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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi

hastalığı ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya’da 1 kişinin yaşamını

yitirmesine ve ağır maddi hasara yol açan sel felaketine ilişkin gündem dışı

konuşması
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3.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, Ağrı Belediye Başkanının
sokaklardan isimlerini kaldıracağını beyan ettiği Kâzım Karabekir Paşa’ya
ilişkin gündem dışı konuşması

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Manisa Milletvekili Selçuk
Özdağ’ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Halkların Demokratik
Partisine sataşması nedeniyle konuşması

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve 21 milletvekilinin, bitkisel gen
kaynaklarının modern teknolojiler kullanılarak korunması ve
değerlendirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/984)

2.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 milletvekilinin, buğday
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/985)

3.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 milletvekilinin, gübre
kullanımı ve gübre fiyatlarındaki artışların nedenlerinin araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/986)

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON-
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,
Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir
Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli
Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu
Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)
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2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile
Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/410) (S. Sayısı: 90)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu,
İçişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/876) (S. Sayısı: 554) 

VIII.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'ın, 554 sıra sayılı Kanun
Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki
bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, yolsuzluk ve rüşvet
operasyonu kapsamında adı geçen bir işadamının 2013 vergi rekortmenleri
listesinde yer almamasına,

2013 vergi rekortmenleri listesinde olan ve adlarının açıklanmasını
istemeyen ilk iki kişiye,

İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/43680),
(7/43681)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Bakanlığa ait resmî taşıtlar ile
kullanılan kiralık araçlara ve Taşıt Kanunu'na aykırı kullanımdan dolayı
hakkında işlem yapılan sürücülere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek’in cevabı (7/43795)

3.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Bakanlığa ait resmî taşıtlar ile
kullanılan kiralık araçlara ve Taşıt Kanunu'na aykırı kullanımdan dolayı
hakkında işlem yapılan sürücülere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/43819)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Çay Kanun Tasarısı
hazırlanırken görüş alınan üretici kuruluşlara,

- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, elektrik borcu olan çiftçilerin
tarımsal desteklemelerden faydalandırılmamasına,

- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, tarımsal ürün ithalatına,
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- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, kuraklığa karşı alınan
önlemlere,

- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Iğdır'da yaşanan selde küçükbaş
hayvanları telef olan vatandaşlara,

- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kuraklıktan kaynaklanan
hasarların tespitine,

Çay üretiminin desteklenmesine,

Kuraklık nedeniyle tarımda yaşanan sorunlara ve mağdur çiftçilerin
borçlarına,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014 yılında meydana gelen
don olaylarına ve etkilerine,

- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, zeytinyağı tüketiminin
ve ihracatının artırılmasına dair çalışmalara,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sürü yönetimi kurslarına ve
sertifika alan çoban sayısının artırılması için yapılan çalışmalara,

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Sarıçam Deresi’nde meydana gelen balık
ölümlerine,

- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, buğday üretimine ve
ithalatına,

- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Mera Fonunun
kullanımına ve Balıkesir'in Fondan aldığı paya,

- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, mera alanlarının daralmasının
hayvancılığa olan etkilerine,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi
Eker’in cevabı (7/44029), (7/44030), (7/44031), (7/44032), (7/44033),
(7/44034), (7/44035), (7/44036), (7/44037), (7/44038), (7/44039), (7/44040),
(7/44041), (7/44042), (7/44043)

5.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak'ın, yeni KDV uygulamasına
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/44109)

6.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, vergi rekortmenleri listesinde yer
almayan isimlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
(7/44533)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak sekiz oturum yaptı.

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın’ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan
termik santrale,

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, tarım arazileri ile meyve ve sebze bahçelerine doğal
afetlerin verdiği zararlara,

Muş Milletvekili Faruk Işık, Muş’un sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, PKK’nın Diyarbakır-Bingöl yolunu kapatarak kimlik
kontrolü yaptığına ve Hükûmetin, Türk milletinin egemenlik hakkını PKK’nın kullanmasına izin
vermekten suçlu olduğuna,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, 30 Mart seçimlerinden sonra CHP’den AKP’ye geçen
Balıkesir Susurluk Belediyesinde işten çıkarılan 80 işçinin durumuna,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Irak Türkmenlerine yapılan IŞİD saldırısını kınadığına ve Sağlık
Bakanlığının başta Tokat olmak üzere Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının olduğu illeri
karantinaya alması gerektiğine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, il özel idareleriyle ilgili sorusuna verdiği cevap nedeniyle
İçişleri Bakanını kınadığına,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana ve çevresinde siyasi huzursuzluğun yanında ticari
huzursuzluğun da olduğuna ve Hükûmetin bu konuyla ilgilenmesi gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Irak’taki IŞİD saldırılarıyla ilgili Hükûmet
yetkililerinin bilgi vermesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İstanbul’da özelleştirme kapsamına alınan arazi ve
taşınmazların durumuna,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Irak’taki Türkmenlere yapılan saldırılar nedeniyle
Hükûmeti ve Dışişleri Bakanını istifaya davet ettiğine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Gazi Anadolu Lisesini birincilikle bitiren Işıtan Önder’i
mezuniyet konuşması nedeniyle disiplin kuruluna sevk edenleri ve okul birinciliğini alanları
kınadığına,

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, çiftçilerin doğal afetlerden gördükleri zararın telafi
edilmesi için Bakanlar Kurulunun önlem alması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.
Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 33 milletvekilinin, düşünce, ifade ve yayınlama

özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/981),

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 29 milletvekilinin, çocuk işçiliği sorununun araştırılarak
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/982),
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Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 milletvekilinin, çalışanların iş güvenliği ve sağlıkla
ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/983),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin
sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis
Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, arıcılık ve bal üreticilerinin içinde
bulunduğu olumsuz durumun tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/87),

MHP Grubunun, 10/6/2014 tarih ve 6158 sayıyla MHP Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili
Oktay Vural ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından, 1953 yılından bu yana siyasi
literatürümüzde “millî dava” olarak nitelenen ve kabul edilen, son dönemlerde dikkat çekici
gelişmelerin yaşandığı Kıbrıs meselesinin etraflıca ve kapsamlı biçimde değerlendirilmesine ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet gösteren siyasi partilerin dünya kamuoyuna ortak
bir irade beyan etmesine fırsat sunmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş
olan genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 18 Haziran 2014 Çarşamba günkü (bugün)
birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, 23/5/2014 tarihinde Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 31 milletvekili tarafından,
Manisa’nın Soma ilçesindeki maden kazasında yaşamını yitirenlerin aileleri ile bu kazadan sağ olarak
kurtulanların yaşadığı travmanın etkilerinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis
araştırması önergesinin (1379 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer
önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 18 Haziran 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde
sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin 18 Haziran 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin
önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yerinden
sarf ettiği sözleri sırasında CHP Grubuna,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve AK PARTİ Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

AK PARTİ Grubunun (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye
bildirmemesiyle ilgili işlemlerin Meclis Başkanlığı tarafından yürütülmesi nedeniyle Başkanın bu
konuda usul tartışması açmasının mümkün olup olmadığı hususunda usul görüşmesi yapıldı.
Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın usul görüşmesi
üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,
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Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in usul görüşmesi
üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin
Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili
Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan, Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/410) (S. Sayısı: 90)

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi
kabul edilen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu Raporu’nun (1/927) (S. Sayısı: 601),
görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 19 Haziran 2014
Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 00.46’da son verildi.

Meral AKŞENER
Başkan Vekili

Dilek YÜKSEL Muharrem IŞIK
Tokat Erzincan

Kâtip Üye Kâtip Üye

Muhammet Rıza YALÇINKAYA Fehmi KÜPÇÜ
Bartın Bolu

Kâtip Üye Kâtip Üye
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II.- GELEN KÂĞITLAR No: 155
19 Haziran 2014 Perşembe

Sözlü Soru Önergeleri
1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, inşaat sektöründe çalışanların eğitimi ve yapı

denetim polisi teşkilatının kurulması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5715) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kömür Mahallesinin içme suyu ve altyapı
sorunlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5716) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, AMATEM'lere yapılan toplam başvuru
sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5717) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, üniversite hastanelerinin borçlarına ilişkin
Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5718) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, öğretmenlerin iller arası yer
değişikliklerine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5719) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, bazı ilaçların piyasada bulunmadığı
iddialarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5720) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, ABD'deki üniversitelerin denklik durumuna ve yaşanan
mağduriyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5721) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için
alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/5722)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi
sonrasında düzenlenen yardım kampanyalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü
soru önergesi (6/5723) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, geçici vergilere ve yapılan harcamalara ilişkin
Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/5724) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunma
konusundaki çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi
(6/5725) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, ÇAY-KUR'un ürettiği bir ürüne ilişkin Başbakan'dan

yazılı soru önergesi (7/45296) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)
2.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, çözüm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru

önergesi (7/45297) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)
3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ÖSYM tarafından KPSS A Grubu Alan

Testlerindeki soru sayıları ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi
(7/45298) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, vatandaşların artan borçlarına ilişkin
Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/45299) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

5.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, madenlerde meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/45300) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)
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6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çankırı'da
gerçekleştirdiği bir hizmete ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi
(7/45301) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

7.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, SEÇSİS yazılımında güvenlik açığı olduğu iddialarına
ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45302) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'e yönelik yatırımlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45303) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Manisa'ya yönelik yatırımlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45304) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malatya'ya yönelik yatırımlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45305) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya'ya yönelik yatırımlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45306) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya'ya yönelik yatırımlara ilişkin
Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45307) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Bağlarbaşı'ndaki bir arsanın bir vakfa hediye
edildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45308)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Küçükbakkalköy'deki bir arazinin bir vakfa
hediye edildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi
(7/45309) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Fatih'teki bir arazinin bir vakıf üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45310)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Üsküdar'daki bir arazinin bir vakıf üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45311)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Ataşehir'deki bir arazinin bir vakıf üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45312)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir taşınmazın bir vakıf
üzerine geçirildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi
(7/45313) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tekirdağ'daki bir arazinin bir vakıf üzerine geçirildiği
iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45314)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)
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20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45315)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı taşınmazların bir vakfa tahsisinin
istendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45316)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45317)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Esenyurt'taki bir taşınmazın bir vakfa tahsisinin
istendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45318)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tokat'taki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45319)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şanlıurfa'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45320)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

26.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi-Hopa Karayolunda hizmet veren ağırlık
denetleme istasyonunda çalışırken işten çıkarılan bir işçinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/45321) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

27.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İzmir'de faaliyet gösteren kamu bankası ve özel
bankalar ile söz konusu bankaların kullandırdığı toplam kredi miktarına ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/45322) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

28.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren kamu bankası ve özel
bankalar ile söz konusu bankaların kullandırdığı toplam kredi miktarına ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/45323) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

29.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Gaziantep'te faaliyet gösteren kamu bankası ve özel
bankalar ile söz konusu bankaların kullandırdığı toplam kredi miktarına ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/45324) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali
Babacan) yazılı soru önergesi (7/45325) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Ataşehir'deki bir arazinin bir vakfın üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/45326)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir
Atalay) yazılı soru önergesi (7/45327) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)
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33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan
(Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/45328) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

34.- Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, aldıkları disiplin cezaları nedeniyle denetimli
serbestlik düzenlemesinden yararlanamayan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/45329) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

35.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Yargıda Birlik Platformuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/45330) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

36.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, UYAP teknik personeline ilişkin Adalet
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45331) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SEÇSİS Projesi'ne ilişkin Adalet
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45332) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45333) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

39.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, avukatlara verilen kimlik belgeleri başta olmak üzere
çeşitli belgelerin sahtelerini düzenlemek ve kullanmaktan haklarında dava açılan ve ceza alan kişilere
ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45334) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

40.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'da bulunan evsiz ve kimsesiz kişilere ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45335) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü
piyasasına katılımını sağlamak için Kütahya'da gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45336) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45337) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü
piyasasına katılımını sağlamak için Konya'da gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45338) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü
piyasasına katılımını sağlamak için Mardin'de gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45339) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü
piyasasına katılımını sağlamak için Manisa'da gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45340) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü
piyasasına katılımını sağlamak için Malatya'da gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45341) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)
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47.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Eskişehir kadın sığınma evinde gerçekleşen bir
olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45342) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45343) (Başkanlığa
geliş tarihi: 05.06.2014)

49.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Jandarma Genel Komutanlığının tamamıyla İçişleri
Bakanlığına bağlanacağı iddialarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45344)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/45345) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45346) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

52.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir kömür madeni
ocağında çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45347) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

53.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, makinistlerin çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45348) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45349) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

55.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul'da meydana gelen bir iş kazasına
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45350) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

56.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde
yaşanan bir olaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45351)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

57.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, madenlerde sağlık ve güvenliğin sağlanması
bağlamında mevzuattaki eksikliklere ve 176 No'lu ILO Sözleşmesi'nin imzalanmamasına ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45352) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

58.- Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, risk yönetimi ve sakınım planlarına ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45353) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

59.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Bafa Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45354) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

60.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, Karaburun'daki rüzgar enerji santrallerine ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45355) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)
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61.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, İstanbul'da gerçekleştirilen bazı projelere ve bu
projelerin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45356)
(Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

62.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, endüstriyel atıkların kirlettiği bir çaya ve baraja ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45357) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/45358) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Esenyurt'taki bir taşınmazın bir vakfa tahsisinin
istendiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45359)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir arazinin bir vakıf üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45360)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Bağlarbaşı'ndaki bir arsanın bir vakfa hediye
edildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45361) (Başkanlığa
geliş tarihi: 05.06.2014)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Küçükbakkalköy'deki bir arazinin bir vakfa
hediye edildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45362)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Fatih'teki bir arazinin bir vakıf üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45363)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Üsküdar'daki bir arazinin bir vakıf üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45364)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

70.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Ataşehir'deki bir arazinin bir vakıf üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45365)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tekirdağ'daki bir arazinin bir vakıf üzerine geçirildiği
iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45366) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tokat'taki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45367) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şanlıurfa'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45368) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45369) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

– 235 –

–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı taşınmazların bir vakfa tahsisinin
istendiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45370)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45371) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

77.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'de bina envanteri çıkarılması ve kent bilgi
sistemine geçilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/45372) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

78.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa hariç olmak üzere
büyükşehir belediyesi bulunan illerde bina envanteri çıkarılması ve kent bilgi sistemine geçilmesi
adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45373) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

79.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bursa'da bina envanteri çıkarılması ve kent bilgi
sistemine geçilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/45374) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

80.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da bina envanteri çıkarılması ve kent bilgi
sistemine geçilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/45375) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

81.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İzmir'de bina envanteri çıkarılması ve kent bilgi
sistemine geçilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/45376) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

82.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da bina envanteri çıkarılması ve kent bilgi
sistemine geçilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/45377) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

83.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kaçak yapılaşmanın kent suçu kapsamında
değerlendirilmesi ve hapis cezası uygulanması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45378) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane'de bina envanteri çıkarılması ve kent
bilgi sistemine geçilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/45379) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

85.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi binaları
ile ilgili bazı iddialara ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45380) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

86.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Balkanlardaki bir tekkenin bazı gruplar tarafından
işgal edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45381) (Başkanlığa
geliş tarihi: 04.06.2014)

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45382) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)
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88.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, Karaburun'da rüzgar enerjisi üretim lisansı verilen
şirketlere ve kullanılan alana ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45383) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

89.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, Türkiye ile Irak arasındaki petrol ticaretine
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45384) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı taşınmazların bir vakfa tahsisinin
istendiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45385)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

91.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, DİSKİ'nin borcuna ilişkin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45386) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

92.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Çöllolar Kömür Havzası'nda iki yıl önce meydana gelen
göçük ile ilgili gelişmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45387) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

93.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Siirt'te Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bir yurtta
öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlenmelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45388) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

94.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Hakkari'de yıkılan şehir stadının yerine yeni şehir
stadının yapılmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45389)
(Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

95.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, bebek mamasında GDO'lu içeriğin belli
bir oranına izin veren yönetmelik değişikliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/45390) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

96.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık müsteşarına ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45391) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45392) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

98.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mersin'den ihraç edilecek tarım ürünlerinin
ambalajlarında yer alacak bir ibareye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45393) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

99.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tekirdağ'daki bir arazinin bir vakfın üzerine geçirildiği
iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45394) (Başkanlığa
geliş tarihi: 05.06.2014)

100.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, bazı çiftçilere destekleme ödemelerinin yapılmadığı
iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45395) (Başkanlığa
geliş tarihi: 05.06.2014)

101.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, bazı çiftçilere destekleme ödemelerinin yapılmadığı
iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45396) (Başkanlığa
geliş tarihi: 05.06.2014)
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102.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, aşırı yağış ve dolu afeti nedeniyle Manisa'daki
çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45397) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

103.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Habur Sınır Kapısından 2013 yılı içerisinde geçen
araç ve şahıs giriş çıkış sayıları ile yapılan işlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45398) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

104.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kapıkule Sınır Kapısından 2013 yılı içerisinde geçen
araç ve şahıs giriş çıkış sayıları ile yapılan işlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45399) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

105.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iç piyasaya kaçak olarak sürüldüğü
iddia edilen muza ve yapılan işlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45400) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan  personel olup olmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/45401) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

107.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'da bir sivil toplum kuruluşu tarafından
gerçekleştirilen gösteriye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45402) (Başkanlığa geliş
tarihi: 04.06.2014)

108.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa valisi ve emniyet müdürünün merkeze
çekilmesinin sebebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45403) (Başkanlığa geliş
tarihi: 04.06.2014)

109.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, sokak eylemleri sırasında görev alan sivil polislere
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45404) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

110.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'daki MOBESE kamerası sayısına ilişkin
İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45405) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

111.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Jandarma Genel Komutanlığının tamamıyla İçişleri
Bakanlığına bağlanacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45406)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

112.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'da ASKİ'nin gerçekleştirdiği hatalı
uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45407) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45408) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

114.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Jandarma Genel Komutanlığının tamamıyla İçişleri
Bakanlığına bağlanacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45409)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

115.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, POMEM adaylarının adaylıklarının iptaline
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45410) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)
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116.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi
tarafından 1. Derece Afet-Acil Ulaşım Yolu ilan edilen yerlerin otoparka çevrildiği iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45411) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

117.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, okulların çevresinde uyuşturucu madde
satışının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45412)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

118.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, okulların çevresinde uyuşturucu madde
satışının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45413)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

119.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşların
kurtarılarak ailelerine teslim edilmeleri konusunda Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin
İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45414) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

120.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşların
kurtarılarak ailelerine teslim edilmeleri konusunda Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin
İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45415) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir şahsa verildiği iddia edilen özel tahsisli
plakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45416) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'ye gelen bir FBI Heyetine sunulduğu
iddia edilen dosyaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45417) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul, Ankara ve Bursa Büyükşehir
Belediyeleri hariç olmak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyeleri
tarafından altyapı ve hizmet götürülen kaçak yapıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45418) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kaçak olarak yapılan binalara altyapı ve diğer
belediye hizmetlerinin götürülmemesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/45419) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bursa'da bina envanteri çıkarılması ve kent bilgi
sistemine geçilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45420) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa hariç olmak
üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde bina envanteri çıkarılması ve kent bilgi sistemine
geçilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45421) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da bina envanteri çıkarılması ve kent
bilgi sistemine geçilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45422) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da bina envanteri çıkarılması ve kent bilgi
sistemine geçilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45423) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)
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129.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, son beş yılda alınan genel arama
kararlarına ve bunlara yapılan itirazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45424)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

130.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'daki olası bir depremde toplanma
ve çadır kurma yeri olarak belirlenen alanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45425) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

131.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman, Siirt ve Mardin'deki köy yollarına ilişkin
İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45426) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

132.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 otobüs
hattında deneme amacıyla başlatılan gece seferlerine son verilecek olmasına ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45427) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

133.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma'da yaşanan kaza ile ilgili düzenlenen protesto ve
anma gibi etkinliklere katılan kamu personeli hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/45428) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

134.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Karkamış Çadırkenti'nin temizlik işlerini alan
taşeron firmanın yerel seçimlerde bir siyasal partiye oy vermedikleri gerekçesiyle bazı işçileri işten
çıkarmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45429) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

135.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45430) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

136.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, Bergama'da çıkarılan tarihi taşların taşınmasına
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45431) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

137.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan personel olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45432)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

138.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve  17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45433) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

139.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2/B arazilerine dair bazı verilere ilişkin Maliye
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45434) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

140.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Bağlarbaşı'ndaki bir arazinin bir vakfa hediye
edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45435) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

141.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Küçükbakkalköy'deki bir arazinin bir vakfa
hediye edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45436) (Başkanlığa
geliş tarihi: 05.06.2014)

142.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Fatih'teki bir arazinin bir vakfın üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45437) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)
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143.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Üsküdar'daki bir arazinin bir vakfın üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45438) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

144.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Ataşehir'deki bir arazinin bir vakfın üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45439) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

145.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir arazinin bir vakfın
üzerine geçirildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45440) (Başkanlığa
geliş tarihi: 05.06.2014)

146.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tekirdağ'daki bir arazinin bir vakfın üzerine geçirildiği
iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45441) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

147.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, 2/B arazilerini satın alan ve afetten zarar gören
çiftçilere ödeme kolaylığı yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45442)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

148.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tokat'taki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45443) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

149.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın,  Şanlıurfa'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45444) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

150.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Esenyurt'taki bir taşınmazın bir vakfa tahsisinin
istendiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45445) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

151.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45446) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

152.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı taşınmazların bir vakfa tahsisinin
istendiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45447) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

153.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45448) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

154.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'da engelli öğrencilerin eğitimlerine başlamaları ve
devam etmelerine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/45449) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

155.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, açık öğretim fakültesinde dönemlik
kredili sisteme geçilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45450)
(Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

156.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eskişehir'de kütüphane ihtiyacı olan bir ilköğretim
okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45451) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)
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157.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Beşikdüzü Öğretmen Lisesi'nin
kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45452) (Başkanlığa
geliş tarihi: 05.06.2014)

158.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesine yurt
dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45453) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

159.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesine yurt dışındaki
üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45454) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

160.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsüne
yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45455) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

161.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum Üniversitesine yurt dışındaki
üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45456) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

162.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/45457) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

163.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane Üniversitesine yurt
dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45458) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

164.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesine
yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45459) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

165.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fırat Üniversitesine yurt dışındaki
üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45460) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

166.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep Üniversitesine yurt
dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45461) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galatasaray Üniversitesine yurt
dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45462) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

168.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Giresun Üniversitesine yurt dışındaki
üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45463) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

169.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı verdiği bir
düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45464) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

170.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tokat'taki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45465) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)
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171.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kamuda memur olarak çalışan öğretmen
adaylarının mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45466)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

172.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Danıştay 5. Dairesi tarafından Bakanlık
şube müdürlerinin atamalarının iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45467) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

173.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma'da yaşanan kaza ile ilgili düzenlenen protesto ve
anma gibi etkinliklere katılan milli eğitim personeli hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin
Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45468) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

174.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 01.06.2014 tarihi itibarıyla yurt dışında görevli
bulunan Türkiye Cumhuriyeti askeri sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45469) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

175.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Jandarma Genel Komutanlığının tamamıyla İçişleri
Bakanlığına bağlanacağı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45470)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için
aleyhinde soruşturma açılan personel olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45471) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

177.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ege Ordu Komutanlığı'nın lağvedileceği iddiasına
ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45472) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

178.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'da yapılması planlanan Söylemez Barajına
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45473) (Başkanlığa geliş tarihi:
04.06.2014)

179.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'daki barajların doluluk oranına ilişkin Orman
ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45474) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

180.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, İstanbul'da gerçekleştirilen bazı projelere ve bu
projelerin çevreye etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45475)
(Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

181.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, endüstriyel atıkların kirlettiği bir çaya ve baraja
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45476) (Başkanlığa geliş tarihi:
04.06.2014)

182.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, Orman Genel Müdürlüğündeki personel
hareketlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45477) (Başkanlığa geliş
tarihi: 05.06.2014)

183.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen bir kazaya yapılan
müdahalenin yetersizliği ile Çatak Devlet Hastanesindeki personel ve teçhizat eksikliğine ilişkin
Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45478) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

184.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mahmudiye ilçesindeki sağlık personeli ihtiyacına
ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45479) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)
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185.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma
açılan veya mobbing uygulanan personel olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45480) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

186.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Sağlık
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45481) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

187.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, toplum sağlığı merkezleri tarafından kurulan
ortak sağlık ve güvenlik birimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45482)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

188.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, vekil ebe hemşirelerin kadro taleplerine
ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45483) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

189.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi binaları
ile ilgili bazı iddialara ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin
Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45484) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

190.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum-Tekman yoluna ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45485) (Başkanlığa geliş tarihi:
04.06.2014)

191.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, makinistlerin çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45486) (Başkanlığa geliş tarihi:
05.06.2014)

192.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, Bergama'daki bazı tarihi eserlerin tehdit altında
olduğu iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45487) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

193.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği
ve 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduğu için
aleyhinde soruşturma açılan personel olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45488) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

194.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Üsküdar'daki bir arazinin bir vakfın üzerine
geçirildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/45489) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

195.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da deniz taşımacılığının
yaygınlaştırılması ve şehir hatlarının hız ortalamasının yükseltilmesi ile sefer sürelerinin kısaltılması
adına yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/45490) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2014)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir spor kulübüne yönelik siyasi baskı yapıldığı

iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/41969)
2.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bazı projelere Hazine garantisi verilmesine

ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/43138) 
3.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İşsizlik Sigortası Fonu ve Doğal Afet

Sigortaları Kurumu mevduatlarının üç kamu bankasında tutulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin
Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/43139)
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4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işsizlik sigortası ve deprem sigortası
primlerinin kamu bankalarında toplandığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)
yazılı soru önergesi (7/43495) 

5.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, milli gelir ve kişi başına düşen milli gelir verilerine ilişkin
Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/43496) 

6.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Gökçeada'da meydana gelen sel afetine
ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/43498) 

7.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, üst düzey devlet görevlileri hakkında şantaj kasetleri
bulunduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43499) 

8.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, koşullu salıverme uygulamasına ilişkin Adalet
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43500) 

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, CHP Genel Başkanının bir savcı
tarafından sehven ifadeye çağrılması olayına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43501) 

10.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, çocuk istismarı vakalarına ve Adana Ceyhan
M Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/43502) 

11.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir'in Urla ilçesinde bağlı bir köye ziyarette
bulunan avukat grubuna yönelik jandarma müdahalesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/43503) 

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında kadın ve
çocuklara karşı işlenen suçlardaki artışa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/43504) 

13.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Avrupa Birliği Erasmus Fonlarına ve Avrupa'da
görev yapan danışmanlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43505) 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bulunan boş kadrolara yapılacak atamalara
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43506) 

15.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, 2000 yılından bu yana Balıkesir'de
gerçekleşen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43507) 

16.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, OHAL Valiliği tarafından Hakkari'de yaptırılan
konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43508) 

17.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Gökçeada'da meydana gelen sel felaketine ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43509) 

18.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir arazi ile ilgili
plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43510) 

19.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu'nun, biber gazı kullanımının yol açtığı zararlara
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43515) 

20.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da toplu taşıma araçlarının karıştığı bir kazaya
ve EGO şoförüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43516) 

21.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, seçimlerde yeniden aday olan belediye başkanları
tarafından seçim kampanyası sürecinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/43517) 
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22.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İzmir'in Urla ilçesine bağlı bir köye ziyarette bulunan
avukat grubuna yönelik jandarma müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43518) 

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıp çocuklara ve bunlarla ilgili
arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43519) 

24.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 1 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul'da görev yapan bazı
polislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43520) 

25.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerine katılmak isteyen iki
kişiye bazı polislerin zorla poşu takıp fotoğraflarını çektiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/43521) 

26.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, köylerden "Yol Yapım ve Asfalt Katkı Payı"
adı altında bir ödeme alınıp alınmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43522) 

27.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Aşağı İmrahor mahallesinin sorunlarına ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43523) 

28.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı bir mahallenin
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43524) 

29.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı bir mahallenin
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43525) 

30.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki bir otobüs hattı ile ilgili sorunlara ilişkin
İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43526) 

31.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, kalkınma ajanslarına yönelik Sayıştay denetimlerine ve
bu denetimlerle ilgili inceleme ve soruşturmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43527) 

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ve Siirt illerinin tanıtımı için bir müze
açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43528) 

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ve Adıyaman illerinin tanıtımı için bir müze
açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43529) 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ve Diyarbakır illerinin tanıtımı için bir müze
açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43530) 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şanlıurfa ve Hakkari illerinin tanıtımı için bir müze
açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43531) 

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın satın aldığı bir dijital
casusluk programına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43532) 

37.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir Çamaltı Tuzlası'nın satılacağı iddiasına
ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43533) 

38.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Başbakan'ın üniversite mezuniyet durumuna ilişkin
Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43535) 

39.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, bir dekanın görevini yerine getirmediği
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43536) 

40.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale Öğretmenevi'ne ilişkin Milli Eğitim
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43537) 

41.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay ilinde yapılan bir sulama göletine ilişkin
Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43539) 
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42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2014 yılları arasında bazı
fişlemeler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/43540)

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve 21 Milletvekilinin, bitkisel gen kaynaklarının modern

teknolojiler kullanılarak korunması ve değerlendirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/984) (Başkanlığa geliş tarihi:
22.06.2012)

2.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, buğday üreticilerinin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

3.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, gübre kullanımı ve gübre
fiyatlarındaki artışların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)
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19 Haziran 2014 Perşembe 
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Dilek YÜKSEL (Tokat)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106’ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, Kırım Kongo kanamalı hastalığı ve alınması gereken tedbirler hakkında söz
isteyen Tokat Milletvekili Reşat Doğru’ya aittir.

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda uğultu var, lütfen sessiz olalım.

Buyurun Sayın Doğru. (MHP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ve alınması
gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Ülkemizde birçok ilde görülen Kırım Kongo kanamalı hastalığı ve
alınması gerekli tedbirlerle ilgili söz almış bulunuyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında ülkemizde PKK terör belasından sonra şimdi de karşımıza Irak’taki IŞİD
terör örgütü çıkmaya başladı. IŞİD terör örgütü Musul’dan sonra Telafer’i, Tuzhurmatu’yu da ele
geçirdi, şimdi de Kerkük üzerine yürüyor. Irak’ta tam bir kargaşa hâkim. Bundan da en büyük zararı
Irak Türkleri görüyor. Peşmerge Kerkük’ün etrafına yerleşim yerlerine yerleşerek sahip çıkıyor,
“Artık buradan çıkmayacağım.” diyor. 

Sayın milletvekilleri, IŞİD de belli yerleri -başta petrol bölgesi olmak üzere- ele geçiriyor. Sanki
aralarında anlaşma yapmışlar gibi görünüyor ve Irak bölünüyor. AKP iktidarı ve Hükûmeti bu durum
karşısında acaba ne yapıyor, ne önlemler alıyor, bunu da öğrenmek istiyoruz. 

Biz de ülkemize, Türkiye’mize ve dünyaya baktığımız zaman hiç de iyi bir tabloyu görmüyoruz.
Türkiye kaynıyor, komşu ülkeler yanıyor. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ancak buradan
bakınca İpek, Defne, Ömer Kağan ve Ali Efe torunlarımıza iyi bir Türkiye ve dünyayı
bırakamadığımızı da söylemek istiyorum. Ülkemizin geleceği kapkaranlık görünüyor. Sonuçta
torunlarımızı çok daha ağır şartlar bekliyor. Ancak onların “Dedelerimiz bizim için iyi bir dünya, iyi
bir Türkiye bırakmadılar.” diye bizleri suçlayacaklarını da şimdiden görüyor ve hissediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Kırım Kongo kanamalı hastalığı ülkemizde her geçen gün daha fazla

yayılıyor, daha fazla can alıyor. Anneler, çocuklar, dedeler, çiftçiler ölüyor. Son günlerde sadece

Tokat ilinde 9 kişi kene ısırmasından dolayı hayatını kaybetti. Sorun da maalesef gün geçtikçe artarak

devam ediyor. Ancak devletimiz kenenin nereden, ne kadar geldiğini, ne kadar insana zarar verdiğini

çözmüş değil, kene ile ilgili mücadele yapacak olan ilacı da bulmuş değil. Hatta aşısını dahi

bulamadık. İnsanlarımız kaderlerine terk edilmiş durumdadır. Sağlık Bakanlığının konuyu ciddiye

almadığını sanki görüyor gibiyiz ve de öyle düşünüyoruz. 

Hastalık mevsimsel özellik göstermektedir. Genel olarak mayıs ve ekim ayları arasında
görülmesine rağmen değişik aylarda da görülebilmektedir. Hastalık için çiftlik çalışanları, çobanlar,
kasaplar, mezbaha çalışanları, et ve et ürünleri, market işçileri gibi tarım çalışanları, hayvancılıkla
uğraşanlar, veterinerler başta olmak üzere birçok grup, özellikle sağlık personeli, askerler, kamp
yapanlar risk grubu içerisindedir.

Sayın milletvekilleri, ancak “Bizim canımız yandı sizin canınız yanmasın.” diye insanlar da
maalesef feryat ediyor. Çorum’u, Yozgat’ı, Tokat’ı ile İç Anadolu Bölgesi’ndeki insanlar tarlaya,
bahçeye gitmeye korkuyor “Acaba kene bana da yapışır mı?” diye maalesef bekleşiyorlar. Devlet
olarak, insanlara yardım etmeme hakkımız yoktur. Hükûmet, Sağlık Bakanlığı bu konuda görevini
yeterli olarak yerine getirmemiştir. Bu konuyla ilgili koruyucu hekimlik mutlaka önemlidir. Son
yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hâlâ çok yüksektir.
Ancak kaynağı tespit etmek, gerekli ilaç ve aşı bulmak için Tokat merkezde büyük bir araştırma
merkezi kurulmalı, dünyanın her  tarafından da ilim adamlarının inceleme ve araştırma çalışmalarına
mutlaka bu bölgeden başlanmalıdır. 9 Haziran tarihinde Tokat Reşadiye ilçesinde 3 çocuk annesi
otuz sekiz yaşında Şefika Koç tedavi gördüğü hastanede ölmüştür. Bu annenin 3 çocuğuna acaba
devlet olarak ne diyeceğiz, ne yapacağız? Sonuçta bu hastalık gerekli önlemler alınmadığında daha
da yayılacak, daha fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olacaktır ki, şu an itibarıyla
Tokat’ın dışında İç Anadolu Bölgesi’nde, Sivas’ından, hatta Konya’sına kadar birçok ilde bu
hastalıkla ilgili çok ciddi manada kene ısırmasıyla ilgili hadiselere rastlanmaktadır ve hastanelere de
gelinmektedir. Bundan dolayı da ülkemiz çok önemli bir sorunla karşı karşıyadır. Başta Sağlık
Bakanlığı olmak üzere bütün yetkililer kendi üzerlerine düşen konuda üzerlerine ne düşüyorsa çok
süratli bir şekilde yapmalıdır. Yani anneler, babalar, çocuklar veyahut da insanlarımız neden ölsün
değerli milletvekilleri?

İnanıyorum ki, buradan seslenişimizi bir kez daha Sağlık Bakanlığı yetkilileri duyacak ve gerekli
önlemleri alacaktır diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı ikinci söz Sakarya’da 1 kişinin yaşamını yitirmesine ve ağır maddi hasar
oluşmasına yol açan sel felaketi nedeniyle söz isteyen Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’a aittir. 

Buyurun Sayın Özkoç. (CHP sıralarından alkışlar) 
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2.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya’da 1 kişinin yaşamını yitirmesine ve ağır
maddi hasara yol açan sel felaketine ilişkin gündem dışı konuşması

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sakarya’da bir sel felaketi oldu, milletvekili arkadaşlarımızla oraya gittik.
Şimdi, milletvekili arkadaşların ne görev yaptığını bir kere daha burada, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin kürsüsünden ifade edeyim. Arkadaşlar, ölüm oluyor, sel felaketi oluyor, yangın oluyor,
milletvekilleri olarak oraya gidiyoruz. Ben de gittim. “Tamer Yaman” adında 22 yaşında genç bir
çocuk, sel felaketinin son anında, çatının demirlerine tutunduğu anda selin suları geldi, onu çatının
demirlerinden kopardı, hayatın ortasından da aldı, yaşamını yitirmesine neden oldu; geride gözü yaşlı
bir ağabeyi, bir annesi, bir de babası kaldı. Daha sonra, Sakarya milletvekilleri olarak biz Geyve’ye
gittik, onların annesini, babasını ve kardeşini ziyaret ettik. Aradan bir iki gün geçti, geride ölüm
vardı, yıkılmış binalar vardı, yok olmuş tarlalar vardı. Aradan on gün geçecek, bir ay geçecek ve
bunlar unutulacak Türkiye Büyük Millet Meclisinde, belki milletvekilleri de kendi hayatlarının akışı
içerisinde onlar da geride bırakacaklar. Böyle acıları yok edip, bırakıp, gerilerde unutup gideceğiz.

Değerli arkadaşlarım, Sakarya’da tam iki gün içinde yağan yağmurlarda 22 yaşındaki bir can
Tamer Yaman öldü gitti, 107,3 milyon liralık hasara uğradık. Karapürçek’te Uludere Mahallesi’nde
bir anne “Sen milletvekili misin?” dedi bana, “Evet, milletvekiliyim.” dedim, benim ayaklarıma
yapıştı, “Ben çocuklarımla beraber geceleyin uyuyamıyorum, burada 25 hane dere yatağının kenarına
yoksulluğun verdiği kaderle, cahilliğin verdiği kaderle ev yaptık. Bizi sırf yoksulluğumuza ve
cahilliğimize mahkûm ederek ölüme terk etmeyin. Bizi, devletimiz bu 25 haneyi buradan alsın ve bir
yere yerleştirsin, bir bedel koysun ve biz o bedeli ödeyelim, hayatımızı, çocuklarımızın hayatını
kurtarın.” dedi. 

Ben de o anneye bir vekil olarak söz verdim. Sadece CHP’lilere değil, Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki AKP’li milletvekili arkadaşlarıma da, MHP’li milletvekili arkadaşlarıma da, BDP’li
milletvekili, HDP’li milletvekili arkadaşlarıma da anlatacağıma söz verdim. Çünkü o annenin de
yarın öbür gün Tamer Yaman’ın annesi gibi yüreği yanmasın, o da çocuğunu kaybetmesin, eşini
kaybetmesin, biz de onları unutup hayatın akışına kendimizi kaptırmayalım diye.     

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sakarya’da bir sel felaketi oldu, bir kişi öldü. Yarın öbür gün
başka felaketler olur. Bizim görevimiz, insanlarımıza sahip çıkmaktır. Bizim görevimiz, ölen
çocuklarımıza sahip çıkmaktır. Bizim görevimiz, Geyve’de yıkılan evlerinde oturamayan, “Şu anda
devletimiz bize nasıl sahip çıkacak?” diye bizim gözümüzün içine bakan insanlarımıza ve annelere
sahip çıkmaktır. Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bunu yapacağına inanıyorum. Bu anneye
sahip çıkalım, Tamer Yaman’ın annesine, Uludere’de Karapürçek’ten seslenen, “25 haneyi buradan
kaldırın, yoksulluğumuza ve cahilliğimize bizi yok etmeyin.” diyen bu anneye de sahip çıkalım,
Sakarya’ya sahip çıkalım. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, Ağrı Belediye Başkanının sokaklardan isimlerini kaldıracağını beyan
ettiği Kâzım Karabekir Paşa hakkında söz isteyen Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’a aittir.

Buyurun Sayın Özdağ. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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3.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, Ağrı Belediye Başkanının sokaklardan isimlerini
kaldıracağını beyan ettiği Kâzım Karabekir Paşa’ya ilişkin gündem dışı konuşması

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; millî mücadele kahramanı
Kâzım Karabekir Paşa ve onun ismi üzerinden yapılan tartışmalar üzerine şahsım adına söz almış
bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Kâzım Karabekir Paşa, hayatı boyunca vatanı, milleti ve devleti uğruna mücadelelerle dolu bir
hayat yaşamış mümtaz bir şahsiyettir. Bu sebepledir ki milletimizin gönlünde ayrı bir yere ve öneme
sahiptir. Kısa bir süre önce yapılan yerel seçimlerin ardından Ağrı Belediye Başkanı çok talihsiz bir
açıklama yapmış ve Ağrı'da bulunan, Kâzım Karabekir Paşa da dâhil olmak üzere, askerî yer
isimlerinin değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Oysa, bugün orada rahatça yaşayabiliyorlarsa bunu
başta Kâzım Karabekir Paşa olmak üzere, millî mücadele kahramanlarına borçlu oldukları gerçeğini
görmezden gelmektedirler. Böyle bir isim değişikliğini akıllarına getirenler herhâlde Kâzım
Karabekir, Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal gibi millî mücadele kahramanlarını Cemal Gürsel, Kenan
Evren gibi diğer darbecilerle karıştırmaktadırlar veya Türk milletinin değerlerine, ortak paydalarına
ve geçmişine olan kinlerini bu vesileyle dışa vurmaktadırlar. Ayrıca, bu isim değişikliğini dile
getirenlerin, Sevr’le topraklarımızda kurulması öngörülen Ermenistan devletinin Kazım Karabekir
Paşa ve askerlerinin kahramanlıklarıyla engellendiğini bilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. 

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – İsmet Paşa’yı bu isimlere dâhil etmeniz lazım. Ayıp ayıp!

SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Kâzım Karabekir'i dün yok sayanlar ve kitabını yasaklayan
yasakçı resmî tarihçilerle Sırrı Sakık’ın aynı çizgide buluştukları görülmektedir. Bu da Sırrı Sakık'ın,
son on iki yıllık demokratik çizgiden hiç nasiplenmediğini ve hâlâ 1930'ların resmî tarihçiliğini siyasi
Kürtçülük adına sürdürerek tarih dışı kaldığını göstermektedir.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – İsmet Paşa’yı anmamak yakışıyor mu size? Ayıp ya!

SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Kâzım Karabekir Paşa, Birinci Dünya
Savaşı’nda ve İstiklal Harbi’nde Doğu Cephesi Komutanı olarak verdiği mücadele ve başarılarıyla
yöre halkının gönlünde taht kurmuştur; Birinci Dünya Savaşı’ndan başlayıp Kurtuluş Savaşı sonuna
kadar yaptıklarıyla Türk tarihine “doğunun fatihi, kurtarıcısı” olarak geçmiştir. O, Mondros
Mütarekesi’nde yenilgiye rağmen, bölge halkını da arkasına alarak ne ordusunu ne de silahlarını
teslim etmemiş bir direniş sembolüdür. O, bu direniş ve özgürlük ruhuyla Kurtuluş Savaşı’nın
mayasını çalan işaret fişeğini çakan adamdır. Kurtuluş Savaşı her ne kadar Batı Cephesi’nde
kazanıldıysa da, Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi zaferi sayesinde Batı Cephesi’nde zaferin
geldiğini söylemek pek de yanlış olmaz.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) - İnönü Zaferi’ni niye söylemiyorsun?

SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Karabekir Paşa, İngilizlerin bütün oyunlarına rağmen, bölgedeki
Kürt aşiretleriyle mektuplaşarak onları Kurtuluş Savaşı’na inandıran, böylece hem Birinci Dünya
Savaşı’nda ve hemen arkasından Kurtuluş Savaşı’nda doğuda yaşayan Kürtler de dâhil bütün
Müslüman ahalinin canını, ırzını ve özgürlüğünü sağlayan büyük bir vatan kahramanıdır. Ama ne
kadar acıdır ki, Kürtlerin sözde temsilcisi olduğu iddiasında olan bir milletvekili ve belediye başkanı
onun ismini caddelerden kaldırmaya teşebbüs gafletinde bulunmaktan geri durmamaktadır.

Değerli milletvekilleri, sembollerin, simgelerin bir toprak parçasının vatan kılınmasında büyük
önemi vardır. Onun için toplumlar yaşadıkları coğrafyaya kendilerine aidiyet karinesi olacak
sembolleri nakşederler. Bu, bazen tarihî bir kahraman, bazen bir mabet, bazen bir şehitlik, bazen de
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tarihî bir hatıradır. Bu semboller üzerinden hem geçmişle bir bağ kurulur hem de milletin ebediliği
fikri hafızalara yerleştirilir. İşgal gören ülkelerde işgalcilerin yaptığı ilk iş bu tarihî hatıraları
yıkmaktır. Balkanlarda ecdada ait yüzlerce sanat eseri, cami, kervansaray veya kümbetin yok
edilmesinin sebebi budur. Şimdi, aynı köksüzleştirme ve vatanı hiçbir kutsiyeti olmayan coğrafyaya
çevirme gayretinin burada da yapılmaya çalışıldığını esefle müşahede ediyoruz. Karabekir, hem
cumhuriyetin hem milletimizin sembol isimlerinden biridir. Bu tip isimlerin silinmesi vatanın tapu
kaydının silinmesidir, Türklüğün bu bölgelerde silinmesidir. Sakık'ın bu yöndeki beyanı da sadece bir
kişiyi bir toprak parçasının künyesinden söküp atmak değil, bu milletin aidiyetinin söküp atılmasıdır.
AK PARTİ olarak buna asla müsamaha ve müsaade etmeyeceğiz.

Kâzım Karabekir, çok iyi yetişmiş bir askerdir ama sadece bununla yetinmemiş bir aydın
kişiliktir. O, çok iyi bir aile babası, yasalara riayet etmeye çok özen gösteren bir yurttaş, sanatla iştigal
eden ileri görüşlü bir entelektüeldir.

Değerli milletvekilleri, Karabekir Paşa açtığı yetimhaneyle savaşta ailelerini kaybeden -ki
bunların çoğu Ermeni çocuklarıdır- 6 bin çocuğun savaşın olumsuzluklarından kurtarılıp eğitim
almalarını, dolayısıyla hayata tutunmalarını sağlamış ve bu sayede “yetimler babası” olarak da tarihe
geçmiş bir hamiyetperverdir.

Kâzım Karabekir Paşa, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’le
siyaseten ters düşmüş ve yollarını ayırmıştır. Ama demokrasiye, onun nimetlerine ve çok partili
hayata gönülden inanmış ve bu uğurda hiçbir sıkıntı onu yolundan çevirememiştir. Bu inancı
çerçevesinde, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurmuş ve partinin başına geçmiştir. Bu girişimi
onun idamla yargılanmasına sebep olmuştur ama o, yine de mücadele azminden bir şey
kaybetmemiştir. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurduğu için idamla
yargılanmadı. Çarpıtmayalım tarihi. 

SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - 19 Nisan 1919’da Trabzon’a gelerek millî mücadele için ilk
işaret fişeğini atan, resmî tarih dayatmacılarının ısrarla yok saydıkları Doğu Cephesi’nde yaptıklarıyla
milletimizin gönlüne taht kuran…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tarihi yeniden yazıyorsunuz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - …doğudaki vatan topraklarımızda Ermeni devleti kurulmasının

önüne geçmiş bir kahraman, şefkatli bir aile babası, demokrasi inancından vazgeçmemiş bir
demokrat… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) – …iyi bir asker ve siyasetçi olan Kâzım Karabekir Paşa’yı

rahmetle ve minnetle anıyor…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Biz de anıyoruz ama tarihi çarpıtmayalım lütfen. 
SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - …o ve diğer bütün millî mücadele kahramanları ve milletle

uğraşanları izana davet ediyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tarihi çarpıtmayalım lütfen. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Buldan. 
PERVİN BULDAN (Iğdır) -  Bizim belediye başkanımıza atfen yapılan  bir konuşma olduğu için

cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Buldan, sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum. 
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V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın yaptığı gündem dışı
konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması

PERVİN BULDAN (Iğdır) -  Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce konuşma yapan sayın hatibe şunu hatırlatmak isteriz: Sayın
Sırrı Sakık Kürt halkının sözde değil, özde temsilcisidir. Bunu bilmenizi isteriz. Sayın Sırrı Sakık’ın,
Kürt halkının özde temsilcisi olduğunu herkes zaten biliyor ama siz sözde bir temsilci olarak
bakıyorsanız “O sizin bakış açınız.” deriz. 

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kürt halkının, aynı zamanda, AK PARTİ de temsilcisidir, CHP
de temsilcisidir, MHP de temsilcisidir efendim. 

PERVİN BULDAN (Devamla) – Evet, peki. 

BAŞKAN – Sayın Özdağ, lütfen.

PERVİN BULDAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, Sayın Sırrı Sakık, Belediye Başkanı
seçildiği gün yapmış olduğu bir açıklamadan dolayı, ne yazık ki yandaş medyanın çarpıtmasından
dolayı bir lince maruz kaldı. Sayın Sırrı Sakık, Kâzım Karabekir’in şahsına dair bir şey söylememiştir
değerli arkadaşlar. Orada, 30’larda yaşanan militarizmi açığa çıkarmak olduğunu ifade etmiştir ve
Sayın Sırrı Sakık, Kâzım Karabekir Caddesi’nin kaldırılmasına dair halkla birlikte bir karar
alınacağını ifade etmiştir. Eğer Ağrı halkı, Kâzım Karabekir Caddesi’nin kaldırılmasına dair bir karar
alırsa burada sizin hiçbir söz söylemeye hakkınız yoktur Değerli Hatip. Oradaki caddelerin, anıtların,
militarizmi ifade eden, çağrıştıran ne varsa her şeyin halkla birlikte karar alınarak kaldırılmasına
ancak oranın halkı ve seçilmiş belediye başkanları karar verir. Burada sizin Sayın Sırrı Sakık’ı deşifre
eden, küçük düşüren açıklamalarınız, konuşmalarınız ne yazık ki hoş karşılanmamıştır, bunu
bilmenizi isteriz. Sayın Sırrı Sakık buna dair açıklamasını yapmıştır, Kâzım Karabekir’in şahsına
dair bir şey olmadığını, orada 1930’larda yaşanan militarizmi açığa çıkarmak için bu kelimeyi
kullandığını ifade etmiştir. Kâzım Karabekir Caddesi’nin kaldırılmasına dair de halk böyle bir karar
verirse, kaldırılmasına dair bir karar verirse burada halkın iradesi esas alınacaktır. Bunun bilinmesini
istiyoruz. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum. 

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkan… 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özdağ.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Efendim, Kâzım Karabekir isminin kaldırılması sadece halkın
yapacağı bir referandumda belli olmaz. 77 milyon kişi karar verir, öyle kaldırılır çünkü bunlar millî
mücadele kahramanlarıdır, tarihten isimlerini silmek mümkün değildir. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özdağ. 

Gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Meclis araştırmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum: 
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VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve 21 milletvekilinin, bitkisel gen kaynaklarının modern teknolojiler

kullanılarak korunması ve değerlendirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/984)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bitkisel gen kaynaklarını modern teknolojiler kullanarak korumak, moleküler düzeyde
tanımlamak, hedef genler açısından tarayıp klonlamak, patentlemek ve tüm bu faaliyetleri bir
araştırma kurumunda toplamak, bunu millî bir politika hâline getirmek için yapılması gerekenleri
tespit etmek ve çözüm önerileri için Anayasa’nın 98 ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri
gereğince ekte sunulan gerekçe çerçevesinde Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Ali Öz (Mersin)

2) Sinan Oğan (Iğdır)

3) Oktay Vural (İzmir)

4) Mehmet Şandır (Mersin)

5) Ali Uzunırmak (Aydın)

6) Alim Işık (Kütahya)

7) Oktay Öztürk (Erzurum)

8) Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)

9) Emin Haluk Ayhan (Denizli)

10) Celal Adan (İstanbul)

11) Murat Başesgioğlu (İstanbul)

12) Durmuş Ali Torlak (İstanbul)

13) Bülent Belen (Tekirdağ)

14) Hasan Hüseyin Türkoğlu (Osmaniye)

15) Koray Aydın (Trabzon)

16) Seyfettin Yılmaz (Adana)

17) Mehmet Erdoğan (Muğla)

18) Atila Kaya  (İstanbul)

19) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir)

20) Mehmet Günal (Antalya)

21) Kemalettin Yılmaz (Afyonkarahisar)

22) Necati Özensoy (Bursa)

Gerekçe: 

Bilim adamları gelecekte üç konuda araştırma geliştirme yapanların dünyaya yön verebilecekleri
konusunda fikir birliğine varmışlardır. Bu üç konu uzay ve uzay teknolojileri, bilgisayar ve bilişim
teknolojileri, gen ve gen teknolojileridir.
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İlk iki konu çok önemli olmakla birlikte, Türkiye'nin petrol, bor ve altın gibi yer altı
kaynaklarından daha değerli olan genetik kaynakları üzerinde geleceğimiz açısından çalışmamız
gerekmektedir. Genetik kaynakların değerlendirilmesi için gen ve gen teknolojileri önem
kazanmaktadır. Gen teknolojisindeki başarı genetik çeşitliliğin fazlalığına bağlıdır. Bu yönden
Türkiye oldukça zengindir. Yeni çeşitlerin ıslah edilmesinde ilaç, kozmetik sanayinde yararlanılan
bitki genetik kaynakları yönünden ülkemiz diğer ülkelerle kıyaslandığında önemli bir potansiyele
sahiptir. Ülkemizde 10 bin kadar bitki türü bulunmakta, bunların yaklaşık üçte biri, 3 bin 500 kadarı
sadece ülkemizde bulunan endemik türdür.

Türkiye'de yetişen 3 bin 500 dolayındaki endemik bitki yasadışı yollarla yurt dışına
kaçırılmaktadır. Daha çok arkeolog ve gezgin turist kılığında dağlarda dolaşan bitki casusları, dev ilaç
şirketleri ya da süs bitkisi endüstrisi adına faaliyet göstermektedirler. Değişik yollarla elde ettikleri
stratejik bitkileri ise yeterli denetim olmadığı için gümrükten rahatlıkla geçirmektedirler. Anadolu,
flora açısından dünyanın en zengin bölgeleri arasında bulunmaktadır. Uzmanlar, hırsızlığın her geçen
gün daha tehlikeli boyutlara tırmanmasının bazı bitkilerin neslini tükenme noktasına getirdiğine
dikkat çekmektedirler. Türkiye, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan 10 bin 500'den fazla bitkiyi
bünyesinde barındırmaktadır; oysa bütün Avrupa'nın bitki zenginliği 11 bin olarak açıklanmaktadır.

Türkiye'de bitkisel ilaç kullanımı yok denecek kadar azdır. Gümrüklerden, özellikleri
ayrıştırılamadığı için bitkiler, bitki olarak rahatlıkla dışarı çıkartılmaktadır. Bunlara en iyi örnek
sadece Adana ve Kadirli bölgesinde yetişen Digitalis purpurea’dır. Kalp rahatsızlıklarında kullanılan
ilaçların etken maddesi olan bu bitki, özellikleri ayrıştırılamadığı için bitki statüsünde gümrüğe bile
tabi tutulmadan dışarı çıkarılmaktadır. Türkiye de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan
canlıların bulunduğu ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.

Bu değerlerin değerlendirilmesi için zengin biyoçeşitlilikten oluşan bitkisel gen kaynaklarını
kullanarak ve biyoteknolojiden yararlanarak stratejik ürünlerde hedef genler açısından iyileştirilmiş
nitelikli tohumlar geliştirmek, hastalık ve zararlılardan arındırılmış bitki materyallerinin kitle
üretimlerini gerçekleştirmek ve bu alanda hâlen belli oranda var olan yurt dışına bağımlılıktan
tamamen kurtulmak ve ihracatçı duruma geçmek; katma değeri yüksek ve Türkiye için rekabet şansı
büyük, stratejik ürünlerde biyoteknolojinin modern yöntemlerini de kullanarak abiyotik stres
etmenlerine ve biyotike (hastalık ve zararlılar) karşı dayanıklı yeni bitki genotipleri geliştirmek ve
bu alandaki ıslah çalışmalarına özel önem vererek kuvvetli bir şekilde teşvik etmek. Bunları
gerçekleştirmek için Türkiye'yi biyoçeşitliliği ve doğal ekosistemleri etkin şekilde korunan bir ülke
ve vatandaşlarda bu şuurun oluşmasını sağlamak amacıyla toplum ciddi, planlı ve sürekli bir şekilde
bilgilendirilmelidir.

Gelecek zamanlarda bitkilerin kendisi değil üzerindeki bir tek gen bile hayal edemeyeceğimiz
kadar değerli olacaktır. Bundan dolayı genç beyinlerin genetik kaynaklarımızın tanınması, korunması,
değerlendirilmesi konularına yönlenmesi ve sahip çıkması gerekmektedir. Çünkü gelecek genlerde
saklıdır. Genlerin gizemini çözen toplumlar dünyanın efendisi olmaya devam edecektir.
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2.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 milletvekilinin, buğday üreticilerinin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/985)

21/06/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizdeki buğday üreticilerinin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve çözümü konusunda
gerekli araştırmaların yapılması, buna göre alınacak önlemlerin ve gerçekleştirilmesi gereken
uygulamaların yerine getirilmesi hususunda Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Muharrem Varlı (Adana)

2) Oktay Vural (İzmir)

3) Mehmet Şandır (Mersin)

4) Alim Işık (Kütahya)

5) Sümer Oral (Manisa)

6) Mustafa Kalaycı (Konya)

7) Oktay Öztürk (Erzurum)

8) D. Ali Torlak (İstanbul)

9) Hasan Hüseyin Türkoğlu (Osmaniye)

10) Emin Çınar (Kastamonu)

11) Enver Erdem (Elâzığ)

12) Ali Uzunırmak (Aydın)

13) Ali Öz (Mersin)

14) Bülent Belen (Tekirdağ)

15) Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara)

16) Celal Adan (İstanbul)

17) Ruhsar Demirel (Eskişehir)

18) Özcan Yeniçeri (Ankara)

19) Emin Haluk Ayhan (Denizli)

20) S. Nevzat Korkmaz (Isparta)

Gerekçe:

Dünyada başlıca buğday üreticisi ülkelerin son on yıllık verileri incelendiğinde, 1999 yılında 213
milyon hektar olan ekim alanlarının yıllık yüzde 0,5 artışla 2009 yılında 225 milyon hektara ulaştığı
görülmektedir. Buğday üreten başlıca ülkeler Hindistan, Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri,
AB ülkeleridir. Türkiye yaklaşık 8 milyon hektar ekim alanıyla dünya buğday ekim alanlarının yüzde
3,56'sını oluşturmaktadır.

İşte böylesine büyük bir alanın milyonlarca insana, dolayısıyla ülkemize sağladığı yararları en
üst seviye çıkartmak, iyi bir yönetim planlamasını da şart koşmaktadır. Yapılacak hatanın ise hem
ülkemize hem insanlarımıza zarar olarak döndüğü, döneceği de kuşkusuzdur.
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Bu nedenledir ki tarım politikalarının en üst seviyedeki belirleyicisi konumundaki Bakanlığın,
dünya piyasalarını da takip ederek buğdayda arz-talep dengesini titiz bir şekilde kurgulaması,
planlaması elzem görülmektedir. Bu denge, sadece çiftçiler açısından değil, maliyet
dalgalanmalarından zarar gören sanayiciler, sanayicilerimizin istihdam ettiği işçiler için de önem arz
etmektedir.

Ülkemizde buğdayda üretim sorunu yanında fiyat tespiti ve kalite sorunu da olduğu tüm
çevrelerce kabul edilen bir olgudur. Bu sorunlar ıslahçının, tohumluk üreticilerinin, girdileri ve
yetiştirme tekniklerini buğday yetiştiriciliği ile bir araya getiren çiftçilerin, onların eğitiminde görev
alan teknik personelin, üretim girdilerini üreten ve satışa arz edenlerin, TMO'nun, tüccarın, depolama
işlevini gerçekleştirenlerin, buğday işleyen sanayicinin, bu kesimlerin organizasyonları olan sivil
toplum örgütlerinin birlikte ve diyalog hâlinde bulunmaları halinde çözülebilecektir. Ama asıl
önemlisi hükûmetlerin önceliklerinin üreticinin yararına kararlar alması olmaktadır.

Geçtiğimiz yıllar için prim desteğinin çok yetersiz olması karşısında hayal kırıklığı yaşayan
üretici, yine müdahale fiyatının çok geç açıklanmasından, hasat dönemlerinde gümrük kapılarının
açılmasından, TMO'nun yine zamansız ve gereksiz piyasa müdahalelerinden endişe etmeye devam
etmektedir. Çiftçilerimiz, TMO'nun yine kendilerinin aleyhine piyasaya mal arzından, ürün bedellerinin
çok geç ödenmesinden kaygılı olup önünü görememektedirler. Hükûmetlerin buğday üreticilerini
gözeterek özellikle hasat zamanı ve sonrasında buğday ithalatına izin vermemesi gerekmektedir.

Çiftçinin ve özellikle buğday üreticilerinin en büyük sıkıntısı girdi maliyetlerinin yüksekliği ve
istikrarsızlığıdır. Bu girdilerden özellikle gübre, çiftçinin kullanım zamanında en yüksek fiyattan
işlem görmekte ve çiftçinin belini bükmektedir. Bir diğer girdi olan akaryakıt konusunda da yüksek
maliyet, traktörlerin çalışmasını ve tarlaların işlenmesini engellemektedir. Dünyadaki petrol
fiyatlarının düşmesine rağmen ülkemizde akaryakıt fiyatlarının düşmemesi ve komik derecede
düşmesi vatandaşların anlayamadığı bir konu hâline gelmesine neden olmuştur.

Çiftçilerin hepsi tarlasını ekebilmek için tarlalarını ipotek ettirerek bankalardan kredi
almaktadırlar. Basında son yıllarda çıkan haberlerden de görüleceği gibi bankaların elinde çok sayıda
icralık tarla olması bunun çok acı bir göstergesidir.

Netice olarak; ülkemizdeki buğday üreticilerinin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve çözümü
konusunda gerekli araştırmaların yapılması, buna göre alınacak önlemlerin ve gerçekleştirilmesi
gereken uygulamaların yerine getirilmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arz
ederiz.

3.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 milletvekilinin, gübre kullanımı ve gübre
fiyatlarındaki artışların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/986)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Tarımsal üretimi arttırmak ve birim alandan daha çok ürün alabilmek için en önemli etkenlerden
birisi olan gübre kullanımı ve gübre fiyatlarındaki artışların nedenlerinin araştırılması ve gerekli
önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün
104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Muharrem Varlı (Adana)

2) Sümer Oral (Manisa)
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3) Oktay Vural (İzmir)

4) Mehmet Şandır (Mersin)

5) Alim Işık (Kütahya)

6) Mustafa Kalaycı (Konya)

7) Oktay Öztürk (Erzurum)

8) D. Ali Torlak (İstanbul)

9) Hasan Hüseyin Türkoğlu (Osmaniye)

10) Emin Çınar (Kastamonu)

11) Enver Erdem (Elâzığ)

12) Ali Uzunırmak (Aydın)

13) Ali Öz (Mersin)

14) Bülent Belen (Tekirdağ)

15) Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara)

16) Celal Adan (İstanbul)

17) Emin Haluk Ayhan (Denizli)

18) Özcan Yeniçeri (Ankara)

19) Ruhsar Demirel (Eskişehir)

20) S. Nevzat Korkmaz (Isparta)

Gerekçe:

Tarım, gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın bütün ülkeler için hayati bir öneme sahip,
vazgeçilemez, stratejik ve hassas bir sektördür. Millî gelire önemli katkıları yanında, genellikle
toplumun gelir düzeyi en düşük kesiminin üretici olarak yer aldığı ve geçimini sağladığı tarım ürünleri
itibarıyla hayatı devam ettirmenin en önemli kaynağıdır. Ülkemiz ekonomisi, sosyal dokusu, nüfus
yapısı, coğrafyası, jeopolitik konumu ve yapısal sorunlarıyla tarımın sağlayabildikleri bir arada
düşünüldüğünde, sektörün Türkiye için önemi ve vazgeçilmezliği daha kolay anlaşılabilir.

Tarımsal üretimi arttırmak ve birim alandan daha çok ürün alabilmek için en önemli etkenlerden
birisi de gübrelemedir. Gübrelemenin ürünün kalite ve miktarındaki artışın iyi bir tohumdan sonraki
en önemli unsuru olduğu bilinmektedir. Gübre fiyatlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve yüzde 55
ila yüzde 90'lara varan yüksek artışlar üretici kesimi tedirgin etmiş ve çiftçilerimiz bu ürünleri
kullanamaz hale gelmişlerdir, bu nedenle hem ürünün kalitesi hem de üretim miktarının düşmesine
neden olmuştur.

Üreticinin en önemli girdileri arasında yer alan gübrenin her yıl, özellikle de çiftçilerimize en
lazım oldukları dönemlerde fiyatının artması, gübre kullanımının daha da düşmesine neden
olmaktadır. Son göstergeler incelendiğinde, çiftçilerimizin gübre kullanımının, fiyatların yükselmesi
oranında her yıl düştüğü görülmektedir.

Tarımsal faaliyetler konusunda dünyadaki rakiplerine göre üretim girdi maliyetlerinin (mazot,
gübre, tohum vs) altında ciddi ölçüde ezilen üreticilerimiz, en önemli girdi maliyeti olan gübrenin tam
kullanım döneminde hiçbir ekonomik kritere uymayacak oranlarla artan fiyatlarıyla karşılaşmıştır. Bu
artış günbegün devam etmektedir.
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2011 yılı ürün maliyetlerinde, gübre masraf oranının, buğdayda yüzde 12, pamukta yüzde 19,
mısırda yüzde 20 dolayında olduğu ve tarımsal üretimin iki temel girdisi olan gübre ve mazotta
destekleri devam etmesine rağmen, gübre fiyatlarındaki bu artış nedeniyle, açıklanan destek
miktarının gübredeki KDV'yi bile karşılamadığı bir gerçektir.

Çiftçinin zamanında ve yeteri miktarda gübre kullanımının sağlanması için fiyat artışları
karşısında destek miktarı da buna paralel artırılmalı ve ödemeler gübrenin yoğun kullanıldığı
dönemde yapılmalıdır. Üretim maliyetlerinin düşürülmesinde öncelik, üretimin temel girdileri
üzerindeki vergi yükünün kaldırılması veya çiftçiye vergi iadesi şeklinde geri ödenmesi olmalıdır.
Ayrıca, ithal gübrelerde düşük de olsa yüzde 1,9 - 6,5 oranında uygulanan gümrük vergileri de
kaldırılmalıdır.

Üretimin devamlılığı ve verimin artırılması açısından, gübredeki bu fiyat artışlarının Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yakından takip edilmesi ve gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde
alınması gerekmektedir.

Netice olarak, gübreler bitkilerin büyümesi için gerekli gıdayı ihtiva eden maddelerdir. Gübre
kullanımı ve gübre fiyatlarındaki artışların nedenlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması
amacıyla Meclis araştırması komisyonu kurulmasını arz ederiz.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.
Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına

geçiyoruz.
1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair

İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine devam edeceğiz.
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş
Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in;
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve
Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile

Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz..
2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu

Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)
BAŞKAN – Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
3’üncü sırada yer alan, Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.
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3.- Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/410) (S. Sayısı: 90)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu
Raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği
Uyum Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/876) (S. Sayısı: 554) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet? Yerinde.

Komisyon raporu 554 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Osman Faruk
Loğoğlu, Adana Milletvekili.

Buyurun Sayın Loğoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Adana) – Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri
Kabulüne İlişkin Anlaşma konusunda Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Geri kabul anlaşması Genel Kurula gelmeden önce İçişleri ve Avrupa Birliği Uyum
Komisyonlarında görüşülmüş, sonrasında Dışişleri Komisyonunda ele alınmıştır. Anlaşmanın
görüşüldüğü bütün komisyonlarda partimiz milletvekilleri kapsamlı muhalefet şerhleriyle
itirazlarımızı kayda geçirmişlerdir fakat itirazlarımıza ne yazık ki kulak asan olmamıştır. Oysa, ciddi
ulusal çıkarlarımız söz konusudur. Biliniz ki, biz, bu konuda siyaset yapma peşinde değiliz.
Kaygılarımız ciddi ve samimidir. Amacımız, hep birlikte ülkemiz için uygun ve yararlı olanı bulmak
ve yapmaktır.

Değerli milletvekilleri, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan geri kabul anlaşması
mütekabiliyet temelinde Türkiye’de veya AB’ye üye ülkelerden birinde ülkeye giriş, ülkede bulunma
veya ikamet etme koşullarını sağlayamayan veya sağlayamaz duruma düşen kişilerin anlaşmada belirlenen
koşullar ve kurallar çerçevesinde ilgili ülkeye geri gönderilmesi işlem ve usullerini düzenlemektedir.

Bu anlaşmaya göre Türkiye, ülkesi üzerinden AB ülkelerine yasa dışı yollarla giden üçüncü ülke
vatandaşlarını anlaşma yürürlüğe girdikten üç yıl sonra geri almaya başlayacaktır. Fakat, Türkiye’yle
ikili geri kabul anlaşması veya benzer düzenlemeleri bulunan üçüncü ülkelerin vatandaşları ve
vatansız kişilerin iadesi geri kabul anlaşması yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacaktır. Geri
kabul anlaşması uygulanmaya başlandıktan sonra AB ülkelerine yasa dışı yollardan giriş yapmış
veya AB ülkelerinde ikamet eden düzensiz göçmen grubuna düşen vatandaşlarımız da maalesef
Türkiye’ye iade edileceklerdir.

                        

(x) 554 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Yukarıdaki gerçekler ortada dururken, 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan geri kabul anlaşması
ve vize muafiyeti için yol haritası belgeleri üzerinden yanıltıcı bir ilgi ve algı yaratılmaya
çalışılmaktadır. Bu anlaşmanın “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” başlıklı 24’üncü Fasıl’ın otomatik
ve standart bir gereği olduğu ileri sürülmekte iktidar tarafından ve sanki Türkiye’nin imzadan başka
seçeneği olmadığı izlenimi verilmeye çalışılmaktadır. Oysa, geri kabul ile vize arasındaki bağlantı,
Avrupa Birliği tarafının kurduğu ve dayattığı bir bağlantıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye-AB
ortaklık hukukunda yeri olmayan bir kurguyla maalesef bu dayatmada bulunmuş, Türkiye bu
dayatmaya direnmemiş ve müzakere masasında başarısız olmuştur. 

Şimdi müzakere sürecinin niçin başarısız olduğunu size somut örneklerle açıklayacağım: 

Birincisi: Hükûmet yetkilileri, önceleri, hep, önce vize muafiyetinin sağlanacağını sonra geri
kabul anlaşmasının imzalanacağının sözünü halkımıza vermişler fakat bu sözler unutulmuş ve 16
Aralıkta iki anlaşmaya da aynı zamanda imza atılmıştır; hatta, geri kabul anlaşmasının daha önce
yürürlüğe girmesini de onaylamışlardır. Kısacası, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sözünde
duramamış, hakkımız olan vize bağışıklığını da sağlayamamıştır. 

İkincisi: Anlaşma metninde Türkiye'nin coğrafi konumundan kaynaklanan özellikleri nedeniyle
ilgili Cenevre sözleşmelerine koyduğu çekinceleri yansıtacak hükümlere de yer verilmemiştir.
Türkiye korumasız bırakılmıştır.

Üçüncüsü: Söz konusu anlaşmanın bazı hükümleri taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler temel
insan hakları sözleşmelerinden olan Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin İnsan Haklarının
Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin 22’nci maddesiyle çelişmektedir. Bu sözleşme göçmen
işçilere ve aile fertlerine, sınır dışı edilmeden önce, bulundukları ülkede birtakım güvenceler sağlar.
Oysa, geri kabul anlaşması bu insanların sorgusuz sualsiz sınır dışı edilmelerini öngörmektedir. 

Dördüncüsü: Hükûmet üyelerinin büyük bir zafer edasıyla halkımızı inandırmaya çalıştıkları
“vize muafiyeti” müjdesi maalesef doğru değildir, bir aldatmacadan ibarettir. Anlaşmada böyle bir
hüküm yoktur. Zira, Avrupa Birliği tarafından belirlenen koşullara bağlı olarak en erken üç buçuk yıl
sonra, o da o tarihte karşı tarafın yapacağı son bir değerlendirmenin olumlu olması hâlinde vize
serbestisi hayata geçecektir. Yani, AB’nin çıkarları bakımından sonu belli, bizim kazanımımız
açısından ise sonu belirsiz olan bir süreçten bahsediyoruz. Diğer bir deyişle, vize muafiyetinin belirli
koşullara bağlı olduğu ve Türkiye bu koşulları yerine getirse bile dizginleri Avrupa’nın elinde olan
ucu açık bir süreçle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini Hükûmet halkımızdan saklamaktadır.

Beşincisi: Geri kabul anlaşması, AB ülkelerinde doğmuş olanlar da dâhil olmak üzere, düzensiz
konumda bulunan Türk vatandaşları ile düzenli konumlarını muhafaza edemeyen Türk vatandaşlarını
da kapsamaktadır. 

Arkadaşlar, bu, bu anlaşmanın en tehlikeli yönlerinden biridir ve Hükûmet hâlâ bu tehlikeyi
görmezlikten gelmekte ısrar etmektedir. Bu ciddi tehlikeye burada özenle ve önemle dikkatinizi
çekiyorum.

Değerli arkadaşlar, Avrupa’da yaşayan yasal ikamet sahibi Türk vatandaşları, bu konumlarını
çeşitli gerekçelerle kaybettikleri takdirde geri kabul anlaşması kapsamına girecekler ve sınır dışı
edilecekler.
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Bildiğiniz gibi, Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından 1980 yılında imzalanan 1/80 ve 3/80 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararları, Türkiye-AB ortaklık hukukunu oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızı
bağlayan hukuk, işte bu ortaklık hukukudur. Dolayısıyla, AB ülkelerinde yasal ikamet hakkı bulunan
Türk vatandaşlarının geri kabul anlaşması kapsamına alınmış olması hiçbir şekilde kabul edilemez.
Zira bu anlaşma vatandaşlarımızın serbest dolaşımla ilgili bir dış kazanımlarını da tehdit etmektedir,
bu tehdidi bertaraf eden bir hükmün geri kabul anlaşmasında yer almaması ise büyük bir eksikliktir.

Altıncısı: Ülkemize iade edilecek düzensiz göçmenlerin kaynak ülkelere, yani geldikleri ülkelere
gönderilip gönderilemeyecekleri de belirsizdir. Ülkemizin konumu ve kara ve deniz sınırlarımızın
yapısı düşünüldüğünde, önümüzdeki yıllarda ülkemizde uzun sürelerle kalan düzensiz göçmen
sayısında önemli artışlar olacaktır. Zira Türkiye'ye gönderilecek göçmenler ile onların ülkeleri
arasında bir geri kabul anlaşmamız yoksa ve o ülkelerde silahlı çatışma gibi insan hayatını tehdit
eden durumlar varsa, bu insanları, Türkiye'ye geri kabul ettiğimiz göçmenleri kendi ülkelerine
gönderemeyeceğiz.

Değerli milletvekilleri, bu anlaşma, Türkiye’yi bir yasa dışı göçmenler deposu hâline getirecektir.

Yedincisi: Geri kabul anlaşması ülkemize aynı zamanda ağır ekonomik ve toplumsal külfetler
getirmektedir. Ülkemize iade edilecek düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezlerinde idari
gözetim altında tutuldukları süre boyunca barınma ve ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin masraflar
Türkiye tarafından karşılanacaktır. Geri kabul anlaşması bağlamında ülkemizin üstleneceği maliyetin
Avrupa Birliği tarafından karşılanacağına ilişkin bir garanti  bulunmamaktadır. Bu konuda AB İçişleri
Komiseri Cecilia Malmström tarafından kamuoyu önünde yapılan sözlü bir taahhüt dışında somut
herhangi bir taahhüt yoktur. AKP Hükûmeti, bu konuda sadece “Görüşmeler devam ediyor.” demekle
yetinmektedir. Dolayısıyla, arkadaşlar bilelim, faturayı Türkiye'nin ödeyeceği anlaşılmaktadır.

Sekizincisi: Vize serbestisini sadece geri kabul anlaşmasıyla yan yana getirerek sanki ikisi
birbirlerinin net karşılığıymış izlenimi yaratılmaya çalışılmaktadır. Halkımızı eksik bilgilendiren
AKP Hükûmeti, söz konusu anlaşmanın Avrupa Birliğine vizesiz girişin 4 ayrı koşulundan yalnızca
1’i olduğu gerçeğini de saklamaktadır. Bu koşullar şunlardır:

1) Belge güvenliği,

2) Yasa dışı göç, ki bu geri kabul anlaşması bu bölümün bir parçasıdır,

3) Kamu  düzeni ve güvenliği,

4) Dış ilişkiler ve temel haklar.

4 ana kriterden 3’üncüsü olan kamu düzeni ve güvenliği maddesinin içinde -burada özellikle
iktidar partisi milletvekili arkadaşların dikkatini çekiyorum- bu maddede, bu başlık altında
yolsuzlukla mücadele için uygulanacak stratejik eylem planı ve Avrupa Birliği ülkeleriyle bu konuda
yasal iş birliği yükümlülüğü vardır.

Şimdi gerçekçi olalım, yolsuzluklar konusunda yüz kızartıcı bir sicile sahip olan ve
temizlenmesine her türlü yolla karşı koyan AKP iktidarı, yolsuzlukla mücadele konusunda Avrupa
Birliğiyle nasıl iş birliği yapacaktır? 
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Vize serbestisi için 4’üncü kriterin başlığı ise “Dış İlişkiler ve Temel Haklar”dır. Buna göre,
vatandaşlarımızın ve yabancıların vatandaşlık haklarının uluslararası standartlara uygunluğunu
düzenleme yükümlülüğü Türkiye için vardır.

Soruyorum: Nijeryalı Festus Okey’in İstanbul’un göbeğinde Beyoğlu Polis Merkezinde
kurşunlanarak, iki gün önce de Afganistanlı Lütfullah Tacik’in Van’da polis tarafından dövülerek
öldürülmesine seyirci kalan, kendi vatandaşlarının gaz bombalarıyla ve sokak ortasında
öldürülmesine salık veren AKP Hükûmeti, vize serbestisi konusunda bu 4’üncü kriterin yani
vatandaşlık hakları konusunun gereğini nasıl yerine getirecektir?

Dokuzuncusu: Vize serbestisi için Avrupa her ülkeye yönelik aynı yöntemi işletse de kararlar
ülke bazında alınmaktadır. Her ülkenin farklı koşulları karar sürecini etkiler. Bu nedenle, Hükûmetin
vize muafiyeti için halkımıza Avrupa Birliğiyle üçüncü ülkeler arasında vize muafiyet süreçlerini
örnek göstermesinin Türkiye bakımından bir anlamı yoktur. Vize muafiyeti için yol haritası belgesi
somut ve soyut birçok yükümlülük içermektedir. Türkiye’nin -bütün bu koşulları sağlasa da- vize
muafiyetine ne zaman sahip olacağı kesin bir takvime bağlanmamıştır. 

Onuncusu: Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve AB Bakanlığı, vize muafiyet diyaloğunun Türkiye’nin
belli çekincelerinin yer aldığı meşruhatlı yol haritası üzerinden yürütüleceğini söylemektedir fakat
imzalanan asıl anlaşmalarda Türkiye’nin çekinceleri yer almamaktadır. Sayın Davutoğlu’nun övgüyle
bahsettiği meşruhatlı yol haritası bir anlaşma değildir, meşruhatlı yol haritasının hukuki bağlayıcılığı
bulunmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yol haritası, Avrupa tarafının Türk tarafına talimatnamesi niteliğinde bir
belgedir. Meclisimizin tam bir değerlendirme yapabilmesi için Hükûmetin yol haritası konusunda
Meclise bilgi vermesi gerekirdi, oysa bu da yapılmamıştır.

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, geri kabul anlaşması ile vize konuları arasında hukuki bir
bağlantı yoktur. Karşı tarafın dayatmasını Adalet ve Kalkınma Partisi itirazsız kabul etmiştir.
Beceriksiz ve başarısız bir müzakere süreci sonucunda imzalanan ve Türkiye’nin hak ve çıkarlarını
çiğneyen söz konusu anlaşma üzerinden “Vize kolaylığı sağladık.” propagandası yapılmakta ve
kamuoyumuz aldatılmaktadır.

Geri kabul anlaşması Türkiye’ye toplumsal, ekonomik ve güvenlik bağlamında ağır
yükümlülükler getirmektedir. Türkiye, sayıları giderek artacak yasa dışı göçmenlerin barındığı ve
uzun süreler kalacağı bir ülke hâline gelecektir. Buna karşılık, vize kolaylığı en erken üç buçuk yıl
sonra devreye girecektir. O da farklı koşullara ve AB tarafının yapacağı değerlendirme ve karara
bağlı olacaktır.

Avrupa Birliğinin bu anlaşmayı hızla onayarak 7 Mayıs 2014 tarihinde yani bundan üç beş hafta
önce resmî gazetelerinde yayımlamış olmasının, herhâlde, bizim için bir uyarı olması lazım. Avrupa
acele ediyor çünkü ciddi çıkarları söz konusudur. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki:
“Bizim de hayati çıkarlarımız var. Onun için bu konuya bir daha bakalım.”
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Başbakan Erdoğan bazen farkında olmadan doğruları ağzından kaçırabiliyor. Hatırlayınız, geri

kabul anlaşması imzalandığında, Başbakan Erdoğan “Biz Avrupa’ya yük götürmüyoruz, Avrupa’dan

yük almaya gidiyoruz.” demişti. Evet, bu anlaşma Avrupa'nın yükünü alıyor ve Türkiye’nin

omuzlarına yüklüyor. Ancak, Türkiye yük taşıyıcısı değildir ve olmamalıdır. Bir anlaşmada tarafların

karşılıklı yararlarının dengede ve eş zamanlı olması gerekir. Geri kabulde, Türkiye peşin ödeme

yapmakta, karşılığında belirsiz bir vize sözü dışında bir şey alamamaktadır. Genel uygulama Avrupa

Birliğiyle üyelik müzakerelerine başlayan ülkelere vize muafiyeti tanınması şeklindedir. Türkiye bu

müzakerelere başlayalı kaç yıl olmuştur ama vize muafiyeti tanınmamıştır. Bu uygulamanın yani

Avrupa Birliğinin genel uygulamasının tek istisnası Türkiye’dir. Türk hükûmetleri bu konuyu uzun

bir süreden beri Avrupa yetkilileriyle ele alagelmiş ancak bugüne kadar bu konuda başarı

sağlanamamıştır. AKP Hükûmeti de bu haksız ve istisnai duruma tepki göstereceği yerde bu

haksızlığın sürmesine hizmet etmektedir.

Değerli arkadaşlar, bu kapsamda bir geri kabul anlaşmasının imzalanması ancak ülkemizin
üyeliğinin gerçekleşmesi hâlinde ya da belirttiğim gibi Türkiye’nin Avrupa’ya mülteci gönderen tüm
ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapması durumunda uygun olurdu. Fakat bulunduğumuz noktada
üyelik hedefimiz her gün yara alırken böyle bir anlaşmayı imzalamak ülkemizi sosyal ve ekonomik
alanlarda ve güvenlik alanında zora sokacaktır. Ayrıca, geri kabul anlaşmasını bu hâliyle imzalamak
Türkiye’nin uluslararası platformlardaki itibarını da zedeleyecektir. 

Bildiğimiz gibi, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Komisyonu büyük çoğunluğu Karayipler ve
Pasifik bölgelerinde adalar olmak üzere 19 ülkeye vizeyi kaldırdı. Hâl böyleyken, yıllardır Avrupa
Birliğiyle müzakere eden Türkiye ise yerinde saymakta, hatta yeni koşullara ve ucu açık bir sürece
mahkûm edilmektedir. Biz ülkemizi itibarsızlaştıracak, Avrupa Birliğine katılım sürecini geriletecek
bu onur kırıcı ve çifte standartlı durumu kabul etmiyoruz. 

Yukarıda saydığım gerekçelere dayanarak biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu
anlaşmaya “hayır” diyeceğiz ancak size ülkemiz, halkımız adına, özellikle iktidar partisi
milletvekillerine samimi bir çağrımız da var, tabii, dinleyen varsa: 

1) Böyle bir anlaşmanın imzalanmasına karşı değiliz, imzalansın.

2) Ancak, mevcut hâliyle bu anlaşma yetersizdir, dengesizdir, çıkarlarımızı korumamaktadır. 

3) Cumhuriyet Halk Partisi vize muafiyetinin üç dört yıl sonra değil, şimdi başlamasını
istemektedir. 

4) Dolayısıyla, çağrımız, bu anlaşmayı geri çekin, eksikliklerini gidermek için Avrupa Birliğiyle
masaya yeniden oturun ve yeniden müzakere edin, biz de size yardımcı olalım ve bu konuyu ulusal
çıkarlarımız doğrultusunda tekrar değerlendirelim. Bunu yapmadığınız takdirde tarihî bir hataya imza
atmış ve ulusal çıkarlarımızın zarar görmesine ortak olmuş ve hizmet etmiş olacaksınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri…
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, son derece önemli bir uluslararası
anlaşmayı görüşüyoruz, ancak ilgili Sayın Bakan burada değiller, yerine bir başka bakan gelmiş
durumda. 

Bu kadar önemli bir anlaşmayı ilgili Bakan olmaksızın ve Komisyon sıralarında oturan bürokrat
sayısının iktidar partisi milletvekillerinden daha fazla olduğu bir ortamda görüşmenin doğru
olmadığını düşünüyorum efendim. 

İlgili Bakan buraya gelirse daha uygun olacaktır ve iktidar partisine de çağrı yapıyorum: Bu
anlaşma bu kadar sorunsuz bir anlaşma mıdır, buraya ilgi göstermiyorsunuz?

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, muhalefetin toplamı iktidardan az

BAŞKAN – Hem Sayın Hükûmeti temsilen Sayın Bakan konuyu dinledi hem de Grup Başkan
Vekili dinledi. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hükûmeti temsil eden Bakandır. Bu uluslararası sözleşmede
ilgili Bakan değil, Hükûmetin imzası vardır. O anlamda Sayın Hamzaçebi’nin söylediği…

BAŞKAN – Evet Sayın Başkan, söyledim ben Hükûmeti temsil ettiğini. 

Teşekkür ediyorum. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.59
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İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.18

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Dilek YÜKSEL (Tokat)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106’ncı Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.

554 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükûmet yerinde. 

Şimdi söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Tunca Toskay, Antalya
Milletvekiline aittir.

Buyurun Sayın Toskay. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA TUNCA TOSKAY (Antalya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün dünyamızda bir yasa dışı göç olgusuyla hep birlikte karşı karşıya bulunmaktayız ve yası
dışı göçmen sayısı her geçen yıl hızla artmaktadır. 2012 yılındaki bir yıldaki yasa dışı göçmen sayısı
1,1 milyon,  2013’ün ilk altı ayında bu rakam 1,3 milyon kişiye ulaşmıştır. 2012 rakamlarına göre
dünyada yası dışı göçmen statüsünde olan kişilerin sayısı 45,2 milyon kişidir. Bu rakam da çok ciddi
şekilde hızlı bir artış göstermektedir. Yasa dışı göçmen sorunu bütün ülkeler arasında ciddi
problemlere yol açmaktadır.

Şimdi “Bu kadar büyük kitlelerin  kendi yaşadıkları yerleri terk edip başka ülkelere gitmelerine
sebep olan faktörler nelerdir?” diye baktığımızda, iki grupta mütalaa etmek mümkün. Birinci grup
faktörler ekonomik olan faktörler. İkinci grupta olan faktörler ise siyasi ve güvenlikle ilgili sorunlar.
Bugün eğilim şöyle: Yasa dışı göçler ana trend itibarıyla az gelişmiş, en az gelişmiş bölge ve
ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru seyretmektedir ve burada bu sorun esas itibarıyla gelişmiş
ülkelerin bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyaya hâkim olan ve gittikçe de
hâkimiyet alanını yaygın hâle getiren küresel kapitalizm dünyayı  tek pazar hâline getirmekte ve
üretim faktörlerinden sermaye ve girişimcinin serbest dolaşımını öngörmektedir. Dünya Ticaret
Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi kurumlar bu söylediğimiz düzenin hedefine
varması için, enstrüman olarak faaliyet göstermektedir. 

Bugün gelişmiş olan ülkelerin sermayedarı ve girişimcisi şunu söylüyor, diyor ki: “Az gelişmiş
ülkelere serbestçe gelirim, oranın doğal kaynaklarını işletirim, malları ve hizmetleri üretirim, canımın
istediği her yere, dünyanın her yerine serbestçe satarım, kâr ederim, kârımı da rahatlıkla transfer
ederim.” Ancak üretim faktörlerinin en önemlisi olan emeğin serbest dolaşımı söz konusu olduğu
zaman, bu söylediğimiz düzenin hâkimleri şunu söylüyorlar: “Emeğin, gelişmiş olan benim ülkeme
gelip benim refahımdan pay almasına izin vermem, ona sınırlama getiririm. Sınırlamayı, emek
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miktarını ancak benim ihtiyacım olduğu kadar veya nitelik olarak tanımlarım, onlara serbestliği
tanırım, benim kaynaklarımla benim refahımdan kendilerine pay vermem.” Bunu dediğiniz zaman,
gelir adaletsizliği sebebiyle az gelişmiş ekonomik yörelerden gelişmiş ülkelere bir yasa dışı göç
hareketiyle karşı karşıya kalıyoruz; birinci faktör bu. 

İkincisi, bu söylediğimiz ülkelerde siyasi ve güvenlik sorunları söz konusu. Mesela, en yakın,
bizim içinde yaşadığımız büyük Orta Doğu’ya baktığımızda, Kuzey Afrika’dan Afganistan’a kadar
olan bölgedeki ülkelerin şu andaki siyasi ve güvenlik sorunlarına baktığımızda bu çok açık ve net
olarak ortaya çıkıyor. Bu ülkelerin hepsinden siyasi karışıklık var, güvensizlik var, totaliter rejimler
var, siyasi baskılar var ve genel anlamda bir güvenlik sorunu var. Bu söylediğimiz sorunlar da bu
ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir yasa dışı göç hareketini tahrik etmektedir. 

Şimdi, bu durumda bu, kabul edelim ki bugün dünyaya hâkim olan ve hâkimiyet alanını gittikçe
genişleten küresel, kapitalist sistem yasa dışı göç olayını tahrik etmekte ve doğurmaktadır. Bu
problem gelişmiş ülkelerin problemleridir ve bu yasa dışı göçle karşı karşıya kalan ülkeler, ya bu
göçmenleri sınırlarından içeriye sokmamak için tedbir almaktadırlar veya girenleri de en az maliyetle
geldikleri ülkelere veya kaynak ülkelere, menşe ülkelerine göndermeye gayret etmektedirler. 

Bundan çok kısa süre önce Berlin Duvarı’na “Utanç duvarı” diyen çevreler, bugün Türkiye ile
Yunanistan arasında, Filistin ile İsrail arasında, Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında
duvar inşaatını son derece olağan karşılamaktadırlar ve sınırlardaki güvenlik tedbirlerini artırabildiği
kadar artırmaktadırlar. 

İşte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan geri kabul anlaşmasını bu genel çerçeve,
resim içinde mütalaa etmek lazım. Avrupa Birliği, 1960’larda Avrupa Ekonomik Topluluğu
hâlindeyken kendi içindeki yasa dışı göçleri düzenleyen birinci nesil geri kabul anlaşmaları yapıyor
idi. Daha sonra, Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra ikinci nesil geri kabul anlaşmalarını yapmaya başladı.
O da merkezî ve Doğu Avrupa ülkelerinden kendisine gelen yasa dışı göç hareketlerini kontrol etmeye
çalışmak için. 1999 Tampere Zirvesi’nden sonra da üçüncü nesil geri kabul anlaşmalarının hukuki
temeli hazırlandı ve Avrupa Birliği üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşmaları imzalamaya başladı. 

Avrupa Birliği, birbiriyle çok da alakalı olmamakla beraber, vize kolaylığı veya vize muafiyeti
enstrümanını, geri kabul anlaşmasını muhataplarına kabul ettirmek için kullanmaktadır. Bugün
Türkiye’ye de aynı şeyi söylemektedir. “Sen bendeki yasa dışı göçmenleri kabul et, ben de sana vize
muafiyeti verip vermeyeceğimi ciddi şekilde değerlendireceğim.” gibi bir yaklaşım içindedir. 

Türk Dışişleri Bakanlığı, 2003’ten günümüze kadar, geçen seneye kadar bu konuda ciddi olarak
Türkiye’nin menfaatlerinin savunucusu olarak direndi bu anlaşmanın imzalanmasına, daha uygun
hâle, menfaatlerimize ve çıkarlarımıza uygun hâle getirmeye çalıştı ancak siyasi iktidarın son
dönemlerdeki tercihi sebebiyle bu anlaşma önce paraf edildi ve daha sonra da imzalandı. 

Bu anlaşmanın özeti şudur değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği Türkiye'ye şunu söylüyor:
“Türkiye üzerinden, yasa dışı, üye ülkelere girmiş olan göçmenleri ben size iade edeceğim. Sorun
çıkarmadan bunların hepsini alırsan senin vatandaşlarına sınırlı üç ay süreyle vize muafiyeti vermeyi
de değerlendireceğim.” Şimdi, bizim yükümlülüğümüz bu, bize verilecek olan taviz de üç aylık bir
serbest seyahat, vize imkânını Avrupa Birliğinin değerlendireceğini, vermeyi düşünebileceğini ifade
etmesi. Bu anlaşmayla eğer, uluslararası anlaşma olarak, çıkarların dengeli olarak korunduğunu
söylemek istiyorsanız kusura bakmayın bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Böyle bir
anlaşmada bir çıkar dengesi söz konusu değil. Avrupa Birliğinin en önemli sorunlarından bir tanesini
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Avrupa Birliği hiçbir maliyete katlanmadan kendisi bize karşı çözüyor, biz de göçmenler için bir
depo ülke olma niteliğini kabul etmiş oluyoruz. Size şu kadarını söyleyeyim -Avrupa’da bu,
Almanya’da özellikle çok tartışıldı- SPD’de İçişleri Bakanlığı yapmış olan Otto Schiff şunu söyledi,
dedi ki: “Acaba Kuzey Afrika’da biz bir ülkeyi razı etsek de, orada geniş kamplar yapsak, bu yasa
dışı göçmenleri oraya göndersek mümkün olur mu?” Şimdi ona gerek kalmadı, Türkiye gönüllü
olarak “Bana belki vize muafiyeti verirler.” diye bunları almayı kabul ediyor. Bunun kabul edilecek
bir tarafı yoktur. 

Şimdi, anlaşmanın kapsamına gelince: Türkiye veya AB’nin üye devletlerden birinin
topraklarına girme, bulunma ve ikamet etme şartlarını taşımayan veya artık taşımayan kişilerle ilgili
olarak bu anlaşma geçerli olacak. Şimdi, kimleri gönderecek Avrupa Birliği Türkiye'ye göndermeye
kalkarsa? Şunları gönderecek: Türk vatandaşlarını, bu söylediğim şekilde üye devletlere girme, o
ülkede bulunma, ikamet etme şartlarını sağlamayan ve artık sağlamayan Türk vatandaşlarını, tüm
üçüncü ülke vatandaşlarını ve vatansız kişileri Türkiye’ye gönderebilecek. Ama burada çok önemli
bir şey daha var, artık sağlamayan -Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü de bunun altını çizdi- bu
çok büyük bir risk teşkil ediyor. Diyeceksiniz ki “Kazanılmış haklara hiçbir şey olmaz.” Kazanılmış
haklara hiçbir şey olmuyor da Berlin Yüksek İdare Mahkemesi Mart 2014’te bir karar verdi
“Kazanılmış haklara dokunamazsınız.” diye bir karar verdi hizmet sunanlarla ilgili. Demek ki ilgili
ülkeler istedikleri zaman kazanılmış haklara ne yapabiliyorlar? Dokunabiliyorlar. Bunu garantiye
alan bir hüküm burada bulunmamaktadır.

“Bizim vatandaşlarımızla ilgili hiçbir sorun yok.” diyorlar. Ben size şunu söyleyeyim: İkamet
iznine sahip olan Türklerin evlendikleri Türk veya yabancı eşler ve çocuklar, eğer onlar yasa dışı
olarak orada bulunuyorlarsa aileler bölünecek, eşler ve çocuklar Türkiye’ye iade edilebilecek. 2’nci
maddenin birinci fıkrasında ayrıca “İkamet etme şartlarını artık taşımayan” ibaresi de biraz evvel
ifade ettiğim gibi ciddi bir risk oluşturuyor. 

Şimdi, Dışişleri Komisyonunda biz bunu müzakere ettik. Ben, şahsen AB Uyum Komisyonunun
ve İçişleri Komisyonun raporlarını ve tutanaklarını da aldım, inceledim. Bu üç komisyona gelen
İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilerinin hiçbirisi bize “Siz bu anlaşma imzalandığı zaman
yaklaşık belli bir süre dâhilinde Türkiye’ye ne kadar yasa dışı göçmen iade edilebilir onu söyleyebilir
misiniz?” sorumuza kimse bize bir rakam ifade edemedi. Bunu bilmiyor, İçişleri Bakanlığı da
söyleyemiyor, Dışişleri Bakanlığı da  söyleyemiyor. O zaman biz hangi rakamı taşıyabiliriz, bizim
açımızdan hangi rakam mantıklıdır bu anlaşmanın karşılığında diye kafamızda bir şey var mı? Yok.
50 bin kişi mi gelecek, 500 bin kişi mi gelecek? Bunu şey yaptığımız zaman o zaman şuraya
gidiyoruz: EUROPOL, Avrupa polisi diyor ki: “Her yıl Avrupa Birliğine 500 bin civarında yasa dışı
göçmen giriyor.”  FRONTEX de diyor ki: “Avrupa Birliğine kaçak giren göçmenlerin yaklaşık yüzde
50’si Türkiye üzerinden geliyor.” Yani şimdi, biz, yıllık 250 bin yasa dışı göçmenle mi karşı
karşıyayız? Bu konuda biz aydınlanmak istedik, bize kimse bilgi vermedi. 

Şimdi, ayrıca bir başka nokta daha var. Şimdi, bürokratlarımız bize şunları söylüyorlar  dolaylı
olarak: İşte “Bu üç yıl sonra başlayacak, altı aylık bir pilot uygulama var vesaire. Şu kadar kişi gelir,
bu kadar kişi gelmez ama kesin rakam yok.” Ama bu anlaşmanın 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasını
bir dikkatli okumak lazım. Orada şu söyleniyor: Avrupa Birliğine üye olan ülke, bir kişinin o ülkede
yaşa dışı ikamet ettiğini anladıktan sonra, bildikten sonra beş yıl içinde iade edebilecek. Fiilen bu,
şu anlama geliyor: On beş yıl evvel Avrupa Birliği üye ülkelerinden bir tanesine yasa dışı girmiş
olan bir kişi, 2009 yılının temmuz ayında o ülke bunun orada yasa dışı bulunduğunun farkına varır,
tespit edebilirse Türkiye’ye iade edilebilecek; böyle bir riskle karşı karşıyayız. 
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Şimdi, o zaman, hakikaten, ben bürokratlara hak veriyorum, İçişleri Bakanlığı bürokratlarına. Ya,
böyle bir riskle, bu kadar büyük bir bilinmeyenle karşı karşıya olduğumuz zaman Türkiye’ye kaç
kişinin geleceğini nasıl bilebileceğiz? 

Efendim, “Fesih hakkımız var, uygularız. Altı ay pilot uygulamayı yaparız, ondan sonra da
feshederiz.” Ben  Dışişleri Komisyonuna gelen bürokrat arkadaşlara bir soru yönelttim “Bana söyler
misiniz, Avrupa Birliğiyle ilgili hukuki ilişkimiz başladığından bu tarafa Türkiye’nin fesih hakkı
olduğu herhangi bir alanda bir fesih talebi oldu mu?” dedim. “Bizim bildiğimiz kadarıyla olmadı...”
Ya, Avrupa Birliğine karşı biz sadece anlaşmayı imzaladık, şimdi “Cayıyorum, feshediyorum.” demek
diplomaside çok realist bir yaklaşım biçimi değil. Eğer böyle bir şeyi aklımızdan geçiriyorsak sayın
iktidara ben şunu söylüyorum: Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında şu anda serbest
ticaret anlaşması görüşmeleri var. Onun Türkiye’ye ekonomik maliyeti milyarlarca dolar olacak,
Amerika’nın bütün sınai ürünleri Türkiye’ye gümrüksüz girecek. Eğer gücünüz yetiyorsa “O serbest
ticaret anlaşmasını biz feshediyoruz.” deyin bakalım edebiliyor musunuz. Burada bize “Geri kabul
anlaşmasını biz istersek feshederiz.” gibi kahramanlık yapmakla bu problemleri çözemeyiz. 

Bizim, bugün, Türkiye’de çok ciddi bir yasa dışı göçmen sorunumuz var. Ben Dışişleri
Komisyonunda sordum, bana verilen rakam şuydu: Suriye’den gelen 247 bin kişi kampta, 500 bin
civarında da -Sayın Başbakanın ifadesine göre- yurt içine dağılmış vaziyette. Dün medyada yer alan
bir rakam var; 227 bin kişi kamplarda, 1 milyon kişi de Türkiye’nin 10 tane iline dağılmış vaziyette.
Bunlar, yalnız Suriye’den yasa dışı göçmenler, bunun diğer komşu ülkelerden gelmiş, daha uzak
coğrafyalardan gelmiş olanlarını dikkate alırsak Türkiye çok ciddi bir yasa dışı göçmen sorunuyla
karşı karşıya. 

Şimdi, bu anlaşma imzalandığı zaman bizim Türkiye’ye Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan
yasa dışı göçmenlerin ne kadarının geleceğini de bilmiyoruz. Yani, biz o kadar çok güçlü bir ülke
miyiz? Suriye’den gelen göçmenlerle ilgili olarak resmî makamların medya mensubuna verdiği rakam
şu: “3,5 milyar dolar harcadık.” Demek ki para çok, o zaman harcayın! 3,5 milyar dolar da Avrupa
Birliğinden gelenlere harcarız. 

Bu olacak şey değil, bunun mantığı falan yok yani. Böyle bir anlaşmayı kabul etmek, bunu bu
tarihte buraya getirmek gerçekten tarihî bir sorumluluk ve tarihî bir hatadır. Böyle bir anlaşma… Avrupa
Birliğinin bu kadar sıkıntıda olduğu bir konuyla ilgili biz eğer anahtar ülke konumundaysak bu kozu
elimizde tutmamız lazım bizim. Bana, Dışişleri Bakanlığı mensupları şunu söylesinler: “Biz Avrupa
Birliğinde şu tarihte bir anlaşma imzaladık, o da şu kadar tarihte onlar tarafından onaylandı, ondan
sonra da bize yazı gönderip ‘Hadi, siz ne zaman onaylayacaksınız?’” dedikleri bir anlaşma var mı?
“16-17 Aralıkta bu anlaşma Ankara’da imzalandı, 14 Nisan tarihi itibarıyla Avrupa Birliğinden biz
onay sürecini tamamladık. ‘Siz ne zaman imzalayacaksınız, tamamlayacaksınız?’ diye bize yazı geldi.”

Şimdi, bu anlaşmada kimin kârlı olduğunu, kimin lehine olduğunu zaten bu acele bile ortaya
koyuyor. Biz hepimiz Türkiye’nin çıkarları için buradayız, Avrupa Birliğiyle çatışmayı içimizde
isteyebilecek, bir ihtilaf çıksın, anlaşamayalım diyecek hiç kimse yok. Bizim söylediklerimizi yanlış
anlamayın ama bu anlaşmanın şu anda burada onaylanması Türkiye’nin millî çıkarlarına aykırıdır. Bu
kozu elimizde tutup müzakere masasında kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. Ne olacak?
İşadamlarımız zaten, biraz evvel söylediğimiz gibi, Katma Protokol ile ilgili, (1/80), (3/80) sayılı
Konsey kararlarıyla ilgili Avrupa Birliği Adalet Divanından aldığı kararlar, Berlin Yüksek İdare
Mahkemesinden aldığı kararlarla zaten onlar yollarını az çok açtılar. Bizim orada diğer
vatandaşlarımızın da serbest seyahat etmesi için bastırmamız lazım. Oturup da hiç gereksiz yere taviz
vermenin anlamı yok. 
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Şimdi, bu külfeti biz nasıl karşılayacağız? Efendim, teknik yardımı düzenleyen 23’üncü maddeye
atıfta bulunuluyormuş teknik desteğe ilişkin ortak bildiride, Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği
bize teknik yardım ve mali yardım yapacakmış. Hiç somut bir şey yok. Avrupa Birliğinin bu tarzdaki
ifadelerini herhâlde Türk diplomasisi çok yaşadı. En yakın örneğimiz, Annan Planı’nı kabul ederseniz
Kıbrıs’a mali yardım yapılacaktı, ambargo kalkacaktı, havaalanları açılacaktı. Hangisi oldu? Hangisi
oldu? 

“Altı aylık pilot uygulamadan sonra biz size vize muafiyetini vereceğiz.” Nasıl verecekler? Sayın
Loğoğlu söyledi: Konseye tavsiyede bulunulacak, Konseyde de nitelikli oylama yapılacak ve nitelikli
oylamayla biz negatif listeden pozitif listeye geçer isek bizim vatandaşlarımız üç ay vize
muafiyetinden yararlanarak serbestçe seyahat edebilecekler; tek kazanılacak şey bu. Peki, ama orada
Fransa, Avusturya -ki tutumları malum- bunlardan iki tane dişli ülke “Hayır, biz bunu vermek
istemiyoruz.” dedikleri zaman siz oradan vize muafiyetini nasıl alacaksınız? 

Şimdi, olay şu: Ben gördüğümü çok samimi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu iktidar
içeride ve dışarıda zayıfladı, dışarıda kim bastırırsa dediğini kabul etme aşamasına geldi ve maliyeti
de Türkiye Cumhuriyeti devleti ödeyecek. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye’nin çıkarlarına bu kadar aleyhte olan bir
anlaşmanın onaylanmasına hayır diyoruz ve aleyhte oy vereceğiz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Tasarının tümü üzerinde Halkların Demokratik Partisi Grubu adına söz isteyen Erol Dora,
Mardin Milletvekili. 

Buyurun Sayın Dora. (HDP sıralarından alkışlar) 

HDP GRUBU ADINA EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 554 sıra
sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerine Halkların
Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Avrupa Birliğinin dış politikalarının ilk dönemlerinde etkisini hissettiren “insan hakları”
perspektifinden ayrılarak güvenlik odaklı yaklaşımı benimsemesinin sonuçları Avrupa Birliğine
komşu ülkelerde de etkisini hissettirmiş ve Avrupa Birliği sınırlarında her gün bir tekrarı yaşanan
trajedilere zemin hazırlanmıştır. Avrupa Birliği politikalarında göç ve iltica konularının son yıllardaki
bu değişimiyle “göç politikalarının harici boyutu” kavramı daha fazla vurgulanır olmuştur. Avrupa
Birliğine yönelik göçün kontrol edilmesinde üçüncü ülkelere sorumluluk yükleyerek bir anlamda
sınır kontrolünü sınırların ötesine taşımak hedeflenmektedir. Söz konusu harici boyut Avrupa
Birliğinin üçüncü ülkelerle gerçekleştireceği bilgi alışverişi ve çeşitli mekanizmaların kurulması
olabileceği gibi ikili ya da çok taraflı anlaşmalar müzakere edilmesini ve imzalanmasını da
kapsamaktadır. Sözleşme çerçevesinde geri kabul anlaşmaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geri kabul anlaşmaları, temel olarak, bir ülkenin, ülkesinde
kalma şartlarını taşımayan ya da bu şartları kaybetmiş olan üçüncü ülke vatandaşlarının, vatandaşı
oldukları ülkeye gönderilmelerini düzenlemektedir. Daha açık bir ifadeyle, geri kabul anlaşmaları,
ülkeye düzensiz yollardan giriş yapmış, yani pasaport, gerekli vize ya da benzeri seyahat dokümanları
olmaksızın ve genellikle yasayla belirlenmiş gümrük kapıları ile diğer giriş noktalarından sayılmayan

– 270 –

–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014 O: 2



yerlerden ülkeye girmiş ve hâlen ülkede bulunan kişiler ile giriş sırasında bu şartları yerine getirmiş
olsa da vize süresinin bitmesi veya bunun gibi nedenlerle artık bu şartları taşımayan kişilerin vatandaşı
oldukları ülkelere gönderilmelerine yönelik anlaşmalardır. Ancak bu anlaşma ve metinlerin konu
kısmında “insanlar” yer almaktadır. Bu nedenle, elbette konunun insan hakları hukukuna bakan,
insani bir yönü vardır ve bu nedenle önemle üzerinde odaklanmak gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, geri kabul anlaşmasının ve muhtemel uygulamalarının insan hakları
açısından bazı problemli noktaları bulunmaktadır. Birincisi, Türkiye tarafından geri kabul edilen,
mülteci statüsü ya da geçici sığınma statüsü almaya uygun olduğu hâlde sınır dışı edilmesi ya da
keyfî gözaltına maruz kalması olası üçüncü ülke uyruklulara yapılacak muameleye ilişkin temel insan
hakları koruma mekanizmalarının eksikliğidir. 

İkincisi, yakalanan ve geri kabulle karşı karşıya kalan düzensiz göçmenlere ilişkin muamelenin
uluslararası yükümlülüklere aykırı hareketi ve koruma taleplerinin incelenmesi hususunda Avrupa
Birliği üyesi yetkililerine verilen geniş takdir alanıdır.

Üçüncüsü ise, anlaşma taslağının uygulanmasının üzerinde şeffaflık, izleme ve hesap
verilebilirlik bakımlarından eksikliklerinin bulunmasıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uluslararası Göç Örgütünün yaptığı açıklamaya göre,
2013 yılında 2.360 göçmen sınırları geçmeye çalışırken hayatını kaybetmiştir. Devletlerin sınırlarda
göçmenlere karşı aldığı önlemlere her gün yeni biri eklenmektedir. Sınırlarda artan ölümler,
devletlerin aldığı bu önlemlerle yakından ilgilidir. Sınırlara tel örgü ve duvar çeken devletler,
göçmenleri daha büyük riskler alarak yola çıkmaya zorlamaktadırlar. 

Devletlerin düzensiz göç hareketlerini kontrol etmeye çalışırken aldıkları bu önlemler, savaş,
çatışma, zulüm, insan hakları ihlali gibi nedenlerle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mültecileri
de olumsuz olarak etkilemektedir. Uluslararası Af Örgütünün, içinde Türkiye’den de sınır dışı
edilenlerin konu edildiği, geri kabul anlaşmalarıyla değişik ülkelerden Suriye’ye sınır dışı edilen
insanların Suriye hapishanelerindeki çok kötü akıbetlerine yönelik somut, kişiler bazlı raporları
açıklanmıştır. Türkiye tarafından, 2002-2013 yılları arasında, kaçtıkları Suriye rejimine geri teslim
edilen 2.675 kişi olduğu bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilmiştir. Geri kabul anlaşmasına
konu olan kişiler, tüm bu aşılması zor engelleri aşarak bir insani korumaya kavuşacağını düşünen,
bunun için yolculuğunun başında ölümü göze alan ancak derdini dinlemeye yönelik hiçbir cılız
çabaya dahi rastlamadan geri gönderilmek istenen kişilerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm bu nedenlerle, Türkiye’nin, vatandaşları lehine vize
serbestisi çabasında bulunurken, bunun karşılığında, Avrupa’nın sınırlarına ulaşmış ve belki de
uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların arayışında olan üçüncü ülke vatandaşlarını, onları kaçmış
oldukları ülkeye teslim etmeyi taahhüt eden bir geri kabul anlaşmasını aynı masada konuşması
kanaatimizce etik değildir. Bu durum ister istemez bir hizmet veya mal değiş tokuşu olarak da
algılanabilecektir. Meselenin bu şekilde ve böylesi bir zeminde ele alınması, en azından insan hakları
ve insan onuruyla bağdaşmamaktadır. 

Vizesiz serbest dolaşımın sağlanabilmesi için “geri kabul anlaşmaları” adı altında insan hayatını
tehlikeye atan taahhütler altına girmek nitelikli bir dış politika da değildir. Siyasi, ekonomik ve sosyal
anlamda güçlü bir ülke olmayı hedefleyen Türkiye, serbest dolaşım hakkı elde etmede başka
insanların hayatlarını hiçe sayan geri kabul anlaşmaları imzalamak zorunda da değildir.
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Bu hâliyle, Türkiye kamuoyunun da bu vizesiz seyahatin bedelleri hakkında yeterince
bilgilendirilmemesi bizce manidardır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde en popüler göç kontrolü önlemlerinden olan
geri kabul anlaşmaları, insan hakları ve insan onuru çerçevesinde değerlendirildiğinde, hedef ülkelerin
sorumluluklarını başka ülkelere yüklemeye çalışmasına ve ciddi insan hakları ihlallerine sebebiyet
verecek zincirleme sınır dışı mekanizmaları kurma potansiyeline sahiptir.

Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşan kişilerin, geldikleri ülkelere bakıldığında, Suriye,
Afganistan, Irak, İran, Somali gibi savaş ve insan hakları ihlallerinin yoğun yaşandığı ülkelerin başta
geldiği açıkça görülebilmektedir. Geçmiş ve mevcut uygulamalar, bu kişilerin, vardıkları Avrupa
ülkelerinde korunma ihtiyaçlarını yetkili makamlara iletme imkânı bulamadan, ikili geri kabul
protokolleri veya yasa dışı geri alma metotlarıyla Türkiye’ye gönderildiklerini göstermektedir.

Sağlıklı bir sığınma prosedürü olmayan Türkiye'nin geri kabul anlaşmasıyla, uluslararası
korumaya ihtiyaç duyup duymadığına bakılmaksızın göçmenleri ülkelerine geri gönderme konusunda
soyunduğu hevesli taşeronluk, uluslararası insanlık trajedisine katkıda bulunmak anlamına
gelebilecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek Türkiye’de gerekse de Avrupa Birliğinde ulusal
güvenlik ve maliyet noktaları öne çıkarılarak yürütülen tartışmalar, düzensiz göçmenlerin insan
haklarından soyutlandığı, yabancı düşmanlığını destekleyen ve her alanda ayrımcılığı körükleyen
bir algı inşasına da neden olacaktır. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında düzensiz göçün kontrolü
alanında devam eden müzakerelerde ve kamuoyunda gerçekleşen tartışmalarda tartışılan konunun
insana ilişkin olduğu görmezden gelinmektedir.

Göçmenlerin sayılara indirgenmesiyle yapılan maliyet hesapları, göçün yarattığı ulusal güvenlik
tehlikesi iddiaları ve insan hayatları üzerinden politik kazanç sağlayarak tarafların pazarlıklarda elini
kuvvetlendirme çabaları demokrasi ve evrensel insan hakları ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Zira,
Türkiye’deki yetkililerin geri kabul anlaşmasını iç kamuoyuna Avrupa Birliğiyle vizelerin
kaldırılması olarak lanse etmeleri, Avrupa Birliğinin de bu anlaşmanın göçmenlerden ucuza kurtulma
yolu olduğunu kendi kamuoyuyla paylaşmakta sakınca görmemesi, insan haklarının gerek dış politik
pazarlıklarda ve gerekse iç politikada iktidar yarışına kurban edilme çabasının görünür bir kanıtı
niteliğindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’nin yeni iltica politikasını şekillendirirken insan
haklarını ve iltica hakkını göz önünde bulundurması ve sivil toplum örgütlerinin bu sürece dâhil
olarak sürece etkide bulunması büyük önem taşımaktadır. 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne
İlişkin Cenevre Sözleşmesi, mülteci hakları alanındaki mevcut en önemli uluslararası belgedir. Birçok
değişikliğine rağmen sözleşme, mültecilerin korunmasıyla ilgili en önemli hukuki metin
niteliğindedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hazırlanan belge, savaşın Avrupa’da yarattığı mülteci
krizine çözüm olarak oluşturulmuştur. Sadece 1951 öncesindeki olaylar için geçerli olan sözleşmede
Avrupa coğrafi sınırlaması da yer aldı, ancak ihtiyaçları karşılamadığı görülünce 1967 yılında
yenilendi, sözleşmedeki coğrafi kısıtlama ortadan kaldırıldı. Böylece devletlerin kendilerine sığınan
mültecilere koruma sağlamasının temel belgesi oldu.

– 272 –

–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014 O: 2



Fakat, 1951 sözleşmesinin hazırlanmasında rol oynayan Türkiye, 1967 belgesini de coğrafi
çekince koyarak imzalamış bulunmaktadır. Böylece Türkiye, sadece Avrupa’dan gelenlere mültecilik
statüsü tanıyacağını beyan etti. Oysa, resmî rakamlara göre son altmış yılda Avrupa’dan Türkiye’ye
sadece 45 kişi gelerek mülteci olmuştur. Buna karşın, bugün itibarıyla Türkiye’nin doğu ve
güneyinden gelen yaklaşık 20 bin kişi -Suriye’deki savaştan kaçarak sığınan 1 milyonun üzerindeki
kişi hariç- başka bir ülkeye gitmek ve mültecilik statüsü alabilmek için beklemektedirler. Bununla
birlikte, Türkiye’de hâlen bir mülteci yasası yoktur, bu anlamda etkin bir şekilde görev almış ve
çalışan sivil bir kurum yoktur, hemen hemen bütün işler polis tarafından yürütülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’nin öncelikli olarak bu konudaki sorumluluklarını
yerine getirmesi gerekiyor. Bu sorun ancak tekneler batıp birileri öldüğü zaman ya da Suriye gibi
yığınsal göçler yaşandığında gündeme geliyor. Oysaki sürekli olarak böyle bir sorun bulunmaktadır.
İnsan hakları standartlarına ve hukukuna uygun bir yasal altyapının oluşturulması kaçınılmazdır.
Sonuç olarak önemle üzerinde durulması gereken husus, bireylerin serbest dolaşım hakkı gibi
ülkelerin sosyal, ekonomik ve toplumsal zenginliğe katkı sağlayan önemli bir kazanımının, geri kabul
anlaşmalarına konu olan düzensiz göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin başta yaşam hakkı
olmak üzere temel insan haklarının ihlali pahasına elde edilemeyeceği ve pazarlık konusuna
dönüştürülemeyeceğidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde göçün dünyada büyük bir sorun hâline
gelmesine neden olan etkenler, ekonomik yoksulluk, savaşlar, otoriter ve baskıcı rejimler, etnik ve
inançsal kısıtlılık, cinsiyet eğilimleri önündeki engeller, devletlerin vatandaşlarının can güvenliğini
sağlayamaması, siyasi çalkantılar ve şiddet eylemleri olarak sıralanabilir. Bu durumdaki insanlar,
daha iyi bir yaşam arzusuyla ya da en azından hayatını idame ettirebilmek amacıyla göç
edebilmektedirler.

Her toplumun ve bireylerin devletten beklentisi, ekonomik anlamda kuvvetli bir bütçe, geniş
kapsamlı demokrasi ve özgürlükler ile adil bir yargı sistemidir. Dolayısıyla, bireylerin göç etmelerinde
bu hususlar önemli rol oynamaktadır. Günümüz sosyal yaşamı içinde, gelişmiş demokrasiler, gelişmiş
ekonomiler, kısaca gelişmiş ülkeler kavramını ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda, göç
hareketlerinin yönünü gelişmiş ülkeler olarak göstermek pek de yanlış olmayacaktır. Göçmenlerin
Avrupa içlerine yerleştirilip zenginliğe ortak edilmesi yerine sosyal bir korku hâline getirilmesi,
onların ötekileştirilmesiyle sonuçlanacaktır. 

Bütün bu düzenlemeler doğrultusunda, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve Türkiye
Büyük Millet Meclisinde onaylanması teklif edilen bu anlaşmanın, temel insan hakları ve içerisinde
bulunduğumuz bölgenin siyasi istikrarsızlıkları dikkate alınarak bizce yeniden değerlendirilmesi
gerektiğine inanmaktayız. Bu anlamda gereken duyarlılık gösterilerek -bugün Orta Doğu’ya da
baktığımızda, işte Irak’ın durumu ortadadır, Suriye’nin durumu ortadadır- ve bu geri kabul
anlaşmasının aynı zamanda insan hakları bağlamında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Cenevre
Sözleşmesi ve imzalamış bulunduğumuz diğer, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi
çerçevesinde değerlendirilip ancak insani bir boyut kazandırıldıktan sonra ve Türkiye'nin de aynı
zamanda sosyal, ekonomik, bu vesileyle yaşayabileceği sosyal patlamaları da göz önünde
bulundurarak, tekrar, yeniden gözden geçirilerek Meclisin gündemine alınması yönünde
düşüncelerimizi Genel Kurulun huzurunda tekrar belirtiyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
(HDP ve CHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Tasarının tümü üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz isteyen Volkan Bozkır,
İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Bozkır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA VOLKAN BOZKIR (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; yüce Meclisimizin onayına sunulan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında
İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında AK PARTİ Hükûmeti adına ve grup adına söz almış
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdiye kadar, benden önce söz alan konuşmacıları dikkatle dinledim ve sanıyorum, burada
paylaşılan mantık silsilesinde ve olaya yaklaşım açısından bazı eksiklikler olduğunu düşünüyorum.
Burada geri kabul anlaşmasının onaylanmasını tabiatıyla görüşüyoruz ancak geri kabul anlaşması
büyük resmin içinde aslında daha küçük bir resimdir. Büyük resmi eğer unutursak ve küçük resmi
çözmeye çalışırsak da o zaman, gerçekten doğru bir sonuca varmamız güçleşebilir.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Stratejik derinlik mi büyük resim? Davutoğlu’nun stratejik derinliğiyse
ondan hiç bahsetmeyin!

VOLKAN BOZKIR (Devamla) - Şimdi, büyük resmin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Avrupa
Birliği üyeliği Türkiye’nin stratejik hedefidir. Avrupa Birliği üyesi olmak için Türkiye uzun zamandır
mücadele etmektedir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Havai fişek patlatmıştınız girdik diye. Girmiş miydik o havai
fişekleri patlattığınızda? Neymiş, statü kazandınız!

VOLKAN BOZKIR (Devamla) - Ve gerçekten, Türkiye bugünlere ulaşırken gerek
demokrasisinde gerek insan haklarında gerek reformlarında, şayet Avrupa Birliği süreci olmasaydı,
Avrupa Birliği süreci olmadan, belki bugün hâlâ AK PARTİ hükûmetlerinden önceki Türkiye’de
yaşıyor olmaktan da üzüntü duyacaktık.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Allah Allah!

TUNCA TOSKAY (Antalya) – Avrupa Birliği sürecindeki en önemli anlaşma bizim
zamanımızda yapılmıştır. Bu kadar olmaz!

VOLKAN BOZKIR (Devamla)  - Şimdi, Avrupa Birliği süreci bu kadar önemliyken ve Avrupa
Birliği üyeliğinin çok önemli bir unsuru da vizeyken, vizenin kaldırılmasından burada kimsenin
bahsettiğini pek fazla duymadım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Neredeki, hangi vizeyi kaldırdınız?

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Bu anlaşmayla, bir anlamda, Türkiye’yi gerçekten bugün Türk
insanını en fazla utanç içinde bırakan…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Papua Yeni Gine’ye kaldırmışsınız!

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – …Türk insanına en fazla üzüntülü anlar yaşatan vizenin
kaldırılması için atılmış bir adımdan da bahsediyoruz.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Üç buçuk yıl sonra atacağınız imzayla!

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Herhâlde, milletvekili olduğumuz için vize kuyruklarına
girmiyoruz ama çocuklarımız, belki yakınlarımız…
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HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Diplomatik pasaportla İngiltere’ye gidemiyorsun, Amerika’ya
gidemiyorsun; vize alıyorsun, vize!

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Burada benim Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak en çok
talep aldığım konu gerek muhalefetten gerek kendi grubumdan, vize konusunda yardımcı olmam
oluyor.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Yani bunun karşılığı mı olmalı, karşılığı olarak mı almalıyız?

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Ve bakın, vize konusunda… Sadece vize konusunda çekilen
sıkıntılar da değil, Türk insanı, bir anlamda, buradaki vize veren büyükelçilikleri de finanse ediyor.
Dört yılda Schengen vizesi için ödenen meblağ 140 milyon Euro, bir de bu tarafı var. 

TUNCA TOSKAY (Antalya) – Gelen mültecilere ödeyeceğiniz para ne kadar, onu hesapladınız
mı?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Sizi dinlerken hiç kimse ses
çıkarmadı, sizi çok sessiz dinledik.

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Şimdi, bunu söyledikten sonra, bu anlaşmanın unsurlarına
dönmek istiyorum. 

TUNCA TOSKAY (Antalya) – Barınmaları, iaşe ve ibateleri için ne kadar para ödeyeceğiz, onu
hesapladınız mı? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Sayın milletvekili, biz sizi çok
sessiz dinledik!

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Bu anlaşmayla birlikte Türkiye’de aslında bir süreç başladı,
çok önemli bir süreç başlamıştır. 

ALİM IŞIK (Kütahya) – Size mi soracağız!

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Avukat mısın sen?

ALİM IŞIK (Kütahya) – Neyi pazarlıyoruz, onu öğrenmeye çalışıyoruz. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Biz sizi dinledik.

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Tabiatıyla, şayet Türkiye Avrupa Birliği yolunda, 1970’li
yılların sonunda Avrupa…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Yani ülkenin neyini pazarlıyoruz, satılacak neyimiz kaldı Sayın Bakan,
bunu öğrenmeye çalışıyoruz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Biz sizi dinledik. Size hiç müdahale
ettik mi?

ALİM IŞIK (Kütahya) – Türkiye’yi hangi pazarlık konusu yapıyorsunuz, onu öğreneceğiz. 

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Dinlemeseydin bari!

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen!

ALİM IŞIK (Kütahya) – Bugüne kadar satmadığınız bir şey kalmadı, neymiş satılacak, onu
öğrenmek istiyoruz.

BAŞKAN – Sayın Işık, lütfen ama!
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BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Çok ayıp ya!
BAŞKAN - Sayın hatip konuşuyor, lütfen sayın milletvekilleri!
ALİM IŞIK (Kütahya) – Türkiye’nin neyini satıyorsunuz, onu öğreneceğiz.
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Alim Hoca!
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Sizin sözcünüze müdahale ettik

mi biz?
BAŞKAN – Sayın Bakan, lütfen!
KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sen sus ya, bir bakansın ya!
BAŞKAN - Sayın Bozkır, buyurun.
Buyurun efendim, siz Genel Kurula hitap edin, buyurun. 
ALİM IŞIK (Kütahya) – Yaptığınız her pazarlıkta, her şeyimiz gitti. Şimdi sıra nede, onu

öğrenmek istiyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Işık, lütfen ama!
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – O senin düşüncen, o senin

düşüncen! 
KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Niye bağırıyorsun ki?
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Tamam, dinle! Dinle, anlatıyor!
ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Bakan, sizin ne yaptığınızı bu ülke çok iyi biliyor. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Dinle, anlatıyor!
ALİM IŞIK (Kütahya) – Siz bu ülkeyi neye pazarladınız bu ülke iyi biliyor. Sizin konuşma

hakkınız yok!
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Sayın Işık…
Buyurun Sayın Bozkır.
VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Türkiye şayet 1970’li yılların sonunda Avrupa Birliği

sürecini…
ALİM IŞIK (Kütahya) – Memleketin başını belaya soktunuz, ondan sonra da buraya gelip daha

hâlâ konuşuyorsunuz!
VOLKAN BOZKIR (Devamla) – …o zamanki hükûmetin yanlış kararıyla durdurma kararı

almamış olsaydı, bugün biz geri kabul anlaşmaları, vizenin kaldırılması, AB üyeliği konusunda
uğraşıyor olmayacaktık. Maalesef, bugünlere, o gün alınan yanlış karar nedeniyle gelmiş
bulunuyoruz. 

Şimdi, bu geri kabul anlaşması, aslında, Türkiye’nin vizesinin kaldırılmasıyla ilgili olarak,
paralel yürüyen bir süreçtir. Burada, normal olarak, Balkan ülkeleri olsun, diğer ülkeler olsun,
öncelikle vizenin kaldırılması için bir süreç başlatılır ve bu süreçte eğer ilerleme kaydedilirse önce
vize kolaylığı aşamasına geçilir, en sonrada da vize kaldırılır.

Türkiye olarak biz, geri kabul anlaşması ile vizenin kaldırılmasını aynı ana getirmek suretiyle
diğerlerinden farklı bir noktaya geldik. Burada, geri kabul anlaşmasının onayından itibaren üç yıl
zarfında yürürlüğe girecektir, üç yıl sonunda şayet Avrupa Birliği vizeyi kaldırmamışsa da, bu
anlaşmanın 24’üncü maddesi gayet açıktır ve meşruhatlı yol haritasında da açıkça belirtildiği üzere
Türkiye'nin bu anlaşmayı feshetme, yürürlükten kaldırma imkânı vardır.
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Şimdi, bu anlaşmayla getirilen tam olarak nedir? Bu anlaşmayla, öncelikle Türk vatandaşlarının
statüsüyle ilgili bir değişiklik yok. Bu anlaşma olmasa da yurt dışında illegal olarak ele geçirilmiş ve
geri gönderilme durumunda olan bir Türk vatandaşını zaten Türkiye alıyor. Burada mevzubahis olan
kitle Türk vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarıdır ve bu üçüncü ülke vatandaşlarının üç yıl
sonunda Türkiye’den gittiği saptandığı takdirde, şayet Avrupa Birliğinin o ülkelerle anlaşması yok
ise Türkiye üzerinden bu ülkelere iadesi söz konusudur.

Şimdi, bakın, geri kabul anlaşması yaptığımız ülkeler söz konusu olduğunda zaten bir sıkıntı yok.
Pasaportu olan, diyelim ki Almanya’da yakalanmış bir illegal göçmen iade edilecekse ve bu ülkeyle
de bizim anlaşmamız varsa doğrudan doğruya Türkiye üzerinden buraya gönderilecek.

Bizim geri kabul anlaşmamız hangi ülkelerle var? Suriye, Yunanistan, Kırgızistan, Romanya,
Ukrayna, Pakistan, Rusya Federasyonu, Nijerya, Bosna Hersek, Yemen, Moldova, Belarus ve
Karadağ’la geri kabul anlaşmamız var. Ayrıca, Nijerya, Yemen, Karadağ’la da geri kabul
anlaşmalarımızın onay süreçleri devam ediyor.

Buna ilaveten, Avrupa Birliğinin doğrudan geri kabul anlaşması yaptığı ülkeler var ki böyle bir
durumda Avrupa Birliği Türkiye’den değil doğrudan doğruya bu ülkelere yakaladığı bu kişileri
gönderecektir ki bunlar da Ukrayna, Pakistan, Rusya, Bosna-Hersek, Moldova ve Karadağ’dır.

Şimdi,  burada önemli olan husus, Türkiye bu anlaşmayı imzalamakla bir anlamda kendi
görüntüsünü de, hakikaten kendi düzeltilmesi gereken unsurlarını da bu anlaşmayla birlikte
düzeltmeyi başlatmıştır ve kalan kısımlarını da taahhüt etmektedir. Nedir onlar? Seyahat belgelerinin
güvenliği. Gerçekten, Türkiye, bu anlaşma müzakereleri sırasındadır ki bugün iftihar ettiğimiz, Türk
pasaportu demeye gerçekten utanmadığımız ve elektronik verilerle donanmış çipli pasaportlara
geçmiş bulunuyor.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Eskiden utanıyor muydun Türk pasaportundan? 
ALİM IŞIK (Kütahya) – Eskiden, yıllarca bu pasaportu kullandın, diplomattın, utanıyor

muydun? Ayıp ya! Söylenecek söz mü bu ya !
VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Dolayısıyla, bu anlaşma müzakerelerinin Türkiye’ye

kazanımlarından bir tanesi budur. 
Göç yönetimi ikinci unsurdur ve sınırlarda yeterli kontrol ve gözetimin sağlanması, uluslararası

koruma gibi hususlarda Türkiye bu anlaşma şartları çerçevesinde bu göç yönetiminde de önemli
adımlar atmıştır.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Geri alsın o sözünü ya!
ALİM IŞIK (Kütahya) – Türk olmaktan utandınız. Pasaportu taşıdınız, makamlarda oturdunuz,

şimdi de “Yok…” Ayıp ya!
BAŞKAN – Sayın Işık, lütfen…Böyle bir usul var mı.
ALİM IŞIK (Kütahya) – O sözü geri alsın.
VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Kamu düzeni ve güvenliği konusunda tedbirler alınmıştır ve

temel haklar konusunda da dördüncü unsur olarak ilerlemeler kaydedilmiştir. 
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuatımızda son

dönemde gerçekleştirilen değişiklikler, aslında Türkiye’nin daha medeni bir ülke ve göçmen kaynağı
olmayan bir ülke görüntüsünden uzaklaşan bir ülke konumuna gelmesi için de önemli bir adım teşkil
etmiştir.
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Şimdi, burada, tabii, bazı endişeler izhar edildi. Bir tanesi, bir konuşmacı “Bunu Türkiye 24’üncü
faslın bir şartı olarak yerine getirdi.” dedi ki 24’üncü faslın şartları arasında böyle bir şey yoktur,
sadece müzakerelerin yürütülmesi, aşama kaydedilmesinden ibarettir, imzalama gereği orada yoktur.
Dolayısıyla, 24’üncü fasılla bunun organik bir bağlantısı da yoktur.

Diğer belirtilen bir husus: “Efendim, Türkiye bir kaçak göçmen deposu mu olacak? Bir anda
Türkiye’ye 200 bin, 300 bin kişiyi yollarlarsa Türkiye bunları nasıl kaldıracak, ne yapacak Türkiye?”
Şimdi, bakın, hakikaten, böyle, belirsiz rakamlara dayanarak ve hayalî rakamlara dayanarak bir algı
yaratmaya çalışmak son derece yanlıştır. Bunu rakamlarla düşünmek kolay.

Birincisi, öncelikle bir komisyon kurulacak. Yakalanan bir illegal göçmenle ilgili bilgiler bu
Türkiye’deki komisyona iletilecek. Komisyon bakacak, bu gerçekten Türkiye’den mi gitmiş,
gerçekten bu anlaşma kapsamına girecek niteliklerde midir, ona göre bir karar verecek, ondan sonra
ancak bu vatandaşın veyahut işte, üçüncü ülke vatandaşının Türkiye’ye gelmesi mümkün hâle
gelecek. 

Şimdi size bir örnek vermek istiyorum: Bu geri kabul anlaşması bütün Avrupa Birliğiyle
imzalandı ama Yunanistan’la Kasım 2001’de imzalanan bir ikili geri kabul anlaşmamız var. Bu
2001’de imzalanan geri kabul anlaşmasının müzakerelerini de Sayın Loğoğlu’nun Dışişleri
Müsteşarıyken yaptığını zannediyorum. Yunanistan’la yapılan bu anlaşmaya göre, 2010 yılından
itibaren, Yunanistan geri kabul kapsamında 46.581 yasa dışı göçmenin geri alınmasını talep etti. Biz
bunu inceledik, makamlarımızla değerlendirdik. 46.581’den sadece 3.878’ini kabul edilebilir nitelikte
gördük ve bunları bildirdik. Bu 3.878’den de 1.474’ünü aldık yani Yunanistan 46 bin talep etti, biz
1.400’ünü Türkiye’ye aldık. 2001’den bu yana ise 110 bin geri kabul talebi oldu Yunanistan’dan.
Bunun 13 bininin üzerinde görüşme açtık ve sadece 3.800’ünü aldık yani sistemin işleyişi bakımından
sizlerle bu rakamları paylaşmak istiyorum. Yunanistan, illegal göç bakımından bütün göçün yüzde
80’ini ifade eder. Dolayısıyla, burada bahsettiğimiz husus önem arz etmektedir.

Şimdi, diğer bir husus var: Türkiye, acaba bu gelen göçmenlere hangi statüyü verecek? Veyahut
da örneğin, Türkiye’nin doğusundaki ülkelerden gelenlerle ilgili ne gibi bir işlem olacak? Tabii,
burada çok önemli bir husus da şu: 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göre, mültecilerin hukuki durumuna
biz bir rezerv koyduk coğrafi sınırlamayla ilgili olarak. Bu coğrafi sınırlamayı da bu anlaşmayla
kaldırmıyoruz ve bu coğrafi sınırlamayı ancak Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğiyle birlikte
kaldırabileceğimizi de açıkça belirttik. Dolayısıyla, bu konuda da bir sıkıntımız olmayacak. 

Tabiatıyla, çok önemli bir husus: “Avrupa Birliği bu işten o kadar yarar sağlıyor ki acele içinde
hemen bunu onayladı ve Türkiye’ye de neden hemen onaylaması için baskı yaptı? Ve bunun gibi bir
anlaşma, Avrupa Birliği’nin önceden imzalayıp sonradan Türkiye’ye baskı yaptığı bir anlaşma yok.”
denildi. Bu da doğru değil çünkü Avrupa Birliği’yle olan ortak transit sözleşmesini -bu ticari bir
sözleşmedir, menşei kurallarıyla ilgilidir- Avrupa Birliği bizden önce onayladı ve Türkiye’nin
onaylaması için de girişimde bulundu. Bunun gibi hususlar olabilir. 

Deniliyor ki: “Türkiye’nin vize kalkmadığı takdirde geri kabul anlaşmasını 24’üncü maddeye
dayanarak feshetme yetkisi var ama Türkiye’nin bunu feshetmeye gücü yetmez.” Yani, böyle bir şeyi
burada Meclis kürsüsünden ifade etmek bence Türkiye’ye saygısızlıktır. Türkiye’nin gücünün yetip
yetmeyeceğiyle ilgili bir şey değil. Türkiye anlaşmanın kuralı neyse, karşı taraf bunu yerine
getirmiyorsa şayet, bunu fesih de eder, yürürlüğe de koymaz. Bu, hukukta da gayet geçerli bir
kuraldır, Türkiye’nin içinde bulunduğu konumda da son derece geçerli bir kuraldır. 
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Dolayısıyla, Avrupa Birliği rakamlarına da baktığımızda, “Milyonlarca kaçak göçmen Avrupa’da
şu anda yaşıyor, bunları kamyonlara bindirip gönderecekler.” rakamı da geçerli bir argüman değildir.
Ben sizinle burada rakamlar paylaşayım Sayın Bakanım: 2009 yılında 39.975 AB ülkelerine Türkiye
üzerinden yasa dışı girdiği iddia edilen yasa dışı göçmen sayısı. Bunlar Frontex rakamları.

TUNCA TOSKAY (Antalya) – Ben de Frontex rakamlarını verdim. 

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – 2010’da 55.688; 2011’de 57.028; 2012’de 37.224. Yani bütün
bu rakamları…

TUNCA TOSKAY (Antalya) – Bir toplayalım, ne ediyor?

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Toplayalım… Yani, böyle bir rakamdan bahsediyoruz.
Verdiğim Yunanistan örneğinde bunu uyguladığınız takdirde de kurulacak komisyonun incelemesi,
içine sinmesi, bunun zamanlamasını ayarlamasından, bütün bunlardan sonra Türkiye’ye kaç kişi
girebileceğini orantısal olarak -iktisadi bilgilerinizi çok değerli  bulduğum için söylüyorum- yüzdeye
vurduğunuzda bu rakam da ortaya çıkabilecektir. 

Türkiye, Avrupa Birliği sürecinde, gerçekten, 1963 Ankara Anlaşması’ndan bugüne, mukayese
ettiğimizde çok farklı bir noktadadır. 1963’te Türkiye, 400 dolar kişi başına millî geliri, 1 milyar
dolar ticaret hacmi, 7 milyon dolar turizm geliri, 7 üniversitesi… Böyle bir Türkiye için, Avrupa
Birliğine girmek ne pahasına olursa olsun elzemdi ve o günün Türkiye’sinde de vize her şeyin önünde
gelen bir unsurdu. “Vize kalksın hepimiz gidelim, iş bulalım, çalışalım.” Böyle bir mantalite vardı
ama bugünün Türkiye’sinde 10.500 dolar kişi başına millî gelir, 300 milyar dolar ticaret hacminden
bahsediyoruz. Üniversite sayısı 185’i geçti, turizm gelirleri 50 milyar dolara gidiyor. Böyle bir
Türkiye için, Avrupa Birliğiyle ilişkimiz artık başka bir konuma gelmiştir ve o günkü Türkiye için
konulmuş olan bu vize, maalesef, 12 Eylül askerî darbesinin ülkemize bıraktığı hediyelerden bir
tanesidir. 12 Eylül askerî darbesi sırasında işkenceye uğrayan, baskı altında olan insanlar Türkiye’den
kaçtıkları için, akın akın gittikleri için, bütün uçaklardan mülteci, siyasi sığınmacı çıktığı için vize
konulmuştur ve biz maalesef, bugün hâlâ bu vize belasıyla onun için burada mücadele etmek
mecburiyetindeyiz. Ama, bugün için Türkiye’de, geliri artmış, yaşamını değiştirmemiş ama
çocuğunun daha iyi bir tahsil görmesini isteyen, kendisini geliştirmek isteyen, yeni iş sahaları
araştırmak bulmak isteyen kitleler, maalesef, bu vize nedeniyle mutsuz olmaktadır ve bu imkândan
yararlanamamaktadır. Dolayısıyla, vizeyi kaldırmak, Türkiye için önemli bir husustur.  Vizenin
kalkmasıyla ilgili olarak da bu anlaşma -aşağı yukarı benim zamanımda. 2005’te- yaklaşık on yıla
yakın müzakere edilmiştir. On yıla yakın müzakere edilirken de bu anlaşmanın müzakeresinde
gecikmenin temel sebebi, Avrupa Birliğine karşı olan, Avrupa Birliği reformlarına karşı olan
Türkiye’deki bazı kesimlerin her şeye karşı çıktıkları gibi, bu anlaşmaya da karşı çıkmaları olmuştur
ve inanın, bütün reform kanunlarında ne kadar çaba sarf edilmişse, idamın kaldırılmasından Dernekler
Kanunu’na kadar, Medenî Kanun’dan Vakıflar Kanunu’na kadar ne kadar enerji sarf edilmişse bu
kanun için de aynı derece enerji sarf edilmiştir. 

Ben, Dışişleri Bakanlığında on bir yılımı Avrupa Birliğine verdim ve Avrupa Birliği taraftarı
olarak ve Avrupa Birliğinin Türkiye’ye önemli bir katkı sağlayacağına inanan bir kişi olarak bu on
bir yılımı harcadım. Ama, bu on bir yılımda benim gördüğüm, gözlemlediğim şu oldu: Türkiye’de,
Dışişleri Bakanlığı mensupları dâhil, bir grubun her şeye karşı olduğu gibi, “Geri kabul anlaşması
olsun, vize de kalkmasın, reformlar da yapılmasın, Türkiye ilerlemesin, hiçbir özelleştirme
yapılmasın.” mantalitesi içinde, maalesef, buralara geldik ve Dışişleri Bakanlığında…
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HAYDAR AKAR (Kocaeli) – On iki yıldır bunların hepsini yaptınız da ne hâle geldik dış
politikada. Biz karşı çıktıkça da on iki yıldır bu hâle getirdiniz dış politikayı. Bizi ne suçluyorsun on
iki yıldır iktidarsınız? Getirdiğiniz hâle bak Türkiye’yi ya!

VOLKAN BOZKIR (Devamla) - …böyle bir arkadaşım bu görüşmeleri yürütürken yavaş
davrandığı için, elli yıllık arkadaşımla da, kırk yıllık arkadaşımla da dört ay konuşmayacak kadar da
birbirimize girdiğimizi burada paylaşıyorum. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ne hâle getirdi bizi suçluyor hâlâ ya! Biz yaptık biz, iktidar biziz!
Tövbe, tövbe!

VOLKAN BOZKIR (Devamla) - Bütün bu açıklamaya çalıştığım hususlarla bu geri kabul
anlaşmasının büyük resme bakılarak ve bütün tedbirlerin…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Büyük resme baktım: İran’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da,
Mısır’da… Hiçbir yere gidemiyorsunuz artık. Gazze’de cuma namazı kılacaktınız! Büyük resim bu!

VOLKAN BOZKIR (Devamla) - …alındığına inanılarak Türkiye’nin yararına olduğunu
düşünüyorum ve AK PARTİ Grubu olarak bu anlaşmanın onayı için olumlu oy kullanacağımızı
burada belirtiyorum. Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Büyük resme baktım: Baktım, memleketi satmışsınız. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın konuşmacı konuşmasının bir bölümünde “taşımaktan
utanmayacağımız bir Türk pasaportu” ibaresi kullanmıştır.

Şimdi, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda bir milletvekilinin hem de eski bir
Dışişleri mensubunun yıllarca görev yaptığı zaman içerisinde taşıdığı Türk pasaportundan utandığı
devirler hangi devirlerdir acaba? 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Böyle bir ibareyi düzeltmesi gerektiği kanaatini taşıyorum sayın
konuşmacının. Bu millete hakarettir bu, bu, devlete hakarettir, bu, ülkeye hakarettir.
Yakıştıramadığımı ifade ediyorum. Düzeltmesi gerektiğini ifade ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Sayın Bozkır, buyurun.

VIII.- AÇIKLAMALAR
1.- İstanbul  Milletvekili  Volkan  Bozkır'ın,  554 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde

AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 
VOLKAN BOZKIR (İstanbul) – Ben ifademe açıklık getirmek istiyorum, sanıyorum yanlış

anlaşıldı. 

Taşımaktan utanmayacağımız pasaport derken ben konsolosluklarda da görev yaptım,
pasaportların ne şekilde yıpranmış, birbirine zımbalanmış ve hakikaten, böyle, akordeon gibi
pasaportlarla Türk pasaportu taşındığını sizler de görmüşsünüzdür, ben de gördüm. Ayrıca, elektronik
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verilerle donatılmamış pasaportların ne kadar tahrifata müsait olduğunu ve bir kırmızı ışıkta
görülemediği için gümrük kapılarında o vatandaşlarımızın o pasaportla iftihar etmeleri gerekirken
“Bu kaçak pasaporttur, işte sahte pasaporttur.” ifadelerine maruz kaldıklarını görmüş insan olarak
konuştum. Öyle ortamdaki bir noktadan, bugün gerçekten biyometrik verilere sahip bir pasaportla -
bütün bilgiler orada- bu kaçak mıdır, bu sorunlu mudur demediğimiz bir noktaya geldik. Ben onu
kastetmiştim. 

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum

VOLKAN BOZKIR (İstanbul) - Yoksa, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir şeyine saygısızlık hiç
kimsenin haddi de değildir ve benim, herhâlde bu konuda…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne

İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği
Uyum Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/876) (S. Sayısı: 554)
(Devam)

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen Oğuz Oyan, İzmir Milletvekili. 

Buyurun Sayın Oyan. (CHP sıralarından alkışlar)

OĞUZ OYAN (İzmir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; efendim, bu geri kabul anlaşmaları
AB ülkeleri arasında üyelik ilişkilerinin bir sonucu olarak, bir serbest dolaşım hakkı olarak doğmuş
ancak üyelik müzakereleri yapan aday ülkeler, kendilerine bir üyelik perspektifi verilmiş, aday ülkeler
açısından da serbest dolaşım hakkı gündeme gelmiştir. Dolayısıyla, geri kabul anlaşmaları bu
çerçevede imzalanmaktadır aday ülkeler açısından.

Şimdi, Türkiye’nin durumu her ikisine de uymuyor; ne AB üyesi bir ülke ne de AB aday üyeliği
belirli bir takvime bağlanmış bir üye. Yani, hiçbir şekilde Türkiye’ye bir takvim verilmiş değildir ve
bu AB üyeliğinin niteliği açısından da Türkiye’ye güvence verilmiş değildir yani Türkiye’ye “Bu
müzakereler sonucunda sen tam üye, diğerleriyle eksiksiz, aynı koşullarda tam üye olacaksın.” diye
bir hedef de verilmemektedir. Sayın Atalay’ın -biraz önce buradaydı- 2004 Aralık ayında imzaladığı
ve Türkiye’ye imtiyazlı ortaklık statüsünü tanıyan yani daha doğrusu “Açık uçlu müzakerelerden
tam üyelik yerine bir imtiyazlı ortaklığa da gidilebilir.” diyen bir anlaşmaya imza koyulduğu andan
itibaren, Türkiye’nin birinci en iyiye ulaşma imkânları bitmiştir. İkinci en iyi diye tanımlanan bir
şeye imza attığınız andan itibaren, yani “İmtiyazlı ortaklığa da evet diyebiliriz.” dedikten sonra artık,
hiç kimse size tam üyeliği vermez. Dolayısıyla, Türkiye, böyle edilgen, böyle güçsüz, böyle biraz
zavallı bir pozisyonda bu müzakereleri götürmekte ve AB ilişkilerini Türkiye’deki iç siyasette
pozisyon elde etmek için sürdürmektedir. Yani, 2004’ten itibaren AKP açısından, yeni iktidar olan
bir parti açısından elde edilmeye çalışılan pozisyon, Türkiye’deki çok geniş kesimleri AKP’nin
gerçekten bir AB programı olduğuna inandırmaktı ve bunun için de ödün vermekse ödün vermekti
ve bu ödünleri bol kepçe verdiler. Şimdi, mevcut anlaşmada ki biliyorsunuz, 16 Aralık 2013’ten
itibaren vizesiz dolaşım diyaloğu, vize serbestisi diyaloğu başlamıştı ama bu vize serbestisi
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diyaloğunu Ankara Anlaşması’nın hükümlerine göre, ondan sonraki izleyen anlaşma hükümlerine
göre Türkiye’nin zaten elde etmiş olması gerekirken bunu yeni koşullara bağlayarak kabul etmek
bir acz ifadesidir, bugünkü iktidarın aczini göstermektedir. 

Şimdi, bakınız, AB ülkelerinde geri kabul anlaşmaları aday ülkelerle yapıldığında bile iki üç yıl
sonra vizesiz dolaşım hakkı verilmiştir yani takvim verilmiştir, iki üç sene sonrası için vizesiz dolaşım
elde edilmiştir. Burada çok yüksek bir muğlaklık söz konusudur çünkü üç buçuk yıllık bir müzakere
sürecinde ne olacağı -AB tarafından da tek taraflı olarak uzatılabilecek bu üç buçuk yıllık müzakere
süresi sonucunda ne olacağı- belli değildir. Yani vize serbestisi diyaloğu tamamen ucu açık, açık uçlu
bir diyalogdur, oysa geri kabul anlaşması hemen şimdi yürürlüğe girmektedir. Yani, aradaki bu kadar
büyük orantısızlık ancak bir sömürge ülkesi ile o hâkim ülke arasındaki bir anlaşmada olabilirdi.
Yani, bunun gerçekten çok acınacak bir anlaşma türü olduğunu düşünüyoruz. Havucu kısa, sopası
uzun bir anlaşmadan bahsediyoruz. Havucunun ne olduğu bile belli değil ama sopası çok kesin olarak
var. 

Şimdi, kaldı ki bu vize muafiyeti diyaloğu dediğimiz şeyle “vize muafiyeti”nin adını bile
kullanmayan, “vizede iş birliği” kavramını kullanan, dolayısıyla kapsamı sınırlı yani belirli, sınırlı
sosyal kategoriler içinde uygulanması -muhtemelen iş adamları vesaire- öngörülebilecek yani bütün
Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşları için bile geçerli olabilecek bir sonuç elde etmemizin zor olduğu
bir diyalog sürecinden bahsediyoruz. Bunun için verilen bu ödünler gerçekten aşırı kaçmaktadır. Bu
ödünlerin, kaldı ki, bu geri kabul anlaşmasının bazı hükümlerinin, Birleşmiş Milletlerin temel insan
hakları sözleşmelerinden olan Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına
Dair Uluslararası Sözleşme’nin hükümlerine uyumu da tartışmalıdır. Bu geri kabul anlaşmasının
önümüze bir mali portesi bile konmuş değildir. Bu geri kabul anlaşmasıyla, Türkiye, geri kabul
edeceği göçmenlerin yol masraflarından barınma masraflarına kadar ne kadarlık maliyetler
üstlenecektir, bunlar hiçbir şekilde ne komisyonlarda ne de burada Genel Kurulda bizim bilgimize
sunulmuş değildir ama çok daha vahim olan mesele şudur: Geri kabul anlaşması, aslında bizzat bizim
vatandaşlarımızı da ilgilendirmektedir. Yani, bakınız, Türkiye’nin kendi vatandaşlarını geri kabul
yükümlülüğü şöyle bağlanıyor: “Türkiye, iadeyi talep eden üye devletlerin ülkesine girme, ülkesinde
bulunma ve ikamet etmeye ilişkin yürürlükte olan koşulları sağlamayan veya artık sağlamayan -yani
bütün bu koşullara uygun olarak oraya gitmiş, çalışıyor, ediyor ama artık sağlamadığına hükmedilen-
kişilerin Türk vatandaşı olduğunun kanıtlanması durumunda anlaşmada öngörülen işlemler dışında
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın vatandaşını geri kabul eder.” diyor. Yani, Avrupa ülkeleri
kendi ülkelerindeki yüksek işsizliğin çözümünü bulmuş gözüküyorlar, kendi ülkelerindeki büyüyen
sosyal güvenlik harcamalarını azaltmanın çözümünü bulmuş görünüyorlar; gönder, geriye gitsin.
Yani, bu inanılmaz bir şey. Kendi vatandaşlarının oradaki haklarını koruyamayan, en küçük bir eğreti
konuma düştüğünde, işini kaybettiğinde vesaire geri dönmesine aile fertleri de dâhil kapı açan bir
iktidarın, gerçekten “Kendi vatandaşımın çıkarını koruyorum.” diye ortaya çıkması, bir de “Bakın,
ben vizesiz AB şeyini gerçekleştirdim.” diye belki de sahte birtakım övünmeler içine girebilecek
olması anlaşılır gibi değildir. Kaldı ki Türk vatandaşlarını geriye kabul etmenin dışında, diyelim ki
Türkiye’den transit geçmiş üçüncü ülke vatandaşları, geçerken AB ülkelerinde legal konumları var
ve dolayısıyla o nedenle AB’ye kabul edilmişler ve Türkiye bunlara bu şekilde transit geçit imkânı
sağlıyor ama bizden geçmiş ve gitmiş olan üçüncü dünya ülke vatandaşları artık o konumlarını,
oradaki legal konumlarını sağlayamıyorlarsa onları da “Kabul ederim.” Bu, benim işim değil ki!
Yani, ben Türkiye Cumhuriyeti olarak AB’nin benden istediği parametrelere bakmışım, o üçüncü
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dünya ülkelerine ve o ülkelere gidişini, transitini sağlamışım, AB de kabul etmiş. Aradan iki sene
geçmiş ve onların oradaki konumu eğretileşmiş ve tekrar bana yolluyor. Bana ne hakla yollarsın?
Sen onu kabul etmişsin, bütün mekanizmalar, bütün hukuki prosedürler tamamlanmış, sen bunu
yapamazsın. Bunu diyecek bir cesareti bile olmayan bir iktidar türüyle karşı karşıyayız. Gerçekten
çok yazık diye düşünüyorum.

Yani, burada, bir de kâğıt üzerinde bir “karşılıklılık” ilişkisi var. Bakın, Türkiye başka ülkelerle
geri kabul anlaşması tek tek imzalamış olabilir ama oradaki karşılıklılık ilkesinin bir anlamı daha
çok vardır. Burada böyle bir anlam var mıdır? Türkiye’de yaşayan AB çıkışlı insanların sayısı, niteliği
vesaire ile Avrupa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da buradan transit geçmiş
insanların sayısal büyüklüğü açısından ya da onların sosyal konumu açısından bir benzerlik gerçekten
var mıdır? Yani, burada “karşılıklılık” denen şey, tam bir yutturmacadan ibarettir. 

Burada, gerçekten, zayıfladıkça, içeride zayıfladıkça, dış politikası çöktükçe, dışarıda ödünler
vermeye teşne hâle gelen bir iktidar türüyle karşı karşıyayız. Bu iktidar, bugün bunu geri kabul
anlaşmasında yapıyor, Kıbrıs’ta başladı, yapacak, başka alanlarda yapacak; Suriye, Irak’taki bütün
bu kendi ülke çıkarlarının aleyhine uygulamaları da bunu gösteriyor; muhtemelen önümüzdeki yıl,
2015’te Ermeni meselesinde bu tür ödünler vermeye doğru hızlı bir şekilde gidecek. Dolayısıyla,
vahim bir siyasi sorumsuzluk örneğiyle karşı karşıyayız. 

Aslında bu iktidar, Türkiye açısından büyük bir talihsizliktir. Hele bugünkü koşullarıyla büyük
bir talihsizliktir. Yani, Avrupa Birliği Türkiye’ye tuzak kuruyor, Türkiye de, AKP iktidarı da kendi
vatandaşlarına tuzak kuruyor ve bunu, adına “vizesiz Avrupa” diyerek bize satmaya çalışıyorlar.

Buna onay vermeyeceğimi, vermeyeceğimizi buradan bir kez daha hatırlatmak isterim.

Teşekkür ederim. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen Mehmet Sayım Tekelioğlu, İzmir Milletvekili.

Buyurun Sayın Tekelioğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

MEHMET S. TEKELİOĞLU (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.

Yasa dışı göç sadece Türkiye'nin değil, hemen hemen dünyada bütün ülkelerin önemli
problemlerinden bir tanesi. Gelişen ekonomilerin cazibe merkezi olması, hedef ülke hâline gelmesi
dolayısıyla bu göç olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. Gelişen ve gelişmekte olan ekonomilerin eğitilmiş
insan gücüne olan ihtiyacı göçün bir başka türünü de gündemimize taşıyor ancak bugün
gündemimizde o yok.

Ben son olarak Atina’da bir toplantıya katıldım “COSAC Toplantısı” diye, Yunanistan Dönem
Başkanı olduğu için. Onların öncelikleri arasında da, onların incelemeleri gereken konular arasında
da bu göç çok önemli bir yeri işgal ediyor. Bundan sonra Avrupa Birliğinde Dönem Başkanlığını
üstlenecek olan İtalya ise bu göç meselesi dolayısıyla Avrupa Birliğiyle ilişkilerini neredeyse kopma
noktasına kadar taşımış durumda ve İtalyanlar Avrupa Birliğinin bu göç konusunda İtalya’ya destek
olmamasından duydukları rahatsızlığı sık sık dile getiriyorlar. Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonra
İtalya’nın üstleneceği Dönem Başkanlığı sırasında da bu konu sürekli olarak Avrupa Birliğinin
gündemini işgal etmeye devam edecek.
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Biz, aslında bakarsanız, bu yasa dışı göç, göçmen işleri için hazırlıklarımızı uzun süredir
sürdürüyoruz ve bir yerde, Avrupa Birliğiyle geri kabul anlaşmasını, vize serbestisi işini Avrupa
Birliğinden çok biz istiyoruz. Bizim buna ihtiyacımız var çünkü eğer Avrupa Birliğini bir hedef
olarak ortaya koymuşsak neticede bu işi bir türlü halletmemiz gerekiyor. Eğer bu işi halletmek için
ortaya bir irade koymazsak o zaman Avrupa Birliği hedeflerinde gerçekçi olmadığımız gibi bir algı
ortaya çıkar ki bu doğru olmaz.

Benim bildiğim kadarıyla şu anda zaten 7 tane barınma merkezi, geri kabul merkezi gibi
merkezler inşa ediliyor ve bunların önemli bir kısmı da Avrupa Birliğinin destekleriyle gündeme
geliyor.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Avrupa Birliği konusunda gayretlerini devam ettiriyor. Biz,
burada, biliyorsunuz, eylül ayındaki reform paketiyle ilgili önemli çalışmalar yaptık, daha yeni bir
tanesini bitirdik. Her gün Resmî Gazete’de yönetmelik, tebliğ vesaire, bu konularla ilgili çalışmalar
devam ediyor. Bütün bu tartışmalar, bütün bu çalışmalar varken bizim Avrupa Birliğiyle ilgili bu çok
önemli konuda geri durmamız katiyen söz konusu olamazdı. Biliyorsunuz, Türkiye’yle Avrupa Birliği
Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanması sırasında oluşturulan bir Mutabakat Zaptı var, buna
“meşruhatlı yol haritası” diyelim. Burada dört önemli husus var, bu dört önemli hususu gözden
kaçırmamamız gerekiyor. 

Bunlardan birincisi: Vize muafiyeti, geri kabul anlaşmasının üçüncü ülke vatandaşları
bakımından yürürlüğe girmesinden makul bir süre sonra gerçekleşmediği takdirde, Türkiye bu
anlaşmayı 24’üncü madde çerçevesinde fesih hakkına sahip yani dolayısıyla şunu iyi bilmemiz lazım:
Eğer bize vize serbestisi çıkmazsa böyle bir anlaşma yürürlüğe girmeyecek, hâlbuki bizim hedefimiz
eğer vize serbestisini sağlamaksa bunun ne kadar önemli olduğu ortada. 

İkinci bir husus, Türkiye’nin mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni
coğrafi sınırlama olmadan uygulamasının ancak AB’ye tam üye olma aşamasında
değerlendirilebileceğidir. Dolayısıyla, bu coğrafi sınırlamayla ilgili sorunu da bu şekilde aşmış
oluyoruz. 

Üçüncü nokta: Avrupa Birliğinin transit vizeyi de içeren vize politikasını ancak üyelikle birlikte
üstleneceğiz. 

Dördüncü nokta: Yol haritasında sayılan bazı uluslararası anlaşma, sözleşme ve protokollerden
sadece vize muafiyeti süreciyle doğrudan ilgisi bulunanlara taraf olacağımız kayıt altına alınmış
bulunuyor.

Şimdi, arkadaşlar, bizim bu geri kabul anlaşmasıyla sağlayacağımız çok önemli bir başka nokta
daha var, o da entegre sınır yönetimi ve gümrük otomasyonu konusudur. Bizim, Avrupa Birliğiyle
ilişkilerimiz olsun ya da olmasın mutlaka sınır otomasyonunu, entegre sınır yönetimini, gümrük
otomasyonunu sağlamamız gerekiyor. Bunun için bize mutlaka bir yardım da gerekiyor. Şimdi, bunun
maliyeti çok büyük. Dolayısıyla, Avrupa Birliğiyle olan bu ilişkilerimizde hem bu hususu temin
etmiş olacağız hem de geri kabule konu olacak işleri, entegre sınır yönetimi ve gümrük
otomasyonuyla zaten azaltmış olacağız.

Burada Volkan Bey, Yunanistan’la ilgili bazı rakamlar verdi, ben onları tekrarlamayacağım ama
rakamların ne kadar yukarıdan başlayıp ne kadar aşağı seviyelerde bittiği o rakamlarla çok açık bir
şekilde ortada. Dolayısıyla, yapabileceğimiz çok daha fazla iş var. 
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Bizim, Avrupa Birliğiyle olan hedefimiz o kadar hızlı devam ediyor ki ocak ayında Sayın
Başbakanın Brüksel ziyaretinde, bu, bir defa daha teyit edilmiş oldu. Hem Türkiye’nin Avrupa Birliği
için ortaya koyduğu iradenin sağlamlığı ve sürekliliği hem de Avrupa Birliğinin buna yaklaşımı, bizi
tabii ki gelecek için ümitvar olmaya sevk ediyor. Demokrasiyi, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü,
bütün bunları temin yolunda bizim toplumumuzda iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplumuyla,
düşünce kuruluşlarıyla, üniversiteleriyle tam bir mutabakat olduğuna göre eğer makul bir ortamda
tartışabilirsek, eğer tartışmaları anlamlı seviyelerde tutabilirsek elbette ki bu, Türkiye’nin önünü açan
önemli bir enstrüman olacaktır.

Bir de şöyle bir algı var; bu, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde de var, bunu bizim düzeltmemiz
gerekiyor, bu bize düşen de bir ödev aynı zamanda. Sanki eğer vize serbestesi olursa bütün Türkler,
Anadolu’nun hepsi Avrupa Birliğine akacakmış gibi bir algı yaratılıyor. Arkadaşlar, Türkiye artık
on sene önceki Türkiye değil. Türkiye artık burada insanına ekmek temin edebilen bir ülke ve Avrupa
Birliğindeki krizi en iyi bizim insanlarımız biliyor. Bizim oradaki insanlarımız o krizden ne kadar
etkilendiler bunu Avrupa’ya seyahat eden bütün arkadaşlarımız, bütün milletvekillerimiz ve herkes
biliyor. Dolayısıyla, Avrupa Birliği aslına bakarsanız Türkiye için cazip bir merkez olmaktan da
çıkmış durumda. Bunun iki sebebi var: Birincisi; Türkiye'nin büyümesi, ekonomik olarak güçlenmesi
ve burada daha çok iş imkânını sağlaması. İkincisi de Avrupa Birliğinin artık bu tür insanlara kapıyı
kapatmış olması. 

Aslında bize düşen çok önemli bir şey var: Biz eğer eğitim sorunumuzu makul tartışmalarla
halledebilirsek ve eğitilmiş insan gücümüzü artırabilirsek inanıyorum ki o zaman Avrupa Birliği bize
“Lütfen bize eğitilmiş insan, başarılı insan gönderin.” diyecektir. Bunu temin etmemiz gerekiyor.
Aslında bütün gücümüzü oraya versek belki çok daha iyi bir noktaya gelmiş olacağız. 

Dediğim gibi, Türkiye artık bir cazibe merkezi hâline geliyor. Bizim ülkemize pek çok yerden
çalışmak için gelen ne kadar çok insan olduğunu, Türkiye'nin ne kadar büyük bir cazibe merkezi
hâline geldiğini bu şekilde görmüş oluyoruz. 

Eğer entegre sınır yönetimini ve gümrük otomasyonumuzu, bütün bunları iyi bir şekilde
ayarlayabilirsek zaten bizim geri kabulle ilgili sorunlarımız da o ölçüde azalacaktır. Bu bakımdan,
yapmamız gereken elbette ki çok iş var. Sıkıntılı alanlarımız var, elbette ki bizim demokrasimizi daha
da geliştirmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğü, insan hakları konusunda atmamız gereken adımlar
var ama bunları yerine getirmek için çok sağlam bir irademiz var, bu irade her şeyin üstündedir.
Dolayısıyla da eğer makul seviyelerde tartışabilirsek öyle inanıyorum ki bu konularda herhangi bir
sıkıntımız olmayacak. 

Aslında bu konularda attığımız başka adımlar da var. Biliyorsunuz, bu anlaşmanın yürürlüğe
girmesi için üç ila üç buçuk yıllık bir süreç gerekiyor. Vize serbestisi eğer bu süre sonunda
sağlanmışsa o zaman bu anlaşmalar yürürlüğe girecek. Ayrıca, bu işlemlere hazırlık yapabilmek için,
biliyorsunuz göç yönetim sistemimizi ıslah edebilmek, düzenleyebilmek için biz göç yönetimi -tam
ismini söyleyelim- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tesis etmiş olduk; bu da çok önemli bir adım.
Ayrıca, buraya hazırlanmak anlamında, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu da gene bu
çerçeve içerisinde çıkarmış olduk.
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Değerli arkadaşlarım, büyüyen Türkiye için yapılması gereken daha çok iş var, bütün bunları el
birliğiyle yapabiliriz. Türkiye’nin etkin politikası ve bölgesinde söz sahibi olması için bizim bütün
bunlara ihtiyacımız var. Daha düne kadar şu ülkelerle vizesiz anlaşma yaptığımız zaman bunlar artık
çok gündeme geliyordu. Hâlbuki, şimdi bunu o kadar rutin bir hâle getirdik ki dünyada pek çok
ülkeyle vizesiz seyahati de mümkün hâle getirmiş olduk. İnşallah, bu geri kabul anlaşmasının da
hayırlara vesile olacağını umuyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Şimdi yirmi dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 

Sayın Işık, buyurun.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, Türkiye’yi yasa dışı göçmen kampına ve üçüncü dünya ülkesine dönüştürecek
olan bu anlaşmanın böyle bir dönemde imzalanması tesadüf müdür? Zamanlaması, neden bugüne
kadar AKP hükûmetleri tarafından imzalanmadığı hâlde son dönemde imzalanarak bu döneme denk
gelmiştir, bu tesadüf müdür? Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye’nin içine düştüğü stratejik çukurun
bu anlaşmanın bu dönemde imzalanmasında bir etkisi var mıdır? 

İkinci soru: Geri gelecek Türk vatandaşlarının sayısı ne düzeydedir? Türkiye’yle geri kabul
anlaşması imzalamayan Afrika ve Orta Doğu ülkeleri hangileridir? Bu anlaşma gereğince, bu
ülkelerden Türkiye’ye ne kadar kaçak göçmen iadesi beklenmektedir? 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Erdoğan…

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, AB ülkelerinde şu anda yaşamakta ve çalışmakta
olan kaç yüz bin vatandaşımız mağdur olacaktır? 

Yine, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, AB ülkelerinde yaşayan Irak, Afganistan,
Suriye gibi güvenlik sıkıntısı olan kaç ülke vatandaşı, kaç yüz bin kişi ülkemize iade edilecektir? 

Bu anlaşmanın Türkiye’ye yıllık maliyeti ne olacaktır? 

Yine, şu anda ülkemizde kaç Suriye vatandaşı yaşamaktadır? Bunlar hangi illerde yaşamaktadır,
ne iş yapmaktadır, nasıl geçinmektedirler? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli)- Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, 4 bakanın hırsızlık ve yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Meclis Soruşturma Komisyonu
kurulmasına karar verilmesinin üzerinden aşağı yukarı iki ay geçmiştir. Anayasa’nın 100’üncü
maddesine göre, bu soruşturma komisyonunun iki ay içinde karar vermesi lazım. AKP bu yolsuzluk
ve hırsızlıkları gizlemek için soruşturma komisyonuna üye vermiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkan Vekilinin her birleşimi açışında milleti haberdar etmesi için burada AKP’nin bu Komisyona
üye vermediğini ilan etmesi ve bu Komisyona üye vermesi konusunda kamuoyunu bilgilendirerek
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buna zorlaması lazım. Aksi takdirde, Anayasa suçunu hem AKP işliyor hem de Cemil Çiçek işliyor,
bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. 

Şimdi, Hükûmet sırasında oturan kişinin hariciyeyle ilgisi yok. Dolayısıyla, buna ne soru soralım
ki, ne cevap verecek? Onun için yani şuraya…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - …AKP’nin yaptığı gayriciddi bir durumdur. Oraya bilgisiz bir adam
getirip oturtuyorlar. Kime soru soracağım?

BAŞKAN – Sayın Doğru, buyurun. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Türkiye’yle geri kabul anlaşması yapan kaç ülke vardır? Son on yılda kaç kişi ülkelerine geri
gönderilmiştir? Ülkemizde şu anda göçmen olarak kaç kişi bulunmaktadır, sayıları nedir?
Yunanistan’dan ülkemize kaç kişi geri gönderilmiştir? Kaçak yollarla Türkiye’ye geçtikten sonra,
başka ülkelere giderken çeşitli sebeplerle ölen kaç kişi olmuştur, öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Özgündüz…

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, 2012 ve 2013 yıllarında ülkemizi kullanarak Avrupa ülkelerine kaçak yollardan
girmek isteyen kaç kişi yakalanmıştır? Bunlardan kaç kişi ülkemize iade edilmiştir? Yine, özellikle
Yunanistan ve Bulgaristan’a geçmek isterken kaç kişi hayatını kaybetmiştir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Dinçer… 

CELAL DİNÇER (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakana iki sorum olacaktır. 

Birinci sorum: Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesi, izinsiz olarak ülkesine giren bir şahıs hakkında
geri kabul için bildirimde bulunursa, Dışişleri Komisyonu Başkanımızın ifadesine göre, bu konu
bizde kurulacak bir komisyonda görüşülecektir. Peki, komisyon bunu yani geri kabulü reddederse
durum ne olacaktır, açıklar mısınız Sayın Bakanım.

İkinci soru: Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın ikamet koşullarında bir
değişiklik bahane edilerek vatandaşımızın Türkiye’ye iadesi istenebilecektir. Türk vatandaşları için
çok büyük tehlikesi olan bu durum, anlaşmanın hangi hükmüyle bertaraf edilmektedir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Akar…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Bakan, Komisyon Başkanı yanınızda olduğu için sorulara
cevap vereceğinizi düşünüyorum.

Şimdi, öve öve bitiremediği bir dış politikadan bahsetti on iki yıllık iktidarları döneminde.
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1) Avrupa Birliğinde şu anda kaç ülke vardır? Merak ettiğim için soruyorum.

2) İktidarınız döneminde Avrupa Birliğine girilmiş midir? Eğer girilmemiş ise Kızılay’da gündüz
vakti patlatılan havai fişekler neyi ifade ediyor?

3) Bizimle birlikte fasıl açılmasına karar verilen ülkeler Avrupa Birliğine girmiş midir?

4) Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği dışındaki Avrupa ülkelerinden hangilerinden vize kalkmıştır?

5) Pasaportta devrim yaptığınızda, daha önce Türk pasaportu taşımaktan utandığınızı ifade eden
bir Komisyon Başkanısınız. Acaba hangi ülkeler bugün Türkiye’yle birlikte biyometrik pasaportu
kullanmaktadır? Türkiye buna kaçıncı sırada geçmiştir? Kaç ülke kullanmaktadır?

6) Türkiye Avrupa Birliğine girdi de biz mi bunu fark edemedik?

7) Avrupa ve…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bayraktutan…

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Aslında bugün özel bir gün, Balyoz’a ilişkin kararlar açıklandı; bu açıdan çok sevindirici bir
durum var. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı yürekten kutluyorum ama sadece bu karar yeterli
değildir, Balyoz’un sonuçlarının ortadan kaldırılması açısından bu haksız tutuklamaları veren
hâkimlerin de inşallah yargılandığı günleri göreceğiz, bu kumpası yapanların. Önce onu temenni
ediyorum buradan.

Hemen arkasından da elimde bir trafik ceza tutanağı var. İyi tanıdığım bir dostumun kızına -40
kilo gelmiyor- trafik idari para cezası kesilmiş. 31 Mayısta Gezi olayları yıl dönümü nedeniyle
Eskişehir’de yolu kapattığı iddia edilerek kendisine 356 TL ceza kesiliyor. Yani bu ceza tutanağının
altında imzası olan polis memurunu kutluyorum. Bu tutanağın tanziminde katkısı olan Eskişehir
Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkililerini de kutluyorum. Nasıl böyle bir tutanak tutmuşlar, bu 40
kiloluk çocuk bu yolu nasıl kesmiş? Bu vicdansızlığı nasıl yapmışalar? Yani, bu olacak bir şey değil.
Yani, siyasiler, Başbakan…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Acar…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Bakan, ölümden doksan dokuz yıl sonra taziyede bulunulur
mu? 1915’in, önümüzdeki yıl, 2015’te 100’üncü yılına gireceğiz. Şimdi, neden buraya bir taziyeyle
girdik? Sayın Başbakan taziye dileyerek ne yapmak istiyor? Bizim 4 tane anlaşmamız var, uluslararası
anlaşma: Gümrü Anlaşması, Moskova Anlaşması, Kars Anlaşması, Lozan Anlaşması. Bunlarla artık
Ermenistan’ın bizden toprak ve tazminat talebi olmadığı kesinlikle karara bağlanmıştır. Şimdi, bu
taziyeyle, Sayın Başbakanın taziyesiyle biz bunlardan doğan haklarımızdan vaz mı geçmeye başladık,
yavaş yavaş o yola doğru mu gidiyoruz? Bunun cevabını bekliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Halaçoğlu…
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YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Dün AYM’nin aldığı karar doğrultusunda Engin Alan Milletvekilimiz bugün tahliye
edilmektedir. Biraz sonra kendisini alacağız. İnşallah, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet
Meclisinde yerini alacaktır. Onurla ülkesine, milletine hizmet etmiş bir kişinin bu kadar içeride
tutulmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin teveccühüyle yerini alması
muhakkak ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin de onuru olacaktır. Bundan dolayı hem kendisine
geçmiş olsun diyorum hem de hayırlı olsun diyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Elitaş…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Dün hukuk tarihinde iki önemli olayı yaşadık: Birincisi, 12 Eylül askerî darbesini yapan, hayatta
olan iki generalle ilgili müebbet hapse karar verilmesi. İkincisi de dün Anayasa Mahkemesinin aldığı
karar doğrultusunda seçilmiş milletvekilinin bireysel başvuru hakkını kullanarak tahliye edilmesi.
Ki, herhâlde yarın, öbür gün veya önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine gelip yemin
etme imkânı bulacak.

12 Eylül 2010 tarihinde biz bu Anayasa değişikliğini yaparken şu duvarların dili olsa, konuşsa,
dile getirse ve o gün büyük bir güçle, büyük bir inançla bu Anayasa değişikliğinin 12 Eylül
darbecilerini yargılamayacağı, kendi önergelerinin işe yaradığı ve bizim önergemiz kabul
edilmediğinden dolayı 12 Eylül darbecilerinin yargılanmayacağı şeklinde ifadede bulunanlar herhâlde
şu anda ne kadar büyük… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) –…yanılgı içerisinde olduklarını görecektir. Herhâlde Sayın Alan
da bu kürsüde yüzde 58’e teşekkür edecektir diye ümit ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ne ilgisi var ya?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sen anlamazsın. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;
öncelikle Sayın Engin Alan’ın inşallah bugün itibarıyla tahliyesi ve sonra da Türkiye Büyük Millet
Meclisinde yemin ederek göreve başlaması millî irade adına bizi de mutlu edecektir. 

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Nasıl helalleşeceksiniz?

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Ben şimdiden gerek Milliyetçi
Hareket Partisi Grubu adına gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî irade adına geç de olsa
hayırlı olsun diyorum. Öncelikle onu ifade etmek isterim. 

Tabii, ikincisi, Sayın Genç’in “Konuyla ilgili bakan yok...” Tabii, öyle bir sistem olursa konuyla
ilgili vekillerin soru sorması gibi bir ayrıcalık da gerekir ama konuyla ilgim, en azından kaçak sınır
geçmiş bir milletvekili, bir bakan olarak buradayım, göçü, olayın ne olduğunu bire bir yaşayan, bilen
bir kişi olarak.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ahmet nerede, nerede geziyor?
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SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Şimdi, Sayın Genç, bu anlamda, bu
hadiselerin hangi sorunları, hangi sıkıntıları getirdiğini veya hangi sorunları ve sıkıntıları da
çözdüğünü bizim tarihimiz ve bizim ülkemiz, bizim milletimiz bilir. Ama, bu yasayla ilgili de
özellikle Avrupa Birliği sürecinde, ülkemizin bu süreçle ilgili dinamiklerine önümüzdeki üç-üç buçuk
yıl içinde vize muafiyeti konusuyla paralel yürüyecek bu anlaşmanın, inanıyorum ki hem ülkemiz
adına hem de süreçteki dinamikler adına doğru katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. 

2013 yılında Edirne sınırında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 16.383, 2014 yılı Mayıs ayına
kadar yakalanan göçmen sayısı da 5.127’dir. Yine, son beş yılda, 2009 ve 2013 yıllarında, Türkiye’de
48.300 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 2013 yılında Edirne’de yakalananların uyrukları, sıralamaya
göre, öncelik sıralamasına göre, ilk 5 sırada olan ülke; Suriye, Myanmar, Filistin, Afganistan, Eritre
olarak kayıtlara yansımıştır. Yine, Yunanistan ve Bulgaristan sınır güvenlik birimleri tarafından
yakalanan yasa dışı göçmen sayısı yüzde 35 oranında azalmıştır, 2011-2012 rakamı, daha doğrusu
2011-2012’de yüzde 35’lik bir azalma görülmektedir. 

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Kaç kişi Sayın Bakan? Sayıyı sorduk biz.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Diğer rakamları sayı olarak verdim,
bunu oran olarak, 2011-2012’yi de oran olarak verdim ama 2013 yılındaki düzensiz göç 16.383;
2014’ün Mayısına kadar olan 5.127 ama 2011, 2012 rakamlarını da size yazılı olarak bildiririz. 

2002 yılında vatandaşlarımız 42 ülkeye vizesiz seyahat yapabilmekteyken bugün 70 ülkeye
vizesiz seyahat yapabilmektedirler. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hangi ülkeler diye sordum Sayın Bakan, ben sayıyı biliyorum,
hangi ülkelere yapıldı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Yazılı olarak cevap verecek.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Yazılı olarak size gönderelim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Papua Yeni Gine var mı içinde, onu merak ediyorum.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Efendim?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Papua Yeni Gine var mı içinde?

İHSAN ŞENER (Ordu) - Böyle bir usul yok…

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Evet, size inşallah yazılı olarak
göndereyim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Yunanistan ve Bulgaristan sınır
güvenlik birimleri tarafından yakalanan yasa dışı… 

Hâlen 13 ülkeyle geri kabul anlaşmamız bulunmakta, bunlar: Suriye, Yunanistan, Kırgızistan,
Romanya, Ukrayna, Pakistan, Rusya Federasyonu, Nijerya, Bosna-Hersek, Yemen, Moldova, Belarus
ve Karadağ. Geri kabul anlaşması 2003 yılından beri müzakere ediliyor, anlaşmanın şimdi
imzalanmasının nedeni, müzakerenin uzun sürmesi ve karşılığında vize muafiyeti sürecine
başlanmasının garanti altına alınmasıdır. Geri kabul anlaşması, AB ülkelerinde yasa dışı statüdeki
Türk vatandaşlarımızın mevcut durumlarını değiştirmeyecektir. Zira, yasa dışı durumda olan Türk
vatandaşlarını üye ülkeler zaten her zaman sınır dışı edebiliyorlar. Bu anlaşma tek başına bir metin
değil; geri kabul anlaşması, vize muafiyeti süreci yol haritası, mali yardım vesaireyle birlikte bir
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sistem kurgulamaktadır. Bu sistem bir yandan da ülkemize kaçak giriş yapan üçüncü ülke
vatandaşlarına karşı sınır güvenliğini güçlendirmeyi de amaçlamaktadır. Üç yıl sonra güçlendirilmiş
sınır güvenliği, sınırlarımızdan giriş yapan üçüncü ülke vatandaşı sayısını ciddi oranda düşürecektir.

Geri kabul anlaşması, AB ülkelerinde yasal olarak ikamet eden veya çalışan vatandaşlarımızı
hiçbir şekilde etkilemeyecek, geri kabul anlaşmasının ilgili maddeleri bu ülkelerde yasa dışı bulunan
vatandaşlarımızı etkilemeyecek… 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Doğru değil Sayın Bakan!
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Anayasa’nın 23’üncü maddesi

gereği, tüm vatandaşlarımız yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz; mevcut durumda hiçbir
değişiklik olmayacaktır.

CELAL DİNÇER (İstanbul) – Madde 2/3’te böyle demiyor. 
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Geri kabule ilişkin, geri kabul

anlaşması madde 4’te üçüncü ülke vatandaşlarının geri kabulüne ilişkin usul açıkça düzenlenmektedir.
Geri kabulün vuku bulması için gerekli belgelerin listesi de anlaşma ekinde, 3 ve 4’üncü eklerde
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu belgelere dayanarak geri kabul kararı verme bu ülkenin
takdirindedir.

Evet, değerli arkadaşlar, diğer cevapsız kalanları da yazılı olarak bildireceğim. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü üzerindeki…
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, daha vakit var.
BAŞKAN – Vakit var ama sisteme giren olmadı sayın milletvekilleri, burada ekrana bakıyoruz

biz.
Sayın Acar, buyurun.
GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Bakanım, biraz önce sorduğum soruya ek olarak bir konuyu

da sormak istiyorum.
Burada, Başbakanlığımızın resmî kayıtlarında isim isim yazılı bulunan 514 bin Müslüman Türk

öldürülmüştür Ermeni çeteleri tarafından. Bu 514 bin Türk için bize herhangi bir taziyede bulunulmuş
mudur? Bulunulmadıysa biz neden onlara taziyede bulunuyoruz? Bunun cevabını arıyorum,
lütfederseniz memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, buyurun.
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Değerli arkadaşlar, tabii, Türkiye

Cumhuriyeti Hükûmeti, bize tarihte yapılanlarla ilgili gerekli dinamiklerini, duyarlılığını göstermeye
devam edecektir ama bu anlamda bizim taziye diliyor olmamız, bizim diğer vatandaşlarımızın ve
bizim soydaşlarımızın katledildiğinin görmezlikten gelinmesi anlamına da gelmez.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler de tamamlanmıştır.
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III.- YOKLAMA
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN - Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ancak yoklama talebi var, yerine
getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Akar, Sayın Loğoğlu, Sayın Dinçer, Sayın Acar, Sayın Sarıbaş, Sayın
Özgündüz, Sayın Genç, Sayın Gümüş, Sayın Bayraktutan, Sayın Öner, Sayın Bilgehan, Sayın Kaleli,
Sayın Danışoğlu, Sayın Güven, Sayın Özkes, Sayın Şeker, Sayın Aldan, Sayın Korutürk ve Sayın
Oyan. 

Üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.02
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ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.16

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Dilek YÜKSEL (Tokat)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106’ncı Birleşiminin
Üçüncü Oturumunu açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – 554 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın maddelerine geçilmesinden önce yapılan
yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yeniden elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı olmadığından,
alınan karar gereğince, özel gündemde yer alan 381 ve 489 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu
raporları ile sözlü sorular ve kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla
görüşmek için 24 Haziran 2014 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.20 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında adı
geçen bir işadamının 2013 vergi rekortmenleri listesinde yer almamasına,

2013 vergi rekortmenleri listesinde olan ve adlarının açıklanmasını istemeyen ilk iki kişiye,

İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/43680), (7/43681)
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2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Bakanlığa ait resmî taşıtlar ile kullanılan kiralık araçlara
ve Taşıt Kanunu'na aykırı kullanımdan dolayı hakkında işlem yapılan sürücülere ilişkin sorusu ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/43795)
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3.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Bakanlığa ait resmî taşıtlar ile kullanılan kiralık araçlara
ve Taşıt Kanunu'na aykırı kullanımdan dolayı hakkında işlem yapılan sürücülere ilişkin sorusu ve
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/43819)
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4.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Çay Kanun Tasarısı hazırlanırken görüş
alınan üretici kuruluşlara,

- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, elektrik borcu olan çiftçilerin tarımsal
desteklemelerden faydalandırılmamasına,

- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, tarımsal ürün ithalatına,

- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, kuraklığa karşı alınan önlemlere,

- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Iğdır'da yaşanan selde küçükbaş hayvanları telef olan
vatandaşlara,

- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kuraklıktan kaynaklanan hasarların tespitine,

Çay üretiminin desteklenmesine,

Kuraklık nedeniyle tarımda yaşanan sorunlara ve mağdur çiftçilerin borçlarına,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014 yılında meydana gelen don olaylarına ve
etkilerine,

- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, zeytinyağı tüketiminin ve ihracatının artırılmasına
dair çalışmalara,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sürü yönetimi kurslarına ve sertifika alan çoban
sayısının artırılması için yapılan çalışmalara,

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Sarıçam Deresi’nde meydana gelen balık ölümlerine,

- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, buğday üretimine ve ithalatına,

- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Mera Fonunun kullanımına ve Balıkesir'in
Fondan aldığı paya,

- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, mera alanlarının daralmasının hayvancılığa olan
etkilerine,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/44029),
(7/44030), (7/44031), (7/44032), (7/44033), (7/44034), (7/44035), (7/44036), (7/44037), (7/44038),
(7/44039), (7/44040), (7/44041), (7/44042), (7/44043)
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TBMM B: 106 19 . 6 . 2014
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171–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014
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172–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 319 –

173–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 320 –

174–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014
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175–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 322 –

176–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 323 –

177–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 324 –

178–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 325 –

179–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 326 –

180–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 327 –

181–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 328 –

182–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 329 –

183–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 330 –

184–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 331 –

185–186

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 332 –

187–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 333 –

188–189

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 334 –

190–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014

5.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak'ın, yeni KDV uygulamasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/44109)



– 335 –

191–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 336 –

192–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



– 337 –

193–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014

6.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, vergi rekortmenleri listesinde yer almayan isimlere ilişkin
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/44533)



– 338 –

194–

TBMM B: 106 19 . 6 . 2014



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

DÖNEM: 24   YASAMA YILI: 4

106 NCI BÝR LEÞÝM
19 HAZİRAN 2014 PERŞEMBE

SAAT: 14.00

KISIMLAR

1

2

3

4

5

6

7

8



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin
başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin
her gün yapılması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

2.- 287 ve 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi,

287 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün
Geçici Madde 1 ve 2 dahil olmak üzere 8 ila 13 üncü maddelerden,

280 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün
9 uncu maddeye bağlı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Geçici Madde 1 dahil olmak üzere
8 ila 11 inci maddelerden,

oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 19/6/2012 tarihli 121 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİLERİ

1.- 156 Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük
Teklifinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila
9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 10 ila 18 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 31/1/2012 tarihli 58 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

2.- 240 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 dahil
olmak üzere 10 ila 16 ncı maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30/10/2012 tarihli 13 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

3.- 297 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ilâ 20 nci maddelerden, ikinci bölümünün 21 ilâ 41 inci maddelerden,
üçüncü bölümünün çerçeve 55 inci maddeye bağlı Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler ile Geçici 1 inci madde
dahil olmak üzere 42 ilâ 59 uncu maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 16/1/2013 tarihli 53 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

4.- 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi;  birinci bölümünün 6 ncı maddeye bağlı Ek 2 ve Ek 3 üncü maddeler dahil olmak üzere
1 ila 6 ncı maddelerden, ikinci bölümünün 7 ila 11 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30/10/2013 tarihli 10 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)

5.- 521 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi;
birinci bölümünün 1 ila 8 inci maddelerden, ikinci bölümünün 9 ila 16 ncı maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 2/1/2014 tarihli 42 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)



6.- Genel Kurulun;
24 Haziran 2014 Salı günkü Birleşiminde 1 saat Sözlü Soruların görüşülmesini müteakip diğer

denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen
Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,

25 Haziran 2014 Çarşamba günkü Birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesi,
24 Haziran 2014 Salı günkü Birleşiminde 15.00 - 21.00 saatleri arasında,
19, 25 ve 26 Haziran 2014 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14.00 - 21.00 saatleri

arasında çalışmalarını sürdürmesi,
381 ve 489 Sıra Sayılı Meclis Araştırması Komisyonu raporlarının 29 Mayıs 2014 Perşembe günkü

Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının sırasıyla 1’inci ve 2’nci sıralarına alınması, 
önerilmiştir.
(Genel Kurulun 22/5/2014 tarihli 92 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
7.- Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında bulunan ve görüşmelerinin 29/5/2014

Perşembe günkü Birleşimde yapılması kararlaştırılan 381 ve 489 Sıra Sayılı Meclis Araştırması Komisyonu
raporlarının görüşmelerinin, Genel Kurulun 24 Haziran 2014 Salı günkü Birleşiminde yapılması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 3/6/2014 tarihli 96 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.)
8.- Genel Kurulun;
19 Haziran 2014 Perşembe günkü Birleşiminde 420 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına kadar olan  işlerin

görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,
Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00’te günlük programların tamamlanamaması halinde

günlük programların tamamlanmasına kadar,
çalışmalarına devam etmesi önerilmiştir.
(Genel Kurulun 12/6/2014 tarihli 102 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI

* Adalet Komisyonu 
19.6.2014 Perşembe - Saat: 10.30

* Meclis Araştırması Komisyonu
(Manisa Soma’daki Maden Kazaları)

19.6.2014 Perşembe - Saat: 11.00, 14.30

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
19.6.2014 Perşembe - Saat: 12.00



TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜN DEMÝ

106 NCI BÝRLEÞÝM            19 HAZİRAN 2014 PERŞEMBE            SA AT : 14.00
                                                                                                                                                     

1 _ BAÞKAN LIÐIN GE NEL KU RU LA SU NUÞLA RI

                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                      

2 _ ÖZEL GÜN DEM DE YER ALA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                                   

1.- (S. Sayısı: 381) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın;

Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 21 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 20

Milletvekilinin; Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 20 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve

27 Milletvekilinin; Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 27 Milletvekilinin ve Eskişehir Milletvekili

Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin; Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile

İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin

Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu

Raporu (10/108, 155, 156, 157, 158, 159, 160) (Dağıtma Tarihi: 30.1.2013) (Görüşme günü: 24.6.2014)

2.- (S. Sayısı: 489) İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen ve 25 Milletvekilinin; MHP Grubu adına

Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul

Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 Milletvekilinin; AK PARTİ Grubu adına Grup Başkanvekilleri

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur

Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 135

Milletvekilinin; Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin ve BDP Grubu adına Grup

Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Haberleşme

Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin

Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması

Komisyonu Raporu (10/74, 471, 472, 473, 474, 475) (Dağıtma Tarihi: 1.10.2013) (Görüşme günü: 24.6.2014)

                                                                                                                                                     

3 _ SEÇİM

                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                     

4 _ OY LA MA SI YA PI LA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                                      

      �       

                                                                                                                                                     

5 _ MECLÝS SO RUÞTUR MA SI RA POR LA RI

                                                                                                                                                                                   

      �       

                                                                                                                                                                                 

6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS

ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

                                                                                                                                                                                   

      �       

                                                                                                                                                                               

7 _ SÖZLÜ SORULAR
                                                                                                                                                                                   

      �       

                                                                                                                                                                                 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

106 NCI BİRLEŞİM 
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1. - (S. Sayısı: 156) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe 
Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili 
Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (Dağıtma tarihi: 31.1.2012) (*) (**) 

2. -  (S. Sayısı: 287) Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile 
Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (Dağıtma tarihi: 18.6.2012) (*) (**) 

3. -  (S. Sayısı: 90) Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/410) (Dağıtma tarihi: 8.12.2011) (X) 

4. - (S. Sayısı: 554) Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden 
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/876) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

5. - (S. Sayısı: 163) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve 
Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/428) (Dağıtma tarihi: 9.2.2012) (X) 

6. - (S. Sayısı: 10) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

7. - (S. Sayısı: 244) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Kamu 
Yönetimi ve Kamu Personel Sisteminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/525) (Dağıtma tarihi: 21.5.2012) (X) 

8. - (S. Sayısı: 335)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/663) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

9. - (S. Sayısı: 590) Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Mehmet Hilal Kaplan’ın; 22/05/2003 
Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/1210) (Dağıtma tarihi: 27.5.2014) 

10. - (S. Sayısı: 89) Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/397) (Dağıtma tarihi: 8.12.2011) (X) 

11. -  (S. Sayısı: 104) Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının 
Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması 
Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/333)  
(Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (*) (X) 

12. - (S. Sayısı: 462) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge 
Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (Dağıtma tarihi: 24.5.2013) (X) 

13. - (S. Sayısı: 440) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/736) (Dağıtma tarihi: 25.3.2013) (X) 
                                                 
(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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14. - (S. Sayısı: 447) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

15. - (S. Sayısı: 267) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/496) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

16. - (S. Sayısı: 420) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv 
Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (Dağıtma tarihi: 21.2.2013) (X) 

17. - (S. Sayısı: 202) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/318) (Dağıtma tarihi: 29.3.2012) (X) 

18. -  (S. Sayısı: 120) 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin 
Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/329) (Dağıtma tarihi: 10.1.2012) (X) 

19. -  (S. Sayısı: 121) 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında 
Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/460) (Dağıtma tarihi: 10.1.2012) (X) 

20. -  (S. Sayısı: 58) Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

21. -  (S. Sayısı: 140) 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) 
(b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/438) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

22. - (S. Sayısı: 521) Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/865) (Dağıtma tarihi: 27.12.2013) (**) 

23. - (S. Sayısı: 432) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

24. - (S. Sayısı: 495) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/802) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

25. -  (S. Sayısı: 383) Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek 
Protokol ve Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/647) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

26. - (S. Sayısı: 146) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/351) 
(Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

27. - (S. Sayısı: 455) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) 
(Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

28. - (S. Sayısı: 63) Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) 
(Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

29. - (S. Sayısı: 377) Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (Dağıtma tarihi: 3.1.2012) (X) 
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30. -  (S. Sayısı: 471) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında 
Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/776) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

31. - (S. Sayısı: 162) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge 
Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/392) (Dağıtma tarihi: 9.2.2012) (X) 

32. -  (S. Sayısı: 375) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

33. - (S. Sayısı: 403) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İç Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/720) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

34. - (S. Sayısı: 281) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik 
ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/341) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

35. - (S. Sayısı: 316) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Mali Cumhuriyeti 
Savunma ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı 
Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/285) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

36. - (S. Sayısı: 56) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çevre ve 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/385) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

37. - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/713) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

38. - (S. Sayısı: 497) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür ve Sanat Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

39. - (S. Sayısı: 483) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/783) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

40. - (S. Sayısı: 188) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/458) (Dağıtma tarihi: 
14.3.2012) (X) 

41. - (S. Sayısı: 160) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/421) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

42. - (S. Sayısı: 31) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/391) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

43. - (S. Sayısı: 456) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/760) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

44. - (S. Sayısı: 159) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/386) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 
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45. - (S. Sayısı: 187) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/371) (Dağıtma tarihi: 14.3.2012) (X) 

46. - (S. Sayısı: 418) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/655) (Dağıtma tarihi: 
21.2.2013) (X) 

47. - (S. Sayısı: 157) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

48. -  (S. Sayısı: 158) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/349) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

49. - (S. Sayısı: 20) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 
Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

50. - (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/716) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

51. - (S. Sayısı: 477) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/774) (Dağıtma tarihi: 2.7.2013) (**) (X) 

52. - (S. Sayısı: 288) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile 
Dışişleri Komisyonu Raporları (1/416) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

53. - (S. Sayısı: 212) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/348) (Dağıtma tarihi: 2.4.2012) (X) 

54. - (S. Sayısı: 54) Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/292) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

55. - (S. Sayısı: 422) Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve 
Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/731) (Dağıtma tarihi: 26.2.2013) (X) 

56. - (S. Sayısı: 175) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 2010-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/529) (Dağıtma tarihi: 1.3.2012) (X) 

57. - (S. Sayısı: 116)  Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/307) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X) 

58. - (S. Sayısı: 290) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kalkınma İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

59. - (S. Sayısı: 227) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/591) (Dağıtma tarihi: 20.4.2012) (X) 

60. - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 
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61. - (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/755) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

62. - (S. Sayısı: 252) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sürücü 
Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/574) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

63. -  (S. Sayısı: 419) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/692) (Dağıtma tarihi: 21.2.2013) (X) 

64. - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/727) 
(Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

65. - (S. Sayısı: 166) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/352) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

66. - (S. Sayısı: 182) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/331) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 

67. - (S. Sayısı: 126) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

68. - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/723) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

69. - (S. Sayısı: 297) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile Çevre 
Komisyonu Raporu (1/627) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (**) 

70. - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) 
(Dağıtma tarihi: 27.11.2012) (X) 

71. - (S. Sayısı: 351) Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadenizdeki Deniz 
Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/704) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 

72. - (S. Sayısı: 386) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin 
Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/686) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

73. - (S. Sayısı: 324) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/560) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

74. - (S. Sayısı: 354) Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/691) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2012) (X) 

75. - (S. Sayısı: 51) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/430) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 
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76. - (S. Sayısı: 62) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan 
Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği 
Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/474) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

77. - (S. Sayısı: 433) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/738) (Dağıtma tarihi: 6.3.2013) (X) 

78. - (S. Sayısı: 340) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (Dağıtma tarihi: 9.11.2012) (X) 

79. - (S. Sayısı: 308) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/617) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

80. - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/718) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

81. - (S. Sayısı: 254) Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

82. - (S. Sayısı: 256) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/593) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

83. - (S. Sayısı: 425) Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin 
Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/740) (Dağıtma tarihi: 26.2.2013) (X) 

84. - (S. Sayısı: 253) Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında 
Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/575) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

85. - (S. Sayısı: 183) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli 
Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/343) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 

86. -  (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Eğitim 
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/678) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

87. - (S. Sayısı: 268) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar 
Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici 
Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

88. - (S. Sayısı: 283) Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında 
Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde 
Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

89. - (S. Sayısı: 240) Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (Dağıtma tarihi: 15.5.2012) (**) 

90. - (S. Sayısı: 170) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/413) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 
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91. - (S. Sayısı: 344) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/657) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 

92. - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/659) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 

93. - (S. Sayısı: 352) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi 
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/654) (Dağıtma tarihi: 23.11.2012) (X) 

94. -  (S. Sayısı: 305) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

95. -  (S. Sayısı: 307) Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap 
Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/610) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

96. -  (S. Sayısı: 282) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/354) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

97. -  (S. Sayısı: 19) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan 
Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi 
Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

98. -  (S. Sayısı: 73) Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/337) 
(Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

99. - (S. Sayısı: 75) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve 
Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/394) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

100. - (S. Sayısı: 109) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/382) (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

101. -  (S. Sayısı: 115) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/281) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X) 

102. -  (S. Sayısı: 3) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/379)  (Dağıtma tarihi: 7.10.2011) (X) 

103. -  (S. Sayısı: 4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/381) (Dağıtma tarihi: 7.10.2011) (X) 

104. -  (S. Sayısı: 123) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

105. -  (S. Sayısı: 142) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/319) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

106. -  (S. Sayısı: 143) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet 
Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 
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107. -  (S. Sayısı: 145) Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/502) (Dağıtma tarihi: 
20.1.2012) (X) 

108. -  (S. Sayısı: 168) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci 
Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/312) 
(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

109. -  (S. Sayısı: 280) Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile İçişleri Komisyonu 
Raporları (1/584) (Dağıtma tarihi: 15.6.2012) (**)   

110. -  (S. Sayısı: 45) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/409) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

111. -  (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni Sınır Kapıları Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

112. -  (S. Sayısı: 43) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin Değerlendirilmesine 
Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

113. -  (S. Sayısı: 46) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye'de Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/420) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

114. - (S. Sayısı: 52) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre 
Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/431) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

115. -  (S. Sayısı: 53) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/436) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

116. -  (S. Sayısı: 60) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan 
Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında İşbirliğine Dair 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/340) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

117. -  (S. Sayısı: 65) Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti 
Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (1/317) 
(Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

118. -  (S. Sayısı: 66) Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/366) (Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

119. -  (S. Sayısı: 71) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası 
Tarım ve Teknoloji Merkezi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konusunda 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/315) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

120. -  (S. Sayısı: 79) Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/462) (Dağıtma tarihi: 
30.11.2011) (X) 
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121. -  (S. Sayısı: 86) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/455) (Dağıtma tarihi: 5.12.2011) (X) 

122. -  (S. Sayısı: 93) Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında 
Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/306) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

123. - (S. Sayısı: 95) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

124. -  (S. Sayısı: 96) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal 
Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/378) 
(Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

125. -  (S. Sayısı: 144) Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti 
Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

126. -  (S. Sayısı: 147) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti 
Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında  
İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri  Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/375) 
(Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

127. -  (S. Sayısı: 148) Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön 
Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/406) (Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

128. - (S. Sayısı: 151) Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen 
Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında EK-G'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/468) (Dağıtma tarihi: 26.1.2012) (X) 

129. -  (S. Sayısı: 154) Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/452) 
(Dağıtma tarihi: 27.1.2012) (X) 

130. -  (S. Sayısı: 165) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/334) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

131. -  (S. Sayısı: 167) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/356) 
(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

132. -  (S. Sayısı: 169) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/393) 
(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

133. -  (S. Sayısı: 172) Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği 
Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre 
Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/367) (Dağıtma tarihi: 28.2.2012) (X) 

134. -  (S. Sayısı: 203) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında 
Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/533) (Dağıtma tarihi: 28.3.2012) (X) 
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135. -  (S. Sayısı: 204) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya 
Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/545) (Dağıtma tarihi: 28.3.2012) (X) 

136. - (S. Sayısı: 225) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (Dağıtma tarihi: 20.4.2012) (X) 

137. -  (S. Sayısı: 234) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/531) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (X) 

138. -  (S. Sayısı: 236) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/359) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (X) 

139. - (S. Sayısı: 247) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (Dağıtma tarihi: 21.5.2012) (X) 

140. -  (S. Sayısı: 263) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su 
Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/380) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

141. -  (S. Sayısı: 264) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/383) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

142. -  (S. Sayısı: 265) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/388) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

143. -  (S. Sayısı: 269) Elektrik Dağıtım Şirketlerince Kayıp/Kaçak Kullanım Bedelinin Elektrik 
Faturalarına Haksız Olarak Yansıtıldığı ve Talep Edilmemesine Karşın Elektrik Sayaçlarının Değiştirilerek 
Bedelinin Tüketicilere Haksız Şekilde Yüklendiği İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Verdiği 2/3/2012 
Tarihli ve 6 Sayılı Kararına, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, İstanbul 
Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in 
İtirazları ve Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/4) (Dağıtma tarihi: 8.6.2012)  

144. -  (S. Sayısı: 270) Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/585) 
(Dağıtma tarihi: 8.6.2012)  

145. -  (S. Sayısı: 272) Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran 
Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/608) (Dağıtma tarihi: 14.6.2012) (X) 

146. -  (S. Sayısı: 273) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: 14.6.2012) (X) 

147. -   (S. Sayısı: 294) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

148. -   (S. Sayısı: 295) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/622) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

106 NCI BİRLEŞİM 

 
– 16 –

149. -   (S. Sayısı: 296) Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/624) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

150. -   (S. Sayısı: 314) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller 
Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında Revizyon 
İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren 
Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/5) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) 

151. -   (S. Sayısı: 317) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

152. -   (S. Sayısı: 318) Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi 
Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/321) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

153. -   (S. Sayısı: 319) Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler 
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu 
ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/339) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

154. -  (S. Sayısı: 320) Ortak Savunma Araştırma ve Teknoloji Projeleri Konulu 1 Numaralı Avrupa 
Araştırma Grubu Düzenlemesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli 
Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/387) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

155. -   (S. Sayısı: 321) Araştırma Organizasyonu, Programları ve Faaliyetleri İçin Avrupa 
Anlayışı Hakkında (EUROPA) Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

156. -   (S. Sayısı: 326) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/636) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

157. -   (S. Sayısı: 330) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/631) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

158. -   (S. Sayısı: 331) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültürel ve Eğitsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/634) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

159. -   (S. Sayısı: 341) Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/597) (Dağıtma tarihi: 14.11.2012) 

160. -   (S. Sayısı: 353) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/664) 
(Dağıtma tarihi: 21.11.2012) (X) 

161. -   (S. Sayısı: 372) Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma 
ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu; Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/661) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

162. -   (S. Sayısı: 373) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/670) 
(Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

163. -   (S. Sayısı: 374) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/677) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 
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164. -  (S. Sayısı:  378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/706) (Dağıtma tarihi: 3.1.2013) (X) 

165. -  (S. Sayısı: 382) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu ve 
Dışişleri Komisyonu Raporları (1/633) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

166. - (S. Sayısı: 387) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/702) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

167. -  (S. Sayısı: 389) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/711) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

168. -  (S. Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik 
Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri 
Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/715) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

169. -  (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Gençlik 
Faaliyetleri ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/696) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

170. -   (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

171. -   (S. Sayısı: 407) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve E-Devlet Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) 
(Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

172. -   (S. Sayısı: 408) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/726) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

173. -   (S. Sayısı: 411) Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyetinin Demiryolu 
Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile 
İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 7.2.2013) (X) 

174. -   (S. Sayısı: 412) Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/680) (Dağıtma tarihi: 7.2.2013) (X) 

175. -  (S. Sayısı: 430) İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada 
Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşmaya 
Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/729) 
(Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

176. -   (S. Sayısı: 431) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi 
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/732) 
(Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

177. -  (S. Sayısı: 438) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/712) (Dağıtma tarihi: 21.3.2013)  (X) 

178. -  (S. Sayısı: 442) Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/743) 
(Dağıtma tarihi: 26.3.2013) (X) 
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179. -  (S. Sayısı: 446) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/752) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

180. -   (S. Sayısı: 448)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Gürcistan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi 
Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/754) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

181. -  (S. Sayısı: 457) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

182. -  (S. Sayısı: 458) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore 
Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/762) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

183. -  (S. Sayısı: 461) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin 
Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeliği Kanunu Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1505, 2/695) (Dağıtma tarihi: 21.5.2013) (X) 

184. -  (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/766) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

185. - (S. Sayısı: 465) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/767) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

186. -  (S. Sayısı: 466) Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/768) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

187. -  (S. Sayısı: 468) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile 
Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim 
Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/772) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

188. -  (S. Sayısı: 472) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

189. -  (S. Sayısı: 470) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/775) (Dağıtma tarihi: 18.6.2013) (X) 

190. -  (S. Sayısı: 469) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/773) (Dağıtma tarihi: 18.6.2013) (X) 

191. - (S. Sayısı: 474) Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/756) (Dağıtma tarihi: 25.6.2013) (X) 

192. - (S. Sayısı: 484) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/784) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 
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193. - (S. Sayısı: 485) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

194. - (S. Sayısı: 486) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (Dağıtma tarihi: 1.10.2013) (X) 

195. - (S. Sayısı: 487) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi 
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (Dağıtma tarihi: 1.10.2013) (X) 

196. - (S. Sayısı: 494) Türkiye Cumhuriyetine Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı 
Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/800) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

197. - (S. Sayısı: 496) Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Deniz Balıkçılığı ve 
Kültür Balıkçılığı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/803) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

198. - (S. Sayısı: 498) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 
Balıkçılık Alanında İşbirliği Konulu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

199. - (S. Sayısı: 499) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/822) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

200. - (S. Sayısı: 500) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/799) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

201. - (S. Sayısı: 501) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu 
Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşviki İçin İşbirliğine 
Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/801) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

202. - (S. Sayısı: 502) Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Anlaşması ile Anlaşmada Düzeltme Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/807) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

203. - (S. Sayısı: 503) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/811) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

204. - (S. Sayısı: 504) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/817) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

205. -   (S. Sayısı: 508) 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin 
Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/797) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

206. -   (S. Sayısı: 509) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/809) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

207. -  (S. Sayısı: 510) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/821) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

208. -  (S. Sayısı: 511) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/823) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 
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209. -  (S. Sayısı: 512) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/831) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

210. -  (S. Sayısı: 513) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/833) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

211. -  (S. Sayısı: 514) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/857) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

212. -  (S. Sayısı: 515) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/859) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

213. -  (S. Sayısı: 516) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/841) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

214. -  (S. Sayısı: 518) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/846) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

215. -   (S. Sayısı: 519) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri 
Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/849) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

216. -  (S. Sayısı: 525) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tayland Krallık Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

217. -  (S. Sayısı: 526) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Askeri 
Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/814) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

218. -  (S. Sayısı: 527) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/835) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

219. -  (S. Sayısı: 528) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/840) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

220. -  (S. Sayısı: 529) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/852) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

221. -  (S. Sayısı: 530) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/856) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

222. -  (S. Sayısı: 535) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Eğitim ve Mesleki Eğitim Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/808) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 

223. -  (S. Sayısı: 537) Uzak Pazarlardan Turist Çekilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 

224. -  (S. Sayısı: 539) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/810) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

225. -  (S. Sayısı: 540) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/813) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

106 NCI BİRLEŞİM 

 
– 21 –

226. -  (S. Sayısı: 541) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda 
Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/815) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

227. -  (S. Sayısı: 542) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/824) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

228. -  (S. Sayısı: 543) Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin 
Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/838) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

229. -  (S. Sayısı: 544) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

230. -  (S. Sayısı: 545) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/847) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

231. -  (S. Sayısı: 547) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/826) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

232. -  (S. Sayısı: 549) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/836) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

233. -  (S. Sayısı: 550)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/837) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

234. -   (S. Sayısı: 551) Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/844) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

235. -  (S. Sayısı: 552) Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/860) (Dağıtma tarihi: 
20.2.2014) (X) 

236. -  (S. Sayısı: 553) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/861) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

237. -  (S. Sayısı: 556) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında 
Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014 (X) 

238. -  (S. Sayısı: 557) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/854) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

239. -  (S. Sayısı: 558) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Kullanımı ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/863) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

240. - (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/829) (Dağıtma tarihi: 21.2.2014) (X) 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

106 NCI BİRLEŞİM 

 
– 22 –

241. - (S. Sayısı: 555) 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan 
Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/839) (Dağıtma tarihi: 21.2.2014) (X) 

242. -  (S. Sayısı: 565) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında 
Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/806) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

243. -  (S. Sayısı: 566) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/858) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014)  

244. -  (S. Sayısı: 567) Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/868) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

245. -  (S. Sayısı: 568)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 
Türkiye Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları ile Ukrayna Limanları Arasında Uluslararası 
Doğrudan Yük Demiryolu Feri Hizmetinde Yük Taşımacılığına İlişkin Kurallar ve Ekleri ile Yük 
Vagonlarının İşletiminin Organizasyonuna İlişkin Kuralların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/871) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

246. -  (S. Sayısı: 569) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Türkmenistandan Türkiye Cumhuriyetine Doğalgaz Sevk Edilmesi Konusunda İşbirliğine Dair 
Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/878) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

247. -  (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Madenler 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

248. -  (S. Sayısı: 572) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/828) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

249. -  (S. Sayısı: 573) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

250. -  (S. Sayısı: 574) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/845) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

251. -  (S. Sayısı: 575) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/848) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

252. -   (S. Sayısı: 576) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Çevre Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/851) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

253. -  (S. Sayısı: 577) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/864) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

254. -   (S. Sayısı: 578) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiyede Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/879) (Dağıtma tarihi: 29.4.2014) (X) 

255. -  (S. Sayısı: 579) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/816) (Dağıtma tarihi: 27.5.2014) (X) 
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256. -  (S. Sayısı: 580) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/820) 
(Dağıtma tarihi: 27.5.2014) (X) 

257. -  (S. Sayısı: 581) Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasının Gözden Geçirilmiş Statüsüne 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) 
(Dağıtma tarihi: 27.5.2014) (X) 

258. -  (S. Sayısı: 582) Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/883) (Dağıtma tarihi: 27.5.2014) (X) 

259. -  (S. Sayısı: 583) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (Dağıtma tarihi: 27.5.2014) (X) 

260. -  (S. Sayısı: 584) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/891) (Dağıtma tarihi: 27.5.2014) (X) 

261. -  (S. Sayısı: 587) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/825) (Dağıtma tarihi: 28.5.2014) (X) 

262. -  (S. Sayısı: 588) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli 
Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/875) (Dağıtma tarihi: 28.5.2014) (X) 

263. -  (S. Sayısı: 589) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/888) (Dağıtma tarihi: 28.5.2014) (X) 

264. -  (S. Sayısı: 593) Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları 
(1/894) (Dağıtma tarihi: 10.6.2014) (X) 

265. -  (S. Sayısı: 594) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/887) 
(Dağıtma tarihi: 10.6.2014) (X) 

266. -  (S. Sayısı: 595) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/890) (Dağıtma tarihi: 10.6.2014) (X) 

267. -  (S. Sayısı: 596) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/897) (Dağıtma tarihi: 10.6.2014) (X) 

268. -  (S. Sayısı: 597) Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Üye 
Devlet Olarak Katılım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/899) (Dağıtma tarihi: 10.6.2014) (X) 
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T.C.
Baþ ba kan lýk

Ka nun lar ve Ka rar lar
Ge nel Mü dür lüðü 8/1/2013

Sayý: 31853594-101-922-103

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014

tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Ge reðini arz ede rim.
Recep Tayyip Erdoğan

Baþba kan

GEREKÇE
Geri Kabul Anlaşmaları, yasadışı yollardan başka ülkelere geçmiş kişilerin vatandaşı oldukları

veya geldikleri ülkelere düzenli, hızlı, güvenli ve insan onuruna yaraşır şekilde geri gönderilmeleri
için hukuki zemin oluşturmaktadır. Yasadışı göç üzerinde caydırıcı rol oynayan Geri Kabul
Anlaşmaları, aynı zamanda ülkeleri yasadışı göçe karşı önlem almaya teşvik eden etkin bir araçtır.

Bilindiği üzere, bulunduğu coğrafyada, dünyanın istikrarsız bölgeleriyle sınırdaş ve aynı
zamanda Avrupa Birliği’ne komşu olan ülkemiz, önemli ölçüde yasadışı göçe maruz kalmaktadır.
Türkiye’nin doğusunda yer alan ekonomik ve siyasi açıdan istikrarsız ülkelerin vatandaşları ülkemizi
Batı ülkelerine geçişte transit güzergâh olarak kullanmaktadır.

Diğer taraftan, son dönemde siyasi ilişkilerimizin stratejik boyuta eriştiği, ekonomik ve ticari
ilişkilerimizin derinlik kazandığı ve özellikle kuvvetli tarihi, kültürel ve insani bağlarımızın
bulunduğu komşu ve çevre ülkelerle vize serbestisi tesisine yönelik olarak çalışmalar başlatılmıştır.

Bu çerçevede, dost Türk ve Avrupa Birliği halkları arasında kültürel ve sosyal bağların daha
ileriye götürülmesine, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla
ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Vize Serbestisi Diyalogu 16 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/876)                                                                                                                                                

ESAS Dışişleri Komisyonu
                                                                                                                                               

TALİ Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
İçişleri Komisyonu



AB tarafından, vizesiz seyahat düzenlemesinin etkisiyle yoğunlaşacak insan hareketliliğinin
yasadışı göçe ilişkin istenmeyen sonuçlara yol açmasının engellenmesine dair 4 Mart 2003’te önerilen
ve 2005-2006 yıllarında dört tur müzakere edilen Geri Kabul Anlaşması üzerindeki görüşmelere
2009 ve 2010 yılında da teknik düzeyde devam edilmiştir. Müzakereler sonucunda 21 Haziran 2012
tarihinde paraflanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma” 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Ülkemiz üzerinden Avrupa’ya yönelik yasadışı göçle mücadele mecburiyeti Avrupa Birliğiyle
behemehal yakın işbirliği geliştirilmesini zorunlu kılmakta ve AB ile işbirliğinin yasadışı göç
trafiğinin bölgemizi etkileyen sonuçları üzerinde caydırıcı etki yapacağına inanılmaktadır. Geri Kabul
Anlaşması bu bağlamda etkin bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Sözkonusu Anlaşmanın onaylanması halinde, ülkemiz üzerinden Avrupa’ya yönelik yasadışı
göçle mücadelede Avrupa Birliği ile yakın işbirliğinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir.
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 4.2.2014
Esas No: 1/876
Karar No: 28

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza sunulan 1/876

esas numaralı “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri
Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”,
Başkanlığınızca 20.1.2014 tarihinde tali olarak Komisyonumuza havale edilmiştir.

Bilindiği üzere, Türkiye bulunduğu coğrafya gereğince önemli ölçüde yasadışı göçe maruz
kalmaktadır. Türkiye’nin doğusunda yer alan ekonomik ve siyasi açıdan istikrarsız ülkelerin
vatandaşları Türkiye’yi Batı ülkelerine geçişte transit güzergâhı olarak kullanmaktadırlar. Türkiye ve
Avrupa Birliği (AB) arasında Vize Serbestisi Diyalogu 16 Aralık 2013’te başlamış; vize serbestisinin
gerçekleşmesi halinde oluşabilecek yasadışı göç AB tarafında kaygı uyandırmış; sonuç olarak adı
geçen anlaşma 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Anlaşma ile kısaca;
- Türkiye’nin, iadeyi talep eden üye devletin ülkesine girme, ülkesinde bulunma veya ikamet

etmeye ilişkin yürürlükte olan koşulları sağlamayan veya artık sağlayamayan kişilerin Türk vatandaşı
olduğunun kanıtlanması durumunda, anlaşmada öngörülen işlemler dışında herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın kendi vatandaşını geri kabul edeceği,

- İadeyi talep eden üye devletin ülkesine girme, ülkesinde bulunma veya ikamet etmeye ilişkin
koşulları sağlamayan veya artık sağlayamayan tüm üçüncü ülke vatandaşlarının veya vatansız
kişilerin; “AB üyesi devletlerden bir tanesine doğrudan giriş için Türkiye tarafından düzenlenmiş
geçerli bir vizeye sahipse, Türkiye tarafından düzenlenmiş bir ikamet iznine sahip ise ya da Türkiye
topraklarında kaldıktan veya transit geçiş yaptıktan sonra AB üyesi devletlerin ülkesine yasadışı veya
doğrudan giriş yapmışsa” Türkiye tarafından geri kabul edileceği,

- Avrupa Birliğine üye ülkelerin de, Türkiye’de bulunan vatandaşlarını geri kabul etmekle
yükümlü olduğu,

- Geri kabulü talep eden devletin ilgili kişinin topraklarına girdiğini/bulunduğunu/oturduğunu
öğrendikten sonra azami altı aylık bir süre içerisinde geri kabul başvurusunu ilgili devletin yetkili
makamına sunması,

- Geri kabul başvurusunun, hızlandırılmış prosedür ile yapılmışsa beş iş günü içerisinde; diğer
durumlarda en fazla yirmi beş takvim günü içerisinde yazılı olarak cevaplandırılması,

- Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek, düzenli bilgi alışverişinde bulunmak ve Anlaşmanın
yeknesak uygulanmasını sağlamak amacıyla “Ortak Geri Kabul Komitesi” kurulması,

öngörülmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne

İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonun 29 Ocak
2014 tarihli 18’inci toplantısında, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu başkanlığında
görüşülmüştür. Toplantıya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile sivil
toplum kuruluşları temsilcileri katılmıştır.
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Hükümet temsilcisi, Tasarının tümü üzerinde yaptığı sunuşta özetle;

- AB Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 2003 yılından bu yana giriş ve ikamet koşulları
bakımından Avrupa ülkelerinde yasal konumda bulunmayan Türk vatandaşları ile ülkemiz üzerinden
yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine giden üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemiz tarafından geri
kabulünü kapsayan bir geri kabul anlaşması müzakere edilmeye başlandığını,

- Bu müzakereler kapsamında toplam 7 tur görüşme yapıldığını ve 2011 yılında taslak metinler
üzerinde mutabakat sağlandığını, Geri Kabul Anlaşmasının 21 Haziran 2012’de paraflandığını ve
16 Aralık 2013’te de Ankara’da imzalandığını,

- Anlaşmanın, hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği ülkelerinin kendi vatandaşları, üçüncü ülke
vatandaşları ve vatansızlarla ilgili olarak geri kabul yükümlülüklerini, usulleri, transit geçiş ve
masraflar gibi hususları düzenleyen 25 maddeden ibaret bir anlaşma olduğunu,

- Geri kabul anlaşmasının vize muafiyetiyle ilgili yapılacak düzenlemelere paralel ve eşgüdüm
hâlinde yürütülen bir anlaşma olduğunu,

- Anlaşmanın imzalandığında hemen yürürlüğe girecek kısımları olduğu gibi, bizi mükellefiyete
sokan asıl hükümlerin üç yıl sonra yürürlüğe gireceğini, dolayısıyla bu üç yıllık süre içerisinde sınır
güvenliğimiz, gümrük kapıları güvenliğimiz ve geri kabul merkezlerimize ilişkin düzenlemelerin ve
diğer ülkelerle olan ikili geri kabul anlaşmalarının yapılmasıyla bu sürecin sorunsuz olarak
geçirileceğine ve ülkemiz için önemli bir getirisi olacak olan vize muafiyetiyle paralel bir şekilde
bunun tamamlanacağına inandıklarını ve bu süreç içerisinde Avrupa Birliğinin mali kaynaklarından
da istifade edilmesinin öngörüldüğünü,

- Türkiye’nin Anlaşmayı tek taraflı fesih yetkisinin olduğunu ve Anlaşma ile paralel yürütülen
vize diyaloğu süreci ile vize kolaylığının değil, vize muafiyetinin hedeflendiğini,

ifade etmiştir.

Tasarı üzerinde söz alan Komisyon üyesi milletvekillerince;

- Kendilerine iletilen bilgi notunda yer alan pek çok hususun anlaşma metninde yer almadığını,
örneğin; Türkiye’nin başka ülkelerle imzaladığı ikili vizesiz seyahat anlaşmalarını Avrupa Birliğine
tam üye olana dek muhafaza edebileceği, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliğine vizesiz
girebilmelerinin geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girmesinden en geç üç-üç buçuk yıl sonra
başlayabileceği, sadece bize vizeyi kaldıran Avrupa Birliği ülkelerinden gelen düzensiz göçmenleri
geri kabul edeceğimiz hususlarının Anlaşmada yer almadığı,

- Türkiye üzerinden Avrupa Birliğine geçen düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye iade edilmelerinin
ancak bu kişilerin ülkemizden geçerek Avrupa Birliğine girdiklerinin tarafımızdan kabul edilmesi
durumunda olabileceği ve yargı süreci tamamlanmadan Avrupa Birliğinin bizim vatandaşlarımızı
sınır dışı edemeyeceği hususunun da Anlaşma metninde açık ve sarih olarak yazılmadığı,

- Anlaşma metninin Türkçe nüshasında bazı tercüme hataları bulunduğu, örneğin Anlaşmanın
4/1-a maddesinde geçen “giriş için” ifadesinin “girerken” şeklinde düzeltilmesi gerektiği, Bölüm
2 madde 5/3’te “Avrupa Birliğinin Geri Kabule İlişkin Yükümlülükleri, kendi vatandaşlarının geri
kabulü” başlığı altında “Mahrum bırakılmış” ibaresinden önce “vatandaşlıktan” ibaresi eklenmesi
gerektiği,
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- Yine, madde 14/2’de “Transit Geçiş İşlemleri” başlığı altındaki metinde tercüme hatası olduğu,
bu metindeki hatanın “Diğer transit geçiş devletlerindeki müteakip seyahatler ve hedef devlet
tarafından geri kabul edilmeleri temin edilirse, bir üye devlet talep ettiği takdirde Türkiye üçüncü ülke
vatandaşlarının veya vatansız kişilerin transit geçişine izin verecek ve bir üye ülke de Türkiye talep
ettiği takdirde üçüncü ülke vatandaşlarının veya vatansız kişilerin transit geçişine izin verecektir.”
şeklinde düzeltilebileceği,

- Madde 6/3’te “Üçüncü ülke vatandaşlarının geri kabul yükümlülüğü bir vize veya ikamet izni
düzenlemiş üye devlet için geçerlidir.” İfadesinin bulunduğu, bu nedenle kaçak olarak bir üye ülkeye
giren ve oradan Türkiye’ye giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının söz konusu üye ülkelerce geri
kabul edilmeyeceği, oysa aynı hakkın, Anlaşmanın 4’üncü maddesinde “Türkiye’nin Geri Kabul
Hükümlülükleri, Üçüncü Ülke Vatandaşlarının ve Vatansız Kişilerin Geri Kabulü” başlığı altında
düzenlenen hüküm uyarınca Türkiye’ye tanınmadığı,

- Anlaşmanın 7. maddesine “Geri kabulü talep edilen kişi eğer talepte bulunan devletin
mahkemelerinde itiraz ederek hukuki bir süreç başlatmışsa dava sonuçlanıncaya kadar belirtilen kişi
sınır dışı edilemez.” şeklinde bir hüküm eklenseydi mahkeme süreci devam eden Avrupa’daki
Türklerin korunabileceği, fakat bunun yapılmadığı,

- Göçmenlere, özellikle de düzensiz göçmenlere Avrupa Birliği üye ülkelerinde çok kötü
davranıldığı, bu nedenle Anlaşmada göçmenlerin insan haklarının garanti altına alınmasına ilişkin
hükümler bulunması gerektiği, bu çerçevede “İki taraf da Türkiye ile birlik arasındaki göç akımlarının
yönetiminde geri kabulü talep edilen kişilerin her türlü insan hakkını ve onlara Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi hükümlerince insanca muamele edilmesini güvence altına almayı taahhüt eder. Aksi
durumda şikâyetleri incelemek üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tam yetkili olacaktır.”
şeklinde bir ibarenin imzalanmadan önce Anlaşmaya eklenmesi gerektiği, ancak buna ilişkin bir
düzenlemenin Anlaşmada yer almadığı,

- Anlaşma metninde sadece, “Vize politikası alanında iş birliklerini güçlendirirler.” şeklinde
ortak beyanda bulunulduğu, oysa açık biçimde biz vize konusunda neler istiyorsak net biçimde
imzalanmadan önce Anlaşmaya yazılması gerektiği,

- Sayfa 30’da transit usulünde beş gün içerisinde bir kişinin geri kabulünü nedenlerini belirterek
reddedebileceğimize ilişkin bir hüküm bulunduğu, ancak bu sürenin çok yetersiz olduğu, eğer beş gün
içinde gerekçelerini belirterek itiraz etmezsek kabul etmiş sayılacağımızı,

- Anlaşmada Avrupa Birliğinin üstleneceği maliyetler konusunun açık bir şekilde değil, muğlak
ifadeler ile yer aldığını,

- Vize muafiyeti konusunun da Anlaşmada “Vize politikası alanında iş birliği” şeklinde muğlak
ibarelerle yer aldığı, tam net bir sarahatle ifade edilmediği,

- Türkiye’nin İran, Afganistan gibi üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşması imzalamadan, Avrupa
Birliği ile böyle bir anlaşma imzalamasının sorgulanması gerektiği, çünkü böyle bu durumda
Türkiye’nin, adeta bir göçmen deposu hâline gelebileceği,

- Öncelikle bu Anlaşma uyarınca Türkiye’nin yükümlülüklerinin üç yıl sonra başlayacağı,
Anlaşmanın yürürlüğünden önceki göçmenler için Türkiye’nin herhangi bir yükümlülüğünün söz
konusu olmadığı, Anlaşma kapsamında gümrük otomasyonu ve sınır kontrolü için IPA kanalıyla
Türkiye’ye önemli bir maddi yardım yapılacağı, gelişen ve bu nedenle göçmenleri cezbeden
Türkiye’nin zaten sınır kontrolü ve gümrük otomasyonunu yapması gerektiği, ancak Anlaşma ile
bunun Avrupa Birliği kanalıyla sağlanmış olacağı,
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- Özellikle buradaki önemsediğimiz hususun vize serbestiyetinin temini olduğu, yoksa bizim
açımızdan bir geri kabul anlaşması yapmanın çok fazla bir ehemmiyetinin olmadığı, bununla birlikte,
Ülkemiz üzerinden eğer gerçekten Avrupa’ya bir yasa dışı göç söz konusu ise buna engel olmamız
gerektiği, ülkelerin komşuluk haklarının da bunu gerektirdiği,

- Birleşmiş Milletler sözleşmeleri çerçevesinde bakıldığında Anlaşmanın, korumaya muhtaç
olan uluslararası mülteciler ve sığınmacılar açısından birtakım tehditler ve sorunlar içerdiği, Birleşmiş
Milletler Mülteciler Sözleşmesi’nin geri göndermeme ilkesinin dolaylı ya da doğrudan ihlal
edilmesinin söz konusu olduğu,

- Geri Kabul Anlaşmasının düzensiz göçmenlerin gecikmeksizin sınır dışı edilmesine dair
birtakım düzenlemeler içerdiğini, bunun Birleşmiş Milletler temel insan hakları sözleşmelerinden
“Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme”
uyarınca göçmen işçilere ve aile fertlerine sınır dışı edilmeden önce bulundukları ülkede birtakım
güvenceler sağlanması hükmü ile çeliştiğini,

- Türkiye’nin bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak üstleneceği maliyetin ne kadarının
Avrupa Birliği tarafından karşılanacağı ve nasıl karşılanacağına dair açık bir hükmün olmadığı,

- Anlaşmanın, Gümrük Birliği meselesinde olduğu gibi, Türkiye’nin ulusal çıkarlarına önemli
aykırılıklar taşıdığı, Avrupa Birliğine üye olmadan üyelik için olabilecek en önemli ödülün verilmiş
olduğu, dolayısıyla, üye olmadan, üstelik vizesiz dolaşım hakkını dahi almadan böyle bir şeye
girmemiz hâlinde, bu sürecin, Avrupa Birliğine üyelik sürecimizi hızlandıran değil, tam tersine
yavaşlatan, hatta olanaksızlaştıran bir sebep hâline gelebileceği,

- Ayrıca, başlayacak olan vizesiz dolaşım sürecinde Türkiye vatandaşlarına nasıl bir hak
tanınacağının belirsiz olduğu, vizesiz dolaşımdan ziyade belki de sadece vize kolaylığı sağlanacağı,
burada “Vizesiz AB” havucuyla Türkiye’nin, Avrupa Birliğinin kendi kolonyal uygulamaların bütün
beşerî atıklarını karşılayan ve onların masrafını veren, dolayısıyla müthiş bir yük altına sokulan bir
çevre ülkesi hâline getirildiği,

- Ankara Anlaşması ve Avrupa Birliğiyle olan bütün müktesebatın getirdiği vizesiz dolaşım
hakkımızın zaten var olduğu üzerinden gitmemiz gerekirken, bunu bir geri kabul anlaşmasına
bağlamamız, üstelik geri kabul anlaşmasıyla paralel gitmeyen ve eş değer olmayan bir şekilde
götürmemizin Türkiye’nin uluslararası ağırlığı açısından sakıncalı olduğu, ayrıca, vizesiz dolaşım
hakkının kapsamının muğlak olduğu, dolayısıyla, Anlaşmanın esas itibarıyla Avrupa Birliğinin
yararına çalışan bir anlaşma olduğu, 

şeklinde görüşler ifade edilmiştir.
Tasarı üzerindeki görüşmeler, tümü üzerindeki müzakerelerle sınırlı tutulmuş ve görüşmelerin

tamamlanmasının ardından uygunluk görüşümüzün esas komisyona bildirilmesi Komisyonumuzca
kararlaştırılmıştır.

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Mehmet Tekelioğlu Oğuz Oyan Ercan Candan

İzmir İzmir Zonguldak
(Muhalefet şerhi ektedir)

(Anlaşmaya uygun bulmuyorum)
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Üye Üye Üye
Aylin Nazlıaka Ayşe Eser Danışoğlu Sevim Savaşer

Ankara İstanbul İstanbul
(Muhalefet şerhi ektedir)

(Anlaşmaya uygun bulmuyorum)

Üye Üye Üye
Şafak Pavey Çiğdem Münevver Ökten Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu

İstanbul Mersin Kahramanmaraş

Üye Üye Üye
Pelin Gündeş Bakır Cem Zorlu Faruk Işık

Kayseri Konya Muş

Üye Üye Üye
Ebubekir Gizligider İlhan Yerlikaya Afif Demirkıran

Nevşehir Konya Siirt
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KARŞIOY YAZISI
16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan kısaca “Geri Kabul Anlaşması” (GKA) diye

adlandıracağımız Anlaşma, Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından aşağıda özetlediğimiz önemli
sakıncaları içermektedir:

1- AB ülkeleri arasında üyelik ilişkilerinin bir sonucu olarak imzalanan Geri Kabul Anlaşmaları,
AB’ye aday ülkeler açısından da bir üyelik perspektifiyle ve serbest dolaşım hakkını güvenceye
alarak imzalanmaktadır. Türkiye açısından ise bir tam üyelik durumu söz konusu olmaksızın, hatta
tam üyeliği dışlayan “imtiyazlı ortaklık” gibi yolların ağırlık kazandığı bir süreçte gündeme getirilmiş
olmaktadır. Bunun, tıpkı TC-AB arasındaki Gümrük Birliği (GB) düzenlemesinde olduğu gibi üyelik
sürecini hızlandıran değil AB açısından gereksiz kılan yeni bir olumsuzluk yaratmasından kaygı
duyulmaktadır. AB, böylece, Türkiye’ye üyelik konusunda bir güvence veya tarih dahi vermeden
Türkiye’den istediğini elde eder duruma gelmektedir.

Bu Anlaşma, tıpkı GB gibi, Türkiye’nin “imtiyazlı ortaklık” denilen ikinci sınıf bir statüye razı
olması anlamına gelmektedir. Türkiye’nin, üye olmadan üye ülkelerin mükellefiyetlerini yerine
getirmesi sağlandığı sürece, “tam üyelik” hayallerinden uzaklaşılmaktadır.

2- Anlaşmanın imzalanış gerekçesine göre, Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyalogu
16 Aralık 2013’te başlatılmakta ancak ‘vize serbestisinin gerçekleşmesi halinde oluşabilecek göç
AB tarafında kaygı uyandırdığı için Geri Kabul Anlaşması aynı tarihte imzalanmıştır’ denilmektedir.
Dolayısıyla AB açısından Geri Kabul’e ilişkin tüm fiziksel-örgütsel hazırlıklar derhal başlatılır ve
kesin bir takvime bağlanırken, vize serbestisi için sadece diyalog başlatılmakta ve bu diyalog için de
3 yıl artı 6 aylık bir süre öngörülmekte, üstelik bu sürenin uzatılma/ ertelenme hakkı da AB tarafına
tanınmaktadır. Bunun Türkiye’nin AB üyelik sürecinde olduğu gibi bir aldatmacaya dönüşmesi
olasılığı çok yüksektir. AB üyeliğine aday ülkelerde geri kabul anlaşmaları imzalandıktan genellikle
iki-üç yıl sonra vize serbestisi sağlanmışken, Türkiye için yüksek bir muğlaklık söz konusudur. Kaldı
ki uzun sürebilecek diyalog süreci sonunda, Türk vatandaşları için bir vizesiz dolaşım hakkı yerine
sınırlı sosyal kategoriler için kolaylaştırılmış vize uygulaması getirilmesi yani “imtiyazlı ortaklık”
statüsüne paralel tâli haklarla yetinilmesi olasılığı da düşük gözükmemektedir. Nitekim AB tarafı
“vize muafiyeti” yerine “vizede işbirliği” gibi çok muğlak bir ifadeyi seçerken, muhtemelen kendisini
bu kanala fazla angaje etmeyen ve kaçış yollarını açık tutan bir diyalog sürecini tercih ettiğini
göstermektedir.

3- Geri Kabul Anlaşması Türkiye yurttaşları için vize muafiyetiyle eşanlı olarak yürürlüğe girmiş
olsaydı bile, Türkiye’nin taraf olduğu BM Temel İnsan Hakları Sözleşmeleri açısından, BM
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme bakımından, Türkiye-AB üyelik müzakerelerini
buzdolabında tutma etkisi bakımından ortaya çıkacak sorunlara çözüm getirmeyecekti. Bu kapsamda,
GKA’nın bazı hükümleri, BM temel insan hakları sözleşmelerinden olan Tüm Göçmen İşçiler ve
Aile Fertlerinin İnsan Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin 22. Maddesiyle
çelişmektedir. Göçmen işçilere ve aile fertlerine sınır dışı edilmeden önce bulundukları ülkede bir
takım güvenceler sağlayan söz konusu Madde, GKA’nın düzensiz göçmenlerin gecikmeksizin sınır
dışı edilmelerine yönelik düzenlemeleriyle çatışmaktadır. AKP Hükümetinin, GKA ve söz konusu
BM Sözleşmesi arasındaki uyumsuzluğu giderecek adımları nasıl atacağı henüz netlik kazanmamıştır.
Nisan 2013’te kabul edilen 6458 No’lu “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun hayata
geçirilmesinde çok büyük eksiklikler varken ve yasanın 91. Maddesi gereğince “geçici koruma”
yönetmeliği bile henüz çıkmamışken hazırlıksız ve altyapısız olarak böyle bir yükümlülük altına
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girmek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni uygulamada yaşanması muhtemel çok ağır insan hakları
ihlalleri konusunda da zor durumda bırakacaktır. Türkiye’nin BM “Mültecilerin Hukuki Statüsüne
İlişkin Sözleşmesi”ne taraf olurken koyduğu ve AB standartlarıyla hali hazırda uyumsuz olan coğrafi
çekinceler ve kısıtlamalar çerçevesinde de doğusundaki ülkelerle yapması muhtemel bilateral
GKA’ların insan hakları prensip ve standartlarına aykırı olarak uygulanması ihtimali de endişe verici
bir durum yaratmaktadır.

4- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, imzaladığı Geri Kabul Anlaşmasının, geri gönderilen TC
vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının barınma ve yol masraflarının Türkiye açısından ortaya
çıkaracağı maliyetleri, Geri Kabul Merkezlerinin altyapı maliyetlerini ve diğer nakdî-aynî toplumsal
maliyetlerin dökümünü tahmini olarak dahi olsa yasa yapanların önüne getirmediği için yasa
yapıcıların eksik bilgiyle tartışmalarına ve oy kullanmalarına neden olmaktadır. Kaldı ki, Türkiye’nin
geri kabul ettiği ancak çıkış ülkesine gönderemediği/ gönderemeyeceği mültecilerin kendi işgücü
piyasamız üzerindeki bozucu etkileri (asgari ücretin altında kayıtsız çalıştırılma ve yerli işgücüne
haksız rekabet oluşturma, vb.) ve sosyal güvenlik sistemimiz üzerindeki tahmini ek maliyetleri de
yasama organının bilgisine sunulmalıydı.

5- Söz konusu Anlaşma metnine göre, Türkiye’nin kendi vatandaşlarının geri kabul yükümlülükleri
(Madde 3/1) bağlamında, “Türkiye, iadeyi talep eden üye devletin ülkesine girme, ülkesinde bulunma
ve ikamet etmeye ilişkin yürürlükte olan koşulları sağlamayan veya artık sağlayamayan kişilerin
Türk vatandaşı olduğunun kanıtlanması durumunda, anlaşmada öngörülen işlemler dışında herhangi
bir işleme gerek kalmaksızın vatandaşını geri kabul eder” hükmünün yer alması, kendi vatandaş-
larımızın haklarının bundan böyle savunulamayacağını göstermektedir. Bir AB ülkesine legal
koşullarda giren, ikamet eden ve çalışan ancak bu son koşulları artık sağlayamadığı farkedildiği anda
kapı dışarı edilme tehdidi altında kalacak olan vatandaşlarımızın kazanılmış hakları böylece bir
çırpıda Geri Kabul Anlaşması ile ellerinden alınmaktadır. Aynı durum aile bireyleri (Madde 3/2) için
de geçerlidir. TC vatandaşlığından mahrum edilmiş olanlar bile geri kabul edilecektir (Madde 3/3).

Merkezi AB ülkeleri, kriz koşullarında kamu harcamalarını sınırlamak için bugünlerde AB’nin
çevre ülkeleri vatandaşlarına kendi sosyal sigorta sistemlerini kapama/sınırlama çabası içindedir. TC
vatandaşlarını geri gönderme çabaları arkasında hem yükselen işsizlik hem de yükselen sosyal
güvenlik sistemi maliyetleri TC Hükümeti şimdi bunu hangi gerekçeyle Yasama organına kabul
ettirmeye çalışmaktadır?

Aynı durum, AB ülkelerindeki legal konumlarını artık sağlayamayan üçüncü ülke vatandaşları
veya vatansız kişiler için de geçerli olmaktadır (Madde 4). Oysa bu kişilerin başlangıçta legal olan
statülerinin değişmiş olması Türkiye’yi hiçbir biçimde bağlamamalıydı. Çünkü Türkiye, kendi
topraklarından transit geçişine izin verirken bu kişilerin bir AB ülkesine giriş koşullarını sağlamış
olmalarını dikkate almıştır; eğer bu durum sonradan değişmişse, muhatap transit ülkesi değil izni
veren ilgili AB ülkesi veya çıkış ülkesi olmalıdır. Bunu dahi Anlaşma metnine geçiremeyen TC
Hükümeti, belli ki edilgen ve güçsüz bir müzakere pozisyonu benimsemiştir.

Anlaşmanın, Türkiye’de izinsiz ikamet eden AB vatandaşlarının da ilgili AB ülkesine geri
kabulünü öngördüğü (Madde 5), dolayısıyla Anlaşmada karşılıklılık ilkesinin gözetildiği gibi bir
yaklaşım da, ne yazık ki sağlam dayanaklara sahip değildir ve bu kağıt üzerindeki “karşılıklılığın”
tarafların üstlendikleri yükümlülükleri dengeli duruma getirilmediği açıktır. AB tarafı bu Anlaşmayla
istediklerini fazlasıyla almakta, “vize muafiyeti” konusunda ise bir diyalog süreci başlatılmasıyla
yetinmektedir.
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6- Sonuç olarak, Geri Kabul Anlaşması bu ödünlerin şimdilik imzaya bağlanmış en son örneği
olarak gözükmektedir. “Vizesiz AB” siyasi promosyonuyla sunulan bu “geri kabul” mekanizması,
böyle bir duruma hukuki altyapısı ve uygulamadaki kurumları, yönetmelikleri, insan hakları
standartları ve sosyal devlet programları açısından hiçbir şekilde hazır olmayan Türkiye için ve
uluslararası itibarı için çok ağır sonuçlar doğuracaktır. Bu anlamda en ağır maliyeti de, hak ihlalleri
acısından en korunaksız, savunmasız topluluk olan göçmenler, mülteciler ödeyecektir. İçte ve dışta
zayıfladığı bir dönemde seçimleri sağ salim atlatabilmek için sahte başarı hikayelerine ihtiyaç duyan
AKP Hükümetinin de ne yazık ki kendi toplumuna tuzak kurmaya hazırlandığı; zamanı ve kapsamı
belli olmayan bir vizesiz dolaşım hikayesi üzerinden seçimlerde sahte umutlar pompalama hesabı
yaptığı anlaşılmaktadır. Uzun vadede insan haklarına saygılı bir koruma programı ve kalıcı çözümler
bile düşünülmediği için ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerin konumuyla ilgili yaşanan olumsuz
duruma bakarak, sadece kısa vadeli iç politik kazanımlar elde etmek uğruna bu defa AB ülkeleri
üzerinden geri gönderilecek göç dalgalarının hedef ülkesi konumunu kabullenmenin, vahim bir siyasi
sorumsuzluk örneği olacağı değerlendirmesi yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, TC Hükümeti ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde
imzalanan ve Bakanlar Kurulu’nca 2.1.2014 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulması kararlaştırılan
“TC ile AB Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”nın tarafımızca uygun bulunmadığını saygıyla arz ederiz.

03.02.2014
Oğuz Oyan Ayşe Eser Danışoğlu

İzmir İstanbul
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İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu 4.2.2014
Esas No: 1/876
Karar No: 15

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca, 8/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 1/876 esas numaralı “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği
Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”, Başkanlıkça 20/1/2014 tarihinde esas komisyon olarak Dışişleri
Komisyonuna, tali komisyon olarak da Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Komisyonumuza havale
edilmiştir. Komisyonumuz, 30/1/2014 tarihli 21’inci toplantısında Dışişleri, İçişleri, Avrupa Birliği,
Gümrük ve Ticaret, Milli Savunma ve Maliye bakanlıkları ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı,
Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği
ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin katılımlarıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.

Tasarının görüşmelerine geçilmeden önce, Komisyonumuzun tali komisyon olması nedeniyle
İçtüzüğün 23 üncü maddesine göre, Tasarının tümü üzerindeki Komisyon görüşlerinin esas
komisyona aktarılması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde:
Hükümet temsilcisi tarafından Anlaşmanın imzalanması süreciyle ilgili olarak sunuş konuşmasında;
- 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması’yla birlikte dış sınırlar, göç, sığınma ve suçla

mücadelede uygun tedbirleri alarak kişilerin serbest dolaşımının garanti edildiği özgürlük, güvenlik
ve adalet alanını oluşturmanın ve geliştirmenin amaçlandığı,

- Geri kabul anlaşmalarını tarafların birbirlerinin topraklarında yasa dışı olarak ikamet eden
vatandaşlarını veya kendi toprakları üzerinden diğerlerine yasa dışı olarak geçen üçüncü dünya ülke
vatandaşlarını geri kabul etme yükümlülüğü altına alan anlaşmalar olarak tanımlandığı,

- Vize, göç ve iltica konularında mevzuatın uyumlaştırılmasınm, 2001 Yılı Ulusal Programı ve
Avrupa Birliği ile Katılım Ortaklık Belgesi’ne kısa ve orta vadeli öncelikler arasında sayılarak girmiş
olan bir husus olduğu,

- Daha sonra, 2003 yılında “geri kabul anlaşması” ifadesiyle müzakerelere başlandığı,
- Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasında 2003 yılından bu yana giriş ve ikamet koşulları

bakımından Avrupa Birliği ülkelerinde yasal konumda bulunmayan Türk vatandaşları ile Türkiye
üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa Birliği ülkelerine giden üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemiz
tarafından geri kabul edilmesini kapsayan bir geri kabul anlaşmasının müzakere edilmeye başlandığı,

- Söz konusu müzakerenin uzun bir sürece tabi tutulduğu, 7 tur görüşme gerçekleştirildiği,
- Bu görüşmelerin ilkinin 2005 yılında Brüksel’de, ikincisinin 2006 yılında yine Brüksel’de,

üçüncüsünün 2006 yılında Ankara’da, dördüncüsünün 2006 yılının Aralık ayında Brüksel’de
gerçekleştirildiği,
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- 2009 yılı Haziran ayında Ankara’da Avrupa Birliği Komisyonu ile Dışişleri Bakanlığında geri
kabul anlaşması müzakerelerine zemin hazırlamak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildiği ve bir
teknik toplantı yapıldığı,

- Kasım 2009’da da Avrupa Birliği, Adalet ve İçişleri Komisyonu yetkilileri tarafından yapılan
görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği arasında resmî müzakerelerin tekrar görüşmeye açılmasına karar
verildiği, altıncı tur görüşmelerin ise Ankara’da 2010 yılında gerçekleştirildiği,

- Son tur görüşmelerin de Brüksel’de 2010 yılının Mayıs ayında gerçekleştirildiği, bu kadar
uzun bir görüşme sürecinden sonra geri kabul anlaşması müzakerelerinin 2011 yılının Ocak ayında
dengeli ve uygulanabilir bir metin üzerinde varılan mutabakatla tamamlandığı ve geri kabul
anlaşmasının son hâlinin 27 Ocak 2001 tarihinde kabul edildiği, Avrupa Birliği Konseyinin Avrupa
Komisyonuna vize muafiyetini hedefleyen süreci başlatması için yetki vermesinin Avrupa Birliği
Komisyonu tarafından onaylanması üzerine geri kabul anlaşmasının 21 Haziran 2012 tarihinde
paraflandığı ve anlaşmanın 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalandığı

ifade edilmiştir.
Sunuş konuşmasının devamında Hükümet temsilcisi tarafında;
- Anlaşmanın, hem kendi ülkemiz hem de Avrupa Birliği ülkeleri açısından kendi vatandaşları,

üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızlarla ilgili olarak geri kabul yükümlülüklerini düzenleyen, geri
kabule ilişkin usuller, transit geçiş hükümleri ve masraflar gibi hususları düzenleyen 25 maddeden
oluştuğu,

- Geri kabul anlaşması ve vize muafiyetinin paralel yürüyen iki süreç olarak belirlendiği, bu
konudaki çalışmaların da ortak olarak sürdürülmeye çalışıldığı, dolayısıyla bu anlaşma hükümlerinin
yürürlüğe gireceği üç yıllık süre içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından da hem sistem
oluşturulacağı, hem geri kabul merkezleri hazır hâle getirileceği, bir taraftan da yasa dışı olan göçün
ülkemize olan girişini engelleyecek şekilde sınır güvenliği, kapı güvenliği hususlarının tamamlanmaya
çalışılacağı,

ifade edilmiştir.
Komisyon üyeleri tarafından;
- Tasarının, yasa dışı yollardan sınırı geçmiş kişilerin vatandaşı oldukları veya geldikleri ülkelere

düzenli, hızlı, güvenli ve insan onuruna yaraşır bir şekilde geri gönderilmeleri için hukuki zemin
oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanan bir anlaşmanın
onaylanmasını içerdiği,

- Bu anlaşmanın sadece taraf ülke insanlarını değil, taraf olan bir ülkeden çıkarak diğer taraf
olan bir ülkeye giren ülke vatandaşlarını da kapsadığı,

- Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan özellikleriyle uluslararası sözleşmeler
bağlamındaki çekincelerini yansıtacak hükümlere anlaşma metninde yer verilmesi hususunda ısrarcı
olması gerektiği,

- Geri kabul anlaşmasının bazı hükümleri Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler temel
insan hakları sözleşmelerinden olan, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının
Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin 22’nci maddesiyle de çelişmekte olduğu,

- 4 Nisan 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu’nda da bazı sınırlayıcı hükümlerin olduğu, bu sınırlayıcı hükümlerin de bu
anlaşmada dikkate alınmadığı,
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- Litvanya’nın başkentinde yapılan Doğu Ortaklığı Zirvesi öncesinde alınan karar gereğince,
yakın zamanda Avrupa Birliğine girecek olan Moldova’ya dahi vizesiz seyahat, yani Schengen
kapılarını açmakta olduğu, Avrupa Birliğiyle müzakereleri sürdüren aday ülkeler arasında sadece
Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat yasağı uygulanmakta olduğu,

- Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye iade edilecek düzensiz göçmenlerin kaynak ülkelere geri
gönderilip gönderilemeyeceği hususunun bu anlaşmada belirsiz olduğu ve açıklığa kavuşturulması
gerektiği,

Türkiye’nin, Avrupa Birliğinden söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve uygulanması
aşamasında teknik ve mali destek beklemekte olduğu, söz konusu desteğin, sınırlara termal
kameraların yerleştirilmesi, göçmenlerin menşe ülkelerine gönderilmesi sürecinde tutulacakları
tesislerin kurulması ve bu tesislerde çalışacak uzmanların istihdamı gibi konularda öngörüldüğü,
ancak Avrupa Birliğinin geri kabul anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik mali yardımların oldukça
sınırlı olduğu ve söz konusu yardımların, daha çok gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler
tarafından kullanılmakta olduğu, tam üyelik müzakereleri yürüten aday ülke Türkiye’nin bu fonlardan
yararlanamayacağı,

- Avrupa Birliğinin göçü yönetmekten çok kendi sınırlarına ulaşmadan önlemeyi ve bu noktada
komşu ülkeleri yükümlülük altında bırakacak uygulamalara girdiği, Avrupa Birliğinin bu tutumu göz
önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin geri kabul anlaşması sonrasında yasadışı göç ile
mücadelesinde Avrupa Birliğinin yük paylaşımının sınırlı olacağı, bu noktada, Türkiye üzerinden
Avrupa Birliğine geçmeye çalışan, yılda sayıları 30 bin ile 60 bin arasında değişen ve çoğunluğunu
üçüncü ülke vatandaşlarının oluşturduğu kaçak göçmenlerin geri kabulü durumunda, varsa
uluslararası koruma taleplerinin de değerlendirilmesi gerekeceği,

- Menşe ülkelerine geri gönderilmesi, süreç boyunca ihtiyaç duyacakları temel ihtiyaçların
karşılanması ve barındırılması gibi konularda Türkiye’nin insan hakları ihlallerine mahal vermeyecek
koruma mekanizmalarına ve idari kapasiteye sahip olmasının da burada önem taşıyacağı,

- Avrupa Birliği ülkelerinin göçmenlerin uluslararası koruma taleplerini değerlendirme
konusunda keyfî ve şeffaflıktan uzak tavrının Türk otoriteleri üzerindeki yükümlülüğünü artıracağı,
Anlaşmanın uygulanması noktasında yaşanacak problemler konusunda Avrupa Birliği yetkilileri ile
paylaşımlı ve somut çözüm önerileri ile işbirliği içerisinde yürütülmesi gerektiği,

- Türkiye’nin bu anlaşmayla belirsiz bir vadede ve sınırlı bir biçimde Avrupa Birliği kapsamında
serbest dolaşım hakkı kazanacağının öne sürüldüğü, ancak Türkiye’nin bu anlaşmayla hiçbir şey
almayacağı gibi, Avrupa’ya kaçak giden göçmenlerin de neredeyse tamamını geri alma yükümlülüğü
altına girdiği,

- Anlaşmanın, Türkiye’nin pozisyonu nedeniyle, koşulları nedeniyle bizim çıkarlarımıza aykırı
olduğu ve vize muafiyetinin bir koşul olarak dayatıldığı,

- İstatistiklere göre, 1995 ve 2012 yılları arasında Türkiye’de yakalanan kaçak göçmen sayısının
900 bini aştığı, Türkiye’de kaçakçılık ve usulsüz göçmen ticaretinden elde edilen gelirin 750 milyon
dolar yani 1,5 milyar Türk lirası olduğu, yine Türkiye’de 2010 yılında yakalanan yasa dışı göçmen
sayısının, 32.667, 2011 yılında 44.415, 2012 yılında 42.690 olduğu, diğer taraftan AB Sınır Güvenliği
Ajansı Frontex’in verilerine göre, geçen yıl AB sınırlarında ele geçirilen 141 bin kaçak göçmenin
55 bininin Türkiye topraklarından Yunanistan’a geçtiği, Yunan Avrupa ve Kalkınma Programlarını
İdare Dairesinin rakamlarına göre de Yunanistan’a kaçak yollardan giren her bir göçmenin vatanına
geri gönderilmesinin tahmini bedelinin 1.100 euro olduğu,
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- Avrupa Birliği ile sürdürülen geri kabul anlaşması müzakerelerinin, Schengen alanına seyahat
edecek vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınmasıyla neticelenecek sürecin başlatılması hedefi
doğrultusunda 2011 Ocak ayında sonuçlandırıldığı,

- Gelinen noktada vize muafiyetine ilişkin diyalog sürecine dair kabul edilebilir bir yol haritasının
tarafımıza verilmesiyle Avrupa Birliğiyle aramızda geri kabul anlaşması imzalanmasının uygun
görüldüğü, 16 Aralıkta Ankara’da imzalanan Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Vize Serbestisi
Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması ile resmî sürecin başladığı,

- İmzalanan bu anlaşma ile Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki iş birliğinin ileriye doğru çok
önemli bir ilerleme kat ettiği, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri artıracak ve yurttaşlara
yarar sağlayacak iki girişimin birbirine paralel olarak başlatıldığı, Anlaşma hükümleri uyarınca,
Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine geçmiş yasa dışı göçmenlerin yani üçüncü ülke
vatandaşlarının geri kabulüne, anlaşmanın yürürlüğe girişinden ancak üç yıl sonra başlanacağı,

- Geri kabul anlaşmasıyla ek yükümlülüklerin gelmemekte olduğu, ülkemizin göç ve iltica
alanında ihtiyaç duyduğu çağdaş, insan haklarına saygılı ve Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu
mevzuatın geliştirilmesi amacıyla geçen yıl kabul edilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
ile zaten öngörülen yol haritası önemli oranda karşılanmakta olduğu,

- Türkiye’nin, ancak topraklarını kullanarak Avrupa Birliğine geçtiği belgelenen kaçak
göçmenleri geri kabul edeceği, yasa dışı yollarla bir Avrupa Birliği ülkesine giden göçmenlerin
Türkiye’ye iadesi için bu kişinin son olarak Türkiye üzerinden Avrupa Birliği topraklarına giriş
yaptığının anlaşmada belirtilen somut belgeler yoluyla kanıtlanması ve bu durumun Türkiye
tarafından kabul edilmesi gerektiği, Yunanistan ile 2001 yılından beri yürütülen ikili geri kabul
protokolünün de bu şekilde uygulanmakta olduğu, bunun yanı sıra, öngörülen üç yıllık geçiş süreci
boyunca da Türkiye’nin, Avrupa Birliğinden alacağı mali yardımlarla sınırlarını güçlendireceği,
hâlihazırda da entegre sınır yönetim sistemi projesi uygulanmakta olduğu,

- Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine geçen düzensiz göçmenlere ilişkin son iki yılın
rakamlarına bakıldığında 2011 yılında 57.025, 2012’de ise 35.224 göçmenin sınırlarımızdan Avrupa
Birliği ülkelerine geçmiş olduğunun görüldüğü, dolayısıyla, yasa dışı göçmenlerin 28 Avrupa Birliği
ülkesi tarafından Türkiye’ye otomatik olarak iade edileceği ve milyonlarca göçmenin Türkiye’ye
akın edeceği iddialarının temelsiz olduğu,

- Geri kabul anlaşması ile iade edilecek kaçakların iade masraflarının, gönderen ülke tarafından
karşılanacağı, göçmenler Türkiye’ye girdikleri andan itibaren geri gönderme merkezlerine
alınacakları, bu merkezlerde idari gözetim altında tutuldukları süre boyunca barınma ve ülkelerine
geri dönüşlerine ilişkin masrafların ise Türkiye tarafından karşılanacağı, ayrıca, Türkiye’nin üzerine
düşen mali yükün bir bölümünün de katılım öncesi yardım aracı vasıtasıyla gerçekleştirilecek
projelerle Avrupa Birliği tarafından karşılanabileceği,

- Anlaşmada ülkemiz vatandaşlarının geri gönderilmesi, üçüncü ülke vatandaşlarının veya
vatansız kişilerin iadesi konusunda aranan şartların belirlenmiş olduğu, somut verilere bakarak somut
belgeler üzerinden ispatlar aranmak suretiyle iadelerin kabul edilmesinin mümkün olacağı,

ifade edilmiştir.
Uluslararası organizasyon temsilcileri tarafından;
- Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının 4’üncü ve 18’inci

maddeleri göz önüne alındığında sığınmacı ve mültecilerin anlaşma kapsamı dışında bırakıldığı,
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- Avrupa Birliği üye ülkelerinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin uluslararası hukuk ve Avrupa
Birliği mevzuatı altında yer alan ve uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilere yönelik
yükümlülüklerinin bu anlaşma altında etkilenmeden kalması gerektiği,

- Anlaşma taraflarının 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi -ki mültecilerin hukuki statüsüyle ilgili
olan sözleşme- aynı zamanda 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası
sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerine halel getirmemek üzere ve bunların dikkate alınarak
uygulanmasının önem arz etmekte olduğu,

- Sığınmacı ve mülteciler bu anlaşma kapsamında olmadığı ve Türkiye’ye hiçbir şekilde bu
anlaşma altında geri gönderilmemeleri gerektiği, bununla birlikte, anlaşmanın uygulanması kısmında
yine, sığınma başvuru sahiplerinin ve mültecilerin kara ve deniz sınırlarından gerek dikkatsizlik
gerekse yanlışlıklarla geri gönderilmemesi gerektiği, bununla birlikte bu kişilerin Avrupa Birliği
içerisinde sığınma arama ve bulma şanslarının devam ettirilmesi gerektiği,

- Uluslararası koruma ve uluslararası korumanın altında sağlanan hakların uluslararası bir
sorumluluk olduğu ve bu bağlamda Anlaşmanın uygulama modelleriyle ilgili olarak geliştirilecek
kılavuz ilkelerin ve talimatların tüm ilgili ülke yetkilileriyle paylaşılmasının önem taşıdığı,

- Avrupa Birliği için geri kabul anlaşmasının imzalanması ve bununla birlikte vize diyaloğunun
başlatılması hem Avrupa Birliği hem de Türkiye’nin elde etmiş olduğu önemli bir başarı olduğu,

- Bu diyaloğun çok sayıda konuyu kapsayacak olduğu, düzenli göç, sınır yönetimi, vize politikası,
seyahat dokümanlarına ilişkin, sığınmacılarla ilgili meseleler, mülteciler sistemi, bunun dışında
organize suç, kaçakçılık meseleleri ve polise ilişkin meseleler ve yine aynı şekilde savunmasız kimse
ve gruplara yönelik özel hususların da bu kapsam içerisinde yer almakta olduğu,

ifade edilmiştir.

Hükümet temsilcisi tarafından tamamlayıcı olarak;

- Avrupa Birliğinin, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karabağ, Sırbistan, Moldova,
Ukrayna, Rusya ve Gürcistan’la da geri kabul anlaşmaları imzalamış ve beraberinde vize muafiyeti
anlaşmalarını da başlatmış olduklarını, geri kabul anlaşmasının önce, vize muafiyetinin ise sonra
yürürlüğe girecek şekilde bir yol izlendiği,

- Yunanistan’la 2001 yılında bir geri kabul anlaşması imzalamış olduğu, 2002’den başlayıp 2013
yılı sonuna kadar Yunanistan’ın bu geri kabul anlaşmasını esas göstererek 111.264 kişinin Türkiye
üzerinden geçtiğini iddia ederek geri alınması talebinde bulunmuş olduğu, ancak sadece 3.890 kişisini
iade edebildiği,

- Sınır dışı edilen Türk vatandaşlarına bakıldığında, 2009 yılında tüm Avrupa ülkeleri olarak
1.244, 2010 yılında 853, 2011 yılında 825, 2012 yılında 604, 2013 yılında 633, yani bu beş yılın
toplamında 3.900-4.000 civarında yasal olmayan yollarla Avrupa Birliğinde ikamet ettiği bildirilen
kişinin Türkiye’ye iadesinin söz konusu olduğu,

ifade edilmiştir.

Komisyonumuz Tasarının geneli üzerinde gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, Tasarı
üzerindeki genel uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilmesini oy çokluğu ile kabul etmiştir.
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Raporumuz, Tasarıya yönelik genel uygunluk görüşü ile birlikte, esas komisyon olan Dışişleri
Komisyonuna iletilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Mehmet Ersoy Hüseyin Bürge Alpaslan Kavaklıoğlu
Sinop İstanbul Niğde

Kâtip Üye Üye

Gülay Samancı Ahmet Toptaş Cuma İçten

Konya Afyonkarahisar Diyarbakır

(Muhalefet şerhimiz vardır) (İmzada bulunamadı)

Üye Üye Üye

Sermin Balık Ali Serindağ Celal Dinçer
Elazığ Gaziantep İstanbul

(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye

Birgül Ayman Güler Mehmet Siyam Kesimoğlu Muzaffer Aslan

İzmir Kırklareli Kırşehir

(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır) (İmzada bulunamadı)

Üye Üye Üye

İlyas Şeker Mustafa Akış Ahmet Tevfik Uzun
Kocaeli Konya Mersin

Üye Üye Üye

Hasan Hüseyin Türkoğlu Ali Turan Mehmet Altay

Osmaniye Sivas Uşak

(Muhalefet şerhim vardır) (İmzada bulunamadı)

(İmzada bulunamadı)

Üye

Özcan Ulupınar
Zonguldak
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KARŞI OY YAZISI

İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen bu Anlaşma’yla Türkiye’nin belirsiz bir vadede, sınırlı bir
biçimde AB içinde “serbest dolaşım hakkı” kazanacağı öne sürülmekte ve anlaşmanın daha çok bu
yönü öne çıkarılmaktadır. Ancak Anlaşma’daki adıyla “Vize Politikası Alanında İşbirliği Hakkında
Ortak Beyan” Anlaşma’nın asıl maddelerinin içinde değildir, eklerden sonra gelmektedir ve yalnızca
bir temenni ve iyiniyet ifadesinden öte bir anlam da taşımamaktadır.

Bu yüzden Anlaşma’nın ne olduğunun, ne gibi sonuçlar doğuracağının ve bu iyimser beklentinin
nereden çıkarıldığının Hükümet tarafından açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Komisyonumuzun
bu konuda bilgilendirilmesi gerektiği tarafımızdan özel olarak belirtildiği halde, talebimiz yanıtsız
kalmıştır.

Yanıtı verilmesi gereken soru şudur: Türkiye bu Anlaşma ile AB’den ne almaktadır? Başka bir
ifadeyle Anlaşma, Türkiye’nin daha önceki anlaşmalar çerçevesinde zaten kazanılmış hakkı olan
“serbest dolaşım” konusunda AB’ye bir yükümlülük getirmekte midir? Bu sorunun yanıtı “hayır”dır.
Bir yükümlülük yoktur, yalnızca bir iyiniyet ifadesi vardır. Buna karşın Hükümet, AB ile yapılan bu
Anlaşma’yı sanki Türkiye’ye -sınırlı da olsa- bir serbest dolaşım hakkı tanınacakmış gibi takdim
etmektedir.

Türkiye-AB ilişkilerinde benzer bir hayal satma olayı on yıl önce de yaşanmış, 2004’te, hem de
gündüz vakti fırlatılan havai fişeklerle “AB üyeliği” hayali kutlanmıştı. Oysa başlayan “açık uçlu
müzakere”ydi. Geçen on yılda AB’ye üyelik konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadı, on yıl önce AB
üyeliği vaadiyle AKP’yi destekleyenler bile o “açık uçlu aday üyelik” sözlerinin bir iç siyaset
malzemesi olduğunu anladı ve AKP’den desteğini çekti.

Biz on yıl önce o vaadlerin hiçbir anlam ifade etmediğini, AB ile aday üyelik anlaşmasının
göstermelik olduğunu, hiçbir somut sonuç getirmeyeceğini, Anlaşma ile Türkiye’nin üyeliğinin
belirsiz bir tarihe atıldığını söylemiş, üstelik başta Kıbrıs sorunu olmak üzere Türkiye’ye birçok
yükümlülük getireceğini de belirmiştik. Sonuç ortadadır ve durum aynı durumdur. Hayatta haklı
olmak kadar zor şey yoktur. Bunu biliyoruz ve yine doğru şeyleri söylemeye devam ediyoruz.

Öncelikle şunun Hükümet tarafından açık ve net bir şekilde açıklanması gerekir: Türkiye,
Komisyon’da kabul edilen Geri Kabul Anlaşma’sıyla ne Kazanacaktır?

Hükümetten kendi istediği ve inandığı doğrultuda Türkiye’nin bu anlaşmadan neler beklediğini
anlatmasını, bunun kayıtlara girmesini, bu sayede üç yıl sonra, beş yıl sonra kimin haklı olduğunu
kayıtlara bakarak anlaşılabilmesini istedik. Bu talebimiz yanıtsız kalmıştır.

Türkiye bu anlaşmayla hiçbir şey alamayacaktır. Bu anlaşmanın nimeti yoktur; ama, külfeti
çoktur. Türkiye’nin bu Anlaşma ile Türkiye üzerinden kaçak olarak Avrupa’ya giden ve Türkiye
üzerinden geçmese bile AB ülkelerinin “Türkiye’den geldi” dediği tüm kaçak göçmenleri geri alma
yükümlülüğünü üstlenmektedir.

Çünkü, bu anlaşmaya göre ilgili AB ülkesi Türkiye üzerinden geçmese bile, “kaçak göçmenler
Türkiye üzerinden geldi” diyebilmekte ve Türkiye’ye gönderebilmektedir. Türkiye bunları geri kabulle
yükümlüdür. Kendisine yollananlar içinden Türkiye üzerinden AB’ye gitmeyenleri ortaya çıkarmak
ve süresi içinde itiraz etmek de Türkiye’ye bırakılmaktadır. Süresinde itiraz etmezse, AB’ye Türkiye
üzerinden gitmemiş bile olsa, bu durumda olanları sözkonusu AB ülkesine geri gönderememektedir.
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Anlaşma’nın Türkiye’ye Getireceği Külfetler

Bu anlaşma Türkiye’ye sadece külfet getirirken, Hükümete de “AB vizesi kalkıyor” diye seçim
öncesi hayal satma olanağı vermektedir. Oysa, bu Anlaşma Türkiye’ye, Avrupa’ya kaçak giden
göçmenlerin neredeyse tamamını geri kabul koşulu getirmektedir. Anlaşma’nın yürürlüğe
girmesinden sonra, Türkiye’nin -Suriye’den göç edenlerden başka- yeni göçmen kampları olacaktır.

Bilindiği gibi, Suriye’den göç başladığında önce en fazla 100.000 kişinin göçmen olarak kabul
edilebileceği açıklanmış, daha sonra sayı 200.000’e çıkarılmış, ancak göçmen sayısı 600.000’i
aşmıştır.

Bu anlaşma yürürlüğe girdiğinde; Türkiye’nin, dünyanın kaç ülkesinden kaç milyon göçmeni
olacağı belli değildir. Türkiye, Avrupa’ya kaçak göç edenlerin göçmen kampı olacaktır.

Göç ve Göçü Önleme Sorumluluğu

Göç, insanlık tarihi boyunca büyük bir olaydır ve tabii ki, aynı zamanda büyük bir dramdır.
Savaşların, salgın hastalıkların, büyük ekonomik krizlerin yarattığı sıkıntılar, daima göç yaratır. Kendi
ülkelerinde yaşamını asgari ölçülerde bile idame ettirmekten umudu kesen insanlar, her türlü bedeli
ödeyerek bir umudun peşine takılırlar ve kendi ülkelerinden daha iyi bir hayat fırsatı sunduğuna
inandıkları başka ülkelere göç ederler. Afrika’da açlıktan ölmek istemeyen insanlar, doğal olarak
Avrupa’ya ve AB ülkelerine gidebilmek için herşeyi göze alacaklardır. Asya’da Afganistan’da, Irak’ta
işgallerin, Suriye’deki gibi içsavaşların sonucu da aynıdır. Bu yasadışı göçün Avrupa’ya ulaşım
ülkelerinden biri Türkiye’dir. Nitekim, istatistiklere göre ülkemizde 1995-2012 yıllarında yakalanan
yasadışı göçmen sayısı 900 bini aşmıştır.

Yasadışı göçün ayrılmaz parçası “mafya”dır. Mafya, para için taşıdığı insanların yüzde, belki
binde birini Avrupa’ya sokmayı yeterli sayacak, bu umudu sömürmeye devam edecektir. Mafyanın
Türkiye’de kaçakçılık ve usulsüz göçmen ticaretinden elde ettiği gelir, yılda 750 milyon dolardır. Bu
nedenle Ege’de, Akdeniz’de daha çok tekne, daha çok gemi batacak; daha çok bebek, daha çok çocuk,
daha çok kadın, daha çok insan ölecektir.

İşte, AB önleyemediği bu göç sorununun faturasını üçüncü bir ülkeye kesmeye, Türkiye’ye
yüklemeye çalışmaktadır. Meselenin özü budur. O zaman da yanıtlanması gereken soru şudur: AB’ye
göç, Türkiye’nin sorunu mudur? AB’ye göçü engellemek, Türkiye’nin mi sorumluluğundadır?

Göç sorunu AB’nin sorunudur ve sorunu AB kendi çözmelidir. Ama, AB çözemediği sorunu
Türkiye’ye yüklemekte, karşılığında da sınırlı bir vize muafiyeti “verecek gibi” yapmaktadır. Bu
hiçbir biçimde kabul edilemez.

Anlaşma, AB’ye Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Göç Edenleri Türkiye’ye
Yollama Hakkı Vermektedir

Anlaşma AB’ye (Madde 2/3) beş yıl önce AB ülkelerine göç etmiş her kaçak göçmeni iade
hakkı vermektedir. Ancak, bu beş yıllık süre ilgili kişinin AB ülkesine giriş ya da yakalanma
tarihinden değil, ilgili ülkenin o kişinin kaçak bir göçmen olduğunu öğrenme, Anlaşma’daki tabiriyle
“bilgi edinme” tarihinden başlamaktadır.

Örneğin kişi, 10 yıl önce AB ülkelerinden birine kaçak girmiş bile olsa, sözkonusu ülke; “bu
kişinin kaçak olduğunu yeni öğrendim” deyip Türkiye’ye gönderebilecektir.
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Anlaşma’nın Türkiye’ye Türk Yurttaşları Açısından Getirdiği Yükümlülükler
Anlaşma’nın Türkiye’den giden Türk yurttaşları için getirdiği yükümlülükler şunlardır:

1- AB ülkelerindeki kaçak Türk yurttaşlarını geri alma.

2- Kaçak olmasa ve AB’de ikamet hakkı kazanmış olsa bile, bu hakka sahip olmadan onlarla
evlenen Türk yurttaşlarını ve çocuklarını geri alma.

3- Kaçak olmasa ve AB’de ikamet hakkı kazanmış olsa bile, bunların evlendikleri üçüncü ülke
yurttaşlarını geri alma.

Bu hükümlere göre, AB ülkelerinde ikamet iznine sahip Türkler’in bu hakka sahip olmadan
evlendikleri Türk veya yabancı eşleri ve çocukları Türkiye’ye geri gönderilecektir. Eşi ve çocuğu
Türkiye’ye iade edilen kişi de o ülkede kalamayacağı için muhtemelen o da geri dönecektir. Bunun
yaratacağı toplumsal dramlar konusunda çok şey söylemeye gerek yoktur.

Sınırdışı edilecekler için akla ilk gelen protesto biçimleri Büyükelçiliğimiz ya da ilgili ülkenin
Dışişleri Bakanlığı önünde eylemlerdir. Bunlar iyi olasılıklardır. Daha kötüsü ama kuvvetle muhtemel
olanı şudur: Türkiye’ye geri gönderilen ailelerden bazısı topluca intihar edecektir. Bir süre sonra
gazetede şöyle haberler okunabilecektir: “Eşi ve çocukları Türkiye’ye gönderilecek… …, eşi ve
çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti!”

Bu anlaşmanın en olası sonuçlarından biri budur. Bunun sorumlusu, bu anlaşmayı imzalayanlar
ve TBMM’de kabul edenler olacaktır.

Anlaşma’nın Kaçak Göçmenler Açısından Türkiye’ye Getirdiği Yükümlülükler
İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen Anlaşma’nın Türkiye’ye getireceği asıl yük, “Üçüncü Ülke

Vatandaşlarının ve Vatansız Kişilerin Geri Kabulü” başlıklı 4. maddede düzenlenmiştir.

4/1/c şöyle demektedir:

“Türkiye topraklarında kaldıktan veya transit geçiş yaptıktan sonra Üye Devletlerin ülkesine
yasadışı ve doğrudan giriş yapmış olanlar”

Bunun karşılıklı bir yükümlülük olduğu AB’nin de aynı yükümlülükleri üstlendiği ileri
sürülebilir. Ancak bu bir aldatmacadır. Tabii ki, eşit taraflarca imzalanmış uluslararası anlaşmalarda
taraflar -ki, bu Anlaşma’da aşağıda açıklanacağı gibi taraflar arasında eşitlik yoktur- karşılıklı aynı
yükümlülükleri yüklenirler. Ancak, Anlaşma’nın düzenlediği sorun açısından bakıldığında, AB
üzerinden Türkiye’ye kaçak göç yoktur; Türkiye üzerinden AB’ye kaçak göç vardır.

Bu nedenle bu kapsamda AB’nin Türkiye’ye göndereceği kişi sayısı onlarla yüzlerle ifade
edilebilecekken, göç dünyadan AB’ye olduğu için AB’nin Türkiye’ye göndereceği kaçak göçmen
sayısı onbinleri, yüzbinleri bulacaktır. İstatistiklere göre ülkemizde 1995-2012 yıllarında yakalanan
yasadışı göçmen sayısının 900 bini aştığı unutulmamalıdır.

Türkiye’de 2010’da yakalanan yasadışı göçmen sayısı 32.667’dir. 2011’de 44.415’e, 2012’de
42.690’a yükselmiştir. Yüz binlerce Suriyelinin gelmesiyle bu rakamın 2013’te ciddi şekilde arttığı
açıktır.

Kaçak Göçmenlerin AB’ye Türkiye Üzerinden Gittiğini Kanıtlama Yöntemi
Anlaşma’nın 10. Maddesi, üçüncü ülke vatandaşlarının ve vatansız kişilerin -klasik yöntemler

dışında- Türkiye’den göç ettiğinin nasıl kanıtlanacağını düzenlemektedir: AB üyesi ülkenin ilgili
kişinin “seyahat belgesi vize ya da diğer ikamet izinlerinin olmadığını yazılı olarak ifade etmesi”.
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Bu ifade, “AB’ye gelen her göçmen” demektir. Her AB üyesi, ülkesine gelen her göçmeni
“Türkiye’den geldi” diye Türkiye’ye gönderebilecektir; çünkü AB üyesi ülkenin yazılı beyanı
yeterlidir.

Türkiye’nin Kaçak Göçmenlerin Türkiye Üzerinden Gitmediğini Kanıtlama Sorumluluğu

Bir kaçak göçmen, Türkiye üzerinden AB üyesi ülkelere gitmediği halde, yanlışlıkla Türkiye’ye
gönderilmişse ne yapılacağı, Anlaşma’nın “Hatalı Geri Kabul” başlıklı 13. maddesinde
düzenlenmiştir: Şöyle demektedir:

“Sözkonusu kişinin transferinden itibaren üç ay içerisinde bu antlaşmanın ilgili maddelerinde
(4. ve 6. maddesinde) belirtilen şartların yerine getirilmemiş olduğu tespit edilirse Talep Eden Devlet
(ilgili AB ülkesi) Talepte Bulunulan Devlet (Türkiye) tarafından geri kabul edilen herhangi bir kişiyi
geri alacaktır.”

Bu düzenlemeye göre Türkiye üzerinden AB ülkelerine göç ettiği iddia edilen göçmeni alan
Türkiye, kendisine yanlış birinin gönderildiğini üç ay içinde ortaya koyamazsa, bu kaçak göçmenlerin
hepsini kabul etmek zorundadır. Bu kapsama girenlerin on binler, yüz binler olduğu daha önce
açıklanmıştır. Türkiye’nin bu göçmenlerin her birinin Türkiye üzerinden gitmediğini üç ayda ortaya
çıkarması olanaksızdır. Bu düzenleme Türkiye’ye ayrıca altından kalkamayacağı bir mesai ve altından
kalkamayacağı bir külfet yüklemektedir. Ayrıca, her durumda o kişileri üç ay ağırlama zorunluluğu
getirmektedir.

Bu anlaşma ile Türkiye’nin nasıl bir yük alacağını, şu resmi rakamlar ortaya koymaktadır:

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex’in verilerine göre 2012’de AB sınırlarında ele geçirilen 141
bin kaçak göçmenin 55 bini Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçmiştir. Yunan Avrupa ve Kalkınma
Programlarını İdare Dairesi rakamlarına göre, Yunanistan’a kaçak yollardan giren her bir göçmenin
vatanına geri gönderilme maliyeti 1100 Euro civarındadır. Böyle bir Anlaşma’nın yürürlükte olmadığı
2010 yılı Mayıs ayından 2012 yılı Haziran ayına kadar sadece 4.373 kişi ülkelerine gönderilmiştir.
Bu anlaşma belirtilen dönemde -yalnızca Yunanistan açısından- 50.000’den fazla göçmenin
Türkiye’ye geri gönderilebileceğini ortaya koymaktadır. Frontex’in verileri baz alındığında yalnızca
Yunanistan’a sığınmış bir göçmenin ülkesine geri gönderilme maliyeti 1100 Euro’dur. 50.000 x 1100
Euro= 55.000.000 Euro’luk bir mali yük demektir. Bu maliyet her AB üyesi ülkeye göre artacaktır.

Frontex, AB’ye kaçak göçte Türkiye üzerinden gelenlerin payının yüzde 50’lere ulaştığı
görüşünü taşımaktadır. 2012’de AB üyesi ülkelere iltica başvurusu, yaklaşık 302.000’dir. Eğer AB,
Frontex’in görüşünden hareket edecekse, bunun yarısı olan 150.000 kişiyi Türkiye’nin geri almasını
isteyecek demektir. Bunun en az maliyeti 200.000.000 Euro ve üstüdür. Ayrıca bugüne kadar AB’ye
kaçak göç sayısının yüzde ellisinin Türkiye üzerinden olduğu “görüş”ünü taşıyan AB’nin, bu görüşü
değiştirip oranı yüzde 60-70-80 vb’ye çıkarmayacağının da hiçbir garantisi yoktur.

Buna karşılık AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı azalma
eğilimindedir ve geçen yıl itibariyle 6.500 düzeyindedir.

6.500 ile AB sınırlarında yakalanan kaçak göçmen sayısı olan 141.000 ya da AB’ye yapılan
iltica başvurularının sayısı olan 302.000 karşılaştırılamaz. Bu rakamların birbirine oranı Türkiye ile
AB’nin bu Anlaşma uyarına yükleneceği yükümlülüklerin oranıdır. Anlaşma ile Türkiye AB’nin
yüzlerce katı yük ve sorumluluk almaktadır.
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Anlaşmanın Türkiye’de Yaratacağı Toplumsal Etkiler
Anlaşma’nın 14. maddesi “Transit İlkeleri”ni yani Türkiye’den transit geçtiği iddia edilen kaçak

göçmenlerin yine Türkiye üzerinden transit geçerek ülkelerine iadesini öngörmektedir.
14. maddenin 4. fıkrasına göre bu “transit” uygulaması fiilen şöyle olacaktır: “Transit geçiş için

Türkiye’ye yolla. Kendi devleti kabul edene kadar Türkiye’de kalsın. Ülkesi kabul etmezse o süreyi
Türkiye’de geçirsin. Sonra AB’ye yollarsın...”

Bu düzenleme, göçmenlerin geçici üssü Türkiye olacak demektir. AB yakaladığı göçmenleri,
Türkiye’deki göçmen kamplarında ağırlayacak demektir. Bunun mali boyutlarını bir kenara bırakarak
yalnızca toplumsal maliyetini açıklığa kavuşturmak; bir başka ifadeyle Türkiye’nin bu Anlaşma’dan
sonra fiilen yaşayacaklarını anlamak için Suriyeli göçmenlerin ve onlar için kurulan adı “geçici”
olan kampların, Türkiye’de yarattığı sosyolojik etkilere bakmak yeterlidir:

1- Yasadışı ikinci evlilik piyasası ve/veya yurttaşlık hakkı kazanmak için evlilikler.
2- Çocuk/genç gelin alıp kısa bir beraberlikten sonra geri gönderme.
3- Tecavüzler.
4- İlk üç maddenin isteyerek veya istemeyerek yaratacağı hamilelikler...
5- Sağlıklı ya da sağlıksız ortamda çocuk düşürmeler, yasadışı kürtaj piyasası ve bu sırada

yaşamını yitirecek ya da sakat kalacak anne ve çocuklar...
6- Bu hamilelikler sonucu bir bölümü doğacak babasız, vatansız, kimliksiz ve sağlık güvencesiz

çocuklar...
7- Kadına ve çocuğa şiddet...
8- Kaçınılmaz olarak doğacak ve büyütülecek fuhuş piyasası...
9- Bunun getireceği ve yaygınlaştıracağı zührevi hastalıklar...
10-  Sağlıksız ortamların yaygınlaştıracağı salgın hastalıklar...
11- Türkiye’de “kayıtsız ve kağıtsız” çalışan yabancı sayısının artması.
12- Dramlar, toplu ölümler, tarihe mal olacak trajediler...
Yukarıda aktarılanlar, bu Anlaşma sonucu Türkiye’de ortaya çıkacak kara tablonun yalnızca

satırbaşlarıdır. Türkiye bu sorunların hepsini Suriyeli göçmenler nedeniyle yaşamış ve bu karşı oyun
yazıldığı günlerde Milliyet gazetesinde Mehveş Evin’in “Suriyeli Misafirler” başlıklı yazı dizisine
konu olmuştur. Bu yazı dizisine göre, Suriyeli göçmenler arasından Türkiye’nin her yerine “gelin”
gönderilmekte; “aracı” şu şu şu illere “gelin gönderdim” diye övünebilmekte ve “ne yapayım
arıyorlar” diye kendini savunabilmektedir. Genç Suriyeli kızlar “ağır ağabeyler”in “sohbetsiz
masaları”na konuk olmakta, Arapça bilen taksi şoförleri, “aracısız” icra-i sanat eyleyebilmektedirler.
Bu sorunun ahlaki yönüne ilişkindir.

Buna ek olarak, Türkiye’de uzun süredir görülmeyen, kontrol altına alındığı düşünülen “çocuk
felci” Suriyeli göçmenlerin artmasından sonra yayılmış ve Sağlık Bakanlığı bunun için özel bir aşı
kampanyası başlatmak zorunda kalmıştır. Yıllardır görülmeyen “şark çıbanı” Türkiye’de yeniden
ortaya çıkmıştır.

Suriyeli göçmenler örneğinde yaşanan bu olayların çok daha fazlası, AB’ye kaçak giden
göçmenlerin Türkiye’ye “transit geçiş” için geri gönderilmesinden sonra kurulacak göçmen
kamplarında yaşanacaktır.
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Transit Geçiş Yapacak Kaçak Göçmenlerin Türkiye’ye Getireceği Mali Yük
AB ülkelerine Türkiye üzerinden kaçak girdiği iddiasıyla iade edilecek ve ülkesine gönderilmek

üzere transit geçiş yapacaklar Türkiye’ye mali bir külfet de yüklemektedir.
Anlaşma’nın “Ulaşım ve Transit Geçiş Masrafları” başlıklı 16. maddesinin Türkiye’ye bir iyi,

bir de kötü haberi vardır. İyi haber şudur: Eğer kaçtığı ülkeye iadesi sözkonusu olabilecek ise, AB
ülkesi tüm masrafları ödeyecektir.

Kötü haber ise şudur: AB ülkelerinin Türkiye üzerinden geldiğini iddia ettiği ancak ülkesinin
kabul etmediği kaçak göçmenlerin geri gönderilmesi masraflarını sadece kendi sınırına kadar
karşılayacak, bu onbinlerce kişinin o sınırdan Türkiye’ye getirilme masraflarını ve Türkiye’de kalma
masraflarını Türkiye yüklenecektir. Yani, Anlaşma ile Türkiye’ye Türkiye üzerinden geçtiği iddia
edilen kaçak göçmenleri yalnız geri kabul değil, geri kabulde yolculuk masraflarını da üstlenme
yükümlülüğü getirilmektedir.

Bu düzenleme, Türkiye’ye bir AB üyesi ya da AB aday üyesi muamelesi yapılması değil,
Türkiye’ye resmen bir üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapılması demektir.

Bu anlaşmayla AB, Türkiye’ye “bana yapılan bu göç senin sorumluluğun, bedelini de sen öde”
demektedir. Bu muamele, devletlerarası ilişkiler açısından bakıldığında en hafif sözcükle ayıptır;
Türkiye açısından bakıldığında ise utanç vericidir. AB’ye göç AB’nin sorumluluğudur. Önlenmesi
de AB’nin görevidir.

Bu Anlaşma ile Türkiye, belirsiz bir tarihte, belirsiz bir vize kolaylığı vaadiyle AB’ye göç
sorununu çözmeyi de üstlenmektedir ve bunun Türkiye’ye maddi yükü bir yana, toplumsal yükü çok
yüksek olacaktır.

Bu anlaşma göçü Türkiye’ye yöneltecektir. Çünkü, artık AB’ye kaçak olarak gitmeye çalışanlar,
en azından Türkiye’de kendi ülkelerinden daha iyi koşullarda göçmen olarak yaşama hakkına sahip
olacaklarını ve bunun için AB’nin Türkiye’ye para verdiğini düşüneceklerdir. Üstelik, bir de AB’ye
kaçak olarak girme umutlarını koruyacaklar ve bunu deneyeceklerdir. Çünkü bileceklerdir ki,
yakalandıkları takdirde bile, Türkiye’ye iade edileceklerdir ve Türkiye’de -kendi ülkelerine göre-
paşalar gibi yaşama hakları vardır. Bu Anlaşma’nın üçüncü dünyaya yansıması böyle olacaktır.

Karantina Ülkesi Türkiye
Bazı maddelerine ayrıntısıyla değinemediğimiz İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen bu

Anlaşma, Türkiye’ye bir AB aday üyesi muamelesi değil, bir komşu ülke bile değil, bir üçüncü dünya
ülkesi muamelesi yapmaktadır. Bu, aynı Osmanlı’nın son dönemindeki muameledir. Düvel-i
Muazzama’nın Osmanlı’ya yaptığı müstemleke muamelesidir, dominyon muamelesidir.

Bu anlaşma ile AB, tarihin daha önceki dönemlerinde de görülen, tarihin büyük göçlerinden
birinin, kapitalizmin büyük krizinin Afrika ve Asya’da yarattığı büyük göç dalgasını ve AB destekli
ABD’nin Afganistan’da, Irak’ta yaptığı işgallerinin yarattığı göçü, Türkiye’ye yöneltmeye ve orada
tutmaya çalışmaktadır.

Bu anlaşma ile AB, o ülkelere ve o insanlara bir mesaj vermektedir: “Artık bana gelemezsiniz,
gelirseniz sizi ya kendi ülkenize, beceremezsem Türkiye’ye gönderirim.”

Peki, bu mesaj o göçmenler için ne anlama gelecektir: “AB’ye gidemesem bile Türkiye’ye
giderim ve Türkiye’de kendi ülkemden daha iyi koşullarda yaşarım. Hem bir fırsatını bulursam AB’ye
de kaçarım.”
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Bu algı, göçü Türkiye’ye yöneltecektir. Bu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden sonra artık
Türkiye’den AB’ye geçmek değil, o ülkelerden Türkiye’ye göç etmek bir amaç haline gelecektir.
Artık mafyanın kaçakçılık ve usulsüz göçmen ticareti Türkiye’ye yönelecek, üçüncü dünya
ülkelerinden Türkiye’ye gitmek daha pahalı hale gelecektir.

AB’nin bu Anlaşma ile planladığı budur. Hükümet ve İçişleri Komisyonu bunun farkında
değildir.

İronik olan şudur: AKP’nin yıllardır “Türkiye’yi dünya devleti yaptık” diyen boş övüntüleri bu
Anlaşma ile gerçek olacak, Dünyanın 72 milleti bu Anlaşma’dan sonra Türkiye’de göçmen olarak
yaşamaya başlayacaktır! Bu başarı, AKP’nin başarısı olacaktır!

Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünyadan Avrupa’ya göç artmıştı ve o
göçmenlerin hepsi taşıdığı salgın hastalıklarla Avrupa’ya göç ediyordu. Avrupa da, Türkiye’yi bir
karantina üssü olarak kullanmak istiyordu. Bu anlaşma 100 yıl sonra, Türkiye’yi Avrupa’nın karantina
merkezi haline getirecektir.

AKP, Anlaşma’yı “AB’ye vizeyi kaldırıyoruz” diye pazarlamaya çalışsa da, işin gerçeği budur.
Bunu tüm açıklığıyla ortaya koymak da tarihe karşı bir sorumluluktur.

Bu nedenlerle “Türkiye Cumhuriyeti ile AB Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri
Kabulüne İlişkin Anlaşma”ya karşı oy kullanıyoruz.

Ali Serindağ Mehmet S. Kesimoğlu Birgül Ayman Güler

Gaziantep Kırklareli İzmir

Celal Dinçer Ahmet Toptaş

İstanbul Afyonkarahisar
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MUHALEFET ŞERHİ

(1/876) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti’ni Avrupa Birliği tarafından üçüncü dünya ülkesi konumuna
düşürmektedir. Geri kabul anlaşması uzun yıllardan beri Avrupa Birliğiyle aramızda tartışılan
konulardan birisidir. Çünkü Avrupa Birliği özellikle ekonomik cazibesi sebebiyle yıllardan beri geri
kalmış ülkelerin, hem demokratik anlamda hem ekonomik anlamda geri kalmış ülkelerin insanları
tarafından ulaşılmak istenen bir coğrafyadır.

Avrupa Birliği “Adalet, Özgürlük, Güvenlik” başlıklı 24. Faslın zorunlu bir gereği olarak Geri
Kabul Anlaşmasını dayatmıştır ve iktidar şartsız kabul ederek imzalamıştır.

Ayrıca, İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın sadece taraf ülke
insanlarını değil, taraf ülkelerden geçiş yapan bütün insanları kapsayacak olması, anlaşmada en temel
sıkıntıyı oluşturmaktadır. Türkiye, özellikle son yıllarda Arap Baharı ve Suriye’deki iç savaşın da
etkisiyle ciddi bir göç sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Coğrafi konum gereği, savaş mağdurları,
Avrupa ülkelerine giderken ülkemizi transit ülke olarak kullanmaktadır. Anlaşmanın kabulü halinde
Avrupa ülkelerinde yakalanan göçmenler, anlaşma gereği kendi ülkeleri yerine Türkiye’ye
gönderilerek sorumluluğu Türkiye’ye bırakılacaktır. Ülkemizin söz konusu Afrika ve Orta Doğu
ülkeleriyle geri kabul anlaşmaları bulunmamaktadır. Bu durumda da göçmenler kendi ülkelerine
dönene kadar ülkemizde kalmaya devam edecektir. Bu durum ülkemize hem maddi olarak yük
sağlayacak hem de güvenlik ve sağlık açısından tehdit oluşturacaktır.

Avrupa ülkelerinde yakalanma durumunda Türkiye’ye gönderilecek olmak savaş halindeki
ülkelerden kaçan göçmenler gözünde bir teminat olacak, bu durumda da göçe teşvik sağlanacaktır.

Anlaşma aynı zamanda beş yıl önce AB ülkesine göç etmiş her kaçak göçmenin AB tarafından
iade edilmesi hakkı vermektedir. Bu süre, göçmenin yakalanış tarihinden değil, bilgi edinme
tarihinden başlamaktadır. Böylece yıllar önce kaçak olarak göç eden ve AB tarafından yeni fark
edilen göçmenler de anlaşma gereği ülkemize gönderilecektir. Bu durumda da ülkemize gelecek
göçmen sayısı Türkiye’nin tahmin ettiği rakamlardan çok daha fazla olacaktır.

Türkiye, geri kabul anlaşması ve vize muafiyetinde çekincelerini “Meşruhatlı Yol Haritası” ile
belirtmiş. Söz konusu yol haritası bir anlaşma olmadığı için hukuki değeri ve bağlayıcılığı
bulunmadığından dolayı, Türkiye’nin talep ve çekincelerini savunabileceği bir alan bırakılmamıştır.

Ayrıca İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma Türkiye’ye bir AB aday
üyesi muamelesi yapmamakta, tam tersine Türkiye’yi AB’nin göçmen kampına dönüştürerek
ülkemize üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapmaktadır.

4. Maddenin 3. ve 4. Fıkrasında Türkiye’nin şartlara uyulmaması halinde nasıl davranılacağıyla
ilgili hususlara yer verilmiştir. Sadece mühletin aşılmasından sonra düzenlenecek belge ve bu
belgenin transfer süresinden bahsedilmiştir. Ancak Türkiye’nin geri kabul başvurusuna olumlu bir
yanıt vermemesi gibi birçok olumsuz etkenin şartları belirlenmemiştir.

6. Maddenin 3. Fıkrasında üçüncü Ülke vatandaşlarının üye devletlere iadesinden bahsedilmektedir.
Üçüncü Ülke vatandaşlarının geçerli veya süresi bitmiş birden fazla vize veya belgesinin olması
koşullarından bahsedilmiştir. Ancak üçüncü Ülke vatandaşlarının Türkiye sınırlarına üye devlet
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topraklarından değil de, kendi ülkesine döndükten sonra kaçak yollarla girmesi olasılığından bahsedil-
memiştir. Bu durum üye devletin bir kusuru değildir ve geri kabullerini kabul etme zorunluluğunu
ortaya çıkartacaktır.

Transit geçiş kavramı tanımlarda yeterince açık değildir. Burada döneceği ülke denilirken AB
ülkesi veya Türkiye tarafından mı, yoksa üçüncü Ülkeden mi bahsedildiği net değildir.

Ayrıca 14. Maddenin 1. Fıkrasında hedef ülke teriminde, üçüncü Ülkeden mi, yoksa talep edilen
ülkeden mi bahsedilmekte olduğu net değildir. Ayrıca hedef ülke tanımının tanımlara eklenmesinin
uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Transit geçişin tanımında talepte bulunulan devletin sınırlarından geçiş ifadesi yer almakta iken;
14. Maddenin 2. Fıkrasında “transit geçiş devletlerindeki” ifadesi yer almaktadır. Bu durum birden
fazla transit geçiş devleti olduğunu ifade etmektedir ve tanımdaki ifadeye terstir.

17. Maddede kişisel verilerin doğru olması gerektiği ifade edilmektedir ayrıca yanlış olması
durumunda iade işleminin iptal olmasına gerekçe olamayacağı ifade edilmelidir.

7. Bölüm 19. Madde de komiteden bahsedilmektedir. Ancak komiteyi oluşturan sayı eşit
miktarda mı olacak? Ayrıca komitenin yetkisi sınırlandırılmamıştır. Örneğin komite herhangi bir
maddeyi iptal etme yetkisine sahip mi? Komite üyeleri arasında fikir ayrılığı oluşması durumunda ne
yapılacağı net değildir.

20. Maddenin 3. Fıkrası “uygulama protokolünün herhangi bir hükmünün, başka bir üye devletin
talebi üzerine o devlet ile olan ilişkilerinde de uygulamayı kabul eder.” İfadesi yer almaktadır. Bu
sözleşme üye ülkelerin her birisiyle ayrı yapılmamalıdır. Tüm üye devletleri kapsamalıdır.

23. Maddede mali kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştur. Mali kaynak detayları bu
sözleşmede veya bu sözleşmenin atıfta bulunduğu bir belgede açıkça belirtilmelidir.

SONUÇ

2002 yılından bu yana AKP tarafından kurulan hükümetler Türk dış politikasında uzun yılların
birikimi sonucu ortaya çıkan, büyük acılar ve bedeller ödenerek tesis edilen politikaların geleneksel
ve çözümden uzak olduğu iddiasıyla terk etmişlerdir. Uluslararası ilişkilerin ciddiyetinin farkına
varmayan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin coğrafi, kültürel, tarihsel ve siyasi özelliklerini idrak
edemeyen AKP hükümetleri dış politikada bilgi-birikim, tecrübe-deneyim gibi kavramları bir kenara
iterek adeta maceralara yelken açmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca adım adım, milim milim
oluşturulan denge ve politikalar bir anda yok sayılmış, AKP hükümetlerine nerelerden, hangi
mahfillerden telkin edildiği bilinen yanlış politikalar bunların yerine konmuştur. AB üyelik süreci,
Kıbrıs meselesi, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığı meselesi, Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Mısır başta
olmak üzere komşu ve Müslüman devletlere ilişkin politikalar çökmüştür. Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin dış politikasındaki belirleyici tek aktör Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
olmuştur. Bu iki hükmet yetkilisi de dış politikayı “stratejik derinlik” adı verilen bir kitaptan ibaret
olduğunu zannetmektedirler. Dış politikada başarıyı devletin ve milletin kendilerine sunmuş olduğu
imkanları kullanarak özel uçaklarla sayısı, süresi tespit edilemeyen gezilerden ibaret zannetmektedirler.
Özellikle Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Anadolu tabiriyle “seksen kapıya doksan değnek çalarak”
gezmesi bir dış politika başarısı gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.
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AKP hükümetlerinin dış politikadaki bütün argümanları çökmüştür. Artık AKP hükümetleri çöken
dış politika tezlerini Şangay’da, Moskova’da yeni ufuklar arayarak düzeltmeye çalışmaktadırlar.

Bu derece kötü yönetilen ve kötü sonuçlarla muhattap olunan dış politikada AKP hükümeti
“denize düşenin yılana sarıldığı gibi” kısaca geri kabul anlaşması olarak bilinen ve komisyonumuz
gündemine gelen Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmaya sarılmıştır. Bu anlaşma karşılığında AB ülkelerinde yaşayan Türk
Vatandaşları için önümüzdeki üç yıl içinde vizesiz olarak AB’de seyahat edilebileceği bizzat Dışişleri
Bakanı Davutoğlu tarafından ifade edilmiştir. Yani bu anlaşmanın imzalanması karşılığında aday
ülke statüsünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları, AB içerisinde Vizesiz olarak
seyahat edebileceklerdir. İşte bu nokta da tam da AKP hükümetinin iflas etmiş dış politikasının yılana
sarıldığı noktadır. Her vesileyle Türk dış politikasının başarılarından, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
küresel ve bölgesel rollerinden bahseden AKP hükümetinin Başbakan’ı ve Dışişleri Bakanı
vatandaşlarımızın Vizesiz olarak AB’de seyahat edebilme hakkını öyle bir şarta bağlı olarak hem de
önümüzdeki üç yıl içerisinde elde edecek olması karşısında verecek bir cevaplarının bulunmadığı
açıktır. Ayrıca geri kabul anlaşması gibi toplumumuzu kamu güvenliği, kamu sağlığı ve kamu
maliyesi açısından ciddi yüklerle muhattap edecek bir anlaşmanın kabul edilmesi bir yandan da AB
dışında Şanghay İşbirliği Örgütü gibi örgütlerden bahsetmesi izaha muhtaç bir yaklaşımdır.

AKP hükümetinin Başbakan’ı ve Dışişleri Bakanı çöken dış politika argümanlarını unutturmak
amacıyla yaklaşan seçimler öncesinde Vizesiz AB’de seyahat edebilme hakkı verilmesinin
popüleritesinden faydalanmak gayesiyle böyle bir anlaşmayı iç siyasette malzeme yapmak üzere
gündemimize getirmiştir. AKP hükümetinin başındaki şahıslar iktidarlarını devam ettirebilmek için
millete ve devlete ait her türlü maddi ve manevi değeri alet etmek ve çiğnemekten çekinmemek-
tedirler. Bu anlaşma da bu yaklaşımın eseridir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini büyük sıkıntılara
sokacağı kanaatiyle karşısında olduğumuzu ifade ediyorum.

Hasan Hüseyin Türkoğlu 
Osmaniye 
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Dışişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Dışişleri Komisyonu 10.2.2014

Esas No: 1/876

Karar No: 433

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 8/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 20/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa
Birliği Uyum Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale
edilen “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” Komisyonumuzun
24 üncü Yasama Dönemi 5/2/2014 tarihli 72 nci toplantısında Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
ve Avrupa Birliği Bakanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.

Tali komisyonlardan Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 29/l/2014 tarihli toplantısında, İçişleri
Komisyonu ise 30/1/2014 tarihli toplantısında Tasarının geneli üzerinde görüşme yapmış ve
raporlarını olumlu görüşle Komisyonumuza gönderilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunmuşlardır.

Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde, Tasarının, Türkiye ve AB arasında
vizesiz seyahat düzenlemesinin etkisiyle yoğunlaşacak insan hareketliliğinin yasadışı göçe ilişkin
istenmeyen sonuçlara yol açmasının engellenmesini, taraflardan birinin topraklarına giriş, burada
bulunma ya da ikamet etme koşullarını sağlamayan kişilerin kimliklerinin tespiti ile emniyetli ve
düzenli bir şekilde geri dönüşleri için süratli ve etkin usullerin geliştirilmesini teminen, 16 Aralık
2013 tarihinde Ankara’da imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması hazırlandığı
anlaşılmaktadır.

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet temsilcileri tarafından;

Geri kabul anlaşmalarının, yasa dışı yollardan başka ülkelere geçmiş kişilerin vatandaşı oldukları
veya geldikleri ülkeye düzenli, hızlı, güvenli ve insan onuruna yaraşır şekilde geri gönderilmeleri
için hukuki zemin oluşturduğu,

Vatandaşlarımıza AB ülkelerine seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanması konusunun ilk kez
2009 yılında yapılan AB Troyka Toplantısında gündeme getirildiği, AB tarafının bugüne kadar vize
muafiyeti tanımayı öngördüğü tüm ülkelerle önce geri kabul anlaşması imzaladığı ve ancak bu
anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte bu ülkelerle vize muafiyeti sürecinin gündeme getirildiği,

Türkiye ile AB arasındaki vize muafiyeti sürecinin nasıl yürütüleceğine dair hususların,
Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda görüşlerimizin de dikkate alınması suretiyle oluşturulan
meşruhatlı yol haritasında yer aldığı,

AB ile vize muafiyeti süreciyle de bağlantılı önemli bir reform niteliği taşıyan Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesiyle vize muafiyeti
yol haritasında yer alan taleplerin önemli bir bölümünün karşılanmış olduğu,
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16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da vize serbestisi diyaloğunun resmen başlatıldığı, aynı gün
Türkiye ile AB arasında Geri Kabul Anlaşmasının da imzalandığı, böylece vize diyaloğu sürecinin
Geri Kabul Anlaşmasının imzalanmasıyla eş zamanlı olarak başlatılmış olduğu,

Geri Kabul Anlaşmasının, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde
22 Ocak 2014 tarihinde kabul edildiği, AB tarafında onay sürecinin tamamlanması için Anlaşmanın
önümüzdeki günlerde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda da onaylanmasının beklendiği,

Geri Kabul Anlaşmasının hükümleri uyarınca, Ülkemiz üzerinden AB ülkelerine geçmiş bulunan
yasa dışı göçmenlerin ve üçüncü ülke vatandaşlarının geri kabulüne, Anlaşmanın yürürlüğe girişinden
ancak üç yıl sonra başlanacağı,

Geri Kabul Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunması hâlinde Ülkemiz üzerinden
Avrupa’ya yönelik yasa dışı göçle mücadelede AB ile yakın iş birliğinin geliştirilmesinin mümkün
olabileceği,

ifade edilmiştir.
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyon üyelerimiz ve

toplantıya katılan diğer milletvekilleri tarafından;
Türkiye’nin bu Anlaşma ile Türkiye üzerinden kaçak olarak Avrupa’ya giden ve Türkiye

üzerinden geçmese bile AB ülkelerinin Türkiye’den geldiğini iddia ettiği tüm kaçak göçmenleri geri
alma yükümlülüğü üstlendiği,

AB’ye Türkiye üzerinden gitmeyenlerin tespiti ve süresi içinde itiraz etme külfetinin Türkiye’ye
bırakıldığı, vaat edilen vize muafiyetinin ise sınırlı ve belirsiz olduğu,

Anlaşmanın Avrupa’nın pek çok ülkesinde yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığını kaybetmiş kişilerin kazanılmış hakları açısından doğurabileceği sakıncalar ifade
edilmiş ve,

AB sürecinde veya şu anda AB’ye üye olmuş olan ülkeler arasında bize geri kabul konusunda
emsal teşkil edebilecek bir ülke olup olmadığı,

Geri kabul sürecinin maliyetinin ne kadar olacağı,
Anlaşma kapsamında geri kabul edilecek kişilerin barındırılacağı yerlerin koşullarının nasıl

olacağı,
Türkiye’nin AB ile imzalayıp da fesih hakkını kullandığı bir anlaşma olup olmadığı, 
AB’nin geri kabul anlaşması akdettiği üçüncü ülke vatandaşlarının çabuklaştırılmış yöntemin

uygulanmadığı durumlarda Türkiye’ye değil, doğrudan kendi ülkelerine iade edilebileceği, bu
bağlamda AB’nin hangi üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşması yaptığı, sorulmuştur.

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet Temsilcileri tarafından
cevaben;

AB’nin şimdiye kadar Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Hong Kong,
Makao, Sri Lanka, Rusya, Ukrayna ve Pakistan ile geri kabul anlaşmaları imzaladığı, Türkiye’nin ise
şimdiye kadar Suriye, Yunanistan, Kırgızistan, Romanya, Ukrayna, Pakistan, Rusya Federasyonu,
Nijerya, Bosna-Hersek, Yemen, Moldova, Belarus ve Karadağ ile geri kabul anlaşmaları imzaladığı,

Önümüzdeki üç yıllık dönem içerisinde ülkemizin hiçbir şekilde otomatik olarak bir mülteciyi
ya da bir göçmeni kabul etme yükümlülüğünün olmadığı, sonraki dönemde de otomatik bir kabul
yükümlülüğü olmayacağı;
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Anlaşma ile üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızların geri kabulünde kanıt teşkil edecek
belgelerin belirlendiği, kurulacak ortak komisyonun uygulama sürecinde yer alacağı,

Türkiye’nin AB ile imzalayıp da uygulamadığı, feshettiği herhangi bir anlaşma olmadığı,
Meşruhatlı yol haritasının, daha önce Batı Balkanlardaki ülkelerle de uygulanan standart bir yol

haritası olduğu,
Düzenli ve düzensiz göçün ekonomik ve sosyal yönleriyle önemli sonuçları olduğu, göçün iyi

idare edildiğinde olumlu, kötü idare edildiğinde ise olumsuz tesirleri olacağı; bu bağlamda her geri
kabul anlaşmasının öneminin ortaya çıktığı,

Yasa dışı olarak ülkemize giriş yapanların sayısının -yaklaşık olarak- 2005 yılında 57 bin,
2006’da 51 bin, 2007’de 64 bin, 2008’de 65 bin, 2009’da 34 bin, 2010’da 32 bin, 2011’de 44 bin,
2012’de 47 bin olarak kayıtlara geçtiği; Frontex’ten alınan rakamlara göre Ülkemizden AB ülkelerine
geçen kişi sayısının ise 2009’da 39 bin, 2010’da 55 bin, 2011’de 57 bin, 2012’de 37 bin olduğu,

Yunanistan örneğinin AB Geri Kabul Anlaşmasının uygulanması sürecindeki düzensiz göçmen
sayısı konusunda bir tahmin yapma imkanı verebileceği, Yunanistan ile 2001 yılında bir Geri Kabul
Anlaşması imzalanmış olduğu, Yunanistan’ın bu Anlaşmayı gerekçe göstererek 2013 yılı sonuna
kadar 111.214 kişinin Türkiye üzerinden geçtiği iddiasıyla geri alınması talebinde bulunduğu, yapılan
incelemeler sonrasında ise Ülkemizin geri kabulünü uygun gördüğü kişi sayısının 13.684 olduğu,
ancak sadece 3890 kişinin iadesinin gerçekleştiği,

Sınır güvenliğinin ve kapı güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi halinde, Anlaşmadan
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesinin mümkün olduğu,

Geri kabul ve gönderme merkezlerinin kapasitesinin bugün için yaklaşık 2 bin kişi civarında
olduğu, bunun ilk etapta 4 bine, orta vadede ise 10 bine çıkarılmasının planlandığı, ayrıca geri
gönderme merkezlerinde bugün yaşanan sıkıntıları sona erdirmek için bir standart oluşturulmaya
çalışıldığı,

Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimize ilişkin maliyet analizleri konusunda çalışmalar
yapıldığı,

Türk vatandaşlarının kazanılmış haklarının Geri Kabul Anlaşması uygulamalarından olumsuz
etkilenmeyeceği, 

ifade edilmiştir.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca

benimsenerek oy çokluğu ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden, Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, İstanbul Milletvekili Osman

Aşkın Bak ve İstanbul Milletvekili İsmail Safi Tasarı ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Sözcü Kâtip
Volkan Bozkır Osman Aşkın Bak Ahmet Berat Çonkar

İstanbul İstanbul İstanbul
(Bu raporun özel sözcüsü)
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Üye Üye Üye
Yıldırım Tuğrul Türkeş Tunca Toskay Fazilet Dağcı Çığlık

Ankara Antalya Erzurum
(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye
Ali Şahin Mehmet Ali Ediboğlu Ali Haydar Öner
Gaziantep Hatay Isparta

(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Osman Oktay Ekşi Harun Karaca Osman Taney Korutürk
İstanbul İstanbul İstanbul

(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

İsmail Saf i Rıfat Sait Osman Kahveci

İstanbul İzmir Karabük
(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye
Abdullah Çalışkan Erol Dora Çiğdem Münevver Ökten

Kırşehir Mardin Mersin
(Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye
Hasan Karal Mehmet Kasım Gülpınar

Rize Şanlıurfa
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KARŞI GÖRÜŞ YAZISI
05.02.2014 tarihinde Dışişleri Komisyonu’nda görüşülen “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa

Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”na karşı oyumuzun gerekçesi aşağıda belirtilmiştir.

Söz konusu Anlaşma, Dışişleri Komisyonuna gelmeden önce tali komisyon olarak İçişleri ve
Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarında da görüşülmüştür. Bu iki komisyondaki CHP’li üyeler
kapsamlı muhalefet şerhleriyle Anlaşmaya itirazlarını kayda geçirtmişlerdir. Her iki komisyonda da
CHP’li üyeler tarafından verilen şerhlere tarafımızdan da katılınmaktadır.

Avrupa Birliği’nin Türkiye vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamaktan kaçınması hem Türkiye
ile AB arasında 1963’ten bu yana akdedilmiş temel anlaşmalara hem de AB’nin genel uygulamasına
aykırılık oluşturmaktadır. Bilindiği gibi AB’nin uygulaması birlik ile üyelik müzakerelerine başlayan
ülkelere vize muafiyeti tanıması şeklinde gerçekleşmektedir. Bunun tek istisnası Türkiye’dir. Türk
Hükümetleri bu konuyu uzun bir süreden beri AB yetkilileriyle ele alagelmiş, ancak bugüne kadar
bu konuda başarı sağlanamamıştır.

Geri kabul Anlaşması benzeri uygulamaların AB tarafından Gürcistan ve Moldova ile de
düzenlenmiş olduğu Dışişleri Komisyonunda Hükümet temsilcileri tarafından açıklanmıştır. AB
yönelimi bulunmayan ve AB ile müzakere perspektifi olmayan bu iki ülke ile yapılmış olan
düzenlemelerin benzerinin Türkiye’ye de kabul ettirilmiş olması Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde bir
statü geriliğine tabi tutulması anlamına gelmektedir.

Başbakanın bu Anlaşmanın imzalanmasıya ilgili olarak kamuoyuna yönelik “halkımıza vize
müjdesi veriyoruz. İmzaladığımız Geri Kabul Anlaşması uyarınca üç yıl sonra Türk vatandaşları
AB’ye vizesiz seyahat edecekler” mealindeki beyanı hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır.
Aslında Hükümetin yaptığı, AB’nin uzun bir süreden beri imzalamaları için birbirini izleyen Türk
Hükümetlerine baskı yaptığı Geri Kabul Anlaşmasını, “AB Komisyonunun üç yıl süreyle Anlaşmanın
kendi istedikleri yönde işlediğini belirlemeleri hâlinde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamayı
değerlendirmeyi ve (geçerli AB kurallarına göre nitelikli çoğunlukla) oylamayı AB Konseyine teklif
etme vaadi” karşılığında imzalayarak kendisinden önceki hükümetlerin direndikleri baskılara boyun
eğmekten ibaret kalmıştır.

Geri Kabul Anlaşması AB ülkelerine Türkiye yoluyla kaçak olarak geçecek dünyanın her
bölgesine mensup kişilerin, bulundukları AB ülkesinde yakalandıklarında Türkiye’ye iade edilmelerini
öngören bir metindir. Bu kişiler, vatandaşı bulundukları ya da Türkiye’ye geldikleri ülkelere, ancak
Türkiye ile bu ülkeler arasında benzer geri kabul anlaşmaları olması hâlinde gönderilebilecek; aksi
takdirde Türkiye bunları kendi ülkesinde barındırmak zorunda kalacaktır. Bu uygulamanın Türkiye’yi
çok uzun olmayan bir zamanda bir kaçak mülteci deposu hâline getireceği açıktır. Anlaşmanın başka
hükümleri, belli koşullarda, AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları ile bunlarla evli diğer uyruklu
kişilerin ve bunların çocuklarının Türkiye’ye sınırdışı edilmelerini kolaylaştırıcı hükümler
içermektedir. AB ile bu kapsamda bir geri kabul Anlaşması akdedilmesi ancak Türkiye’nin AB
üyeliğinin gerçekleşmesi hâlinde ya da Türkiye’nin AB’ye mülteci gönderen tüm ülkelerle benzer
anlaşmalar yapabilmesi durumunda makul karşılanabilirdi. Yukarıda belirtilen soyut ve gerçekleşmesi
çok müphem vaat karşılığında böyle ağır hükümler içeren bir Anlaşmanın akdi ülkemizi hem sosyal
hem ekonomik alanda hem de uluslararası siyaset alanında zora sokacaktır. Esasen, Başbakan
Erdoğan’ın Anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra basına verdiği ve Milliyet Gazetesinin
17 Aralık tarihli sayısının manşetinde yer alan “Avrupa’ya yük olmaya değil yük almaya gidiyoruz”
şeklindeki demeci Hükümetin de bu durumun bilincinde olduğunu açık seçik ortaya koymaktadır.
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Anlaşmada ayrıca vize muafiyetinin yürürlüğe girmesinden önce dört alanda gerçekleştirilmesi
öngörülen düzenlemelerle ilgili eylem planında, bu alanlardan birinin “yolsuzlukla mücadele” olduğu
görülmektedir. Yukarıdaki çekincelerimizden bağımsız olarak, Hükümetin geri kabul Anlaşması ile
böyle bir taahhüt altına girmesinin, Türkiye’nin şu sırada içine düşmüş olduğu Cumhuriyet tarihinde
emsali görülmemiş rüşvet ve yolsuzluk skandalı ile bu skandalı örtmek için Hükümetin demokratik
rejimin en temel unsurlarını ortadan kaldırma, adalet ve kolluk personelinin yerlerini, bu skandalın
soruşturmasını engellemek amacıyla değiştirme, yasal düzenlemeler yoluyla erkler ayrılığını tahrip
etme çabalarıyla hazin bir tezat oluşturduğuna da dikkat çekmek isteriz.

Öte yandan İçişleri Bakanı tarafından AB ile Geri Kabul Anlaşması imzalanırken buna paralel
olarak Dışişleri Bakanı tarafından da yine AB ile bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin bir de “yol
haritası” adlı belge imzalanmıştır. AB’nin kesin ve emreder bir dille Türkiye’den 19 talebini içeren
bu belge uluslararası anlaşmadan ziyade bir mutabakat muhtırası niteliğinde olduğundan TBMM’nin
onayını gerektirmemektedir. Ancak bunun metnine bakıldığında geri kabul Anlaşmasının bir tür
ayrılmaz parçası olduğu açık seçik görülmektedir. Bu metin AB’nin tek yönlü istekleri bağlamında
Türkiye’nin “ulusal azınlıkları” gibi Lozan Anlaşması’yla da aykırılık içeren unsurlara atıf yapmakta
olup kısa bir tanımla söylemek gerekirse her açıdan kabul edilmez niteliktedir.

Yukarıdaki nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısına karşı oy kullanıyoruz.

Oktay Ekşi Osman Korutürk Mehmet Ali Ediboğlu Ali Haydar Öner
İstanbul İstanbul Hatay Isparta
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MUHALEFET ŞERHİ
Komisyonun 5 Şubat 2014 tarihli toplantısı gündeminin l’inci sırasında yer alan “Türkiye

Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı’na” aşağıdaki gerekçelerle muhalifiz.

1. Onaylanması istenen anlaşma ile Türkiye tahmin dahi edilemeyen ekonomik, siyasi ve sosyal
taahhütler altına sokulmaktadır.

2. Anlaşma tamamen tek taraflı olarak AB’ye çıkar sağlamaktadır.
3. AB bu anlaşma sonucu Türkiye’nin katlanacağı ekonomik maliyete somut olarak ne kadar bir

katkıda bulunacağı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
4. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarımız bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ülkemize iade

edilecek düzensiz göçmen sayısı ve bunların kaçının menşe ülkelere iade edilebileceği hakkında
inandırıcı bilgi verememişlerdir.

5. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra AB ülkelerinden ciddi bir düzensiz göçmen iadesi
ile karşılaşacağımız, bunların tamamına yakının ülkemizde kalacağı anlaşılmakta olup bunun
ekonomimize büyük bir külfet getireceği ortadadır.

6. Sonuçta Türkiye bu anlaşmanın uygulanması ile bir “depo ülke” konumuna gelecektir.
7. Anlaşmanın teknik ayrıntıları incelendiğinde uygulamada AB’ye avantaj sağlayacak, Türkiye

için külfet getirecek hükümlerin bulunduğu görülmektedir.
8. Bu anlaşmanın onayına ve uygulanmasına bağlanan vize muafiyeti sağlanması konusunda

AB tatmin edici bir taahhütte bulunmamakta, AB için bağlayıcılığı olan bir teminat vermemektedir.
Ne meşruhatlı Yol Haritasında (Road Map) ne de “First Meeting of the EU-Turkey Visa Liberalisation
Dialogue Agreed Minutes” belgelerinde böyle bağlayıcı bir taahhüt yoktur.

9. Batı Balkan ülkeleri ile yapılan aynı anlaşmalarda AB’nin uyguladığı yol haritası ve yöntem ile
onaya sunulan anlaşma ve vize muafiyeti müzakerelerinin paralellik arz ettiği beyanları gerçeklerle
bağdaşmamaktadır. Söz konusu ülkelerin (Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova vb.) doğusunda
AB üyesi Yunanistan ve Bulgaristan bulunmakta, düzensiz göçmenler bu iki AB üyesi ülkeden söz konusu
ülkelere transit geçmektedir. Geri kabul söz konusu olduğunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklardır.

10. Türkiye üzerinden AB ülkelerine transit geçen düzensiz göçmenlerin menşe ülkelerinin
çoğunluğu ile Türkiye’nin geri kabul anlaşması yoktur. AB’nin iade ettiği düzensiz göçmenler
yukarıda da belirttiğimiz gibi ülkemizde kalacaklardır.

11. Üç yıllık hazırlık döneminde özellikle sınır güvenliği konusunda alınacak önlemlerle
düzensiz göçmen akımının büyük ölçüde durdurulacağı yaklaşımı da geçerli değildir. Türkiye’nin
doğu ve güney sınırlarının coğrafi şartları, komşu ülkelerin siyasi ve güvenlik sorunları dikkate
alındığında üç yılda radikal iyileşmelerin olamayacağı açıktır. Kaldı ki AB bu alanlarda ortaya
çıkacak harcamalara katkı konusunda inanılır bir taahhütle bulunmamaktadır.

Sonuç; Yukarıda sadece ana hatları ile değindiğimiz hususlar dikkate alındığında bu anlaşma
AB ülkelerinin ciddi bir sorununu çözmekte, çözümün maliyetini de Türkiye’ye yüklemektedir. Bu
anlaşmanın kabulü ve uygulanması karşılığında vaat edilen vize muafiyeti konusunda AB kesin bir
taahhüt altına girmemekte, Türkiye-AB ilişkilerinde sıkça rastladığımız verilen sözlerin ve
taahhütlerin yerine getirilmemesine imkân sağlayan bütün kapıları açık tutmaktadır.

Tunca Toskay Yıldırım Tuğrul Türkeş
Antalya Ankara
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MUHALEFET ŞERHİ

Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”na aşağıda açıkça dayandığım ve ifade
ettiğim gerekçelerle karşı çıkmaktayız.

Avrupa Birliği’nin, dış göç politikalarının ilk dönemlerinde etkisini hissettiren “insan hakları”
perspektifinden ayrılarak, güvenlik odaklı yaklaşımı benimsemesinin sonuçları, AB’ye komşu
ülkelerde de etkisini hissettirmiş ve AB sınırlarında her gün bir tekrarı yaşanan trajedilere zemin
hazırlamıştır. Avrupa Birliği politikalarında göç ve iltica konularının son yıllardaki bu değişimi ile
göç politikalarının “harici boyutu” kavramı daha fazla vurgulanır olmuştur. AB’ye yönelik göçün
kontrol edilmesinde üçüncü ülkelere sorumluluk yükleyerek bir anlamda “sınır kontrolünü sınırların
ötesine taşımak” hedeflenmektedir.

Söz konusu harici boyut, Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkeler ile gerçekleştireceği bilgi alışverişi
ve mekanizmaların kurulması olabileceği gibi ikili ya da çok taraflı anlaşmalar müzakere edilmesini
ve imzalanmasını da kapsamaktadır. Geri kabul anlaşmaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Geri kabul anlaşmaları, temel olarak, bir ülkenin, ülkesinde kalma şartlarını taşımayan ya da bu şartları
kaybetmiş olan 3. ülke vatandaşlarını, vatandaşı oldukları ülkeye gönderilmelerini düzenlemektedir.

Daha açık bir ifade ile geri kabul anlaşmaları, ülkeye düzensiz yollardan giriş yapmış, yani
pasaport, gerekli ise vize ya da benzeri seyahat dokümanları olmaksızın ve genellikle yasa ile
belirlenmiş gümrük kapıları ile diğer giriş noktalarından sayılmayan yerlerden ülkeye girmiş ve halen
ülkede bulunan kişiler ile giriş sırasında bu şartları yerine getirmiş olsa da, vize süresinin bitmesi
veya bunun gibi nedenlerle artık bu şartları taşımayan kişilerin vatandaşı oldukları ülkelere
gönderilmelerine yönelik anlaşmalardır. Ancak bu anlaşma ve metinlerin konu kısmında insanlar yer
almaktadır, bu nedenle elbette konunun insan hakları hukukuna bakan, insanî bir yönü vardır ve bu
nedenle önemle üzerinde odaklanmak gerekir.

Geri Kabul Anlaşması’nın ve muhtemel uygulamalarının insan hakları açısından kimi problemli
noktaları bulunmaktadır. Birincisi, Türkiye tarafından geri kabul edilen, mülteci statüsü ya da “geçici
sığınma” statüsü almaya uygun olduğu halde sınır dışı edilmesi ya da keyfi gözaltına maruz kalması
olası üçüncü ülke uyruklulara yapılacak muameleye ilişkin temel insan hakları koruma mekaniz-
malarının eksikliğidir. İkincisi, yakalanan ve geri kabulle karşı karşıya kalan düzensiz göçmenlere
ilişkin muamelenin uluslararası yükümlülüklere aykırı hareketi ve korunma taleplerinin incelemesi
hususunda AB üyesi yetkililerine verilen geniş takdir alanıdır. Üçüncüsü ise; anlaşma taslağının
uygulanmasının üzerinde şeffaflık, izleme ve hesap verilebilirlik eksikliğinin bulunmasıdır.

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) yaptığı açıklamaya göre 2013 yılında 2360 göçmen sınırları
geçmeye çalışırken hayatını kaybetmiştir. Devletlerin sınırlarda göçmenlere karşı aldığı önlemlere her
gün yeni biri eklenmektedir. Sınırlarda artan ölümler, devletlerin aldığı bu önlemlerle yakından
ilgilidir. Sınırlara tel örgü ve duvar çeken devletler göçmenleri daha büyük riskler alarak yola çıkmaya
zorlamaktadır. Devletlerin düzensiz göç hareketlerini kontrol etmeye çalışırken aldıkları bu
“önlemler”, savaş, çatışma, zulüm, insan hakları ihlali gibi nedenlerle ülkelerinden kaçmak zorunda
kalan mültecileri de olumsuz etkilemektedir.
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Uluslararası Af Örgütü’nün içinde Türkiye’den de sınır dışı edilenlerin konu edildiği geri kabul
anlaşmaları ile değişik ülkelerden Suriye’ye sınır dışı edilen insanların Suriye hapishanelerindeki
çok kötü akıbetlerine yönelik somut, kişiler bazlı raporları açıklanmıştır. Türkiye tarafından 2002-
2013 yılları arasında kaçtıkları Suriye rejimine geri teslim edilen 2.675 kişi olduğu bizzat İçişleri
Bakanlığı tarafından belirtilmektedir.

Geri Kabul Anlaşmasına konu olan kişiler, tüm bu aşılması zor engelleri aşarak bir insani
korumaya kavuşacağını düşünen, bunun için yolculuğunun başında ölümü göze alan, ancak derdini
dinlemeye yönelik hiçbir cılız çabaya dahi rastlamadan geri gönderilmek istenen kişilerdir.

Tüm bu nedenlerle Türkiye’nin, vatandaşları lehine vize serbestisi çabasında bulunurken bunun
karşılığında, Avrupa’nın sınırlarına ulaşmış ve belki de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların
arayışında olan 3. ülke vatandaşlarını, onları kaçmış oldukları ülkeye teslim etmeyi taahhüt eden bir
geri kabul anlaşmasını aynı masada konuşması kanaatimizce etik değildir. Bu durum ister istemez bir
hizmet ve mal değiş tokuşu olarak algılanacaktır. Meselenin bu şekilde ve böylesi bir zeminde ele
alınması en azından insan hakları ve insan onuru ile bağdaşmamaktadır. Vizesiz, serbest dolaşımın
sağlanabilmesi için Geri Kabul Anlaşmaları adı altında insan hayatını tehlikeye atan taahhütler altına
girmek, nitelikli bir dış politika değildir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda güçlü bir ülke olmayı hedefleyen Türkiye, serbest dolaşım
hakkı elde etmede başka insanların hayatlarını hiçe sayan Geri Kabul Anlaşmaları imzalamak zorunda
değildir. Bu haliyle Türkiye kamuoyunun da bu vizesiz seyahatin bedelleri hakkında yeterince
bilgilendirilmemesi manidardır.

Günümüzdeki en popüler göç kontrolü önlemlerinden olan geri kabul anlaşmaları, insan hakları
ve insan onuru çerçevesinde değerlendirildiğinde, hedef ülkelerin sorumluluklarını başka ülkelere
yüklemeye çalıştığı ve ciddi insan hakları ihlallerine sebep verecek zincirleme sınırdışı mekanizmaları
kurma potansiyeline sahiptir.

Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşan kişilerin geldikleri ülkelere bakıldığında, Suriye,
Afganistan, Irak, Iran, Somali gibi savaş ve insan hakları ihlallerinin yoğun yaşandığı ülkelerin başta
geldiği görülmektedir. Geçmiş ve mevcut uygulamalar, bu kişilerin vardıkları Avrupa ülkelerinde
korunma ihtiyaçlarını yetkili makamlara iletme imkanı bulamadan ikili geri kabul protokolleri veya
yasadışı geri atma metodları ile Türkiye’ye gönderildiklerini göstermektedir.

Sağlıklı bir sığınma prosedürü olmayan Türkiye’nin geri kabul anlaşması ile uluslararası
korumaya ihtiyaç duyup duymadığına bakılmaksızın göçmenleri ülkelerine geri gönderme konusunda
soyunduğu hevesli taşeronluk, uluslararası insanlık trajedisine katkıda bulunmak anlamına gelecektir.
Gerek Türkiye’de gerekse de Avrupa Birliği’nde ulusal güvenlik ve maliyet noktaları öne çıkarılarak
yürütülen tartışmalar, düzensiz göçmenlerin insan haklarından soyutlandığı, yabancı düşmanlığını
destekleyen ve her alanda ayrımcılığı körükleyen bir algı inşasına da neden olacaktır. Türkiye ve
Avrupa Birliği arasında düzensiz göçün kontrolü alanında devam eden müzakerelerde ve kamuoyunda
gerçekleşen tartışmalarda tartışılan konunun “insana” ilişkin olduğu görmezden gelinmektedir.

Göçmenlerin sayılara indirgenmesiyle yapılan maliyet hesapları, göçün yarattığı ulusal güvenlik
tehlikesi iddiaları ve insan hayatları üzerinden politik kazanç sağlayarak, tarafların pazarlıklarda
“elini kuvvetlendirme” çabaları demokrasi ve evrensel insan hakları ilkeleriyle bağdaştırılamaz. Zira
Türkiye’deki yetkililerin geri kabul anlaşmasını iç kamuoyuna “AB ile vizelerin kaldırılması” olarak
lanse etmeleri, AB’nin de, bu anlaşmanın göçmenlerden “ucuza kurtulma yolu” olduğunu kendi
kamuoyu ile paylaşmakta sakınca görmemesi, “insan hakları”nın, gerek dış politik pazarlıklarda ve
gerekse iç politikada iktidar yarışına kurban edilme çabasının görünür bir kanıtı niteliğindedir.
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Türkiye’nin, yeni iltica politikasını şekillendirirken, insan haklarını ve iltica hakkını göz önünde
bulundurması ve sivil toplum örgütlerinin bu sürece dâhil olarak sürece etkide bulunması büyük
önem taşımaktadır. 1951 tarihli “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi”, mülteci
hakları alanındaki mevcut en önemli uluslararası belgedir. Birçok eksikliğine rağmen sözleşme
mültecilerin korunması ile ilgili en önemli hukuki metin niteliğindedir.

2. Dünya Savaşı sonrasında hazırlanan belge, savaşın Avrupa’da yarattığı mülteci krizine çözüm
olarak oluşturuldu. Sadece 1951 öncesindeki olaylar için geçerli olan sözleşmede, Avrupa coğrafi
sınırlaması da yer aldı. Ancak, ihtiyaçları karşılamadığı görülünce, 1967 yılında yenilendi.
Sözleşmedeki coğrafi kısıtlama ortadan kaldırıldı. Böylece devletlerin, kendilerine sığınan mültecilere
koruma sağlamasının temel belgesi oldu. Fakat 1951 sözleşmesinin hazırlanmasında rol oynayan
Türkiye, 1967 belgesini de coğrafi çekince koyarak imzaladı. Böylece Türkiye, sadece Avrupa’dan
gelenlere mültecilik statüsü tanıyacağını beyan etti. Oysa resmi rakamlara göre son altmış yılda,
Avrupa’dan Türkiye’ye sadece 45 kişi gelerek mülteci oldu. Buna karşın Türkiye’nin doğu ve
güneyinden gelen yaklaşık 20 bin kişi (Suriye’deki savaştan kaçarak sığınanlar hariç), başka bir
ülkeye gitmek ve mültecilik statüsü alabilmek için beklemektedir.

Bununla birlikte; Türkiye’de halen bir Mülteci Yasası yoktur. Sivil bir kurum yoktur. Bütün işler
polis tarafından yürütülüyor. Türkiye’nin öncelikli olarak bu konudaki sorumluluklarını yerine
getirmesi gerekiyor. Bu sorun ancak tekneler batıp birileri öldüğü zaman ya da Suriye gibi yığınsal
göçler yaşandığında gündeme geliyor. Oysa ki sürekli olarak böyle bir sorun bulunmaktadır. İnsan
hakları standartlarına ve hukukuna uygun bir yasal altyapının oluşturulması şarttır.

Sonuç olarak önemle üzerinde durulması gereken husus; bireylerin serbest dolaşım hakkı gibi
ülkelerin sosyal, ekonomik ve toplumsal zenginliğe katkı sağlayan önemli bir kazanımın, geri kabul
anlaşmalarına konu olan düzensiz göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin başta yaşam hakkı
olmak üzere temel insan haklarının ihlali pahasına elde edilemeyeceği ve pazarlık konusuna
dönüştürülemeyeceğidir.

Günümüzde göçün dünyada büyük bir sorun haline gelmesine neden olan etkenler; ekonomik
yoksulluk, otoriter ve baskıcı rejimler, etnik ve inançsal kısıtlılık, cinsiyet eğilimleri önündeki
engeller, devletlerin vatandaşlarının can güvenliğini sağlayamaması, siyasi çalkantılar ve şiddet
eylemleri olarak sıralanabilir. Bu durumdaki insanlar, daha iyi bir yaşam arzusuyla ya da en azından
hayatını idame ettirebilmek amacıyla göç edebilmektedirler.

Her toplumun ve bireylerin devletten beklentisi; ekonomik anlamda kuvvetli bir bütçe, geniş
kapsamlı demokrasi ve özgürlükler ile adil bir yargı sistemidir. Dolayısıyla bireylerin göç etmelerinde
bu hususlar önemli rol oynamaktadır.

Günümüz sosyal yaşamı içinde gelişmiş demokrasiler, gelişmiş ekonomiler, kısaca “gelişmiş
ülkeler” kavramını ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda göç hareketlerinin yönünü “gelişmiş
ülkeler” olarak göstermek pek de yanlış olmayacaktır.

Göçmenlerin Avrupa içlerine yerleştirilip zenginliğe ortak edilmesi yerine, sosyal bir korku
haline getirilmesi, onların ötekileştirilmesiyle sonuçlanacaktır.

Bütün bu değerlendirmeler doğrultusunda, Türkiye ile AB arasında imzalanan ve TBMM’de
onaylanması teklif edilen bu anlaşmaya muhalefet ettiğimi belirtmek isterim.

Erol Dora
Mardin
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA
BİRLİĞİ ARASINDA İZİNSİZ İKAMET
EDEN KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 16 Aralık 2013 tarihinde
Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile
Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.

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

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA
BİRLİĞİ ARASINDA İZİNSİZ İKAMET
EDEN KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Komis-
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komis-
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Komis-
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Recep Tay yip Er doðan
Baþbakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. Arınç A. Babacan B. Atalay

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. İşler B. Bozdağ A. İslam

Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. Çavuşoğlu F. Işık F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı
İ. Güllüce A. Davutoğlu N. Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız A. Ç. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı E. Ala C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik M. Şimşek N. Avcı

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz V. Eroğlu M. Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
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