da projeleriyle alakalı döner dolaşır şuraya gelir:
1)Ortak üretim yapmayı tercih ederiz.
2)Teknoloji transferi yapmayı tercih ederiz.
3)Ekonomik açıdan ya Türkiye’de bir yatırım olanağı sağlanmasını tercih ederiz ya da Türkiye’de
ciddi bir ekonomik gelişmişlik yaratmasını yani o projenin ekonomik bir fayda yaratmasını tercih
ederiz.
En son S400 füzeleriyle ilgili ciddi bir tartışma var ortada, Türkiye ile Rusya arasında ciddi
müzakereler yapılıyor. Bunlarla ilgili dahi, bu konuyla ilgili dahi Sayın Millî Savunma Bakanının
ağzından bu 3 kriter hiçbir zaman eksik olmaz. Bu 3 kriteri bu proje sağlıyor mu?
İhale sırasında 3 tane firma teklif vermişti. Bu firmalardan bir tanesi yüzde 100 yerli dizayn
sahibiydi, bir diğeri Çin’le iş birliği içinde teklif vermişti, bir diğeri –şu anda olduğu gibi- İspanya’yla iş
birliği içinde teklif vermişti. Yüzde 100 yerli olanı değil de –hani siz yerli ve millîsiniz ya- İspanya’yla
iş birliği içinde olanı niye tercih ettik?
Daha devam edeceğim bunlara bir cevap alırsam.
BAŞKAN – Evet, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM –
Sayın Başkanım, tabii bu soru, Sayın Milletvekilinin sorusunun çok büyük bölümünün teknik veçheleri
itibarıyla ben o konuda ne bilgi ne de tecrübe sahibi değilim ancak belki ilk sorusu çerçevesinde bazı
görüşlerimi aktarmak isterim. Niçin uçak gemisinin olması gerektiği, bunun dış politika konseptinde
farklı bir yönelime mi işaret ettiği tarzındaydı; sanırım Sayın Vekilim bu şekilde özetleyebilirim.
Efendim, ben bir ülkenin, Türkiye’nin bir uçak gemisine sahip olmasının, dış politikada bir
değişim işareti olmaktan ziyade, o düzeye gelmiş olmasının son derece gurur verici, son derece önemli
ve son derece stratejik bir adım olduğu kanaatindeyim teknik veçhelerini bilmeksizin. Çünkü ben askerî
uzman değilim ancak aynı soru uçak gemisine sahip olan veya bu yönde projeler geliştirmeye çalışan,
hatta İran gibi bir ülke için bile söz konusu olduğuna göre –veya başka ülkelerden veya mevzubahis
olan İspanya veya başka ülkeler- başka ülkeler için ne anlamda gerekli ise, onların dış politika, askerî
vizyonlarında uçak gemisinin yeri ne ise çok daha fazla ölçüde bizim için de gereklidir.
Dediğim gibi ben bunun teknik veçhelerini, ihale sürecini bilemiyorum ancak bir ordunun, bir
silahlı kuvvetlerin uçak gemisine sahip olmasının, her şeyden önce -iş birliğiyle yapsın, bazı parçalarını
kendisi yapsın, onu bilemiyorum söylediğim gibi ama- herhâlde ordusunun, savunma kabiliyetinin
veya Türkiye gibi çok önemli dış politik vizyonları olan bir ülke için son derece stratejik bir adım
olduğu kanaatini çok özetle ve genel anlamda görüşüm olarak paylaşabilirim ama teknik yönünün farklı
olduğunu, bilemediğimi bir kez daha vurgulamak isterim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Bülbül, buyurun.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Sayın Başkanım, tabii, Oğuz Kaan Bey’in sorularının bir tanesi için genel bir cevap vermek
istiyorum.
Silahlı Kuvvetlerin caydırıcılık etkisi çok önemli yani bir ülkenin gerçekten deniz araçlarının, uçak
ve helikopter içeriyor olması bizim açımızdan, ülke açısından önemli.
Diğer teknik sorularla ilgili olarak, müsaade ederseniz, Deniz Kurmay Albay İmran Alparslan
Albayıma da söz verebilirsem, özellikle insani yardım amaçlı kullanılıp kullanılmayacağı veya bu
amaçla bir uygulama olup olmadığı yönünde bir soru yönelttiniz bir de Türkiye envanterinde F35 uçağı
bulunup bulunmadığı…
BAŞKAN – Tabii, buyurun.
DENİZ KURMAY ALBAY İMRAN ALPARSLAN DEMİRBİLEK – Müsaadenizle Sayın
Başkanım.
Şu anda hâlihazırda sözleşmesi imzalanmış olan gemimiz, çok maksatlı amfibi bir hücum gemisi
diye geçiyor esasen. Esasen, bu uçakları da kullanabilecek çok maksatlı, çok fonksiyonlu bir gemi,
helikopter de kullanabilecek. Aynı zamanda bunun havuzu var, havuzundan çıkarma araçları da
kullanabilecek. Aynı zamanda insani yardım kapsamında geminin kapalı bölmelerine, açık bölmelerine
de konteynırlar konulabilecek çok kapsamlı, geniş alanları var. Bu konteynırlarla herhangi bir yere nakil
yaparak insani yardım araçlarını, vasıtalarını gönderebilecek bir gemi bu. Aynı zamanda ameliyathanesi
var içinde rol 2 kabiliyetli, ameliyat yapabilecek şekilde, herhangi bir doğal afette veya herhangi bir
şekilde dost, müttefik ülkelere yardım etmeniz gerektiği durumunda biz bu gemiyi kullanabileceğiz.
Yani sadece uçak gemisi değil çok maksatlı bir gemi bu esasında baktığınızda. Uçakları barındırması
da sadece amfibi harekâtta, askerî terim terminoloji olarak baktığınızda amfibi harekâtın ilgili bölgesini
yumuşatmak için kullanılacak bu uçaklar. Yani helikopterler de kullanılacak, gerektiğinde LCM’ler de
kullanılacak. Yani fonksiyonlar açısından çok fonksiyonlu. Dünya da son dönemlerde, malumunuz,
yavaş yavaş bu gemilere geçiyor büyük ülkeler, konseptler değişiyor. Dolayısıyla Türkiye olarak biz
de Türk Deniz Kuvvetleri olarak bu konsepti takip ettik ve çok öncesinden bu projeyi zaten planladık
hatta 2000’li yılların başından itibaren böyle bir projemiz var. Dolayısıyla konsept açısından ve hareket
ihtiyacı açısından ihtiyacımız olan bir proje. Bu şekilde cevaplandırabilirim. Teknik olarak detay eğer
istenirse cevap verebilirim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, sağ olun Albayım.
Diğer başlıkları not aldınız herhâlde Sayın Bülbül.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Aldık.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – F35’le ilgili bir şey söylenmedi.
DENİZ KURMAY ALBAY İMRAN ALPARSLAN DEMİRBİLEK - Sayın Milletvekilim, şimdi,
bu uçaklar dünyada mesela Amerikalıların var Wasp sınıfı, Amerika sınıfı, İtalyanların var, aynı
zamanda, şimdi, aynı Avusturalyalıların var. Bu gemiden uçaklar kısa kalkış, “sort take off” deniyor ve
dikey inişle konuşlandırılabiliyor. Dünyada şu anda Harrierlar var ve F35B’ler var. Yani buna yönelik
herhangi bir şekilde şu anda bizim ihtiyacımız, talebimiz var ama ileriki yıllara matuf olacak, ileriki
yıllarda tabii hizmete girecek. Yani uçakda konuşlanabilecek yani çok maksatlı olduğu için gemiye.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi ben üzüntü duyuyorum, şundan dolayı: Biz önemli
bir mesleği konuşuyoruz. Elimizde F35 var mı yok mu arkadaşlar? Yani istiyorsanız stokları ben
araştırayım, F35’imiz var mı yok mu? Soru basit. Kim istiyorsa üzerine alınsın.
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DENİZ KURMAY ALBAY İMRAN ALPARSLAN DEMİRBİLEK – F35 tedarikleri başladı, şu
anda Savunma Sanayii Müsteşarlığında proje yürütülüyor. Yani peyder pey ülkeler tabii kendi tedarik
planlarına göre uçakları alıyorlar.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, Sayın Başkanım, ben biraz araştırdım, uçak gemisinin
tanıtım videoları var. Tanıtım videoları, işte altı dakika, sekiz, on dakika süren tanıtım videoları var
çünkü bu uçak gemisi Juan Carlos 1’in eşi, yani kardeşi. Dünyada 3 tane üretilmiş, 1 tanesi İspanya’da
2010 yılında, 2 tanesi Avusturalya’da, isimlerini de biliyoruz, yabancı değil. Ne iniyor, ne kalkıyor?
Dünyada ameliyathanesi olmayan uçak gemisi var mı? Yok. Neden? İnsani yardım için kullanılmaz
çünkü uçak gemileri. İnsani yardım için havuz barındırabilirsiniz, o amaçla kullanabilirsiniz ama askerî
ihtiyaçlar için zaten sahra hastanesi neyse uçak gemilerinde ameliyathane de odur, onların bulunması
gerekir, bu çok normal bir şeydir yani askerî konsept içinde de normal bir şeydir.
Şimdi, benim merak ettiğim şey şu: Türkiye neden bir uçak gemisi alma ihtiyacı duydu? Bu ileri
bir gelişmedir askerî açıdan. Arkadaşlar bunları ben anlıyorum. Ben uçak gemisi almayalım, ne gerek
var, paramızı çöpe atıyoruz falan demiyorum. Bunun dış politika konseptinde düştüğü yeri merak
ediyorum, bir.
İkincisi, size bu bahsetmiş olduğunuz uçak gemisinin neler yapabileceğini okuyayım isterseniz.
Yani bende daha fazla bilgi var. Diyor ki:”F35B sınıfı, 5’inci nesil av ve bombardıman uçağı yani savaş
uçağı böyle yardım uçağı falan değil F35. İnebilecek, 8 gelişmiş savaş helikopterini taşıyabilecek,
Ege, Karadeniz, Akdeniz, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu... Yani binlerce kilometre öteye işte
Sayın Komutanın bahsetmiş olduğu miktarda tabur düzeyinde asker sevk edebilecek, amfibi harekâtlar
yapabilecek... Şimdi, bu, bizim dış politika anlayışımızda nereye düşüyor, bunu bana birisi bir izah
etsin. Yani doksan yıllık geleneksel Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika anlayışında uçak gemisi
edinmek bu kadar gelişmiş –yani burada yazanların hepsi doğruysa- yeteneklere sahip bir uçak gemisi
edinmek -Atlantik ve Hint Okyanusunu’nu da kapsayan- ne ifade ediyor, bana birisi bunu izah etsin,
siyasi bir dille izah etsin. Uçak gemisi almak iyidir, ne güzel, işte Türkiye’de teknoloji gelişiyor filan,
bunlar değil arkadaşlar, ben bunları duymak istemiyorum, o ayrı bir şey.
8 deniz çıkarma aracı taşıyabilir. Ne kadar hız yapabiliyor, kaç tanesi bunların zırhlı? 13 tane tank
taşıyabiliyor, 27 tane amfibi zırhlı araç, 21 personel, işte ZPT filan denilen araçlardan da taşıyabiliyor.
Yani şu ana kadar bizim donanmamızdaki en büyük gemi olacak anladığım kadarıyla. Yani önemli bir
işi konuşuyoruz, hani bunu söylüyor olmamın nedeni, işin çerçevesi geniş.
Bir diğeri, tabii ki bu tür şeylerin çok fonksiyonu, çok maksadı var ama yani siyasi soru şu:
Bununla Türkiye’nin dış politikasında bundan sonraki süreçte edinmek istediği, ulaşmak istediği
merhale, konsept, şimdiye kadar getirmiş olduğu geleneksel dış politika araçlarıyla bir yukarıya hamle
yapma nedeni ya da böyle bir şeyi alma nedeni nedir, bunu anlamaya çalışıyoruz.
İkincisi, bu işin ihale tarafıyla ilgili -tabii sorulara siz değerli arkadaşların cevap vermesi mümkün
değil- arkadaşlar, bu işin ihale süreci kirli, açık söyleyeyim. Size Meclis tutanaklarından okuyayım,
Cumhuriyet Halk Partili olmayan arkadaşların sözlerinden okuyayım, yeni ortaklarınızdan okuyayım.
Bu ihalenin MİLGEM Projesi’yle alakalı sözler Koray Aydın’a ait. Diyor ki: “Başbakan Tayyip Erdoğan
MİLGEM Projesi’ni oldukça samimi olduğu bir yandaş iş adamına vermeyi neden bu kadar çok
istemektedir?” diye başlayan ve devam eden… Hani isterseniz okurum ama ihaleye fesat karıştırmak
meselesine giden bir şey var, uzun bir…
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Onlar şimdi sizin yeni ortağınız oldu ya.
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OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Estağfurullah. Partinizin üyesi bildiğim kadarıyla değil
mi Sayın Günal? Partinizin üyesi değil mi? Henüz atmadığınız arkadaşlardan. Hatırlatayım onu da
kayıtlara geçsin.
BAŞKAN – Toparlayalım yalnız Oğuz Bey.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Tamam, toparlayacağım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sen yine söyleyeceğini söyle de bizi karıştırma.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – İhale aracında sıkıntı var arkadaşlar, gerçekten ihale aracında
sıkıntı var. Yani şunu biriniz izah edin: “Yerli üretim, yerli üretim” diyorsunuz. Çinlilerle iş birliği
yapılan bir teklif veriliyor, İspanyollarla iş birliği yapılan bir teklif veriliyor. Dizaynı yüzde 100 yerli
olan bir teklif veriliyor. Bütün kurumlarda bunlar tespit ediliyor. Hatta bu konularla ilgili amiraller
kurulu toplantısında bu işi ikna eden yani “Türkiye’nin böyle bir şeye ihtiyacı vardır.” diyen kişilerin
ortada beyanatları var. Diyorlar ki: Bu bir ihtiyaç, askeri açıdan bir ihtiyaç. Ben onun dış politika
boyutunu soruyorum. Askerî açıdan bir ihtiyaç, sizin de yerlilik üzerine şey yapan bir anlayışınız
var. Bunu eleştirmek için söylemiyorum, tespit olarak söylüyorum. Götürüp ihaleyi İspanyollara
veriyorsunuz. Vermiş olduğunuz İspanyol firma İspanyol basınına göre batak bir firma, adı Navantia.
Vermiş olduğunuz Türk firma, işçilerine maaş ödemekte zorlanan bir firma, bunların ortaklığı. Şimdi
ben de bunu merak ediyorum. Benim ülkemin, benim vergi verenlerimin, benim devletimin parası
çarçur mu edilecek, yoksa buradan gerçekten bizim uluslararası uzun vadeli çıkarlarımızla, stratejik
çıkarlarımızla alakalı bir katkı mı sağlanacak? Ben bunu merak ediyorum, benim görevim bu.
İsterseniz meseleyi daha detaylandırabiliriz ama bence o kadarına gerek yok. Yani bu soruların
birçoğu cevaplanırsa zaten mesele bayağı bir anlaşılmış olur.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Mehmet Bey, kısa olarak, iyice dağıttık şeyi.
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Ben buradaki anlaşmanın İspanya Savunma Bakanlığı ile
bizim makamlarımız arasında olduğunu görüyorum ama diğer boyutu, Oğuz Bey’in söylediği, ben
de merak ediyordum yani 2015’te zaten anlaşma imzalanmış, bu yapım devam ediyor. Eğer aynı
şeyden bahsediyorsak bu genel bir anlaşma olarak, amfibi hücum gemisi söylüyorlar ama daha önceki
bahsedilen bu LHD değil LPD tipi bir gemide revizyondu. Aynı şeyden mi bahsediyoruz yoksa bu genel
bir anlaşma mı? Oğuz Bey’in söylediği, sadece tasarım firması olarak haberlerde geçiyordu. Geminin
yapımı ayrı, tasarımı ayrı, teknik kısımları ayrı, içinin motor kısımları ayrı, bilemiyoruz yani anlaşma
detayını bilmediğimiz için ama benim burada gördüğüm makamlar arası, savunma bakanlığıyla
yapılacak bir anlaşma. Oradan, sonrasında, bunun yapımıyla ilgili bu anlaşmanın bir alakası var mı, o
teknik konularla ilgili bir şeyi var mı? Değerli arkadaşlarımız oraya bir bakarsa. Anlaşmanın içeriğinde,
ben ayrıntısına şimdi tartışmayalım diye uzun girmiyorum ama burası askerî sonrası için bir güvenlik
kısmı. Oğuz Bey’in diğer söyledikleri ayrı. Sadece Koray Aydın’ın sözleri değil, MİLGEM Projesi’yle
ilgili benim de bizatihi sözler…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Başkan, arkadaşların da var.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, ayrıntıyla ilgili söylediğimiz şey.
Yapılan bir şey varsa burada tartışmak, ayrıntısını görmek bizim görevimiz. Onun için bilgi
istiyoruz. Hâlâ o anlamda duruşumuzu söylüyorum, ben CHP’li arkadaşlara hep söylüyorum mesajınızı
biz olmadan da verebilirsiniz diye ama Oğuz pek yapmıyordu şimdi o da başladı yani.
BAŞKAN – Sayın Günal, teşekkür ediyorum.
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Söyledikleriniz kayda girdi. Dediğiniz gibi, aynen o…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz o konuda daha bilgili alabilirsek… Demin de söylemiştim,
teknik bilgi olmayınca arkadaşlarımızın o zaman kafası karışıyor, kamuoyuna yansıyan şeyler de
olabilir ama amaç burada, millî tedarik sistemi dediğimize göre mümkün mertebe teknolojinin olması
ve kaynak israfının önlenmesidir diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Bülbül, bütün sorular kayda girmiş oldu değil mi? Tamam, teşekkür ediyorum.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ADINA TÜRK DENİZ
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İLE İSPANYA KRALLIĞI SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA
İSPANYA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ARASINDA ÇOK MAKSATLI AMFİBİ
HÜCUM GEMİSİ (LHD) PROJESİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MUTABAKAT
MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 26 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İle İspanya Krallığı
Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi
Hücum Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
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
(1/737) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında, Hatay Milletvekili Fevzi
Şanverdi, Karaman Milletvekili Recep Şeker, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Adana
Milletvekili Talip Küçükcan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
			

Taha Özhan

			

Malatya

			

Dışişleri Komisyonu Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olursa, 8 Mayıs saat beşe kadar lütfen bizlere iletiniz.
9’uncu maddeye geçiyorum.
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9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/741)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Moğolistan Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş
Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uyun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/741) esas numaralı Tasarı 20 Haziran 2016’da Meclise, 28 Haziran 2016 tarihinde
Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Yardım, kısaca alalım, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Sayın Başkanım, son derece kısa bir şekilde arz ediyorum.
Moğolistan her alanda iyi ve yakın ilişkilerimizin olduğu dost bir ülkedir. Savunma alanı da
iş birliğimizin kayda değer boyutlarından biridir. 1999 yılında iki ülke arasında bir askerî iş birliği
anlaşması imzalanmıştı ve zaman içinde bu anlaşmanın güncellenmesi gereği ortaya çıktı. Anılan
bu anlaşmayla, tarafların bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla personel değişiminde bulunmaları
öngörülmektedir. Bu husustaki ayrıntılar askerî makamlar tarafından karşılıklı olarak belirlenecektir.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Bülbül, buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Sayın Başkanım, daha önceki anlaşma içeriği itibarıyla bazı ihtiyaçlara cevap vermediği
için yeniden böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duyulmuştur. Eğitimin karşılıklı olarak ücretsiz verilmesine
imkân tanıyan bir yönü var. Ayrıca, Moğolistan’ın yapılacak tatbikatlara fiilen bizim katılmamız
yönünde talepleri oluyor ancak mevcut anlaşmada sadece gözlemci gönderme imkânı var. Bu yöndeki
hususları da içerecek yeni bir anlaşma niteliğinde.
Bugüne kadar Moğolistan’dan bize misafir askerî personel olarak toplam 183 kişi gelmiştir.
Hâlen bizim Kara Harp Okulu, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin muhtelif
eğitim merkezlerinde toplam 17 misafir askerî personel vardır, onlara ücretsiz eğitim vermekteyiz.
Ayrıca 2017 ve 2018 eğitim planlamasına da 24 tane misafir askerî öğrencinin kabulü yönünde bir
çalışma vardır. Bugüne kadar toplam 9 tatbikatımıza Moğolistan’a davet göndermişiz, bunlardan birine
iştirakleri vardır. Onların da yapmış olduğu tatbikatlardan 4 tanesine gözlemci gönderdik.
Bu anlaşmanın da özellikle karşılıklı eğitim verilmesi ve tatbikatlara fiilen iştirak imkânı tanıyacak
yönde kolaylık sağlaması nedeniyle bizim açımızdan önemlidir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE MOĞOLİSTAN HÜKÛMETİ ARASINDA
ASKERÎ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
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MADDE 1- (1) Hükümetimiz adına 16 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükûmeti ile Moğolistan Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/741) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında, Samsun Milletvekili Hasan
Basri Kurt, Adana Milletvekili Talip Küçükcan, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan 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 olursa, 8 Mayıs saat 17.00’ye kadar lütfen bizlere iletiniz.
Son maddeye geçiyorum.
10.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında
Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/800)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar
Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın
Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/800) esas numaralı Tasarı 3 Ocak 2017 tarihinde Meclise sunulmuş, 4 Ocak 2017 tarihinde de
Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Yardım, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Sayın Başkanım, sayın milletvekillerim; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti
Hükümeti Arasında askerî eğitim, savunma sanayi ve Katar topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin
konuşlandırılması konusunda iş birliği anlaşması Aralık 2014’te imzalanmıştı. Çerçeve anlaşması
niteliğindeki bu belgede yer alan hususların hayata geçirilmesi bağlamında Nisan 2016’da, bu kez,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk
Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması da keza imzalanmıştı. Söz konusu
çerçeve anlaşması 15 Haziran 2015 tarihinde, malumlarınız olduğu üzere, yürürlüğe girmiştir.
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Öte yandan, aradan geçen süre zarfında söz konusu uygulama anlaşmasının kısmen tadili ihtiyacı
ortaya çıktı. Bu ihtiyaca binaen de hazırlanan tadil protokolü 10 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da
imzalandı. Bahse konu uygulama anlaşmasının onay sürecinin tamamlanması ve Katar tarafıyla
yürütülen diğer teknik ve lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından iş birliğimiz askerî alanda
Katar’la çok daha üst düzeylere çıkacaktır.
Kısa bir şekilde bunu arz ederim efendim.
Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Bülbül…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Sayın Başkanım, bu anlaşma çerçevesinde, müşterek Türk-Katar tümen taktik karargâhı
kurulması, yerinin de Doha olması öngörülmekte. Bu birimin komutanının tümgeneral ve Katarlı,
komutan yardımcısının ise Türk bir tuğgeneral olması öngörülmektedir.
Bu yapının oluşturulmasına ön hazırlık olması açısından 17-29 Ekim 2015 tarihinde bir tatbikat
icra edilmiş ve bu tatbikata katılım sağlanmıştır. Bu tatbikata katılan 94 personel de orada hâlâ mevcut
bulunmaktadır.
Burada, tabii, konuşlandırılması öngörülen birliğin sayısal büyüklüğü 500-600 kişiyi içerecek
şekildedir. Karşı taraftan, Katar’dan, ayrıca Türkiye’de de konuşlandırılacak birimler olsun ve ihtiyaç
duyulması hâlinde taşıma şeklinde Katar’a intikaline imkân tanıyacak bir esnek yapı oluşturulması
yönünde bir talep var, bu değerlendiriliyor.
Ayrıca, bu birimin nerede konuşlanacağı konusunda, alanın genişliğinin ne olacağı konusunda 19
Nisanda bir toplantı oldu, henüz karşı taraftan bir cevap gelmedi. Bize önerilen alanın darlığı nedeniyle
biraz daha genişletilmesi yönünde bir talep var.
Bunun yanında, bu oluşturulacak birime patlayıcı madde imha kursu verilmesi yönünde bir
talep geldi. Buna ilişkin de 25-30 kişiyi içerecek bir eğitici kadro oluşturulup orada eğitim verilmesi
sağlanması planlanmaktadır. Bunun çalışmaları devam ediyor.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Soru sormak isteyen…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Ben sormak istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Tek seferde derli toplu alırsak…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – O da çok mümkün olmuyor çünkü sorulara cevap alamıyoruz.
Ben sorulara cevap alsam arka arkaya on tane soru sorarım, arkadaşlarımız da on tane cevap verirler,
ben de teşekkür ederim. Ben soruyu soruyorum, arkadaşlarımız geleneksel olarak cevap vermiyorlar ya
da “teknik bilgi” falan diyorlar.
Bu anlaşma da Türkiye’nin asker bulundurmasıyla alakalı bir anlaşma yani daha önce yapılmış
anlaşmada bir tadilat anlaşması. Şimdi, biz, Katar’a asker gönderiyoruz, üs kuruyoruz, parasını da
Katarlılar veriyor. Şimdi, biz bunu konuşmayalım mı?
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Benim askerim oraya, Katarlıların parası verilerek niye gidiyor arkadaşlar? Yani bu işten
Türkiye’nin ne çıkarı var, Katar’ın ne çıkarı var? Stratejik anlamını ifade edemediğiniz Katar’la
Türkiye’nin ilişkilerini bir masaya yatırmamız lazım. Şimdi, bunu konuşmamız lazım. Bunu
konuşmadığımız zaman, bu Komisyonun hiçbir anlamı kalmaz. Bu Komisyon, insanların gelip imza
attığı, birkaç dakika konuştuğu, prosedürlerin, rutinin yerine geldiği bir komisyon hâline dönüşür yani
bunun bir anlamı yok. Onun için, benim ricam, Sayın Başkanın ifadesini ben kıymetli buluyorum,
derdimiz meseleyi uzatmak değil ama derdimiz meselenin gerçekten iç yüzünde ne olduğunu anlamak,
Türkiye’nin bu işten ne çıkarı olduğunu anlamak. Biz, hepimiz Türkiye’nin çıkarlarını korumakla
yükümlü olan insanlarız.
Sayın Başkanım, bir kere, şu Katar’ın dünya üzerindeki yeriyle alakalı sorumu ben tekrar edeyim,
o soruya bir cevap alamadık, ilk maddelerde, diğer anlaşmalarla ilgili konuşurken ifade ettiğimiz şey.
İkincisi: Bu anlaşma tipik bir askerî güvenlik ve yardımlaşma anlaşması değil. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Katar’da konuşlanmasına zemin sağlıyor. Anlaşmanın giriş bölümünde “uygun
bulunacak diğer görevler” diyor ve anlaşmanın içeriği, ucu tamamen açık bir hâle getiriliyor. yani
“uygun bulunacak diğer görevler” ifadesi böyle bir anlaşmada, asker gönderme, üs kurma, masrafların
da oradaki ev sahibi ülke tarafından karşılanması söz konusu olunca da ucu açık bir ifade ortaya çıkıyor.
Bir başkası: Katar topraklarında her türlü ayrıcalığa sahip olunacak ve her türlü masrafı Katar
tarafından karşılanacak. Şimdi, şöyle sorayım: Türkiye, geçmişte başka ülkelerin üslerine ev sahipliği
yaptı. Masraflarını kim karşılıyor? Örneğin, İncirlik üssü, bazen koalisyon olur, bazen Amerika Birleşik
Devletleri olur. Geçmişte, başka ülkelerin de koalisyonlar şeklinde içinde bulunduğu ülkelere Türkiye
üs kullandırmıştır. Masraflarını kim karşılamıştır arkadaşlar? Yani bu anlaşmadaki çerçeve şu: Katar,
bölgesinde güçlü, deneyimli bir askerî gücü kendi ülkesine davet ediyor. Bunun Türkçe okuması
budur. Bu “Beni koruyun.” demektir. Türkiye, Katar’ı neyin karşılığında koruyor? Ya da eğer benim
söylediğim gibi değilse lütfen, bunu izah edin. Yani Türkiye Katar’a bir güvenlik şemsiyesi kurmuyor
ise eğer, İran’a karşı, Suudi Arabistan’la İran arasındaki çekişmeye karşı, Yemen bölgesindeki itiş
kakışlara karşı, Körfez Bölgesindeki petrol arzının düzenli olarak sağlanabilmesi için bir güvenlik
şemsiyesi kurmuyorsa nedir bu? Bunu bana izah edin lütfen.
Bir başkası diyor ki: “Anlaşma uzun dönemli.” Gerçi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin on yıllık bir
süreyle kalacağı belirtiliyor ama bu anlaşmanın uzatılabilir olması da mümkün yani uzun erimli bir şey
yapılıyor, uzun erimli bir anlaşma yapılıyor, bir klasik iş birliği anlaşmasının çok çok ötesinde.
Bizim hava, deniz ve kara unsurlarının Katar’da konuşlanmasına dair metinde herhangi bir bilgi
bulunmuyor ama siz bilgilendirme yaparken onlardan biraz bahsettiniz.
Anlaşma her türlü yardımı ifade ediyor yani lojistik, altyapı ve inşaat ile sınırlı olmayan her türlü
yardımı ifade ediyor, tüm askerî faaliyetlere imkân veriyor.
Bir de madde 16 var, diyor ki… Şimdiye kadar bu Komisyon buna benzer bir anlaşmayı benim
hatırladığım kadarıyla görüşmedi, genelde “Anlaşmazlıklar” bölümünde bir üçüncü taraf tarif edilir
yani iki tarafında da dışında bir taraf tarif edilir. Bu anlaşmada şöyle bir şey deniyor:
“Madde 16. – … herhangi bir anlaşmazlık taraflar arasında müzakereler yoluyla çözümlenir ve
çözüm için herhangi bir ulusal ya da uluslararası mahkeme ya da üçüncü tarafa götürülmez.” Yani
şöyle: Biz anlaşamadık, biraz sakinleşeceğiz, sonra oturacağız tekrar anlaşmaya çalışacağız. Yine
anlaşamadık, tekrar anlaşmaya çalışacağız yani üçüncü bir tarafa götürmeyeceğiz. Üçüncü bir ev
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sahipliğine, bizim dışımızda bir kuruma, vesaireye falan gitmeyecek bu konu yani “Kol kırılır yen
içinde kalır.”ın Türkçesi bu madde. Katar ile Türkiye arasında böyle bir maddeyi yazabilecek kadar
girift ilişkilerimiz neden var arkadaşlar? Bana bunu bir izah edin.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Yardım.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Sayın Başkanım, ben, yine -tekrar olmasın ama- teknik veçhesini hariçte tutmak üzere Katar’ın
Türkiye bakımından ne öneme geldiğini, neden stratejik olarak gördüğümüzü bazı boyutları itibarıyla
bu toplantımızın ilk başında anlatmaya çalıştım. Bu, sadece ikili ilişkiler anlamında olmayabilir,
Katar’ın bölgedeki konumu itibarıyla da kendi nüfusu veya yüzölçümünden bağımsız olarak bulunduğu
coğrafi konum itibarıyla da geçerli olabilir. Bir ülkeye, bir coğrafyaya stratejik nitelik yapılması birçok
faktörle izah edilir. Bizim kanaatimize göre, Katar bunların tamamını karşılıyor. Bunlardan bir tanesi,
tekrar vurgulamak isterim, özellikle Orta Doğu Bölgesi -ki, biz onun bir parçasıyız, ana unsurlarından
birisiyiz- ve onun mücavir bölgesi olan Körfez Bölgesi, Katar’ın bulunduğu Körfez Bölgesi son derece
ciddi, kritik sınamalarla, sıkıntılarla karşı karşıya. Başta PKK, PYD, DEAŞ, El Kaide gibi örgütler
olmak üzere küresel düzeyde faaliyet gösteren tüm terör örgütleri bölge istikrarı için büyük bir tehdit
oluşturuyor. Bu anlamda, Katar’la çok ortak düşündüğümüzü, birçok dış politik vizyon konusunda ortak
görüşlerimizin olduğunu ve bütün bunların toplamının da aramızda bir stratejik ilişki doğurduğunu
düşünüyoruz ve bu şekilde değerlendiriyoruz.
Benim söyleyebileceğim bu anlamda bununla sınırlıdır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Bülbül…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI TUĞGENERAL İHSAN
BÜLBÜL – Sayın Başkanım, ben de sayın milletvekilinin bahsettiği o uyuşmazlıkların çözümüne
ilişkin teknik konuda bir açıklama yapmak istiyorum.
Bu, iki ülke arasında uyuşmazlık doğması hâlinde, genelde her anlaşma birbirinden farklılıklar
arz etmiş olmasına rağmen, genelde üçüncü bir ülkenin çözümüne veya bu kurumun çözümüne ihtiyaç
duyulmuyor. Önceki iki görüştüğümüz anlaşmalarda da aynı şekilde ifadeler var. Diyor ki: “Üçüncü
bir ülke veya teşkilata başvurmaksızın taraflar arasında sağlanacak müzakere ve istişareler vasıtasıyla
çözülür.”
Yani kabul edilen esas, öncelikle kendi aramızda çözelim, çözemiyorsak taraflardan biri belirli bir
süre içerisinde ön bildirimde bulunur ve sözleşme feshedilir.
BAŞKAN – Var mı bir şey Oğuz Bey?
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Tabii var, yani ben cevap alamadım.
BAŞKAN – Ama verdiniz cevapları soruların içinde.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Efendim?
BAŞKAN – Soruların içinde dayanamayıp cevapları da verdiniz.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Hayır, şöyle…
BAŞKAN – “Yapmayacağım” dediniz ama yaptınız.
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OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Bazılarının ne olduğu neden olduğu çok aşikâr ama
ısrarla bunları Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisinin ya da diğer muhalefet partilerinin
milletvekillerinin duymasından kaçınılıyor.
Arkadaşlar, bunlar zaten birçok yerde yazıyor.
BAŞKAN – Açık, ortada bunlar…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Ben şundan hicap duyuyorum: Benim ülkemin bürokratları
bana bu bilgiyi vermiyor ama açık kaynaklarda bu bilgiler var. Şimdi, bundan hicap duyuyorum ben.
Yani bunu saklamanın ya da bunun etrafında dolanmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Yani bazı şeylerin
bu komisyonlarda konuşulabiliyor olması lazım, iktidar partisi milletvekili arkadaşların da bu tür
şeylerin konuşulmasını kolaylaştırması lazım. Memleket hepimizin, hepimiz bir yerde bir zarar görürsek
ülke olarak bu zarardan hepimiz etkileneceğiz. Onun için, bu konuların burada konuşulmasından
çekinmemek lazım ama her şeyi kısaca konuşalım, her şeyi tekrardan kaçınalım; bu bizi hiçbir yere
götürmez. Yani bu meseleleri burada açık ve net bir şekilde konuşma imkânına sahip olmayız.
Şimdi, değerli arkadaşlar, ben mümkün olduğunca çerçeveyi çizmeye çalıştım. Şimdi, bu çerçeve
içinde, bizim örneğin Doha Büyükelçimiz…
HALİL ÖZCAN (Şanlıurfa) – Yenisi Fikret Özer…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Hayır, şu andaki değil.
BAŞKAN – Ahmet Demirok herhâlde.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Evet, Ahmet Bey daha önce yapmış olduğu bir açıklamada
diyor ki: “Türkiye ve Katar ortak problemlerle karşı karşıya. Her iki ülke de bölgedeki gelişmelerden
ve diğer ülkelerin belirsiz politikalarından kaygılanmakta. İki ülke ortak düşmanlarla karşı karşıya.”
Tamam, diplomatik bir dille bir çerçeve çizmiş sayın büyükelçi, ben de şunu söylemeye
çalışıyorum: Türkiye açısından Katar’ın… Bakın, ekonomik demiyorum, ekonomik bölümüyle ilgili,
yani gizli ekonomik bölümüyle ilgili birçok şey biliyorum zaten, ben size görünür tarafını soruyorum.
Yani aysbergin görünen tarafını soruyorum, görünmeyen taraflarını ben biliyorum. Bana askerî, stratejik
olarak Katar’ın Türkiye için neden kritik bir konumda olduğunu açıklayın diyorum. Uluslararası
makalelerde ya da birçok yerde bununla ilgili bir sürü yorum yapılıyor ama onlar yazanları bağlayan
yorumlar. Bizim Dışişleri Bakanlığımız bu meseleyi nasıl görüyor, Hükûmetimiz nasıl görüyor, ben
bunu merak ediyorum arkadaşlar, bununla da ilgili “Katar bizim için stratejik bir ülke.”nin ötesinde bir
cümle alamıyoruz. Doğrudur, olabilir.
BAŞKAN – Bence soru çok netleşti, ben ilk başta da söylemiştim.
Sizin buna ekleyecek bir şeyiniz var mı?
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Başkanım, ısrarla cevap alamadan ilerlememiz mümkün mü?
BAŞKAN – Ama bu bir cevap yani.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Cevap vermemek bir cevap.
BAŞKAN – Yapacak bir şey yok.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Peki.
BAŞKAN – Yani bilgi notu verebilirler ama başka ekleyecekleri bir şey yoksa da bu bir soruşturma
komisyonu değil, ben sizin sorunuzun oldukça basit olduğunu en başta söyledim.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Evet, basit ama cevapsız.
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BAŞKAN – Ama bilgi notu vermek isterse arkadaşlarımız, bilgi notuyla daha detaylı bilgilendirmek
isterlerse ben sevinirim açıkçası Sayın Yardım. Bilgi notu gönderecek misiniz? Biz bunu talep edebiliriz
de ben nezaketen soruyorum size.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Tabii efendim.
Sayın vekilimizin sorusunu formüle etmek istemiyorum ama…
BAŞKAN – Hayır, gerek yani eğer onun üzerine başka bir şey eklenmeyecekse…
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM –
Yani şu mu? Türkiye-Katar ilişkileri neden stratejiktir? Doğru mu efendim? Eğer yanlış anlamadıysam
bu çerçevede biz…
BAŞKAN – Bu en az 7-8 kez tekrarlandı, yani siz buna bir bilgi notuyla cevap verin, anlaşıldı,
burada daha fazla ileri gitmiyor, bir bilgi notuyla cevap verin.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM
– Tabii efendim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Bu anlaşma zaten 2 Mart 2015’te geçmiş bir anlaşma, şu an yaptığımız şey, biraz önce de Sayın
Bülbül’ün de dediği gibi, bunun farklı unsurlarının yenilenmesinden ibaret.
Ben tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını görüyorum.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının 1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
KATAR TOPRAKLARINDA TÜRK KUVVETLERİNİN KONUŞLANDIRILMASINA İLİŞKİN
UYGULAMA ANLAŞMASI İLE ANLAŞMANIN TADİLİ HAKKINDA PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 28 Nisan 2016 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin
Uygulama Anlaşması” ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokol’ün onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Tasarının 1’inci maddesinde anlaşmada değişiklik yapan protokolün imza tarihi ve
yeri belirtilmemiş, bu eksikliği gidermek amacıyla verilen bir önerge var, okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan (1/800) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesine “anlaşmanın tadili
hakkında protokolün” ibaresinden önce gelmek üzere “10 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan”
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Ceyda Bölünmez Çankırı		 Ravza Kavakcı Kan
Mardin			

İstanbul

BAŞKAN – Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Önerge doğrultusunda değiştirilen 1’inci maddeyi onaylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Etmeyenler… 1’inci madde kabul edilmiştir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
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
(1/800) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında, Aksaray Milletvekili
Mustafa Serdengeçti, Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Adana Milletvekili Talip Küçükcan 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 olursa, lütfen 8 Mayıs saat 17.00’ye kadar bize ulaştırın.
Ben, Dışişleri Bakanlığından arkadaşlarımıza, Sayın Müsteşarımıza ve Sayın Tuğgeneral
Komutanımız Bülbül’e çok teşekkür ediyorum.
Bu şekilde 26’ncı Yasama Dönemi 2’nci yasama yılı 5’inci toplantısını, toplamda da 37’nci
toplantımızı yapmış bulunuyoruz ve 407 tane anlaşma da geçmiş bulunuyor.
Ben hepinize çok teşekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 12.58

40

