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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Gelen Kâğıtlar Listesi’nde yayımlanan 622618 evrak numaralı “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti
ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması”nın onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
		

Mustafa Şentop

		

Tekirdağ

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2663)
ESAS

Dışişleri Komisyonu

TALİ

Milli Savunma Komisyonu

GENEL GEREKÇE
7 Ekim 2019 tarihinde Belgrad’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan
Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması” ile egemenlik, eşitlik, karşılıklı saygı
temelinde ve ulusal mevzuat ile uluslararası kurallara uygun olarak ikili askerî ilişkilerin hukuki
zemininin oluşturulması, Taraflar arasında askerî ve savunma iş birliği sağlanması ve geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Söz konusu Anlaşma ile askerî eğitim ve öğretim; tatbikat/eğitimlere veya ortak tatbikatlara
katılım sağlanması; savunma sanayi; silahlı kuvvetler arasında askerî iş birliği ve temas ziyaretleri;
askerî istihbarat değişimi; lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler; askerî tıp ve sağlık hizmetleri;
muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma; barışı koruma, insani yardım, deniz haydutluğu
ile mücadele operasyonları gibi savaş haricindeki harekâtlar; haritacılık ve hidrografı; mesleki gelişim
amaçlı personel değişimi; askerî, bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında bilgi ve tecrübe değişimi;
mayın ve el yapımı patlayıcılarla mücadele alanında eğitim, bilgi ve tecrübe değişimi; doğal afet
yardım harekâtı kapsamında eğitim, bilgi ve tecrübe değişimi ile Anlaşmada belirtilen diğer konularda
iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, bahse konu
Anlaşma ile iş birliğinin kapsamının genişletilmesi suretiyle askerî eğitim alanında ilave bir protokolün
akdedilmesine ihtiyaç duyulmayacaktır.
7 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile 23 Temmuz 2004 tarihinde
imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında
Askerî-Bilimsel ve Askerî-Teknik İş Birliği Konusunda Anlaşma” yürürlükten kalkacaktır.
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T.C.
Cumhurbaşkanlığı
Sayı: 68244839-599-8226

20 Şubat 2020

Konu: Anlaşma
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
7 Ekim 2019 tarihinde Belgrad’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan
Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması”nı Anayasanın 90 ıncı maddesi gereğince
onaylanması uygun bulunmak üzere ilişikte bilgilerinize sunarım.
		

Recep Tayyip ERDOĞAN

		

Cumhurbaşkanı
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Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu

17/12/2021

Esas No: 2/2663
Karar No: 187
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1. Giriş
Cumhurbaşkanlığınca 20/2/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve
Anlaşması, 25/2/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa
Şentop imzasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî
Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 4/3/2020 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza,
tali komisyon olarak Milli Savunma Komisyonuna havale edilen 2/2663 esas numaralı Kanun Teklifi,
Komisyonumuzun 27’nci Yasama Dönemi 30/11/2021 tarihli 31’inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı
ile Millî Savunma Bakanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.
2. Teklifin İçeriği
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde Teklif ile Türkiye ile Sırbistan arasındaki
askerî ilişkilerin hukuki zemininin oluşturulması suretiyle, askerî eğitim ve öğretim; tatbikat/eğitimlere
veya ortak tatbikatlara katılım sağlanması; savunma sanayi; silahlı kuvvetler arasında askerî iş birliği
ve temas ziyaretleri; askerî istihbarat değişimi; lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler; askerî tıp
ve sağlık hizmetleri; muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma; barışı koruma, insani
yardım, deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları gibi savaş haricindeki harekâtlar; haritacılık
ve hidrografi; mesleki gelişim amaçlı personel değişimi; askerî, bilimsel ve teknolojik araştırma
alanlarında bilgi ve tecrübe değişimi; doğal afet yardım harekâtı kapsamında eğitim, bilgi ve tecrübe
değişiminin sağlanması amacıyla iş birliğinde bulunulmasını öngören Anlaşma’nın onaylanmasının
uygun bulunmasının amaçlandığı görülmektedir.
3. Komisyon Görüşmeleri
Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran tarafından;
Sayın Cumhurbaşkanımızın Sırbistan’a 2019 yılındaki ziyaretinde Yüksek Düzeyde İşbirliği
Konseyi ve Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü mekanizması toplantılarının gerçekleştirildiği,
Dışişleri Bakanımızın geçtiğimiz ağustos ayındaki ziyaretinde Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun
açıldığı,
Parlamentolarımız arasındaki ilişkiler kapsamında ise Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç’in,
eylül ayında ülkemizi ziyaret ettiği, Sayın Meclis Başkanımızın da 22 Aralıkta Belgrad’ı ziyaretinin
planlandığı,
Tüm düzeylerdeki karşılıklı temaslarımızın olumlu ivmesiyle ticaret hacmimizin 2020 yılında 1,5
milyar dolara yaklaştığı,
Bu yılın ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımızın yüzde 50, ticaret
hacmimizin ise yüzde 38 arttığı,
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Bu Anlaşma ile mülga olacak 2004 tarihli Askerî Bilimsel ve Askerî Teknik İş Birliği Anlaşmasının,
Sırbistan’la askeri alandaki ilişkilerimize hukuki temel sağladığı; ancak Sırbistan ve Karadağ’ın, 2006
yılında ayrılması ve mevcut anlaşmanın gelişen askerî ilişkilerimizin güncel ihtiyaçlarını karşılamada
yetersiz kalması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılındaki ziyaretinde bu Anlaşma’nın
imzalandığı,
Yeni çerçeve anlaşmanın askerî alanda daha geniş bir iş birliğine imkân verdiği,
Diğer ülkelerle imzalanan çatı anlaşmalarda olduğu gibi iş birliği alanlarına ilişkin tamamlayıcı ve
uygulayıcı nitelikte anlaşmaların yapılmasına da dayanak oluşturduğu,
Anlaşmayla, askerî eğitim ve öğretim kurumlarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını
geliştirmeyi; misafir personel ve birlik değişiminin, tatbikat ve eğitimlere katılım sağlanmasının ve
Silahlı Kuvvetler arasında temaslar ve ziyaretlerin arttırılmasının, savunma sanayisinde ve lojistik
alanında iş birliğimizin geliştirilmesinin hedeflendiği,
2004 yılında imzalanan anlaşmadan farklı olarak müşterek tatbikat ve eğitimlere imkân verildiği,
Askerî istihbarat değişimi, siber savunma, patlayıcılarla mücadele eğitimi ve doğal afet yardım
harekâtı gibi konuların da dâhil edildiği,
Barışı koruma; insani yardım; deniz haydutluğuyla mücadele; çevre emniyeti ve çevresel koruma;
haritacılık, hidrografi ve hidrometeorolojinin de askerî iş birliğimizin bir parçası hâline getirildiği,
Askerlik hizmetindeki özlük hakları ve sosyal imkânlar hakkında da bilgi ve belge paylaşımının
öngörüldüğü,
Sırbistan’ın onay sürecini Mart 2020’de tamamladığı,
Komisyon üyeleri tarafından;
Türkiye’nin başka ülkelerle yaptığı benzer içerikli anlaşmalarda yer alan “Gizlilik Dereceli Bilgi
ve Malzemenin Güvenliği” başlığının bu anlaşmada yer almadığı,
Benzer anlaşmalarda misafir personel ve öğrencilerin diplomatik dokunulmazlık ve imtiyaza sahip
olmadıkları yönünde hükümler yer almasına karşılık, bu anlaşmada böyle bir ifadeye yer verilmediği,
“Bilgi Güvenliği” başlıklı 7’nci maddenin üçüncü fıkrasında geçen “Detaylar, ayrı bir düzenlemeyle
belirlenebilir.” hükmündeki “belirlenebilir” ifadesinin muğlak olduğu; “belirlenecektir” şeklinde
yazılmasının muğlaklığı ortadan kaldıracağı,
Sırbistan’ın, çok daha yakın olduğumuz Bosna Hersek’le çok ciddi bir husumet içinde olduğu;
Balkan coğrafyasında tamamen NATO ve Avrupa Birliği karşıtı politikaları izlediği,
“Uygulama ve İş Birliği Esasları” başlıklı 5’inci maddede yer alan “Askerî tatbikatlar düzenlemek
ve yer almak” hükmü ile hangi ülkelere karşı askerî tatbikat düzenleneceği hususu,
Balkanların çok sorunlu bir coğrafya olduğu, Srebrenitsa katliamlarının yaşandığı bir coğrafyada
askerî anlaşmaların bölgesel barışa ne gibi katkılar sunacağı,
Gelişen ve değişen konjonktüre göre ülkelerin birbiriyle anlaşmalar yapmasının; kendi
önceliklerine, çıkarlarına, tehdit algılarına göre normal ve olağan bir durum olduğu,
Sırbistan’la yaptığımız bu Anlaşmanın bir başka ülkeye karşı yapılmış bir anlaşma olmadığı,
Sırbistan’la ilişkilerimizi diplomatik manada geliştirmemizin Sırbistan bünyesindeki birçok Bosnalı
kardeşimiz açısından da önemli olduğu,
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hususlarında yöneltilen görüş ve sorulara cevaben Dışişleri bakan yardımcısı ve Millî Savunma
Bakanlığı temsilcileri tarafından;
Bu çerçeve anlaşmanın içinde bulunan her alanla ilgili ihtiyaç hâsıl olduğunda ayrı mutabakat
zabıtları, protokoller veya ikili düzenlemelerin hukuki altyapısının ve iş birliği esaslarının
belirlenebileceği ve hayata geçirilebileceği; burada teknik anlamda bir uygulama modalitesinin hayata
geçirilmesinin söz konusu olmadığı,
Karadağ’la aynı kapsamdaki çerçeve anlaşmanın 2014’te imzalandığı,
Bosna Hersek ile 1997’de yürürlüğe giren 1995 tarihli askerî çerçeve anlaşmamızın mevcut
olduğu; yine, Kosova’yla askerî iş birliği anlaşmamızın bulunduğu,
Dolayısıyla, bu anlaşmaların bu ülkelerle ilişkilerimizin daha da yakınlaşması ve stratejik mahiyet
kazanması bakımından, bölgenin barışı ve istikrarı açısından da çok büyük önem taşıdığı,
Sırbistan’la geliştirdiğimiz bu askerî ilişkilerin esasen bölgede Türkiye’nin olası çatışmalarda taraf
olması değil, bu çatışmaların durdurulması konusundaki konumunu güçlendiren bir mahiyete sahip
olduğu,
Diğer ülkelerin hukuk sistemlerinde anlaşmaların “legally binding” ve “non-legally binding”
diğer bir ifadeyle “hukuki bağlayıcı anlaşma” ve “hukuki bağlayıcı olmayan anlaşma” şeklinde ikiye
ayrıldığı,
Eğer anlaşma; bir üçüncü tarafa, uluslararası mahkemeye, hakeme götürülemiyorsa ve gelen
kişinin imzasıyla yürürlüğe girebiliyorsa; karşı taraf için hukuki bağlayıcı olmayan bir anlaşma
niteliğinde olacağı,
Oysaki aynı anlaşmanın ülkemizde ya Meclis prosedüründen ya da Cumhurbaşkanı onayından
geçmek zorunda kaldığı,
Söz konusu çerçeve anlaşmaların spesifik bir tatbikata, bir harekâta, bir operasyona yönelik
olmadığı; ileride yapılacak alt düzey anlaşmalarda eğer hukuki bağlayıcılık, yükümlülük de
getirmeyecekse onay sürecini kolaylaştırmak amacıyla yapılan anlaşmalar olduğu,
ifade edilmiştir.
4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek oy çokluğu ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Teklifin l’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez
Çankırı, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Teklif ile ilgili özel
sözcü seçilmişlerdir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan

Kâtip

Üye

Akif Çağatay Kılıç

Ceyda Bölünmez Çankırı

Asuman Erdoğan

İzmir

Ankara

İstanbul
		

(Bu raporun özel sözcüsü)
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Üye

Üye

Üye

Aydın Adnan Sezgin

Mustafa Canbey

Atilla Ödünç

Aydın

Balıkesir

Bursa

			

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye

Üye

Üye

Utku Çakırözer

Derya Bakbak

Ahmet Hamdi Çamlı

Eskişehir

Gaziantep

İstanbul

(Muhalefet şerhimiz vardır)

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye

Üye

Üye

Ahmet Ünal Çeviköz

Zafer Sırakaya

Hasan Turan

İstanbul

İstanbul

İstanbul

(Muhalefet şerhimiz vardır)		
Üye

Üye

Üye

Niyazi Güneş

İsmail Özdemir

Gülüstan Kılıç Koçyiğit

Karabük

Kayseri

Muş

(Bu raporun özel sözcüsü)		
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MUHALEFET ŞERHI

Ahmet Ünal Çeviköz

Utku Çakırözer

İstanbul

Eskişehir
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MUHALEFET ŞERHI

		

02.12.2021

		

Gülüstan Kılıç Koçyiğit

		

Muş
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ
MUSTAFA ŞENTOP’UN TEKLİFİ

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ
ARASINDA
ASKERÎ
ÇERÇEVE
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ
ARASINDA
ASKERÎ
ÇERÇEVE
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) 7 Ekim 2019 tarihinde
Belgrad’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini
Cumhurbaşkanı yürütür.

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi

MADDE 2- Teklifin 2’nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3- Teklifin 3’üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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