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Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gelen Kâğıtlar Listesi’nde yayımlanan 533771 evrak numaralı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İş birliği Anlaşması”nın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

	 	 Mustafa	Şentop
  Tekirdağ
 

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2221)

ESAS Dışişleri Komisyonu  

TALİ İçişleri Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Günümüzde terörizm, örgütlü suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı arasında yakın bağ bulunmakta 

olup ülkelerin bu sorunlarla mücadelede başarı sağlamaları için ikili ve çok taraflı işbirliğinde 
bulunulması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, diğer ülkelerle akdedilen güvenlik işbirliği 
anlaşmaları ile özellikle terörizm ve örgütlü suçların önlenmesi maksadıyla güvenlik birimleri arasında 
doğrudan iletişim imkânı sağlanmakta ve ikili işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayan bir zemin 
oluşturulmaktadır.

Bu itibarla, 25 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması’” kapsamında Taraflar;

a) Suç gelirlerinin aklanması, bilişim alanında suçlar, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı dâhil 
olmak üzere sınıraşan örgütlü suçlar,

b) Yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı,
c) İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göç,
ç) Silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif maddelerin ve toksiklerin 

yasa dışı ticareti,
d) Para, pasaport, vize ve diğer resmi evrakta sahtecilik,
e) Organize suçlar, alkol ve tütün mamulleri, akaryakıt ile her türlü gümrüklü eşya kaçakçılığı,
f) Özellikle tarafların güvenliğini etkileyen terör örgütleri ve bunların eylem metotları ile terörizmin 

finansmanı gibi sınıraşan suçlar,
Konularında suçun önlenmesi, bastırılması ve suç soruşturmalarının yürütülmesi amacıyla 

işbirliğinde bulunacaklardır.
Bahse konu Anlaşma ile Ülkemiz ve Filistin Devleti arasında yürütülmekte olan güvenlik işbirliği 

faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
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 T.C. 
	 Cumhurbaşkanlığı
	 Sayı:	68244839-599-150935 13	Eylül	2019

                  Konu: Anlaşma

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

25 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin 
Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nı Anayasanın 90 ıncı maddesi gereğince 
onaylanması uygun bulunmak üzere ilişikte bilgilerinize sunarım.  

  Recep	Tayyip	ERDOĞAN
  Cumhurbaşkanı
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Dışişleri Komisyonu Raporu
	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi
 Dışişleri	Komisyonu	 20/2/2020
	 Esas	No:	2/2221
	 Karar	No:	126

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1. Giriş
Cumhurbaşkanlığınca 13/09/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”, 
02/10/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 
imzasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 07/10/2019 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, 
tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna havale edilen 2/2221 esas numaralı Kanun Teklifi, 
Komisyonumuzun 27’nci Yasama Dönemi 5/2/2020 tarihli 19’uncu toplantısında İçişleri Bakanlığı 
yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.

2. Teklifin İçeriği
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde Teklif ile; suç gelirlerinin aklanması, 

bilişim alanındaki suçlar, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı dâhil olmak üzere sınıraşan örgütlü 
suçlar, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göç, 
silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif maddelerin ve toksiklerin yasa dışı 
ticareti, para, pasaport, vize ve diğer resmî evrakta sahtecilik, organize suçlar, alkol ve tütün mamulleri, 
akaryakıt ile her türlü gümrüklü eşya kaçakçılığı, özellikle tarafların güvenliğini etkileyen terör 
örgütleri ve bunların eylem metotları ile terörizmin finansmanı gibi sınıraşan suçlar konularında suçun 
önlenmesi, bastırılması ve suç soruşturmalarının yürütülmesi amacıyla iş birliğinde bulunulmasını 
öngören Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunmasının amaçlandığı görülmektedir.

3. Komisyon Görüşmeleri
Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran tarafından;
Filistin’de yetmiş yıldan bu yana çözümsüzlüğün devam ettiği, bunun temelinde İsrail’in işgalinin 

ve hukuk tanımaz yaklaşımının yer aldığı, Ortadoğu Barış Sürecinin İsrail’in yasa dışı faaliyetlerini 
yoğunlaştırdığı bugünlerde kritik bir dönemece girdiği,

ABD yönetiminin 28 Ocakta Başkan Trump tarafından açıklanan sözde barış planının 
bütünüyle İsrail’in hedef ve öncelikleri temelinde maksimalist bir yaklaşımla hazırlandığı, Filistin’e 
desteğimiz çerçevesinde plana karşı Bakanlık olarak çok net ve sert bir açıklama yapıldığı, keza 
parlamentomuzda grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak açıklamasının da Filistin davasına olan 
desteğimizin uluslararası platformda daha güçlü şekilde yankılanmasına sebep olduğu, yine Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bu sözde barış planına olan tepkimizi çok net bir şekilde ortaya koyduğu,

Filistin’in plana katkı sağlamasına başından beri müsaade edilmediği, planın açıkça Filistinlilerin 
temel hak ve özgürlüklerini yok saydığı, bu gelişimin uluslararası toplum tarafından da kabul görmediği, 
özellikle İslam coğrafyasından ve dünyanın diğer bölgelerinden bu plana çok güçlü tepkilerin geldiği,
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Filistin’in çağrısıyla 3 Şubat günü Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi 
toplantısına katılan Dışişleri Bakanımız tarafından sözde barış planının uluslararası toplum tarafından 
reddedilmesi gerektiği mesajının orada da aktarıldığı, toplantıda, ülkemizin öncülük etmesiyle konunun 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündemine alınması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
acil toplantıya çağrılması yönünde karar alındığı,

Daha önce de yine Filistin davasına olan desteğimiz kapsamında, İsrail’in Filistin halkına yönelik 
acımasız saldırganlığı ve ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin yasa dışı şekilde açılmasına mukabele 
amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından o dönemde, Dönem Başkanı sıfatıyla İstanbul’da iki İİT 
Olağanüstü Zirvesi gerçekleştirildiği, bu zirvedeki kararların da yine ülkemizce Birleşmiş Milletlere 
taşınarak kabul ettirildiği,

Filistin halkının kendi egemen ve bağımsız devletinde refah içinde yaşaması için verdiğimiz 
desteklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği,

Bugün ele alınan Anlaşma’nın da bu bakımdan önemli olduğu zira Filistin’le ilişkilerimizin 
kurumsallaştırılmış çerçevede her alanda geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine önem atfedildiği,

25 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan Anlaşmayla terör ve terör örgütleriyle mücadele, sınır 
aşan suçlarla mücadele konularında yapılacak iş birliğinin hukuki temelinin atıldığı, Filistin’de ülkemiz 
aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerinin basın yayın organları ile bağlı diğer paravan kuruluşlarının 
faaliyetlerinin engelleneceği, bunlara ilişkin ulusal mevzuatlara uygun tedbirler alınacağı,

Yine Filistin tarafının talebine binaen, Filistin kolluk birimlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, 
teknik imkân ve kabiliyetlerinin iyileştirilmesi konusunda da gerekli adımların atılacağı, bu çerçevede, 
Filistin kolluk birimlerine hizmet içi eğitim sertifika programı, Türkiye Polis Akademisi, Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığımıza bağlı enstitülerde yüksek lisans, doktora programı gibi 
alanlarda eğitim verileceği ve bu sayede Filistin kolluk birimlerine gerekli donanımın sağlanabileceği,

Anlaşma’nın Filistin tarafında yürürlüğe girdiği,
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren tarafından;
Günümüzde terörizmle örgütlü suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı arasında yakın bağ bulunduğu, 

yabancı ülkelerle imzalanan güvenlik ve iş birliği anlaşmalarıyla özellikle terörizm başta olmak üzere 
organize suçlar ve diğer güvenlik birimleri arasında doğrudan iletişim ve temas imkânı sağlandığı,

Anlaşma ile başta terörizm ve organize suçlarla mücadele olmak üzere tarafların güvenliğini 
etkileyen temel başlıklardaki birçok konuda iş birliği sağlanacağı,

Hâlihazırda Filistin’le aramızda güvenlik ve iş birliği faaliyetleri yürütülmekle birlikte, gerekli 
yasal zeminin bulunmaması sebebiyle bu faaliyetlerin istenilen düzeyde gerçekleştirilemediği, bu 
Anlaşma imzalandıktan sonra ilişkilerimizin daha da ileri safhalara gideceği,

Anlaşmayla, başta FETÖ ve diğer terör örgütleri olmak üzere yukarıda sayılan konularda daha 
hızlı bir gelişme sağlanacağı, Filistin makamları tarafından talep edilecek her türlü desteğe imkân 
sağlanabileceği,

Komisyon üyeleri tarafından Teklif lehinde ve aleyhinde;
Trump tarafından açıklanan Yüz Yıllık Barış Planı’nın asla kabul edilemeyeceği, planın Filistin 

tarafına danışılmadan yapılmış olduğu, plan ile Filistin halkının geleceğinin ipotek altına alındığı, 
Filistinli mültecilerin kendi vatan toprakları olarak bildikleri yerlere geri dönebilme imkânının ortadan 
kaldırıldığı, Kudüs’le ilgili olarak alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hemen 
hemen tamamının da bu planla ihlal edilmiş olduğu,

Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğuna dair Mecliste grubu bulunan beş siyasi partinin 
imzasıyla yayınlanan açıklamanın son derece önemli olduğu,

ifade edilmiştir. 
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4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca 

benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Teklifin 1’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, 

Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Teklif ile ilgili özel sözcü 
seçilmişlerdir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Kâtip
 Volkan	Bozkır	 Ahmet	Yıldız Ceyda	Bölünmez	Çankırı
 İstanbul Denizli İzmir

   (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Tulay	Hatımoğulları	Oruç	 Asuman	Erdoğan	 Ahmet	Haluk	Koç
 Adana Ankara Ankara

  (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Mustafa	Canbey	 Atilla	Ödünç	 Kamil	Aydın
 Balıkesir Bursa Erzurum
 Üye Üye Üye
 Utku	Çakırözer	 Ali	Şahin	 Aziz	Babuşcu
 Eskişehir Gaziantep İstanbul

  (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Ahmet	Ünal	Çeviköz Ahmet	Berat	Çonkar	 Yunus	Emre
 İstanbul İstanbul İstanbul
 Üye Üye Üye
	 Ümit	Özdağ Zafer	Sırakaya Serpil	Kemalbay	Pekgözegü
 İstanbul İstanbul İzmir
  Üye 
  Niyazi	Güneş
  Karabük
  (Bu raporun özel sözcüsü)
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ 
MUSTAFA ŞENTOP’UN TEKLİFİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE FİLİSTİN DEVLETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TEKLİFİ

MADDE 1- (1) 25 Ekim 2018 tarihinde 
Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında 
Güvenlik İş birliği Anlaşması”nın onaylanması 
uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE FİLİSTİN DEVLETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TEKLİFİ

MADDE 1- Teklifin 1’inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2- Teklifin 2’nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3- Teklifin 3’üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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