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21 Ocak 2016 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 11.12
BAŞKAN: Taha ÖZHAN ( Malat ya)
BAŞKAN VEKİLİ: Cemalettin Kani TORUN (Bursa)
SÖZCÜ: Sena Nur ÇELİK (Antalya)
KÂTİP: Hasan Basri KURT (Samsun)
----- 0 ----BAŞKAN – Toplant ı yet er sayım ız vardır.
Dışişler i Komisyonunun 26’ncı Yasama Dönem i Birinci Yasama Yılı 13’üncü
Toplant ısını açıyor um.
Bugün de 15 uluslar arası anlaşmayı gör üşmeyi planlıyor uz. Ekonomi, ticaret,
yat ır ım lar, ulaşım başlık lar ı etraf ında toplanm ış 15 tane anlaşma var.
İlk sır ada, Meksika’yla imzalan yat ır ım lar ın karşılık lı teşviki anlaşması var.
2’nci sırada, Hondur as’la im zalanan ticar et ve ekonom ik iş birliği anlaşması,
ardından yine Nikaragua’yla im zalanan benzer bir anlaşma.
4’üncü sırada, Filist in’le imzalanan ekonomik iş bir liği konseyi kurulmasına
dair bir protokol var.
5’inci sır ada, Vietnam’la imzalanan yat ır ımlar ın karşılık lı teşvikine dair bir
anlaşma var.
6’ncı sır ada, Bangladeş’le im zalanan yat ır ım lar ın y ine karşılık lı t eşviki
anlaşması var ve Karadağ’la im zalanan yine benzer bir anlaşma var.
Gündemin sekizinci sırasında , Kuveyt ’le im zalanan hava ulaşt ırma anlaşması
bulunmakta.
Ardından, yine, Kam boçya’yla im zalanan benzer bir anlaşma var.
Gündemin 10’uncu sırasında, 1974, yolcular ın bagajlar ının ve denizyoluyla
taşınmasına ilişkin Atina Sözleşmesi ’ne ait 2002 protokolü yer almakta.
11’inci sırada, Yemen’le imzalanan hava ulaşt ırma anlaşması var.
Yine, hemen ardından Kamerun’la im zalanan denizcilik anlaşmam ız var.
13’üncü sırada, Ukrayna’yla im zalanan yük taşımacıl ığ ına ilişkin bir anlaşma
var.
14’üncü sır ada, Karadağ’la im zalanan yolcu ve eşyalar ın kara yolu taşım asıyla
ilgili bir anlaşma var.
Gündemin son sırasında da Makedonya’yla im zalanan Makedonya
Cumhur iyet i’nin Kazakistan Cumhuriyeti ’ndeki temsilinin Türkiye Cumhur iyet i Astana
Büyükelçiliği imkânlar ı kullanılarak gerçekleşt irilmesine ilişkin bir mutabakat
muht ırası yer almaktadır.
Ben, basınım ıza teşekkür ediyor um ve hızla gündem in 1’inci maddesine
geçiyoruz.
I.– GÖRÜŞÜLEN KONULAR
II.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) Kanun Tasarı ve Teklifleri
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/388)
BAŞKAN - Türkiye Cumhur iyet i Hükûmeti ile Bir leşik Meksika Devletleri
Hükûmeti Arasında Yat ır ım lar ın Karşılık lı Teşviki ve Korunmasına İ lişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uyg un Bulunduğu Dair Kanun Tasar ısı. (1/388) esas numaralı tasar ı
3 Aralık 2015’te Meclisim ize sunulmuş, 22 Aralık 2015’te de Komisyonum uza havale
edilmiştir.
Ben, ilk sözü, yine, Dışişler i Bakanlığ ından Sayın Büyükelçi Gün’e vermek
istiyorum.
Buyurun.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Sayın Başkanım, sizi ve Komisyonumuzu Bakanlığ ım ız adına
sayg ıyla selam lıyorum.
Bahse konu anlaşmanın gerekçe bölümünde belirtilen hususlara ilave
edeceğim bir husus yoktur. Meksika taraf ında anlaşmanın onay süreci devam
etmektedir.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Sayın Dilemre, Ekonomi Bakanlığ ından Müsteşar Yardımcısı Vekili,
buyurun.
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Sayın Başkan, ben de sayg ılar ım ı sunuyorum.
Çok kısa olar ak bilgi vermek ist iyoru m.
Ülkemizle Meksika arasında im zalanan yat ır ım lar ın karşılıklı teşviki ve
korunmasına ilişkin anlaşma iki ülke arasındaki yat ır ım ilişkiler ini daha sağlam bir
yasal çerçeveye otur tarak karşılık lı yat ır ımlar ın art ır ılması am acını taşımaktadır. Bu
YKTK anlaşmasında kamulaşt ırma veya devlet leşt irme h âlinde yat ır ım ın gerçek
bedelinin gecikme olmaksızın ödenmesi ve transf erini aynı zam anda yabancı
yat ır ım cılar a millî muamele ve en çok gözetilen ulus pr ensipleri çerçevesinde
muamele edilmesini, transf erlerin g ecikmesiz yapılm asını, savaş veya iç kar ışık lık
hâller inde millî muamele ilkesi çerçevesinde zarar gören yat ır ım cılar a tazm inat
ödenebilmesini ve yat ır ımcılar la devlet arasında herhangi bir uyuşmazlığ ın ortaya
çıkması durumunda da yat ır ımcılar ın daha objek tif olduğu ve hızlı işlediği
gerekçesiyle tercih edeceği uluslararası bir tahkim imkânının tanınmas ını garanti
alt ına almaktadır.
Sayın Başkanım, 33 maddeden oluşmaktadır YKTK anlaşması. Anlaşmayla
hedef lenen yat ır ım t ipi sermayeyle birlikte teknoloji know- how, yönetim becer isi ve
yeni pazar imkânlar ını da ber aber inde getiren doğrudan yabancı sermaye
yat ır ım lar ıdır. Böylelikle anlaşmanın im zalanması sonucunda girişimciler nezdinde
daha saydam ve öng örülebilir bir yat ır ım ortam ı oluşacağ ından karşılık lı yat ır ımların
artması beklenmektedir. İki ülke ekonomileri açısından ür etim, istihdam ve vergi geliri
sağlanacak. Anlaşma karşılıklı ticaretin de doğal olarak artmasına katkı
sağlayacakt ır.
Çok kısa olarak Türkiye ile Meksika arasındaki t icaret hacm ini ar z ed eyim.
2014 yıl ında 1,2 m ilyar ABD dolar ıdır. Bu hacmin yaklaşık 300 milyon dolarlık k ısm ı ,
ABD dolar ı k ısm ı, ülkemiz tar af ından Meksika’ya gerçekleşen ihracat , 944,6 milyon
dolarlık k ısm ı ise Meksika’dan ülkemize gerçekleşen ithalat tutar ıdır. Meksika’da a n
itibar ıyla 12 adet Türk f irmasının yaklaşık 45 milyon ABD dolar ı değerinde yat ır ım ı
bulunmaktadır. Bu yat ır ım larda 22 Türk vat andaşı , 876 Meksika vatandaşı ist ihdam
edildiği bilgisi bizde var. Ve Meksika’daki Türk f irmalar ının hangi sektörlerde yat ır ım
yapt ığ ına bakacak olursak , makine teçhizat im alat ı, ulaşım ar açlar ı imalat ı,
konaklama, yiyecek hizmet ler i , tur izm, madencilik , toptan ve perakende ticaret
alanlar ında f aaliyet gösterdiğini görüyor uz.
Ar z eder im ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALI CI (İstanbul) – Sayın Başkan, bugün ilk 7 maddemiz daha
çok yat ır ım teşvikler i ve yabancı yat ır ım ın t eşvikiyle ilgili m addeler. Anlaşmalar ın
çoğu birbir ine yak ın anlaşmalar. Ben , şunu merak ediyor um: Yabancı sermaye bir
ülkede yat ır ım yapmaya karar vermeden önce ne tür şeylere dikkat eder ve bu
anlaşmalar ı o çerçevede bir göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum.
İkincisi, Türkiye’de yer leşik f irmalar ın -sadece Meksika için söylemiyorum
bunu- toplam yurt dışı yat ır ım lar ı ne kadardır? Yani biz hep yurt dışı yat ır ımlar ını
teşvik ediyoruz, yurt dışından da ülkemize yat ır ım gelmesini teşvik ediyor uz ve bir
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süredir de kaynak ihr aç eden bir ülkeye, sermaye ihraç eden bir ülkeye dönüştük . Ne
kadarlık bir Türkiye kökenli sermaye yur t dışında yer leşiktir , onu öğrenmek istiyorum.
Bir de, bu anlaşmalar ın hiçbirisinde çalışm a standartlar ıyla ilgili bir bölüm yok.
Sadece, şu anda elimizdeki anlaşmanın 1’inci sayf asında yani gir işinde yani aslında
niyetler in if ade edildiği bölümde “…sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin genel uygulam a
önlemler i yanında uluslar arası kabul görmüş iş çi haklar ını zayıf latmadan
ulaşılabileceğini …” diyor. İçeride tahkim var, içer ide tazminat koşullar ı var ,
devletleştirme sonucunda ne olacağ ı var , ne kadar zamanda ödeneceği var , bazı
anlaşmalarda piyasa rekabetinin nasıl oluşacağ ı bile var ama çalışan haklar ıyla ilg ili
hiçbir şey yok. Rast lant ı m ıdır yoksa bakanlık lar ım ız çalışma koşullar ını
önemsem iyor mu?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Dilemre.
EKONO Mİ BA KANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Teşekkür ediyorum ef endim.
Öncelikle, bir süreden ber i Türkiye’den de yurt dışına bir yabancı sermaye
akım ı oluyor. Ö zellikle bizim çevre ülkelerimizde bunlar ın yoğunlaşt ığ ını görüyoruz.
Tabii, bu, orada bir inci soruyla bağlant ılı olarak da cevap vermeye çalışıyor um.
Orada sağlanan koşullarla da ilgili. Sadece Mısır’a baktığ ım ızda gördüğümüz mesela
bir QIZ olayı var Qualif ying Industrial Zone’ lar ı var. Amerika’nın Mısır serbest ticar et
anlaşmasından kaynakl anan İsrail’in de katkı sağladığ ı bölgelerde Türk yat ır ımcılar ı
da tekstil, konf eksiyon alanında , özellikle de konf eksiyon alanında yat ır ım yapıyorlar.
Şimdi, ef endim, toplam olar ak bizdeki rakamlara göre 50 milyar dolar civar ında yurt
dışında bir yat ır ım ı m ız var. Bunlar tabii, Merkez Bankasının bu ödemeler dengesi
rakamlar ına bakt ığ ım ızda kolaylık la bulacağ ım ız rakamlar değil çünkü biz bunlar ı
ticaret müşavirler im izden yer indeki yatır ım yapan Türk f irmalar ım ızla bir e bir
görüşmeler inden alıyoruz ve derliyor uz, onu da arz edeyim çünkü mutlaka f arklılık lar
oluyor. Merkez Bankasının kayıt lar ına girmesi için bir para transf erinin yapılm ası
gerekiyor. Dolayısıyla, oradaki yat ır ım lar ın hepsinin aynı şekilde , zamanında
girmemiş olması söz konusu olabiliyor. Şimdi, bu çerçevede Türkiye’de de yat ır ım
yapmak üzere gelecek olan f irmalar burada sağlanan teşvik sistem ine , burada
kendilerine sağlanan diğer civar ülkelerde olmayan ama Türkiye’nin sağladığ ı çeşitli
olanaklara bak ıyorlar. O çerçevede biz de malumuz özellikle 2011 yılında teşvik
sistem imizi hem yabancı sermayeye yönelik olarak hem de Türkiye’deki yat ır ım
ortam ını iyileştirmek amacıyla değişt irdik ve yeni bir sistem çerçevesinde
f irmalar ım ız Türkiye’de bölge itibar ıyla yarar lanıyor lar. Yurt dışına giden
f irmalar ım ızın da benzer şekilde orada kendilerine sağlanan olanaklara bakt ıklar ını
görüyoruz, düşünüyoruz.
Meksika konumuz, hemen oradan bir örnek de vereyim , biraz önce
arkadaşlar ım ızla onu konuşuyorduk , orada otomotiv yan sanayinde f irmalar ım ızın
olduğ unu görüyor uz. Nedeni çok açık , Meksika’da yat ır ım yapar ak Amerikan pazar ına
girmek , NAFTA’dan yarar lanmak. Yani NAFTA ,
serbest ticaret anlaşmasından
yar arlanmak istiyorlar, o çerçevede. Bizim de gümrük birliğini kurduktan sonra bu
kadar otomotiv yat ır ım ı nı çekmemiz bir tesadüf değil , tamamen Avrupa pazar ı ve
serbest ticaret anlaşmam ızdan yarar lanm akla ilgili.
Son sorunuzla ilgili , ef endim , bu çalışma haklar ıyla ilgili olar ak ve çevre
konusunda. YKTK anlaşmalar ında genel olar ak hükümlere yer verildiğini gö rüyoruz.
YKTK anlaşmalar ında en temel konu ev sahibi ülkenin kanun ve nizamlar ına uyg un
yat ır ım yapılmasının garanti alt ına alınması ve herhangi bir problem olması
durumunda, ekonomik bir problem olması durumunda veya biraz önce ar z ettiğim gibi
o ülkedeki olağan dışı durumlar olması durumunda yabancı yat ır ım cının haklar ının
da diğer yerli yat ır ımcılar gibi korunmasının garanti alt ına alınması oluyor; bunu
hedef lemiş oluyoruz. Bu çerçevede yabancı yat ır ımcı çalışma haklar ı ve çevre
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konusundaki mevzuata uyma zorunluluğu da kaldı ki var . Bir yabancı yat ır ımcın ın
Türkiye’ye geldiğinde veya Meksika’ya gittiğinde oradaki çevre standartlar ına
uym ası, or adaki çalışma haklar ına uyum göstermesi zaten zorunluluk. O çerçevede
incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Ar z eder im ef endim.
BAŞKAN – Sağ olun, teşekkür ederim.
Buyurun.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Sayın Başkan, öncelikle hava koşullar ından dolayı
gecikme oldu, kusur a bakmayın.
Şimdi, ben, uzun yıl lar güney Amer ika’da kaldım , en çok da Meksika’da iki
buçuk , üç sene ci var ında bir yaşam ım oldu. Orada en çok dikkatimi çeken enerji
konusundaki potansiyeller iydi yani müthiş derecede hem petrokimya ürünler i hem de
enerji konusunda büyük yat ır ım lar ve gelişme ler olduğunu gördüm. Türkiye ile
Meksika arasında enerjiyle ilgili yapılan bir anlaşma var m ıdır veya planlanan bir
yat ır ım söz konusu mudur?
Bir de, petrokim ya ürünleriyle ilgili bazı ür ünlerde vergi muaf iyetler i olacağ ını
duymuştum. Bununla ilgili herhangi bir bilginiz var mı yoksa da daha sonra da
alabiliriz.
Bir de, Meksika -geç geldiğim için tekrarlam ış olabilir im , özür diler im
öncelikle- orada NAFTA diye bir bir liktelik vardı . O NAFTA kurulum aşamasında da
ben de temsilen oradak i birkaç görüşmeye katılm ışt ım , yaklaşık dokuz, on sen e önce.
O NAFTA üyeliği sadece üç ülke arasında mı kaldı yoksa ülkemiz de ona d âhil oldu
mu yoksa bir ülkeyle iş birliği yaparak direkt o NAFTA’nın haklar ından
yar arlanabiliyor mu?
Teşekkür ederim.
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMR E –
Teşekkür ediyorum ef endim.
Son sor unuzdan başlayacak olursak , NATFA hâlâ Kanada, Amerika Bir leşik
Devlet leri ve Meksika arasında bir serbest ticaret anlaşması ama diğer dünyada da
gördüğümüz serbest ticaret anlaşmalar ından çok daha iler i hükümlere de s ahip
olduğunu biliyor uz. Bizim buna, bu aşamada katılmam ız söz konusu olmaz , hiç de
düşünülmedi ama Amerika ile Avrupa Birliği arasında malumunuz TTIP daha önceki
görüşmelerde de hep gündeme gelmişti , bu transatlantik görüşmeler i , biz buraya çok
net ilgimi zi uzun bir süredir söylüyoru z, en üst düzeyde . Sayın Cumhur başkanım ız,
Sayın Başbakanım ız düzeyinde if ade edildi ve onlar ın t alimat ıyla bu TTIP’ye
girmemiz konusunda bir yüksek düzeyli uzmanlar grubu oluşt uruldu , çalışmalar ım ızı
sürdürüyor uz, onu ar z edey im.
Diğer konu, Meksika’nın durumuyla ilgili olarak yat ır ım koşullar ı açısından.
Şimdi, ef endim, bizim incelemeler imize göre Meksika’da hem eyalet düzeyinde hem
f ederal düzeyde çeşitli teşvikler veriliyor. Biz , buradaki potansiyel alanlar olarak sizin
de biraz önce buyur duğunuz gibi , NAFTA’dan da yarar lanabilecek şekilde çünkü bir
göreli olarak NAFTA’nın diğe r üyeleriyle karşılaşt ırdığ ınız da Meksika’da ucuz bir iç
gücü var. Bu unsurlar ın etkisiyle Meksika’da doğrudan yabancı yat ır ım lar ın
yoğunlaşt ığ ı bölged e Türk yat ır ımcılar ı da görüyoruz , otomotiv yan sanayisinde
özellikle. Biz, potansiyel alan olarak en cazip konulara şöyle bir baktığ ım ızda ,
özellikle de ot omotiv yan sanayisinin bu çerçevede ön plana çıkt ığ ını , zaten
keşf edildiğini görüyoruz ama bunun yanında elektronik eşya , beyaz eşya yan sanayi
elektronik sanayi sinin önem li ölçüde bir potansiyel ar z ettiğini görüyoruz. Bur ada hep
NAFTA önem li bir unsur çünkü orada kurulan şirket Amerik a ve Kanada pazar ına
gümrük vergilerinden muaf , NAFTA’nın sağladığ ı diğer olanaklar ından yararlanarak
girebiliyor , gümrüksüz mal satabiliyor ve dolayısıyla da lojistik olarak da tabii
Meksika’nın kuzeyinde bizim girişimcilerimizin yer alm ış olması onlara loj ist ik olarak
da büyük bir kolaylık sağlıyor.
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Bir konuyu da ar z ederek sözler imi bitir mek istiyorum. Bu petrol konusunda
yabancı yat ır ımcılar ın bu aşamada Meksika pazar ına girmesi mümkün değil çünkü
hâlâ devletin kontrolünde , aynı zamanda iletişim de öyle , telekomünikasyon da bir
monopol. Ama bunlar ın dışında f inans ve sigorta , basın, emlak gibi sektörler
Meksika’da diğer yabancı yat ır ımcılar ın da ilgi gösterdiği sektörler.
Son olarak da şunu söyleyeyim: Toplam UNCTAD veriler ine göre Meksika’daki
yabancı yat ır ım stoku 337,9 ya ni 340 milyar ABD dolar ı kadar. Geçen yıl 2014’te
aldığ ı yabancı yat ır ımdı, 22,8 milyar dolardır.
Ar z eder im ef endim.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALI CI (İstanbul) – Elimizde Türkiye’nin yıllar it ibar ıyla ne kadar
yabancı yat ır ım çektiğine da ir bir veri var dır her hâlde kendi ülkemize?
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Var.
OĞUZ KAAN SALI CI (İstanbul) - Son yıll arda art ış m ı var azalış m ı var , onu
öğrenebilir miyiz?
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Ar z edeyim.
Zannediyorum ekim ayı sonu it ibar ıyla r akamım ız 13,4. Bu 13,4 milyar dolar
2014’teki toplam. Ama 2014’ü geçt ik. Şimdi , Merkez Bank ası açık layacak kasım aralığ ı da; 13,4’ün üzerine , 2014 toplam ım ız 12,7 ; onu aşt ık 13,4 ocak -ekim ayı
itibar ıyla elde ettiğimiz yıllık olarak. Şu anda önümde rakam olar ak 2010’da 9 m ilyar
dolar ef endim, 2011’de 16 milyar dolar, 2012’de 13 milyar dolar, 2013’de 12,4 yani
12,5 milyar dolar, 2014’te bir az önce ar z ettiğim gibi 13 milyar dolara yak ın 12, 7;
2015’in ocak -ekim on aylık dönem 13,4 milyar dolar.
Ar z ediyorum ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK MEKSİ KA DEVLETLERİ
HÜKÜMETİ ARASI NDA YATIRI MLARI N KARŞILIKLI TEŞVİ Kİ VE KORUNMASINA
İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASINI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TASARI SI
MADDE 1- (1) 17 Aralık 2013 tarihinde Ankara 'da im zalanan "Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Bir leşik Meksika Devlet ler i Hükümet i Arasında Yat ır ım lar ın
Karşılık lı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşma" nın onaylanması uyg un
bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci mad deyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tarihinde yürür lüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/388) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Rapor u hakkında Samsun
Millet vekili Hasan Bas ri Kurt, Karaman Millet vekili Recep Şeker, İstanbul Millet vekili
Ravza Kavakcı Kan ve Hatay Millet vekili Fevzi Şanverdi’nin özel sözcüler olar ak
atanmasını teklif ederim.
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Taha Özhan
Malat ya
Dışişler i Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan vekiller imiz lütf en pazartesi saat 17. 00’ye kadar bize
ulaşt ırsınlar.
Gündemin 2’nci maddesine geçiyorum.
Yine benzer bir anlaşmam ız var.
2.- Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile Honduras Cumhur iyet i Hükümeti
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbir liği Anlaşmasının O naylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı (1/390)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Honduras Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbir liği Anlaşmasının O naylanmasının Uyg un
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı. (1/390) esas numaralı t asar ı, 3 Aralık 2015’te
Meclise, 22 Aralık 2015’te Kom isyonumuza gelmişt ir.
Ben, sözü yine ilk önce Dışişler i Bakanlığ ım ızdan Sayın Büyükelçi Gün’e
vermek ist iyorum.
Var m ı ef endim yeni bir şey?
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Gerekçede belirt ilen hususlara ilave edilecek bir maruzat ım yoktur.
Honduras taraf ında onay sür eci devam etmektedir.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Dilemre, diğerinden f a rklı ekleyeceğiniz bir şey var m ı?
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Ef endim, diğerinden şöyle bir f arkı var: Bir önceki, yat ır ımlar ın karşılıklı korunması
ve teşviki anlaşmasıydı. Honduras’la im zaladığ ım ız bu anlaşma, size arz ettiğim iz
anlaşma, bir karma ekonomik komisyon kurulmasını sağlayan, ekonomik iş bir liğine
ilişkin bir anlaşma.
Eğer uygun görürseniz Honduras’la ilgili bilgi ver ebilir im ama isterseniz bir
sonraki anlaşmam ız da aynı doğrultuda, Nikaragua’yla olan yine bir ekonom ik iş
bir liği anlaşması. Her ikisinin de amacı, ülkeler arasında en üst düzeyde, bakanlar
düzeyinde bir ist işar e mekanizması kurup bütün ekonomik ve ticari konular ın en üst
düzeyde ele alınar ak incelenmesini sağlamaktır bu iki anlaşm anın da amacı.
Sadece şunu söylemeyi, şunu ar z etm eyi isterim: Bu her iki anlaşma da
tamamen Türkiye’nin Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerini belli bir noktaya
getirme ihtiyacından ortaya çıkm ış ve Türkiye Cumhur iyet i’nin benimsediği Latin
Amerika stratejisiy le uyum lu olarak, Sayın Dışişler i Bakanlığ ım ızın bu Amerika ve
Orta Amerika ve Güney Amer ika’yla ilişkileri geliştirme stratejisiyle uyum lu olar ak
im zalanm ışt ır.
Burada bizim esas amacım ız, her ne kadar bu ülkeler, hem Hondur as hem
Nikaragua küçük ekonomi ler gibi gözükse de art ık bu ülkeler le de son derece ciddi
ihracatçım ızın, yat ır ımcım ızın dikkatini çekecek gelişmeler olduğunu görüyoruz. En
azından -bir sonra Nikaragua’da söyleyeceğim - f arklı müteahhitlik projeler i olduğunu
ve Türkiye’nin de or ada yer a lmasının kendiler inin ar zu ett iğini biliyor uz. Bu konuda
bizimle doğrudan temasa geçiyorlar. Dolayısıyla ihracatçılar ım ızın yeni pazarlar a
açılmalar ında yardım cı olmak üzere bu anlaşmalar ın yararlı olduğu kanısındayız.
Ar z eder im ef endim.
BAŞKAN – Teşekk ür ederim.
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) - Sayın Başkanım, özellikle bir süredir bu Lat in
Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilgili ticari ve ekonom ik ilişkiler in geliştir ilmesi
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stratejisi kapsam ında anlaşmalar geliyor, bir kısm ı geldi. İ şte bugün şu anda
elimizdeki anlaşma da Honduras da onlar dan bir tanesi.
Şimdi, Dışişleri Bakanlığ ım ızın böyle bir stratejisi var. Bu, dolayısıyla o
bölgedeki ülkeler in t amam ıyla bazı çerçeve anlaşmalar yapılmasını gerektirdi, bir
kısm ıyla hava yolu anlaş malar ı yapt ık. Şimdi, tabii, bu tür bir stratejinin sonucunda
beklenir ki o bölgede bizim t icar i hacmimiz artsın. Şimdi, anlaşmanın gerekçesinde
de var, ben Dışişler i Bakanlığ ı kaynaklar ından da teyit ettim, bizim Honduras ile dış
ticaret hacm imiz dar alıyo r, artm ıyor, zaten çok düşük bir dış ticaret hacmim iz var ve
bu dış ticaret hacm imiz ısr arla düşüyor.
Benim sorum şu: Honduras’la bu dış ticar et hacminin düşüşünün temel nedeni
nedir? Ki biz art ış olsun diye bir çaba içindeyiz yani Bakanlığ ım ız ve Türkiye
Cumhur iyet i olarak.
İkincisi de bu bölgede Türkiye’nin daha etkin bir pozisyon alabilmesi için bu
yapm ış olduğumuz anlaşmalar ın ötesinde stratejik başka bir karara iht iyaç yok
mudur? Bunu şu açıdan söylüyorum: Bir, çerçeve anlaşmaları bütünü var elimizde .
İkincisi, bizim or ada diplomat ik misyonlar ım ız var, bur ada yapılan çalışmalar var.
Bunlar ın ötesinde bir hamleye iht iyaç yok mudur?
Şimdi, az önce Sayın Ekonom i Bakanlığ ı yetkilisi, Meksika’yla ilgili vermiş
olduğu bilgilerde, yanlış hat ır lam ıyorsam , Me ksika’da 320 milyar dolar civar ında bir
yabancı yat ır ım olduğunu if ade ettiler. Bizim son on beş yılda ortalama 11 -12 milyar
dolar civar ında bir yabancı yat ır ım, doğrudan yabancı yat ır ım çektiğimizi biliyoruz Türkiye’nin- yani müt hiş bir f arklılık var r akamlarda. Dolayısıyl a çok büyük pazar lar ın
ya da çok küçük pazarlar ın aynı anda bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Buraya
daha uzun vadeli ve Türkiye’deki yat ır ımcılar ın daha f azla
yat ır ım yapm asını
gerektirecek ya da daha f azla dış ticaret hacmi yar at acak bir hamle yapmaya iht iyaç
yok mudur?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Sayın Başkanım, müsaade ederseniz çok kısa birkaç şey söylem ek
istiyorum, sonra Hüsnü Bey’e devredeyim iz in ver irseniz.
BAŞKAN – Tabii, tabii.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Sayın Millet vekilim, 2006 yılında başlat ılan bir strateji bu. Tek ayağ ı
mutlaka ticaret i art ırmak çok önemli bir boyutu bu stratej inin f akat bunun siyasi
boyut lar ı da var. Orada Türkiye’ nin var olması meselesi var.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Onu konuşmuştuk daha önce.
DIŞİŞLERİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİ Lİ BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Evet.
Yani daha başka kullanmaya çalışt ığ ım ız enstrümanlardan bir tanesi STA’lar ın
im zalanması, serbest ticaret anlaşmalar ının imzalanması, küçük büyük bakmadan mümkün olan- ve bir de ayr ıca bunlar ın taraf olduğu, bu ülkelerin taraf olduklar ı
bölgesel kuruluşlar var, Orta Amerika, Karayipler, Lat in Amerika vesaire bunlarda da
mümkün olan yerde gözlemcilik statüsü alarak bu ikili piyasada esasen iş
adamlar ım ızın önüm üzü açacaklar ı bu şeyin hem böyle zeminini hazır lamak hem de
bunlar ı da yandan beslemek için STA’la r ama şu anda kullandığ ım ız en önem li itici
araç üst düzey ziyar etler. Devlet büyüklerimizle bunu teşkil ediyoruz.
Ben, müsaade ederseniz…
BAŞKAN – Tabii.
Buyurun.
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Müsaadenizle ef endim.
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Ef endim, şimdi, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkiler imize
baktığ ım ızda, aslında 2005 yılında bizim 2,7 milyar dolar olan bir ihr acat ım ız var. Bu,
2014 yıl ında 8,2 m ilyar dolar olar ak gerçekleşmiş. Şim di, 2015 yılının Ocak -Kasım
dönem ine bakt ığ ım ızda, Latin Amer ika ve Karayipleri birlikte alıyoruz, burada ticaret
hacmim iz 6,6 m ilyar dolara ulaşm ış. Türkiye’nin bu geçtiğim iz yıl ın on bir ayında 2
milyar dolarlık bir ihr acat ı, ithalat ı 4,6 milyar dolar olm uş.
Şimdi, sadece Honduras’a bat ığ ım ızda Sayın Mi llet vekilim, genel olarak son
üç dört yıldır -şim di ben onu kontrol ettim - hem ithalat ında hem ihracat ında
Honduras’ın bir düşüş var yani ekonomik olarak orada bir küçülme olduğunu,
ekonomilerinde bir küçülme olduğunu söylemek mümkün, her ne kadar büyüme
oranlar ı 4 civar ında olsa da. 2013’te 4, 2014’te 1,8 bir büyüme oranlar ı olmuş.
Sayın Büyükelçim izin söylediği gibi, aslında bizim t icaret imizi, ekonomik
ilişkiler imizi art ırmam ızın en önemli aracı serbest t icar et anlaşması. Teker teker bu
ülkelerle ser bes t ticaret anlaşması yapm ak hem çok masraf lı, her anlamda masraf lı
hem de diğer ülkeler in izlediği yol değil. Avrupa Birliği, Orta Amerika ülkeler iyle bir
bütün olarak bir serbest ticaret anlaşması yapm ış durumda. Biz de SICA’yla, Orta
Amerika ülkelerinin m alum sekreteryası El Salvador ’da SICA’yla temasa geçtik ve
bütün Orta Amerika ülkeler iyle bir ser best ticar et anlaşm ası yapmak istiyoruz,
hepsinin dâhil olduğu bir serbest ticaret anlaşması yapm a ar zumuz vardı, onu
söyledik. Şimdi onun gerçekleşmesini bekl iyoruz, o temaslar ım ız sürüyor ve Dışişleri
Bakanlığ ım ızın yapm ış olduğu bu girişimler, geçen yıl bakan düzeyinde kat ılım
sağlanan bu Karayipler bölgesi toplant ılar; bunlar ın her bir i için bizi birkaç adım
yaklaşt ır ıyor. En son bir sonraki ülke olan Nikara gua Dışişleri Bakanlığ ı Müsteşar ı
buraya geldiğinde - bir ay kadar önce - bizimle görüşmesinde çok açık olarak bu
serbest ticaret anlaşması için diğer ülkelerle devreye gireceğini ve bir bütün olar ak
4 ülkenin bir likte imzalayabileceği bir anlaşmanın mümkün olduğunu if ade etmişt ir.
Şimdi onun da zannediyorum oradaki ikna becerisiyle biz bu 4 ülkeyle masaya otur up
bir anlaşma yapacağız ve gelişmeyi umuyoruz.
Çok kısa olarak da şunu söyleyeyim: Genelde 5 ürün grubunda bu ülkelere
ihracat ım ız olduğunu görüyor uz ; bunlar motorlu kara taşıt lar ı, demir çelik, makine ve
cihazlar. İthalat ın da yine 5 ürün grubunda yoğunlaşt ığını görüyoruz; metal
cevher ler i, yağlı tohum ve meyveler olduğunu görüyoruz bu ülkeler in özellikler inden
dolayı. Bu çerçevede serbest ticaret anl aşmasında da bu ür ün gruplar ım ızda özellikle
açılım ın yarar lı olacağı kanısındayız Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ının tümü üzerinde görüşmelerin tamamlandığ ını görüyorum.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeye nler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETI İLE HONDURAS CUMHURİ YETİ
HÜKÜMETİ ARASI NDA TİCARET VE EKONO Mİ K İŞBİ RLİĞİ ANLAŞMASI NIN
ONAYLANMASINI N UYGUN BULUNDUĞ UNA DAİ R KANUN TASARISI
MADDE I - (1) 13/2/2015 tar ihinde Gu atemala' da imzalanan "Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Honduras Cumhuriyeti Hükümet i Ar asında Ticar et ve
Ekonomik İşbir liği Anlaşması’nın onaylanması uygun bulunm uştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tarihinde yürür lüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (I) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler... Etmeyenler… Kabul edilmişt ir.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Dışişleri
Tarih :21.1.2016

Saat :

Kayıt: Dışişleri

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 10

Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/390) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Serap Yaşar, Hatay Millet ve kili Fevzi Şanverdi, İstanbul Millet vekili Azmi
Ekinci ve Karaman Millet vekili Recep Şeker’in özel sözcüler olar ak atanmasını teklif
eder im.
Taha Özhan
Malat ya
Dışişler i Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan üyemiz lütf en pazartesi saat 17.00’ye kadar bize
ulaşt ırsınlar.
Gündemin 3’üncü maddesine geçiyorum.
3.- Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbir liği Anlaşmasının O naylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı (1/391)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbir liği Anlaşmasının O naylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı. (1/391) esas numaralı Tasar ı, 3 Aralık 2015
tarihinde Meclise sunulmuş, 22 Aralık 2015’te de Komisyonumuza gelmişt ir.
Ben, yine ilk sözü Dışişler i Bakanlığ ından Sayın Gün’e ver iyor um.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİ Lİ BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Nikaragua taraf ında onay sür eci devam etmektedir. İlave mar uzat ım yoktur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Dilemre, buyur un.
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Sayın Başkanım, demin zaten konuya değinmiştik, ilave ed eceğim herhangi bir husus
yok.
Ar z eder im ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Aslında az önce konu geçtiği için tekrar
etmiyorum. Benzer bir dış ticaret düşüşü Nikaragua’da da var ama yine ekonomik
ölçeği küçük bir durum var. Fakat aslında sanayi ve t icaret i konuşuyoruz. Bizim son
bir yıldan ber i ist ikr arlı bir şekilde ihracat ım ız düşüyor arkadaşlar ve hani bizim
ekonomik ezberim izde –ezber i t ırnak içinde söylüyorum - kur değer kaybettiği zam an
yani yerli para değer kaybettiği zaman sizin mal ve hizmetleriniz ucuzlam ış oluyor
yabancı paralar karşısında. D olayısıyla sizin ihr acat ınızın art ıyor olması gerekiyor ki
bundan önce yaşam ış olduğumuz kriz dönemler inde hızlı bir şekilde Türk lir ası değer
kaybett iği için bizim mal ve hizm etler imiz ucuzladı ve bir süre sonra birçok kalemde
Türkiye’nin ihracat ı artt ı f akat son bir yıldan ber i, daha uzun bir zamandır am a
özellikle son bir yıldan ber i biz ortalama bazı aylar yüzde 20’ye yak ın ihracat
düşüşüyle karşılaşt ık ki şu anda iktidarda olan part inin uzun yıllardan beri
dillendirmiş olduğu ana argümanlardan bir tane si dış t icaret artışı, ihracat art ışı ya
da Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve kalk ınmasıydı. Bu son bir yıllık dur umu nasıl
açıklıyorsunuz?
BAŞKAN – Buyurun.
EKONO Mİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI HÜSNÜ DİLEMRE –
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Şimdi, ef endim, 2014 yıl ına bakt ığ ım ızda özellikle ihraç pazarlar ım ızda ciddi
bir daralma gördüğümüz daha önce Sayın Bakanım ız taraf ından da açık lanm ışt ı.
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Şimdi şöyle: Yani hemen yanım ızdaki komşulara bakt ığ ım ızda çok ciddi oranda
oralardaki hem siyasi sorunlar he m de diğer ekonom ik sorunlar, Avrupa Bir liği
pazar ına bakt ığ ım ızda topar lanmayla beraber hâlâ oradaki sık ınt ılar, bizim esas
pazar lar ım ızda bazı problem ler olduğu açık. Dolayısıyla bundan da etkileniyor uz
malumunuz Sayın Millet vekilim. Bu çerçevede biz dol ar bazında ihracat ım ızın
düştüğünün f arkındayız ancak miktar bazında baktığ ım ızda, daha önce, malumunuz
henüz ocak sonu olmadığ ı için TÜİK t araf ından rakamlar açıklanmadı, ihracat
rakamlar ı ama on bir aylık rakamlar a aralık ayının Gümrük ve Ticaret Bakanlı ğı
taraf ından belir lenen aylık r akam ı eklediğim izde ulaşt ığ ım ız rakam bize şunu
söylüyor açık çası: Dolar bazında bir düşüş var ama miktar bazında çok az da olsa bir
art ış olmuş durumda bizim ihraç rakamlar ım ızda ki biz bunu açıklam ışt ık 4 Ocak günü
yapılan basın t oplant ısında, Sayın Bakanım ız da açık lam ışt ı. Avr o bazın da
baktığ ım ızda da avr o bazında da ihracat ım ızda bir art ış olduğunu görüyoruz. Yani
esas itibar ıyla ihracat ı böyle sektörler e ayırdığ ım ızda, daha yak ından bir resim
çektiğimizde pozit if gelişm eler olduğunu da görüyor uz Sayın Millet vekilim. Bir kere,
en başta da ihracat ın bu kilogram değerine baktığ ım ızda, biz her şeye rağmen, bütün
olumsuzluklara rağ men kilogram değer inde, yüksek teknoloji ürünlerinin kilogram
değerinde bizim açım ızdan, bizim i hracat ım ız açısından orta ve yüksek teknolojide
art ış da görüyoruz ki bunu da sayısıyla açıkladık. Şu anda yanımda değil ama mut laka
arz eder im, Sayın Ekonomik Araşt ırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğümüzün
yapt ığ ı sayılar ı ar z ederim. Dolayısıyla doğr udur ihracat ım ızda dolar bazındaki düşüş
ve çevre ülkeler imizin ve esas pazar lar ım ızın durumu açık.
Burada 2016 için yapılm aya çalışılan şey, şimdi bu yeni pazarlara ve açıkçası
diğer ürünlere yani ortanın üzer inde teknoloj iyle diğer ürünlere f ırsat tanım ak
malumunuz ve art ık dünyadaki pazar ın ihtiyacını burada üretmeye çalışmak. Bu
konuda çaba harcıyoruz Sayın Millet vekilim.
Ar z ediyorum ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Tasar ının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oyla r ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETI İLE NİKARAGUA CUMHURİ YETİ
HÜKÜMETİ ARASI NDA TİCARET VE EKONO MI K İŞBİ RLİĞİ ANLAŞMASI NIN
ONAYLANMASINI N UYGUN BULUNDUĞ UNA DAİ R KANUN TA SARISI
MADDE 1- (1) 13 Şubat 2015 t arihinde Guatemala'da im zalanan “Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve
Ekonomik İşbir liği Anlaşması" nın onaylanması uygun bulunm uştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabu l edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tarihinde yürür lüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (I) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler... Etmeyenler… Kabul edilmişt ir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/391) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Ravza Kavakcı Kan, Samsun Millet vekili Hasan Basri Kurt, Hatay Milletvekili Fevzi
Şanverdi ve İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci’nin özel sözcüler olarak atanmasını teklif ede rim.
Taha Özhan
Malat ya
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Dışişler i Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Önerge kabul edilmiştir.
Muhalef et şerhi olan vekillerim iz pazartesi saat beşe kadar bize ulaşt ırsınlar.
Gündemin 4’üncü maddesine geçiyorum.
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği
Konseyi Kurulmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/425)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında
Ekonomik İ şbir liği Konseyi Kur ulmasın a Dair Pr otokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı. ( 1/425) esas numar alı Tasar ı, 3 Aralık 2015’t e
Meclise, 25 Aralıkt a ise Komisyonum uza havale edilmiştir.
Sayın Gün, var m ı ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şeyler?
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİ Lİ BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Sayın Başkanım, Filist in’deki iç onay süreci devam etmektedir.
Başka maruzat ım yoktur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Dilemre, sizin ekleyeceğ iniz bir şey v ar m ı?
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI HÜSNÜ DİLEMRE – Sayın
Başkanım, deminki anlaşmalardan bir f arkı yok. Filistin’le aram ızda üst düzeyde
Bakanlar ım ızın bir araya geleceği ekonomik ve t icar i konular ı ele alacaklar ı bir
platf orm yoktu. Onu oluştur mak üzere sizlere sunulmuş bir anlaşmadır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Dilemre, daha önceki oturumlarda yine
Filistin’le ilgili bir anlaşma geldi ve bir anlaşma üzerine görüşmeler yapıldı. O
anlaşmada Ekonom i Bakanlığ ı ve Dışişler i Bakanlığ ı yetkilileri, Filist in’e Türkiye’nin
f iilen İsrail üzerinden geçmeden mal sevkiyat ının imkâns ız olduğunu açık ladılar .
Zaten f iilî durum da o yani dış ticaret yapan, Orta Doğu ülkeleriyle çalışan herhangi
bir iş adam ı da bunu bilir.
Şimdi, biz, Filistin’le bir ortak konsey kuruyoruz. Mal satmak için yani mal
satmak için derken bir ürünü loj istik o larak Filist in’e sevk edebilmek için İsrail’den
izin almanın gerektirdiği bir ortamda bir ekonomik konseyin ne kadar işlevli olacağ ını
düşünüyorsunuz? Ticareti art ırmak açısından soruyorum bunu, birincisi. İkincisi,
yak ın zamanlarda basına sızan ama daha s onra Bakanlık taraf ından, Dışişleri
Bakanlığ ı taraf ından teyit edilmeyen ya da kesinleştir ilmeyen İsrail ile Türkiye
arasında bir anlaşma vardı. Ö zellikle bu Mavi Marmara’da hayat ını kaybeden
yurttaşlar ım ıza karşılık t azminat ödenmesi ve onun dışında bazı konular ı da
içer iyordu. O anlaşma ne aşamadadır yani o anlaşmada Türkiye ile İsrail arasında bir
mesaf e alınıyor mu? Diğer soruyla çok alakalı olduğu için bunu soruyorum. Bizim ,
bildiğim kadar ıyla İsrail’de şu anda büyükelçimiz yok ve maslahatgüzar
seviyesindeyiz yanlış bilmiyorsam. Bir de Gazze’deki abluka bu anlaşmanın
maddeler inden bir tanesi midir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Sayın Başkanım, bu Hüsnü Bey’in if ade ettiği bir e ksikliği giderecek
önümüzdeki dönem de. Müsaade ederseniz bu konuda çok kontrollü konuşmak
arzusundayım. Anladığ ım kadar ıyla, bu tutanaklar yayınlanıyor, Komisyonun
tutanaklar ı yayınlanıyor. Biz, önümüzdeki dönemde olumlu gelişmeler olabileceği
ümidindeyiz ve bunun gayret indeyiz. O çalışmalar devam etm ektedir. Gazze, bunun
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parçasıdır. O dönemde bu ilişkiler birazcık daha rahatladığ ında bu tür
mekanizmalar ın da yardımcı olacağ ını düşünüyoruz.
İzin ver irseniz burada durmak istiyor um.
BAŞKAN – Buyurun.
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Ef endim, müsaade ederseniz ekonom ik boyutuyla ilgili olarak bizim diğer taraf tan
zat en Filist in’le bir serbest ticar et anlaşmam ız var yani sonuçta Türkiye’den giden
ürünler, doğrudur, ortak olarak kul lanılan İsrail’in yönetim inde olan gümrüklerden
geçmektedir ancak bugüne kadarki bütün ticaret imiz bu şekilde sevk edildi, bu şekilde
yönet ildi. Filistin’le bir araya geldiğim izde açıkçası bizim yapt ığım ız toplant ılarda bu
konudaki rahatsızlık tabii ki Fil ist in tar af ından zikrediliyor ama burada işlem lerin
yür üdüğü kanısındayız. Serbest t icar et anlaşmam ızın sonuçlar ına bakt ığ ım ızda da
görüyoruz. Ticaret, kendi mecrasında ilerliyor zaten. Kaldı ki diğer açılardan çıkan
sorunlarda da karşılıklı olarak bir pay laşım olduğu, o paylaşım ın bazen
gerçekleşemediği şik âyetleri olmakla beraber mal ak ışının devam ettiğini görüyor uz,
yapt ığ ım ız toplant ılarda bunu görüyoruz.
Böyle bir anlaşma bize şu f ırsat ı verecek: Bakanlar düzeyinde toplanarak en
azından sadece ticare t değil ama serbest bölge kurulması, enerji konusu, diğ er
konular ın da karşılık lı olarak ele alınabileceği umuyor uz ki Sayın Büyükelçimin de
söylediği gibi, iler iki dönemdeki gelişmeler le beraber, oradaki mevcut durum açık
yani f iilî durum açık , o durum çe rçevesinde de iler leme olunca 3 ülkenin birlikte
hareket edeceği bir ortam olabilecektir diye düşünüyorum.
Ar z ediyorum ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilm esini oylar ınıza sunuyorum : Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ İLE FİLİSTİN DEVLETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA EKONO MIK İŞBİ RLİĞİ KONSEYİ KURULMASINA DAİR PROTOKOLÜN
ONAYLANMASINI N UYGUN BULUNDUĞ UNA DAİ R KANUN TASAR ISI
MADDE 1- (1) 24 Ekim 2013 tarihinde İstanbul'da im zalanan "Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Filist in Devleti Hükümeti Ar asında Ekonom ik İşbirliğ i
Konseyi Kurulmasına Dair Protokol" ün onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Ka bul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tarihinde yürür lüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (I) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler... Etmeyenler… Kabul edilmişt ir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/425) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Serap Yaşar, Karaman Milletvekili Recep Şeker, İstanbul Milletvekili Ravza
Kavakcı Kan ve Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt’un özel sözcüler olarak atanmasını teklif
eder im.
Taha Özhan
Malat ya
Dışişler i Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
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Muhalef et şerhi olan üyemiz lütf en pazartesi 17.00’ye kadar Komisyonum uza
ulaşt ırsın.
Gündemin 5’inci maddesine geçiyorum.
5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Viet nam Sosyalist Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında Yat ır ım lar ın Karşılık lı Teşviki ve Korunmasın a İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı (1/426)
BAŞKAN - Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhur i yet i
Hükümeti Arasında Yat ır ım lar ın Karşıl ık lı Teşviki ve Kor unmasına ilişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı. (1/426) esas numaralı
Tasar ı, 3 Aralık 2015’te Meclisimize, 25 Aralıkta ise Komisyonumuza havale
edilmiştir.
Sayın Büyükelçim, var mı ekleyeceğiniz bir şey?
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİ Lİ BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Sayın Başkanım, Vietnam anlaşmaya ilişkin iç onay sürecini 9
Haziran 2014 tar ihinde tamamlam ışt ır.
İlave maruzat ım yoktur.
BAŞKAN- Teşekkür eder im.
Sayın Dilemre, buyur un.
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Daha önce konuştuğumuz Meksika anlaşmasının paralelinde bir anlaşmadır. Eğer bir
soru olursa cevaplamaya hazır ım.
Ar z eder im ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
HÜKÜMET İ
İLE
VİETNAM
SOSYALİST
CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ ARASI NDA YATIRI MLARI N KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE
KORUNMASI NA İLİŞKİN ANLAŞMANI N ONAYLANMASI NIN UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 15 Ocak 2014 tarihinde Ankara'da im zalanan "Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cu mhur iyet i Hükümeti Arasında
Yat ır ımlar ın Karşılık lı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması
uygun bulunmuşt ur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tarihinde yürür lüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’ücüncü maddeyi ok utuyorum:
MADDE 3- (I) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler... Etme yenler… Kabul edilmişt ir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/426) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında Aksaray
Millet vekili Mustaf a Serdengeçti, İstanbul Millet vekili Serap Yaşar, İstanbul Milletvekili Azmi
Ekinci ve Karaman Milletvekili Recep Şeker’in özel sözcüler olar ak atanmasını teklif eder im.
Taha Özhan
Malat ya
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Dışişler i Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan üyeler imiz lütf en pazartesi 17.00’ye kadar bize
ulaşt ırsınlar.
Gündemin 6’ncı maddesine geçiyoruz.
6.- Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında Yat ır ım lar ın Karşılık lı Teşviki ve Korunmasın a İlişki n Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı (1/428)
BAŞKAN - Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Yat ır ım lar ın Karşılık lı Teşviki ve Korunmasına İ lişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğ una Dair Kanun Tasar ısı. (1/428) esas numaralı
Tasar ı, 3 Aralık 2015’te Meclise, 25 Aralık 2015’te de Komisyonum uza havale
edilmiştir.
Ben, yine sözü Sayın Büyükelçiye vermek istiyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİ Lİ BÜYÜKELÇİ A HMET
MUHTAR GÜN – Teşekkür ederim.
Sayın
Başkanım,
Bangladeş
tarafındaki
iç
hukuk
onay
işlemleri
tamamlanm ışt ır.
İlave maruzat ım yoktur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Dilemre, buyur un.
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI HÜSNÜ DİLEMRE – Sayın
Başkanım, yine bir önceki YKTK anlaşmalar ına paralel bir anlaşmadır. Bir tek f arkı
var, bizim Bangladeş’te 1987’de im zalanm ış bir yat ır ımlar ın karşılık lı teşviki ve
korunması anlaşmam ız vardı, onun yer ine geçecek bir anlaşmadır. Yenilememizin
nedeni, hem “ yat ır ım” tanım ının art ık değişmiş olması 1987’den bu yana hem de
tahkim müessesesinin yenilenmesi gereğidir. O çerçevede yenilenm iş bir anlaşmadır.
Ar z ediyorum ef endim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Soru sormak isteyen var m ı diye bak ıyor um.
Sayın Salıcı, bu yurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, yat ır ım lar ın teşvikiyle ilgili bir
anlaşma. Daha önce bununla ilgili konular ı konuştuk.
Şimdi, tabii, Bangladeş, çocuk işçiliğin f acia der ecede ön planda olduğu bir ülke. Ben
size çok kısa bir ar aşt ırman ın sonucunda basında çıkan önemli bir f otoğraf çının
çekmiş olduğu yani böyle bir ajansın f ilan değil, dünyaca bilinen bir f otoğraf çının da
çekmiş olduğu çocuk işçiliğini gözler önüne seren f otoğraf ları da getirdim. Ortalama
işçi ücret i çocuklar için, daha doğrusu çocuklar için bir işçi ücreti olmaz ama hani
ortalama işçi ücret i ama çocuklara verilen rakam ı, f iilî olarak ver ilen rakamı
söyleyeyim: 20 peni yani 0,87 kuruş bu haber in yapıldığ ı tarih itibar ıyla ki bu haber
de yaklaşık 2015 yılın ın ortalar ında yapılm ış. Akşam gazetesinin haberi yani
Hükûmet kanadı da itibar edebilir ve ort ada Bangladeş’le ilg ili çocuk işçiliğinin ne
kadar f acia dur umda olduğunu gösteren bir şey. Şimdi, bunu ben bir duyarlıl ık olması
açısından if ade ediyorum. Biz bir yat ır ım anla şması yapıyoruz. Bu yat ır ım
anlaşmasında da yine, doğrudan çerçeve anlaşması gibi bir anlaşma, dolayısıyla
detaylar yok yani ben soracağ ım, sizden alacağ ım cevap da bu olacak çünkü
maddelerde o da yok .
Peki, biz, Bangladeş gibi aslında kalk ınmasını hiçbir çalışma hakkı ILO
sözleşmesinde yer almayan, yani ILO’nun güvencesi alt ında olmayan bütün çalışma
koşullar ına bağlam ış olan ülkeler le bu tür anlaşmalar ı yaparken bu konularda özel
bir hassasiyet göster iyor muyuz? Şimdiye kadar bu Komisyon toplant ılar ında öyle bir
anlaşmaya denk gelmedik ama var m ıdır böyle bir şey ya da bu konuda
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Bakanlığ ım ızın tavr ı nedir hem Ekonomi Bakanlığ ı açısından hem Dışişler i Bakanlığ ı
açısından tavr ı nedir ? Yoksa biz bu ve buna benzer anlaşmalara şerh koyacağ ız.
BAŞKAN – Buyurun.
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Ef endim, sayın vekilimizin daha önce de sorduğu soruya cevap verirken kullandığ ım ız
bir madde var; bu halk sağlığ ı ve çevrenin korunmasıyla ilgili madde 4, burada: “Bir
yat ır ım cı yat ır ım ını t eş vik amacıyla ya da başka bir sebeple bu yat ır ım ının kurulması,
kazanılması, işletilm esi, yönetilmesi, muhaf azası, kullanılması, yararlanılm ası, sat ışı
veya elden çıkar ılm ası konular ına ilişkin olarak kendi ulusal halk sağlığ ı ve çevre
polit ikalar ından vazg eçmez veya f eragat etmez. Yat ır ımcılar ın yat ır ım lar ından dolayı
kamusal yaşam, halk sağlığ ı veya çevr e konular ına ilişkin bir kayıp, zarar ya da
tahribat olması durumlar ında her türlü yasal tedbir i alma hakkını muhaf aza eder.”
Şimdi, bizim, tabii, öngöreb ildiğim iz kendi koşullar ım ız yani Türkiye’de
buradaki yat ır ım yapan yabancı sermayeli f irmanın uyması gerekenler i garanti alt ına
alıyoruz ama oraya giden f irmalar ım ızın oradaki koşullar çerçevesinde yapt ıklar ı
yat ır ım lar tabii, kendi sorumluluklar ında ama bunlar ILO sözleşmeler iyle de sayın
millet vekilimizin söylediği gibi diğer uluslararası sözleşmeler de de yer buluyorlar.
Bugün art ık Dünya Ticaret Örgütü de ticaret anlaşm alar ında ve biraz önce sözünü
ettiğimiz TTIP ve TPP’de art ık çevre ve iş gücü konular ı da yer alıyor.
Haklısınız, bu zaman içer isinde gelişen, ülkelerin bilinçlenmesiyle gelişen bir
konu ama art ık var yani art ık anlaşmalar da da var.
Son olarak, biraz önce ar z etmedim ama arkadaşlar ım uyardı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığ ım ızın da imzaladığ ı sosyal güvenlik anlaşmalar ı var
ülkelerle. Ama bizim tamamen ticar i açıd an bakt ığ ım ız ki çok da yak ın çalışt ığ ım ız
Dünya Ticar et Örgütü koşullar ı, anlaşmalar ı çerçevesinde art ık bunlar ın çok ciddi
olar ak gündeme geldiği ve ülkelerden beklendiğin i de biliyoruz. Bangladeş de bu
konuda üzer ine düşen sorumluluğu hem ILO üyesi olar ak hem DTÖ üyesi olar ak
yapmak durumunda, olmadığ ı takdirde bunu DTÖ’nün de ilgili mekanizmalar ına
taşıma hakkım ız var , herhangi bir ülkenin de var. Biz uymadığ ım ız t akdirde nasıl
onlar yapıyorsa bizim de yapma hakkım ız var ama bu, tabii, tamamen bu konuda
yapılması gereken çalışmalar la olacak bir şey, onu ar z etmek istedim ef endim.
Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Bir cümle ilave edeyim Başk a nım.
BAŞKAN – Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, uluslararası f irmalar bu tür ülkelere
f ason mal ürett iriyorlar. Fason mal üretim i yaparken, yapm ış olduğu sözleşmeye “18
yaşın alt ında personel çalışt ırmayacaksınız.” diye şerh, özel anlaşma koyu yorlar.
Çünkü eğer siz bir f ason imalat yapt ır ıyorsanız, o f ason imalatta sadece f iyata
bak ıyorsanız dolayısıyla hiçbir sosyal güvenlik ya da hiçbir çalışma koşullar ının
iyiliğiyle ilgili dur uma normalde dikkat etmezsiniz ama dünya çapında bilinen
markalar ın çoğu bu tür şeyler yapıyor.
Sayın Dilemre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ ının bu tür anlaşmalar
yapt ığ ını söyledi, doğrudur ama emin olun, Bangladeş’le böyle bir anlaşma
yapılmam ışt ır. Bu tür ülkeler le biz bu tür anlaşmalar yapm ıyoruz arkadaşlar, biz o
anlaşmalar ı Avr upa Bir liği ülkeler iyle yapıyoruz çünkü herkes her şeyin f arkında
aslında. Yani bur alar dünyanın ucuz iş gücü merkezler i, ucuz mal merkezleri,
dolayısıyla bur ada ür ünlerin ucuz bir şekilde çıkabilmesi için çocuk işçilerin çalışm ası
gerekiyor, herhangi bir sosyal güvenliğe de uyulmaması ger ekiyor, bütün dünya da
bunun f arkında. Eğer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ ım ız böyle bir anlaşma
yapt ıysa örneğin Bangladeş’le, örneğin Pakistan’la, örneğin Çin’le ben sözler imi g eri
almaya hazır ım, şerh de koymayacağ ız yoksa bütün bu anlaşmalar a şerh koyacağ ız.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Buyurun.
CEMALETTİN KANİ TORUN (Bursa) – Konuya sadece kısa bir ekleme yapmak
istiyorum.
Doğrudur, bu çocuk işçi meselesi özellikle Bat ı’da da çok gündeme gelen bir
konu. Burada o f ir malar ın hepsi o anlaşmalar ı yapmaya sivil toplum taraf ından
zor landı yoksa onlar ın…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Kamuoyu zorladı.
CEMALETTİN KANİ TORUN (Bur sa) – Evet, kamuoyu bask ısıyla yoksa onlar ın
tamam ı… Ya, meşhur bir ayakkabı f irmasının çocuk işçi çalışt ırdığ ı ortaya çıkt ıktan
sonra insanlar “Biz bu ayakkabıyı almayacağ ız.” deyince o anlaşmalar gelmeye
başladı. Bur ada sivil toplumu eğer ön plana alırsak Türkiye'deki f irmalar da ona
dikkat ederler diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Evet, tasar ının tümü üzer indeki görüşmelerin bitt iğini görüyorum.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA
İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
KANUN TASARISI
M ADDE 1- (1) 12 Nisan 2012 tarihinde Ankara'da im zalanan "Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hü kümeti Arasında
Yat ır ımlar ın Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İ lişkin Anlaşma" ile Notalar ın
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M ADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tarihinde yürür lüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M ADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/428) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Ravza Kavakcı Kan, A ksaray Millet vekili Mustaf a Serdengeçti, Samsun
Millet vekili Hasan Basri Kurt ve Hatay Millet vekili Fevzi Şanverdi’nin özel sözcüler
olar ak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan üyeler imiz lütf en pazartesi gününe kadar bizlere
ulaşt ırsınlar.
Gündemin 7’nci maddesine geçiyoruz.
7.- Türkiye Cumhur iyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yat ır ım lar ın
Karşılık lı Teşviki ve Korunmasına İ lişk in Anlaşmanın O naylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı (1/493)
BAŞKAN – Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ile Kar adağ Hük ümeti Ar asında
Yat ır ımlar ın Karşıl ık lı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta sar ısı. (1/493) esas numaralı Tasar ı 3 Aralık
2015’te Meclise, 7 Ocak 2016’da da Kom isyonumuza havale edilmişt ir.
Ben Sayın Büyükelçiye sözü veriyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Teşekkür ediyor um Sayın Başkanım.
Karadağ taraf ında onay sür eci Haziran 2012’de tamamlanm ışt ır. İlave
maruzat ım yoktur.
BAŞKAN – Sayın Dilemre, ekleyeceğiniz bir şey var m ı?
EKONO Mİ BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI VEKİLİ HÜSNÜ DİLEMRE –
Ekleyecek herhangi bir şey yok ama soru vars a alabilir im.
Ar z eder im ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Görüldüğü üzere, hem onay süreci hem de 24’üncü Yasama Döneminden
Komisyonum uza gelmiş, aslında bizim de 2012’de burada görüşerek kabul ett iğimiz
bir tasar ı.
Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ
HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA
İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 14 Mart 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşma"nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/493) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Serap Yaşar, İstanbul Milletvekili Azm i Ekinci, Aksaray Millet vekili
Mustaf a Serdengeçti ve Karaman Millet vekili Recep Şeker’in özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Önerge kabul edilmiştir.
Muhalef et şerhi olan vekiller imiz lütf en pazartesi saat 17. 00’ye kadar bize
ulaşt ırsınlar.
Ekonomi Bakanlığ ından gelen arkadaşlar ım ıza teşekkür ediyorum. Sayın
Müsteşar Yardımcım ıza da, Sayın Dilemr e’ye de özellikle teşekkür ediyor um.
Gündemin 8’inci maddesine geçiyoruz.
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8.- Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ve Kuveyt Devlet i Hükümeti Arasında İkili
Hava Ulaşt ırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasar ısı (1/466)
BAŞKAN – Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti
Arasında İkili Hava Ulaşt ırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasar ısı. (1/466) esas numar alı Tasar ı 3 Aralık 2015’te Meclise, 5 Ocak
2016’da ise Kom isyonumuza havale edilmiştir.
Ben Sayın Gün’e ilk sözü vermek ist iyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Kuveyt tar af ındaki onay işleminin ne aşamada olduğu konusunda müsaade
ederseniz Komisyona bilahare bilgi ar z edeceğiz, çelişkili birtakım bilgilere ulaşt ık,
teyit edip yazılı olar ak arz edeceğiz.
Başka maruzat ım yoktur.
BAŞKAN – Tamam, çok teşekkür ediyorum.
Ulaşt ırma Bakanlığ ın dan Sayın Aka, sizin ekleyeceğiniz bir şey var m ı?
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Hayır ef endim. Kuveyt taraf ıyla havacılık
ilişkiler imiz normal ekonomi kurallar ı çerçevesinde işlemektedir. Haf talık 105 f rekans
uçuşlar gerçekleşt irilmektedir, kargoda sınır yoktur.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bu ve bundan sonr aki birkaç madde hep ulaşt ırmayla ilgili olacak.
Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmişt ir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KUVEYT DEVLETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA İKİLİ HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
KANUN TASARISI
M ADDE 1- (1) 29 Nisan 2013 tarihinde Ankara'da im zalanan "Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaşt ır ma
Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyo rum:
M ADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M ADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/466) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında Hatay
Millet vekili Fevzi Şanverdi, Karama n Millet vekili Recep Şeker, Samsun Millet vekili
Hasan Basri Kurt ve İstanbul Millet vekili Ravza Kavakcı Kan’ın özel sözcüler olar ak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Önerge kab ul edilmiştir.
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Muhalef et şerhi olan vekillerim iz olursa pazartesi saat 17.00’ye kadar lütf en
bize ulaşt ırsınlar.
Gündemin 9’uncu maddesine geçiyoruz.
9.- Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ve Kamboçya Krallığ ı Hükümeti Arasında
Hava Ulaşt ırma Anlaşmasının Onayl anmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasar ısı (1/467)
BAŞKAN – Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ve Kamboçya Kr allığ ı Hükümeti
Arasında Hava Ulaşt ırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasar ısı. (1/467) esas numaralı Tasarı 3 Aralık 201 5’te Meclise, 5 Ocak
2016’da ise Kom isyonumuza havale edilmiştir.
Ben, yine, sözü öncelikle Dışişleri Bakanlığ ına ver iyor um, yine benzer bir
anlaşma.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Teşekkür ediyor um Sayın Başkanım.
Kamboçya taraf ındaki onay süreci konusunda bilahare yazıl ı bilgi ar z
edeceğiz. İ lave maruzat ım yoktur ef endim .
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Ulaşt ırma Bakanlığ ın dan Sayın Aka, var m ı ekleyeceğiniz bir şey?
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞA R
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Ana hat lar ıyla, kargo dâhil 21 f rekanslık bir
anlaşmadır. Ekonomik ihtiyaçlar gerektirdiğinde uçuşlar başlayacaktır, henüz
herhangi bir uçuş yapılmamaktadır. Ama Türk ekonomisinin ihracat ının gelişmesi için
önemli bir pazar olarak görüldüğü için hazır lık babından anlaşma gerçekleştirilmişt ir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddey i okutuyor um:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KAMBOÇYA KRALLIĞI
HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
M ADDE 1- (1) 12 Aralık 2013 tarihinde Durban'da im zalanan "Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ve Ka mboçya Krallığ ı Hükümeti Ar asında Hava Ulaşt ır ma
Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M ADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tarihinde yürür lüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
M ADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyoru m:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/467) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Azmi Ekinci, Aksaray Milletvekili Mustaf a Serdengeçti, Karaman
Millet vekili Recep Şeker ve İstanbul Milletvekili Ser ap Yaşar’ın öze l sözcüler olar ak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan vekillerim iz lütf en pazartesi akşam beşe kadar bize
iletsinler.
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Gündemin 10’uncu maddesine geçiyoruz.
10.- 1974, Yolcular ın ve Bagajlar ının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina
Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasar ısı (1/470)
BAŞKAN – 1974, Yolcular ın ve Bagajlar ının Deniz Yolu ile Taş ınmasına İlişkin
Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasar ısı. (1/ 470) esas numaralı Tasar ı, 3 Aralık 2015’te Meclise, 5 Ocak
2016’da Kom isyonumuza havale edilm işt ir.
Sayın Büyükelçiye ben sözü veriyorum, bu yurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Teşekkür ediyor um.
Maruzat ım yoktur Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Ulaşt ırma Bakanlığ ı Sayın Aka, buyurun.
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Ef endim, Atina Sözleşmesi uluslar arası
deniz yoluyla yolcu taşımacılığ ını düzenleyen çok önemli, kabul görmüş bir
sözleşmedir. Bizde de özellikle deniz tur izmi f aaliyetleri çerçevesinde yaz
dönem ler inde çok ciddi oranda yolcu t aşımacılığ ı yapılmaktadır. Hem uluslarar ası
uyumu sağlamak hem de yolcular ın haklar ını ve taşıyanın sorumluluklar ını
uluslararası kurallar a uygun bir şekilde tespit etmek amacıyla bu anlaşmaya t araf
olunmuştur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ının tümü üz erinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
1974, YOLCULARIN VE BAGAJLARININ DENİZ YOLU İLE TAŞINMASINA
İLİŞKİN ATİNA SÖZLEŞMESİNE AİT 2002 PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
M ADDE 1- ( 1) "1974, Yolcular ın ve Bagajlar ının Deniz Yolu ile Taşınmasına
İlişkin Atina Sözleşmesi"nde değişiklik yapılm asını öngören 2002 Prot okolünün
beyanla onaylanması uygun bulunmuştur.
(2) 200 2 Pr otokolünün 23 üncü maddesinde belirt ilen sorumluluk lim itler inde
yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M ADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tarihinde yür ür lüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M ADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Et meyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/470) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Rapor u hakkında Samsun
Millet vekili Hasan Basri Kurt, Karaman Millet vekili Recep Şeker, İstanbul Millet vekili
Ravza Kavakcı Kan ve Hatay Millet vekili Fevzi Şanverdi’nin özel sözcüler olar ak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
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Muhalef et şerhi olan vekillerim iz lütf en pazartesi 17.00’ye kadar bize
iletsinler.
Gündemin 11’inci maddesine geçiyoruz.
11.- Türkiye Cumhu riyet i Hükümeti ve Yemen Cumhur iyet i Hükümeti Arasında
Hava Ulaşt ırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasar ısı (1/473)
BAŞKAN – Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ve Yemen Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında Hava Ulaşt ırma Anlaşmasının Onaylan masının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasar ısı. (1/473) esas numar alı Tasar ı 3 Aralık 2015 tar ihinde Meclise, 5 Ocak
2016’da da Komisyonumuza sunulmuştur .
Yine, ilk sözü Dışişleri Bakanlığ ından Sayın Gün’e vermek istiyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜST EŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Teşekkür ediyor um Sayın Başkanım.
İlave maruzat ım yoktur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Aka…
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİ Lİ SUAT HAYRİ AKA – Ef endim, sadece bir bilgi lendir me
çerçevesinde, Yemen’e haf tada 14 yolcu taşımacıl ığ ı f rekansı, kargoda sınırsız
olmak üzere sef erler yapılmakta iken 15 Mayıs 2015’te güvenlik zaf iyeti nedeniyle
sef erler durdurulmuştur, şartlar değişt iğinde ilişki devam ettirilecektir.
BAŞKAN – Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE YEMEN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
M ADDE 1- (1) 24 Kasım 2012 tar ihinde Sana'da im zalanan Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ve Yemen Cumhuriyet i Hükümeti Ar asında Hava Ulaşt ır ma
Anlaşması'nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M ADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tarihinde yürür lüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M ADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bak anlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/473) esas numaralı Kanun Tas ar ısı’nın Komisyon Rapor u hakkında Samsun
Millet vekili Hasan Basr i Kurt, İstanbul Millet vekili Ravza Kavakcı Kan, Hatay
Millet vekili Fevzi Şanver di ve İstanbul Milletvekili Serap Yaşar’ın özel sözcüler olar ak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Önerge kabul edilmiştir.
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Muhalef et şerhi olan üyelerim iz lütf en pazartesi saat 17.00’ye kadar bize
iletsinler.
Gündemin 12’nci maddesine geçiyoruz.
12.- Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasar ısı (1/477)
BAŞKAN – Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğ una Dair Kanun
Tasar ısı. (1/477) esas numaralı Tasar ı, 3 Aralık 2015 t arihinde Meclise sunulmuş, 5
Ocak 2016 tarihinde Komisyonumuza havale edilmişt ir. Tasar ıyla denizcilik, deniz
ticaret i arasındaki eş güdümün geliştir ilmesi öngörülmektedir.
Ben, yine, S ayın Gün’e söz ver iyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var m ı?
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – İlave maruzat ım yoktur.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Sayın Aka…
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Ef endim, özellikle Kamerun’a yönelik
taşımacıl ık yapan Türk gemiler inin ve bu gemilerde görev yapan gemi adamlar ının
haklar ını ve sorum luluklar ını güvence alt ına alma k üzere yapıl m ış bir anlaşmadır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Bu da 2013’te, 24’üncü Yasama Dönem inde Komisyonda kabul
edilmiş bir tasar ım ız, tekrar bize gelm iş durumda.
Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyo rum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAMERUN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
M ADDE 1- (1) 26 Mart 2013 tar i hinde Ankara'da im zalanan "Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümet i Arasında Denizcilik
Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tar ihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M ADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/477) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Serap Yaşar, Hatay Millet vekili F evzi Şanver di, İstanbul Millet vekili Azm i
Ekinci ve Karaman Millet vekili Recep Şeker’in özel sözcüler olar ak atanmasını teklif
eder im.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
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BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan üyelerim iz lütf en pazartesi saat 17.00’ye kadar bize
iletsinler.
Gündemin 13’üncü maddesine geçiyoruz.
13.- Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında
Türkiye Cumhur iyet inin Dem ir yolu Bağlant ısı Olan Limanlar ı ile Ukrayna Limanlar ı
Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu Fer i Hizmetinde Yük Taşımacılığ ına
İlişkin Kur allar ve Ekleri ile Yük Vagonlar ının İşlet iminin Organizasyonuna İ lişkin
Kurallar ın Onaylanm asının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun T asar ısı (1/ 492)
BAŞKAN – Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kur ulu
Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Demir yolu Bağlant ısı O lan Limanlar ı ile Ukrayna
Limanlar ı Ar asında Uluslararası Doğrudan Yük Demir yolu Feri Hizmet inde Yük
Taşımacılığ ına İ lişkin Kurallar ve Ekleri ile Yük Vagonl ar ının İşletim inin
Organizasyonuna İlişkin Kurallar ın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasar ısı. (1/492) esas numaralı Tasar ı, 3 Aralıkta Meclise, 7 O cak 2016 t arihinde de
Komisyonum uza havale edilm iştir.
Ben, yine, sözü Dışişler i Bakanlığ ına ve r iyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Teşekkür ediyor um.
Sayın Başkanım, ilave maruzat ım yoktur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Aka, buyurun.
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Ef endim, Komisyonumuzu bilgilendirm ek
amacıyla, Ukrayna, Balt ık Denizi ülkeleri, Doğu Avrupa ülk eler inden Kar adeniz’e
yönelik yapılan dem ir yolu taşımalar ının Karadeniz’de yaşanan alt yapı kopukluğu
nedeniyle Türkiye’ye gelememesi ni telaf i etmek amacıyla yapılm ış bir anlaşmadır.
Trenler, f eribotlarla Karadeniz’den Türkiye’ye, Türkiye’den de Uzak Doğu’ya, Orta
Asya’ya kadar devam edebilecektir, bunu mümkün kılan bir anlaşmadır.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALI CI (İstanbul) – Sayın Aka, Ukrayna’yla yapm ış olduğumuz
anlaşmanın 3’üncü maddesinin 9’uncu paragraf ı, Genel Hükümler, burada, az önce
sizin de if ade ettiğiniz gibi, Bağ ımsız Devlet ler Topluluğu, Litvanya, Letonya ve
Estonya Cumhuriyeti’nden bahsed iliyor, bir de Gürcistan’dan bahsediliyor.
Şimdi, herkesin malumudur, 6 Mart 2014 tarihinde Kır ım Par lamentosu alm ış
olduğu bir kararla Rusya’ya kat ılmaya karar verdi ve şu anda orada f iilî bir durum
var. Biz Kır ım ’a ait olan ve en yoğun limanlar dan olan Sim f eropol ve Sivastopol
dışında hangi limanlar üzer inden bu anlaşmayı uygulamayı düşünüyoruz, birincisi bu.
İkincisi: Gürcistan burada hangi kapsama gir iyor? Estonya, Lit vanya,
Bağ ımsız Devletler Topluluğunu anlıyor um ama Gürcistan t am ters bir ist ikamet te
kalıyor, Türkiye’nin de komşusu aynı zamanda. Dolayısıyla biz demir yolu
taşımacıl ığ ını Kır ım ’ın son durumunu da göz önünde bulundurarak neden böyle bir
anlaşma yoluyla Gürcistan’a gönderme gibi bir mant ık izliyoruz? Bunun lojistik
mant ığ ı nedir, siyasi olarak demiyorum.
Üçüncüsü: Ukrayna’da daha önce anlaşma tarihinde -anlaşmanın tarihi
13/9/2012- olmayan ama şu anda olan f iilî bir durum var. Dışişler i Bakanlığ ım ız
Kır ım’ın Ukrayna’ya katılmasını kabul ediyor mu? Orada Türkiye’nin durumu nedir?
Bu anlaşma f iilî olar ak nasıl uygulanacak?
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİ Lİ SUAT HAYRİ AKA – Ar z edeyim ef endim.
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Bu anlaşma Gürcistan’ı içermemektedir, Ukrayna’yla yapılm ış bir anlaşmadır.
Ana hedef i, demin zikrettiğiniz, Letonya, Litvanya, Estonya’daki Viking, Zubr treni
gibi yük trenler inin elli iki saat gibi k ısa bir sürede Karadeniz’e, Ukrayna’nın Odesa
ve Illichivsk Limanlar ına hâlihazırda zaten çalışıyor olduğu avant aj ından
yar arlanarak bu trenlerin Türkiye’ye devam ın ı sağlamaktır. Gürcistan’ın bu
trenler den, bu hatt an, bu sef erlerden kendi vagonlar ını naklettirmesi yoluyla
yar arlanması mümkün kılınm ışt ır yoksa Gürcistan anlaşmaya taraf değildir, içer iğinde
değildir; sadece hattın daha ekonomik , daha ver imli olması, di ğer Karadeniz
ülkelerinin kullanım ıyla pazar ının, potansiyelinin art ır ılmasına yönelik bir çalışmadır.
Gürcistan dâhil değildir. Kar adeniz’de Odesa ve Illichivsk Lim anlar ı söz konusudur,
Kır ım limanlar ından böyle bir taşımacıl ık yapılamaz, oralar da demir y olu bağlant ısı
eksiktir. Aynı anlaşm anın bir benzeri Ukrayna’dan önce Rusya’yla yapılm ışt ır, o hat
Kaf kas ve Samsun Limanlar ı ar asında hâlihazırda da çalışmaktadır, bugünlerde
yaşanan aksaklıklar ın dışında. Türkiye’yi, Türkiye’nin özellikle Samsun Limanı’n ı,
demir yolu bağlant ım ız olan Samsun Limanı’nı bu konuda bir merkez hâline getirm iş
olup bütün Kar adeniz ülkeleriyle demir yolu bağlant ısını Karadeniz’i “f erry”lerle
aşmak üzere sağlam aya yönelik anlaşmalardır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Sayın Gün…
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Sayın Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti Rusya Feder asyonu
taraf ından
Kır ım ’ın
uluslararası
hukuka
ayk ır ı
şekilde
ilhak
edilmesini
tanımamaktadır ve tanımayacakt ır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Aka’ya bir cümle söyleyeyim.
Evet, anlaşmaya Gür cistan dâhil değil yani Gürcist an taraf değil daha doğrusu
ama anlaşmada, özel olarak bahsetmiş olduğum maddede Gürcistan’a da bu demir
yolu taşımacılığ ının yapıla cağ ından bahsediliyor. Tek tek ülke isimler i sayıldığ ı için
Gürcistan’ı gündeme getirdim.
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİ Lİ SUAT HAYRİ AKA – Evet, yapılabilir olm ası için.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Peki, bu, Türk iye açısından -Gürcistan
açısından bilmek mümkün değil, bizim konumuz değil daha doğrusu - bahset miş
olduğunuz limanlar üzerinden, örneğin Odesa üzer inden bir ürünün Samsun’dan
Odesa’ya oradan da Gürcistan’a sevki ekonomik midir, makul bir dur um mudur?
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Bizim açım ızdan pozit if tir, sonuçta biz iş
yapacağ ız, para kazanacağ ız. Gürcistan açısından ne kadar ekonomiktir tabii, onu
bizim değerlendirmemiz mümkün değildir .
Burada esas olan şey şu bunun nedeni: Türkiye'deki demir yolu alt yapısının
standardı ile eski Sovyet Bloku ülkeler indeki demir yolu alt yapısının standardı aynı
değil, ray açıklık lar ım ız aynı değil. Dolayısıyla bu trenler daha geniş ray açık lık lar ına
sahip. Trenler f eribotlar la Samsun’a gelip, Samsun Limanı’ nda kurduğumuz, “buji
değiştirme ist asyonu” dediğim iz bir tekerleklerinin değiştirilmesi suret iyle, bizim
raylar ım ızda çalışabilecek dar açık lık lı tekerlerle değişt ir ilm esi sonrası, bizde ve
bizden sonr aki ül kelere; İran, Pakistan ve Uzak Doğu’ya kadar devam ını mümkün
kılmaktadır. Gürcistan bu alt yapıdan yar arlanmak istemişt ir. Ukrayna’nın da bu hat t ı
daha ver imli, daha böyle pazar ı bol, müşt erisi bol hâle getirmek için tasvip etmesiyle
Gürcistan’ın yarar lanma sı mümkün kılınm ışt ır. Biz sadece ekonomik olar ak
bak ıyoruz.
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Burada bir başka f aktör -bunu kabul etmemizde - inşa ettiğimiz Kars -Tif lisBakü Demir yolu’nun da bu hat sayesinde Avrupa’ya bağlanması ve daha yoğun, daha
yüksek bir pazar şeyiyle çalışmasıdır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ının maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
TÜRKİYE CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ İLE UKR AYN A B AK ANL AR KURULU
AR ASIND A TÜRKİYE CUMHURİYETİ N İN DEMİRYOLU B AĞL AN TI SI O L AN
LİM ANL ARI İLE UKR AYN A LİM ANL ARI AR ASI ND A ULUSLAR AR ASI DOĞRUDAN
YÜK DEMİRYOLU FERİ HİZMETİ NDE YÜK TAŞIM ACI LIĞINA İLİŞKİN KUR ALL AR
VE EKLERİ İLE YÜK V AGONL ARI NIN İ ŞLETİMİNİ N ORG ANİZ ASYONUN A İ LİŞKİN
KUR ALL ARIN O NAYL ANM ASINI N UYGUN BULUNDUĞ UN A D Aİ R K AN UN
TAS ARI SI
MADDE 1- (1) 13/9/2012 tarihinde Kiev'de imzalanan "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 Kurallar”ın
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M ADDE 2- (1) Bu Kanun yayım ı tari hinde yürür lüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M ADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul ed enler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/492) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Rapor u hakkında Samsun
Millet vekili Hasan Basri Kurt, Karaman Millet vekili Recep Şeker, İstanbu l Millet vekili
Ravza Kavakcı Kan ve Hatay Millet vekili Fevzi Şanverdi’nin özel sözcüler olar ak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan üyelerim iz lütf en pazartesi saat 17.00’ye kadar bize
ulaşt ırsınlar.
Gündemin 14’üncü maddesine geçiyoruz.
14.- Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Ar asında Yolcu ve
Eşyanın Karayoluyla Uluslar arası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasını n
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı (1/495)
BAŞKAN – Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ile Kar adağ Hükümeti Arasında
Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı, (1/495) esas numaralı
Tasar ı 3 Aralık 2015’te Meclise, 7 Ocak 2016 tarihinde de Komisyonumuza gelm iştir.
Sayın Büyükelçim, var mı ekleyeceğiniz bir şey?
Buyurun.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN – Sayın Başkan, teşekkür eder im.
Karadağ taraf ından onay sür eci 1 Ağustos 2012 tar ihinde tamamlanm ışt ır.
İlave maruzat ım yoktur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Aka buyurun, var m ı ekleyeceğiniz bir şey?
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİ Lİ SUAT HAYRİ AKA – Daha önce Yugoslavya Cumhuriyeti’yle
yapılm ış geniş kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde yürütülen kara taşımacılığı
f aaliyet ler i Yugoslavya’nın dağ ılması sonrası ayr ı ayr ı cumhuriyet lere bölünmesiyle
tek tek bu ülkeler le yapılan ikili yeni anlaşmalarla değişt irilmektedir. Bu çerçevede
yapılm ış bir güncelleme düzenlemesidir, anlaşmasıdır.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bu da ta 23’üncü Dönemden ber i Komisyona gelen ve geçen anlaşmalardan
bir tanesi.
Tasar ının maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul eden ler…
Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
TÜRKİYE CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ HÜKÜME Tİ ARASINDA
YOLCU VE EŞYANIN KARAYOLUYLA ULUSLARARASI TAŞINMASI NA İLİŞKİN
ANLAŞMANIN ONAYLANMASINI N UYG UN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TASARI SI
MADDE 1. - (1) 11 Aralık 2009 tarihinde Podgorica’da im zalanan “Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla
Uluslararası Taşınm asına İlişkin Anlaşm a”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Ka bul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - (1) Bu Kanun yayım ı tar ihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/495) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında Aksar ay
Millet vekili Mustaf a Serdengeçti, İstanbul Millet vekili Serap Yaşar, İstanbul
Millet vekili Azmi Ekinci ve Karaman Milletvekili Recep Şeker ’in özel sözcüler olar ak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malat ya
Dışişler i Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan üyeler imiz, lütf en, pazartesi saat 17.00’ye kadar bize
ulaşt ırsınlar.
Ben, bu aşamada Ulaşt ırma Bakanlığ ından Sayın Aka’ya teşekkür ediyorum,
diğer katılımcı bakanlıktan arkadaşlar ım ıza da teşekkür ediyor uz.
Gündemin 15’inci ve son maddesine geçiyorum.
15.- Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında Makedonya Cumhuriyetinin Kazakistan Cumhuriyet indeki Temsilinin
Türkiye
Cumhur iyeti
Astana
Büyükelçiliği
İmkânlar ından
Yarar lanılar ak
Gerçekleştir ilmesine İlişkin Mutabakat Muht ırasının O naylanmasının Uyg un
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı (1/519)
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BAŞKAN - Türkiye Cumhur iyet i Hükûmeti ile Makedonya Cumhuriyeti
Hükûmeti Arasında Makedonya Cumhur iyet inin Kazakistan Türk Cumhuriyetindeki
Temsilinin Türkiye Cumhur iyet i Astana Büyükelçiliği imkânlar ından Yararlanılarak
Gerçekleştir ilmesine İlişkin Mutabakat Muht ırasının O naylanmasının Uyg un
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı. (1/ 519) esas numaralı tasar ı 3 Aralık 2015
tarihind e Meclise sunulmuş, 11 Ocak 2016 tarihinde Komisyona gelmişt ir.
Ben, sözü Dışişleri Bakanlığ ına vermek istiyorum.
Var m ı söz isteyen?
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ AHMET
MUHTAR GÜN - İlave maruzat ım ız yoktur ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
TÜRKİYE CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDO NYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASI NDA MAK EDO NYA CUMHURİ YETİNİN KAZAKİSTAN
CUMHURİ YETİNDEKİ TEMSİLİNİN TÜRKİ YE CUMHURİYETİ ASTANA
BÜYÜKELÇİLİĞİ İ MKÂNLARI NDAN YARARLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE
İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASININ O NAYLANMASI NIN UYGUN BULUNDUĞ UNA
DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1. - (1) 20 Ekim 2014 tarihinde im zalanan “Türkiye Cumhur iyet i
Hükümeti ile Makedonya Cumhur iyet i Hükümeti Ar asında Makedonya Cumhuriyeti’nin
Kazakistan Cumhur iyet i’ndeki Temsilinin Türkiye Cumhur iyeti Astana Büyükelçiliği
İmkânlar ından Yarar lanılara k Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Muht ır ası” nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - (1) Bu Kanun yayım ı tar ihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenle r … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili ön er geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/519) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Ravza Kavakcı Kan, Samsun Millet vekili Hasan Basr i Kurt, Hatay
Millet vekili Fevzi Şanverdi ve İstanbul Millet vekili Azmi Ekinci’nin özel sözcüler
olar ak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malat ya
Dışişler i Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan vekiller imiz, lütf en, pazartesi saat 17.00’ye kadar bize
ulaşt ırsınlar.
Eğer başka bir konu yoksa gündemde arkadaşlar, 26’ncı Yasama Dönemi
Bir inci Yasama Yıl ı 13’üncü Toplant ım ızı kapat ıyorum burada. Haf taya tekrar
görüşmek üzere diyorum.
Kapanma Saati: 12. 34

