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11 Şubat 2016 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 10.34
BAŞKAN: Cihan PEKTAŞ (Gümüşhane)
BAŞKAN VEKİLİ: Muhammet BALTA (Trabzon)
SÖZCÜ: Sebahatt in KARAKELLE ( Er zincan)
KÂTİP: Bayram ÖZÇELİK (Burdur)
-----0----BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, s ayın Hükûmet sözcüler i,
değerli basın mensuplar ı; hepinize hoş g eldiniz diyorum.
Çevre Komisyonumuzun 26’ncı Yasama Dönem inin 3’üncü Toplant ısını
açıyorum, yeterli çoğ unluğumuz vardır.
Gümüşhane pest ilimizi ikram ediyoruz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
Değerli üyelerim iz, bugün gündemimizde Meclis Başkanlığ ınca tali komisyon
olar ak Komisyonum uza havale edilen beş yasa tasar ısı var. Tasarılar ın beşi de
uluslararası anlaşm a, bugün bu anlaşmalar ı görüşeceğiz.
II.- KARARLAR
B) Çalışma Esaslarına İlişkin
1.- Komisyon gündeminde yer alan uluslararası anlaşmalar tali Komisyon olarak görüşüleceğinden, İç
Tüzük’ ün 23’ üncü maddesi uyarınca görüşmelerin tasarıların maddelerine geçmeden tümü üzerinde
yapılmasına ilişkin
BAŞKAN – Bir önceki toplant ım ızda uluslarara sı anlaşmalar ın görüşülme
usulünü açık lam ışt ım. Meclis teamülleri istikametinde, komisyonlarda uluslararası
anlaşmalar ın görüşülme usulü tasar ının tümü üzerinde görüşme şeklindedir. Bu
nedenle, görüşeceğimiz tasar ının tümü üzerinde görüşme açılmasını ve ma ddeler
üzerindeki görüşlerin de geneli üzer indeki görüşmelerde açık lanmasını oylar ınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilm iştir.
Şimdi gündem imize geçiyoruz.
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) Kanun Tasarı ve Teklifleri
1.- 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/562)
BAŞKAN – 1’inci gündem maddesi, ilk tasar ım ız 2001, Gemilerdeki Zarar lı
Organik Tutunma Ö nleyici S istemlerin Kontrolüne İ lişkin Uluslararası Sözleşme ’ye
Kat ılmam ızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ı.
Öncelikle genel gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne
İlişkin Uluslararası Sözleş me 5 Ekim 2001'de Londra'da kabul edilmişt ir.
Bu sözleşmeyle, gemiler in deniz suyuna maruz kalan kıs ım lar ına ist enmeyen
yabancı organizmalar ın tutun masını ve çoğalmasını eng ellemek için kullanılan
sistem lerin deniz çevr esine ve deniz mahsullerinin tüketil mesi vasıtasıyla insan
sağlığ ına ver ebileceği zar arlar ın önlenm esi amaçlanm ış ve bu amaçla söz konusu
sistem lerde organotin bileşikler inin biyosit olarak kullanılması yasaklanm ışt ır.
2001 sözleşmesiyle, sözleşme taraf lar ı k endi bayraklar ını taşıyan gemile rde
ve kendi bayraklar ını taşım adığ ı hâlde yetk isi alt ında işletilen limanlar ına ,
tersaneler ine veya kıyı ötesi terminaller ine uğrayan bütün gemilerde zararlı
paslanma önleyici sistemlerin kullanılmasını engelleme veya sınıf landır ma
taahhüdü alt ına girmekt edir.
Avrupa Birliğinin 14 Nisan 2003 tar ihinde yayım ladığ ı 782/2003 sayılı
Direktif ile 1 Ocak 2008 tar ihinden it ibar en biyosit olarak organotin özellikle
tribut ilin (TBT) bileşikleri kullanılan organik tutunm a önleyici sistem taşıyan g emiler
Avrupa Bir liği limanlar ına alınm ayacakt ır . Bu nedenle , Türk Gemi Sicilinde bu lunan
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gemiler imizin AB limanlar ın da tutulm alar ını önlemek amacıyla söz konusu
sözleşmenin millî m evzuat ım ıza dâhil edilmesi ve böylece yapt ır ım lar ın sağlanması
önem ar z etmektedir .
Sözleşmedeki yapt ır ımlar ın millî mevzuat ım ıza dâhil edilm esi ve böylece
ülkemiz bayrağ ını taşıyan gemiler in yabancı ülke limanlar ında tutulmalar ının
önlenmesi, limanlar ım ıza gelen yabancı bayraklı gemilere sözleşme şartlar ının
uygulanabilmesi ve ülkemiz denizlerinde ki su alt ı yaşamının tutunma önleyici
sistem lerin zarar lar ından korunabilmesi amacıyla Gemiler deki Zarar lı Organik
Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslarar ası Sözleşme ’ye tar af
olunması uygun görülmektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ı hakkında Komisyonumuza bilgi vermek üzere ilk sözü Hükûmet
temsilcisine ver iyorum.
Buyurun, önce kendinizi tanıt ır sanız.
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Gerekçede de izah edildiği gibi, gemiler de
paslanma ve korozyona karşı korunma ve diğer yabancı maddelerin geminin su alt ı
kesimler ine tutunması suretiyle zarar vermesini önlemek amacıyla çeşitli
kimyasallar, boyalar ve tutunma önleyici malzemeler kullanır lar. 2001 yıl ındaki bu
sözleşmeyle, bunlar ın bazılar ının zarar lı olduğu ; deniz canlılar ına, besin zin cir ine,
balık lar a zarar ver diği; denizdeki bitki örtüsüne ve insan sağlığ ına da zararlı
olduğunun tespit edilmesi üzerine bu alanın dü zenlenmesi karar laşt ır ılm ıştır
uluslararası boyutta.
Sözleşme 2001’de hazır lanm ış ve 2008’de yürürlüğe girmiştir. Dünya deniz
ticaret f ilosunun yüzde 85’ini kontrol eden 71 devlet bu sözleşmeye taraf tır. Türkiye
de 13’üncü büyük deniz ticaret f ilosuna sahip olan bir denizci ülke olarak bu
sözleşmeye taraf olması düşü nülmüşt ür.
Bu sözleşmeyle, bu zar arlı tutunma önleyici maddelerin kullanım ı
düzenlenmekte, özellikle kalaylı bir leşenler in kullanılm ası yasaklanmakta ve hangi
maddeler in, hangi koruyucu tedbirlerin alınabileceği uluslararası boyutta
belir lenmektedir.
Bu sözleşmeye taraf olarak biz de hem bu uluslararası uygulamaya uyum
sağlam ış olacağ ız hem de yurt dışında gemiler imizin bu nedenle tutulmasını,
sef erden alıkonulmasını önlem iş olacağ ız; ülkemize, limanlar ım ıza gelen yabancı
gemiler i denet leyer ek bu sözleşme ye uyup uymadıklar ını ve denizlerim ize , ekoloj ik
yapım ıza zarar ver ip vermedikler ini kontrol etmiş olacağ ız.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Üyeler imizden söz isteyen?
MEHMET TÜM (Balık esir) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Tüm, Sayın Vekilim.
MEHMET TÜ M (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, ben Mehmet
Tüm, Cumhuriyet Halk Partisi Çevr e Kom isyonu Grup Başkanıyım.
Bildiğiniz üzere, m illet lerar ası anlaşm alar Anayasa’nın 90’ıncı maddesi
kapsam ında sayılanlar hariç Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayıyla yürür lüğe
girmektedir. Bu, iç hukukumuzun bir gereğidir. Ancak bu anlaşmalar ın Türkiye
Büyük Millet Meclisinin gündem ine geliş biçim inin Komisyonlarda görüşülme şekli
işin esasından uzaktır. Yasal bir zorunluluğu yer ine getirmeden öteye gitmeyen b ir
yöntem biçim i benim senmiş ve bugüne kadar uygulanm ışt ır.
Şöyle ki: Öncelikle, uluslararası sözleşmeler in konusu ne olur sa olsun,
hukuki yapılar ı gereği ana komisyon Dışişleri Komisyonudur. Diğer ihtisas
komisyonlar ı tali komisyon olarak görev yapmaktad ır. İster ana komisyon olsun
isterse tali komisyon, bizlerin bu anlaşmalar üzer inde herhangi bir değişiklik
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önermemiz, yapmamız mümkün değildir. Dolayısıyla kabul veya ret oylamasına tabi
işlemlerden öteye git memektedir.
Sayın Bakana sor mak isterim, anlaş malar Hükûmet taraf ından tasar ı
şeklinde komisyonlar a geldiğinde, iktidar çoğunluğu da dikkate alınırsa şimdi bizler
burada nasıl sağlık lı bir tartışma yapacağız? Durum bu aşamadayken tasar ılardan
öte yöntem i tart ışmanın belki daha f aydalı olacağ ını düşünm ekteyim.
Bir kere, şunu belirt meliyim ki: Bu tasarılar neden bu kadar geç komisyon
gündemler ine, daha doğrusu Meclis gündem ine taşınıyor ? Özel bir sebebi var
m ıdır ? Devlet ler ar asında yapılan ikili anlaşmalardaki gecikmeler i politik sebeplere
dayalı olarak anlayışla karşılayabilir iz. Ancak çok taraf lı, çok uluslu sözleşmelerde
gecikmelerin sebebini anlam ış değiliz. Hele konu çevre ve canlılar ın yaşam ını
ilgilendiriyorsa bu kadar gecikmenin nedeni nedir? Örneğin, gündemin 1’inci
maddesinde yer alan Gemilerd eki Organik Tutunma Önleyici Sistem ler in Kontrolüne
İlişkin Anlaşmanın İ mzalanması, on yıl olmuş, daha önce Komisyonda görüşülm üş,
ancak her nedense Komisyon rapor vermek yerine ana Komisyona göndermiş.
Bunun nedeni nedir ? Anlaşmanın bir k ısım maddeleri 2003, diğer kısm ı ise 2008’de
yür ürlüğe girmiştir. Peki, sekiz yıl gibi uzun bir süre bu anlaşmayı yürürlüğe
sokmamanızın yarar ı nedir? Zaman kaybetmek ne gibi bir yar ar sağlam ışt ır ? Bunun
da Hükûmetçe izah edilmesi gerekmektedir.
Değerli arkadaşlar, üyesi bulunduğumuz Çevre Komisyonunda şu an ana
Komisyon olarak Hükûmetçe gönderilen tasar ı var m ıdır ? En azından 26’ncı
Dönem de yok diye biliyorum. Yani Çevr e Bakanlığ ının Şehircilik Bakanlığ ıyla
bir leşmesiyle bir likte, daha doğrusu Bayındırlık Bakanlığ ının Çev re Bakanlığ ını
içine aldığ ı bir süreçte ne yazık ki Çevre Kom isyonu da işlevinden
uzaklaşt ır ılm ışt ır.
Değerli arkadaşlar, gündemim ize dönecek olursak, bu tür uluslararası
anlaşmalar ana, tali yer ine bir karma komisyon olarak ele alınmalıdır. Böyle olduğu
takdirde, bu hem zam an kaybını önleyecek hem de konunu n anlaşılması ve
tart ışılması bak ım ından verim li olacaktır. Örneğin, anlaşm anın hukuksal boyutu
Dışişler i Komisyonunu, teknik boyutuysa Çevr e Komisyonunu ilgilendirmektedir.
Bir likte toplanıp konuyu tar t ışmak, paydaş olmak hem demokratik açıdan önemlidir
hem de yasama tekniği açısından prat iktir.
Tabii ki bunun önünde İç Tüzük engeldir. Yeni iç tüzükte bu konu mutlaka
dikkate alınmalı ve mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bu konuyu en azından âdet a bir
tali komisyon işlevi yüklen en Çevr e Komisyonu üyeler i olarak bizler in de dile
getirmesi gereklidir. Aksi takdirde, Çevre Komisyonu, yasama sürecinde tali
komisyon olarak yaşam ına devam eder.
Türkiye gibi, çevre sorunlar ının çok yoğun olduğu, her gün çevreyle ilgili
yeni katliamlar ın, haber lerin geldiği bir ülkede daha sağlıklı ve etkin bir çevre
anlayışı yaratmanın ilk adım ı olarak öncelikle Komisyonun bu tali durumuna son
vermek gerekmektedir.
Teşekkür ediyorum.
Sayg ılar değer li arkadaşlar.
BAŞKAN – Teşekk ür ederim Sayın Tüm.
Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Komisyonumuza henüz daha bir
tasar ı gelmemişt ir. Esas komisyona tasar ı gelmem iştir, ancak Hükûmetle yapıl an
görüşmelere
göre,
yak ında
bir
t asar ı
Komisyonumuza
gelecek.
Bizim
Komisyonum uza gelecek tasar ılar gerçekten çok önemli tasar ılar olacakt ır. Yani
sadece Çevr e Bakanlığ ı değil, Orman ve Su İşleri Bakanlığ ından da önem li tasar ılar
gelecek bize.
Buyurun Sayın Gaydalı.
MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Değerli ark adaşlar ım, benim öğrenmek istediğim: Bu zarar lı maddeler hâlâ
üretiliyor mu ve gemiler de kullanıl ı yor mu, bunu öğrenmek istiyorum. Bir de bu
boyama işlemi hangi sıklıkta, hangi periyotlarda yapıl ıyor?
BAŞKAN – Buyurun Sayın Müsteşar.
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Bu zararlı maddeler üretiliyor ama
kullanılm ıyor. Özellikle sözleşmeye tar af ülkeler de bu anlam da çok sık ı bir denet im
var. Biz de her ne kadar sözleşme Par lamento onayından geçmemiş olsa da benzer
tedbir ler i başka mevzuatlar ım ız içinde iç mevzuat olarak alm ış durumdayız. Biz de
uzun bir süredir bu zarar lı maddeler in kullanım ına müsaade etmiyoruz başka
yönetmeliklerim izle ama bu sözleşme Parlamentonun onayından geçtiğinde bununla
ilgili as li yönetmeliklerimizi de hazır ettik.
Gemiler iki yılda bir havuza, beş yılda bir de büyük bakım lar dan geçir ilir ler.
O zamanlarda gemilerin su alt ı kesimi bu zararlı, geminin su alt ı kesimine yapışan
tutya gibi, midye gibi çok çeşitli zarar l ı madde, yosunlardan temizlenerek boyanır
ve iki yıl ve beş yıllık programlar çerçevesinde t ekrar boyanırlar ve tutunma önleyici
maddeler le donat ılırlar. Ama bu maddeler uluslar arası büyük kimyevi madde
üreticilerinin kontrolünde üretilmektedir, ciddi bir denet ime de ta bi tutulmaktadır.
Herhangi zarar lı bir madde şu anda hiçbir Türk gemisinde söz konusu değildir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
BARI Ş KARADENİZ ( Sinop) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun.
BARI Ş KARADENİZ (Sinop) – Benim de Hükûmete bir sor um olacak. Bu,
Karadeni z’de, zehir li boya denilen, tekneler in , g ırg ırlar ın, tratalar ın alt ına sürülen,
o mikroorganizmaların yap ışmadığ ı, midyelerin ve çeşit li maddeler in yapışmadığı,
bakalit denilen boyalar kullanılıyor . Yani uluslar arası anlaşmalara, diğer ülkelere
gitmeye ger ek yok, Türkiye’de bunlar f azlasıyla yapıl ıyor zat en ve her yıl yenilenen,
bu boyalar ı yapan kişiler in de, inanın, zehir lenme tehlikesi atlatt ığ ı dur umlar
yaşanıyor. Bu durumlar gerçekten Hükûmet taraf ından denetleniyor mu, yoksa
önümüzdeki dönem, bu sadec e anlaşm aya bağlı kalınar ak mı denet lenecek, onu
merak ediyorum.
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Hayır ef endim, denet leniyor. Boyu 24
metreden uzun bütün gemilerde bu zar arlı maddeler in kullanılmad ığ ına dair
güvenilir, bağ ımsız denet im kuruluşlar ının da tasdik ettiği belgeleme zor unluluğu
var dır.
BARI Ş KARADENİZ ( Sinop) – Ben 24 met relerden bahsetmiyorum.
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – 24 metrenin alt ındaki gemilerde beyan
esas alınmaktadır mevcut yönetmeliklerle. Ancak bu sözleşmeden sonra onlar da
belgeleme zorunluluğuna tabi tutulacaklardır.
BARI Ş KARADENİZ (Sinop) – Evet, ciddi bir tahr ibat yar att ığ ını biliyorum
yani.
ULAŞTIRMA, DENİ Z CİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİ Lİ SUAT HAYRİ AKA – Kullanılıyor sa da kaçak kullanılıyor dur.
Zehirli boya kavr amı denizcilik sektöründe, özellikle balıkçılık cam iasında
genelde bilinçsiz kullanılan bir terimdir. Bu boyalar ın tamam ına , zarar lı olsun
olmasın “ zehirli boya” tabir i kullanılır denizcilik sektöründe. O bir az yanıl t ıcı
olabilir. Her kullanılan zehirli boya zarar lı anlam ına gelmemektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MEHMET TÜM (Balık esir) – Sayın Başkan, benim de bir sor um ola cak.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Tüm.
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MEHMET TÜM (Balıkesir) – Gem ilerde Zararlı Organik Tutunma Önleyici
Sistem ler in Kontrolüne İlişkin Sözleşm e 2008 yıl ı itibar ıyla yürürlüğe girmiştir. Bu
sözleşme kapsam ında yapt ır ıma uğrayan Türk Bayraklı gemi var m ıdır? Bu
uygulanan yapt ır ımlar neler olmuştur ?
Sözleşmeyi onaylamam ış olmam ıza rağmen Türkiye olar ak bu sözleşme
yükümlülüklerini yer ine getirecek f iilî çalışmalar yapılm ış m ıdır ? Bu çalışmalar
nelerdir? Yani bu sözleşme onaylandığ ı t akdirde alt yapı olar ak haz ır m ıyız?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun.
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Bu sözleşmeye veya bu boyalar ı
kullandığ ı sebebiyle herhangi bir yapt ır ıma uğrayan veya yurt dışında tutulan,
sef erden al ıkonulan herhangi bir Türk gemisi yoktur. Türkiye kendi içinde diğ er
mevzuat lar ıyla bu konuyu çok ciddi bir şekilde takip etmekte ve denet lemektedir.
Herhangi bir şekilde burada bir ist ismar veya bir kaçak söz konusu değildir. Hem
hâlihazırdaki mevcut uygu lamalar ım ızın dayandığ ı mevzuat hem de bu sözleşme
yür ürlüğe girdikten sonra, onandıktan sonra kullanılacak yeni mevzuat lar ın tamam ı
hazır dır. Alt yapı anlam ında hiçbir sorun yoktur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Eğer başka söz ist eyen sayın üyemiz yoksa tasa r ının tümünü oylar ınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Tasar ı kabul edilmişt ir.
2.- Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/592)
BAŞKAN – 2’nci gündem maddesi.
Gündemim izin 2’nci sırasında yer alan tasar ım ız Antarktika An dlaşması
Çevre Koruma Prot okolü ne Kat ılmam ızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı.
Genel gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Antarktika Kıtası, bilim adamlar ı taraf ın dan deniz bilimler i araşt ırmalar ı ,
iklim değişikliğinin canlılar ve deniz seviyesi üzer indeki etkileri, balıkçıl ık, jeoloji,
t ıp, astronom i gibi alanlarda önem li araşt ırmalar ın yapıldığı ve bununla bir likte
zengin maden rezer vler inin bulunduğu değerlendirilen bir bölgedir.
Antarktika Antlaşması, 1 Ar alık 1959 t arihinde Antarktika çevresinde aktif
olar ak bilimsel araşt ırma yapan 12 ülke taraf ından imzalanm ış olup 1961 yıl ında
yür ürlüğe girmiştir. 2014 yıl ı it ibar ıyla anılan ant laşmaya aralar ında ülkemizin d e
bulunduğu 50 ülke taraf tır. Ülkemizin Antarktika Antlaşmas ı’na kat ılması Bakanlar
Kurulunca 3 Ağ ustos 1995 tar ihinde kararlaşt ır ı lm ış ve Bakanlar Kurulunun bu
kararı, 18 Eylül 1995 tarih ve 22408 sayılı R esm î Gazet e'de yayım lanm ışt ır.
Her yıl düzenlenen Antarktika An tlaşması Danışma Toplant ısı ’nda oy hak kı
olan devletler "danışman devlet " olarak adlandır ılmaktadır . Antlaşmanın 9’ uncu
maddesi gereğince , danışman devlet ler, kıtada kayda değer bilimsel araşt ır ma
f aaliyet ler i gerçekleştiren ve bu amaçla kıtada bilimsel istasyon kuran devletlerdir .
Kıtada bilimsel araşt ırma f aaliyeti gerçekleştirmeksizin ant laşmaya taraf olan ve
antlaşmanın amaç ve ilkeler ine bağlı olan devlet ler, " danışman olmayan devlet "
statüsünde bulunmakta olup toplant ılarda oy hakkı bulunmamaktadır. Mevcut durum
itibar ıyla, aralar ında ülk emizin de bulunduğu 21 ülke danışman olmayan ülke
statüsündedir.
Ülkemizin danışman devlet statüsü kazana bilmesi için kıt aya bilimsel sef er
düzenlemesi ya da bilimsel istasyon kurması gerekmektedir. Bununla birlikte,
ülkelerin bilimsel istasyon kurulması ve işletilmesi esnasında kıtada çevreye zar ar
ver ilmemesi ile ilgili tedbir ler i almalar ını t eminen, 4 Ekim 1991 tarihinde im zalanm ış
ve 1998 yıl ında yürürlüğe girm iş olan Ant arktika Antlaşması Çevr e Koruma
Protokolü ’ne ( Madrid Protokolü) taraf olmalar ı bekl enmektedir .
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Yukar ıda ar z edilen hususlar ışığ ında;
• Ülkemizin Antarktika’yla ilgili çalışmalar a ilk elden dâhil olabilmesini
teminen Antarktika bölgesinde bir bilimsel istasyon kurulabilmesi ve işlet ilebilmesi,
• Ülkemizin, hiçbir ülkenin egemenliği alt ın da olmayan Antar ktika Kıtası’nın
yönet iminde söz sahibi olabilmesi,
• Ülkemiz menf aatlerine uygun olarak Antarktika Kara Kıtası coğraf yası
kapsam ında canlı ve cansız doğal kaynaklar ın bugünkü ve gelecek nesillerin
haklar ını bir ar ada gözeten sürdürülebilir kullanım ının sağlanması,
• Bilimsel araşt ırm alar ın teşviki ve millet lerarası bilimsel iş bir liğ inin
desteklenmesi için gerçekleştirilen ar aşt ırmalar ın sonuçlar ından ülkemizin de
yar arlanabilmesi,
• Ülkemizin Antarktika' ya olan ilgisinin görünürlüğünün ar t ması, çevr eye
karşı duyarlılığ ım ızın vu rgulanması, diğer ülke temsilciler iyle bir araya gelinerek
bilgi paylaşım ı, eş güdüm ve ilet işimin ve uluslarar ası değişim programlar ına ve
projelerine kat ılım sağlanması ve desteklenmesi,
amacıyla, ülkemizin Antarkti ka Antlaşması Çevr e Koruma Protokolü'ne
katılması kararlaşt ır ı lm ışt ır.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ı hakkında Komisyonumuzu bilgilendirmek üzer e ilk sözü Hükûmet
temsilcisine ver iyorum.
Buyurun.
ÇEVRE YÖNETİ Mİ GENEL MÜDÜR YARDI MCISI SEBAHATTİN DÖKMECİ –
Konuyla ilgili açıklanan gerekçelerde Çevre Bakanlığ ım ız açısından konunun
detaylar ı ilet ildi. Buna ilave olarak ülkemizde bu konuda bilimsel çalışma
kapasitesinin olduğunu ve bu konuda taleplerin olduğunu bilgilerinize ar z etm ek
ister im.
Protokole tar af olunmasıyla bir likte danışman ülke statüsü kazanacağ ız ve
dolayısıyla Antarktika bölgesinde bilimsel çalışma yapma hakkı elde etmiş olacağız
ve bunun da ülkemizdeki bilimsel çalışmalar ın gelişmesi açısından, çevr e açısından
f aydalı olacağ ını müt alaa edi yoruz.
Ayr ıca, konunun tabii ki uluslararası boyut açısından Dışişler i Bakanlığ ı
taraf ından da desteklendiği… O, bizim Bakanlık olarak biraz daha kapsam dışında
ama onu da bilgiler inize ar z etmek ister im .
Sözleşmenin prensibi ge reği sadece bilimsel araşt ırma yapmaya izin veren
bir anlaşma. Bu bölgedeki mineral kaynaklar ın kullanılmasıyla ilgili, daha doğrusu
bu f aaliyetlerle ilgili tüm f aaliyet ler i yasaklamakta. Bunu da bilgilerinize ar z etmek
istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz isteyen üyem iz…
Sayın Gaydalı, buyur un.
MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) – Şimdi, “Bilimsel araşt ırma
yapılmasına talep var.” dendi. Bu talep nereden geliyor, onu izah eder misiniz
lütf en.
ÇEVRE YÖNETİ Mİ GENEL MÜDÜR YARDI MCISI SEBAHATTİN DÖKMECİ –
Ef endim, bu talept en ziyade ülkemizdeki bilimsel çevr eler in, üniversiteler in,
akademisyenlerin bu konudaki çalışmalara ortak olmalar ı Bakanlığ ım ızca takip
ediliyor. Dolayısıyla burada ülke olar ak bir kapasitemiz olduğunu belirtmek
anlam ında aslında bunu ar z ett im. Ya ni protokolün kabul edilmesiyle bir likte
ülkemiz o bölgede bilimsel çalışm a yapabilecek alt yapıya sahip bilim insanlar ı
olar ak bunu ar z etm ek istedim.
MAHMUT CELADET GAYDALI (Bit lis) – Ben hâlâ inanm ıyorum o alt yapının
hazır olduğuna çünkü yapt ığ ım araşt ırm ada, yaz aylar ında eksi 20, kış aylar ında
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f ırt ına ve eksi 70 olan bir ortamda böyle bir hazır lığ ım ız var m ı, ben bunu öğrenmek
istiyorum.
ÇEVRE YÖNETİ Mİ GENEL MÜDÜR YARDI MCISI SEBAHATTİN DÖKMECİ –
Bu konuyla ilgili TÜBİTAK ve bazı üniversitelerim iz den talepler olması söz konusu.
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞAR
YARDI MCISI VEKİ Lİ SUAT HAYRİ AKA – Ben cevap verebilir miyim Sayın Başkan?
BAŞKAN – Tabii ki, buyurun Sayın Müsteşar.
ULAŞTIRMA, DENİ ZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLI ĞI MÜSTEŞA R
YARDI MCISI VEKİLİ SUAT HAYRİ AKA – Sayın Başkanım, her ne kadar Antarktika
Sözleşmesi Çevre Bakanlığ ım ız t araf ından yürüt ülen bir sözleşme olsa da biz de
Denizcilik Bakanlığ ı olarak denizcilik boyutunu da takip etmekteyiz. Dolayısıyla
zam an zaman yapılan çalışmalar a katılıyoruz.
Ben, şahsen, tabii, kişisel “background”um ve kişisel ilgimle de konuyu
yak ından takip eden, Bakanlık adına takip eden bir bürokrat olarak şunu
söyleyebilirim: Ant arktika şu anda Bir leşmiş Milletlerin yönetiminde, or ada yaklaşık
50 civar ında ülkenin böyle birer küçük konteyner içinde, kimisinin bir iki tane
Bir leşm iş Milletlerden bu sözleşmeye t araf olmak suretiyle Bir leşm iş Millet lerin
kontrolünde yer edinmek ve sadece bilimsel araşt ırm a yapmak suretiyle bayrak
gösterdikler i bir bölge. Dünyanın en zengin su ve yer alt ı, deniz alt ı kaynaklar ına
sahip, petrol rezer vleri, balık ve diğer yer alt ı zenginlikler i açısından çok zengin bir
bölge.
2050’den sonr a Antarktika’nın geleceğinin ne olacağı tart ışılacak.
Dolayısıyla bilimsel araşt ırma kapasitesi olan ülkelerin tamam ı Antarktika’da var
olma gayret i göster mektedirler. Bunun için orada bir kulübe, bir konteyner, bir
bayrak ve dönem dönem, iklim şartlar ının müsaade ettiği dönemler de or aya giderek
orada uzun süre kalma koşullar ı var. Kı ş boyunca eksi 70’lerde bile o bölgede
yaşayan bilim adamlar ı var. Türkiye’den de çok sayıda bilim adam ı gitt i,
üniversiteler gitti. TÜBİTAK bu konuyu şimdi koordine ediyor . Denizciler imiz de gitti
Antarktika’ya özellikle. O bak ımdan, Türkiye’nin geleceğ e yönelik uluslarar ası
çıkarlar ı açısından Antarktika’da bulunm ası gerekli diye düşünüyoruz. Onun için de
Bir leşm iş Milletlerin Antarktika Sözleşmesi’ne taraf olma zorunluluğu var.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Tüm, buyurun.
MEHMET TÜM (Balıkesir) – Sayın Başkan, bir sorum olacak: Antarktika
Antlaşması Çevre Koruma Protokolüne Kat ılm am ızın Uygun Bulunduğuna Dair
Tasar ı’nın gerekçesinde danışman ülke statüsünü kazanacağım ız ve kıtada deniz
bilim ler i, balıkçıl ık, tıp, astronom i gibi birçok alanda ülkemizin de istasyon kurma,
araşt ırma yapma imkânı olacağ ı belirtilmektedir. Kendi denizler imize kurulu kaç
adet balıkçılık veya deniz bilimleri istasyonumuz var dır ?
İkincisi, f en f akülteler inin kapanmaya yüz tuttuğu bir ülkede bilimsel
araşt ırmayı kim yapacak?
Ülkemizin uluslarar ası araşt ırma çalışmalar ına kat ılması her yurttaşın
özlemidir, ancak gerçekçi olmak gerekirse bu anlaşmalar ın uygulanabilirliği
şüphelidir. Türkiye öncelikle kendi bilim adamlar ını yet işt irme ortam ı sağlamalıdır.
Üniversitelerin üzerindek i bask ılar son bulmadan bilim adam ı yet iştirme şansım ız
yoktur. Hükûmet bir an önce f en f akültelerinin niteliğini artt ırmalıdır.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tüm.
Bir açıklama getirmek istiyorum. Antarktika Derneği diye, bizim bilim adam lar ım ızın
kurmuş olduğu bir dernek var. İnşallah bu tasar ı bizim buradan geçtikten sonra ve
Mecliste de yasalaşt ıktan sonr a art ık bu derneğim iz orada çalışmak için kendisine
bir yer açabilecek; bunu da belirtmek isterim.
Başka söz isteyen üyem iz var m ı?
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Hükûmet temsilciler imizin söyleyeceği bir şey var m ı?
O zaman tasar ının tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Tasar ı kabul edilmişt ir.
3.- Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Sözleşmeye Ait Protokole
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/593)
BAŞKAN – Gündem imizin 3’üncü sırasında yer alan tasar ım ız, Balinacılığ ın
Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ait Protokole Kat ılm am ızın Uyg un
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı.
Öncelikle genel gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Deniz ve ekosisteminin önem li varlık lar ından biri olan balinalar ın son
yüzyıldaki ticari amaçlı aşır ı avlanması sonucunda nüf usu hızla azalma tehlikesiyle
karşı karşıya kalm ışt ır. Balina nüf usunun uygun biçimde korunma sını ve böylece
stoklar ın muhaf aza ediler ek balina endüstrisinin düzenli ve sürdürülebilir biçim de
gelişmesini sağlamak amacıyla 2 Aralık 1946 tarihinde W ashington’da Balinacıl ığ ın
Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme im zalanm ışt ır . Sözleşmeye bugü ne
kadar 97 ülke taraf olmuştur.
Ticari balina avcılığı, Balinacılık Sözleşmesi çerçevesinde moratoryumla
(avlanmanın ertelenmesi) 1986 yıl ında durdurulmuş olmakla bir likte, sözde bilimsel
nedenlere dayandır ılarak hâlen devam etmektedir. Japonya’nın başı çektiği
sözleşmeye taraf olan ülkelerin bir bölümü morator yumun kaldır ılmasını ve
avlanmanın serbest bırak ılmasını isterken, Amerika Birleşik Devlet ler i ve Avrupa
Bir liği başta olmak üzer e, sözleşmeye taraf diğer ülkeler balina avcılığ ının
yasaklanm asından yana bir tutum sergilemektedir.
Nesli tükenme tehlikesi alt ındaki balinalar ın avlanması uluslararası
kamuoyunda da büyük tepkiyle karşılanmaktadır. Sınır aşan ve küresel etkileri
nedeniyle uluslarar ası gündem in üst sıralar ında yer alan çevre sorunlar ının
uluslararası toplumla iş birliği hâlinde çözümüne büyük önem veren ülkemiz, bu
kapsamda, uluslararası, bölgesel ve ikili düzeyde çevr e anlaşmalar ına tar af
olmuştur. Denizlerim izde Balinacıl ık Sözleşmesi’ne konu tür bulunmamakla bir likte,
söz konusu anlayış ım ız çerçevesinde ülkemiz çeşit li ülkeler ve AB taraf ından
sözleşme kapsam ında oluşturulmuş Uluslararası Balinacılık Komisyonuna üye
olmaya davet edilm iştir.
Uluslararası
Balinacılık
Sözleşmesi’ne
taraf
olunmasının
ülkemize
sağlayacağ ı düşünülen katkılar aşağ ıda sıralanm ışt ır:
Biyolojik çeşitlilik bakım ından oldukça zengin bir konumda olan Türkiye için
gerek ulusal gerek küresel düzeyde biyolojik çeşitliliğ in korunması önem
taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemiz, doğa koruma alanındaki en temel sözleşmeler
aras ında yer alan Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (CBD), Nesli Tehlike
Alt ında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İ lişkin
Sözleşme (CITES), Özellikle Su Kuşlar ı Yaşama Alanı Olarak Uluslar arası Önemde
Sulak Alanlar Söz leşmesi ( RAMSAR) ve Avrupa Yaban Hayat ı ve Yaşama
Ortamlar ının Korunması Sözleşmesi’ne taraf olmuştur.
Ülkemiz, kendi bölgesindeki deniz memeliler inin korunması amacıyla
Karadeniz, Akdeniz ve Atlant ik Sınırdaş Bölgelerde Yaşayan Memeliler in Korunması
Sözleşmesi’ne ( ACCOBAMS) taraf olma sürecinde de son aşamaya gelmiştir.
Balinacılık Sözleşmesi’ne taraf olmam ız ise, kendi bölgem iz dışındaki deniz
memeliler inin de kor unmasına yönelik küresel çabalara katkı sağlayacak ve kendi
coğraf yam ız dışındaki çevr e sor unlar ına duyar lı olduğumuzun ve uluslarar ası
kamuoyunun bu konudaki hassasiyet ini anladığ ım ızın bir göstergesi olacaktır.
Bunun da Bir leşm iş Milletler başta olm ak üzere, çeşit li platf ormlarda Türkiye’ye
görünürlük ve prest ij sağlayacağ ı değerlendir ilmekted ir.
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AB’nin çevr e müktesebat ının bir par çası olan Doğal Yaşam Alanlar ı
Direktif i’yle ( Habitat s Direct ive) tüm balina türler i AB ülkeler inde en üst der ecede
korunması gereken hayvan türleri arasında yer almaktadır. Ülkemizin bu
sözleşmeye taraf olması gerek AB m üktesebat ına uyum gerek balina avcıl ığ ı
konusunda hassasiyet gösteren İngilt ere ve Almanya gibi AB’nin etkin üye
ülkelerinde Türkiye lehine bir etki yaratacaktır.
Ülkemizin sözleşmeye tar af olması, Uluslarar ası Balinacıl ık Komisyonunda
balina avcıl ığ ı karşıt ı ve t araf tarı ülkeler arasında mevcut sayısal hassas dengenin
yönü açısından önem taşıyacakt ır. Sözleşmeye taraf olmamız, ayr ıca, BM Güvenlik
Konseyi üyeliğine aday olduğumuz bir dönemde, balina avcılığına karşı olan küçük
ada devlet ler i gibi f ark lı coğraf i bölgelerdeki ülkelerden destek arayışlar ım ıza katkı
sağlayacakt ır.
Sonuç it ibar ıyla, üç taraf ı denizlerle çevr ili ülkemizin küresel çevre
sorunlar ına ve bu çerçevede denizlerde biyolojik çeşit liliğin korunmasına verdiği
önem dikkate alındığında , bazı tür ler i tükenme tehlikesi alt ında olan balinalar ın
korunmasını amaçlayan bu sözleşmeye taraf olmam ızın gelecek kuşaklara karşı et ik
bir sorum luluk olduğu da değerlendir ilmektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Öncelikle, Bakanlık temsilcim izden anlaşm a hakkında k ısa bir açıklama r ica
edelim.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
BALI KÇILI K VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRÜ DURALİ KOÇAK – Sayın
Başkan ve Komisyon üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyor um.
Gerekçede de uzun olarak açıklandığ ı şekilde sözleşmenin esas amacı,
balina stoklar ının korunması ve bu alanda f aaliyet gösterenler le ilgili
düzenlemelerin izlenmesi, kontrolü, takibi ve nasıl yapılacağ ının belir lenmesi.
Komisyonun başlıca görevler i şu şekilde tanım lanm ış: Bazı balina türlerinin
tamamen
korunması,
b unlar
için
koruma
alanlar ının
belirlenmesi,
eğer
yakalanılacaksa bunlar için yakalama sayısı ve bunlar a ilişkin düzenlemeler, boy
sınır lamalar ı ve avlanma zamanlar ına ilişkin kapalı ve açık sezonlar ın belirlenmesi,
yavru balinalar ve yavru balinalara eşlik eden dişi balinalar ın yakalanmalar ının
yasaklanm ası, av raporlar ı, istatistikler ve bunlar a ilişkin ar aşt ırmalar ve biyoloj ik
ver iler in toplanmasına ilişkin Kom isyonun temel görevler i bu şekilde tanım lanm ış.
Komisyonun 3 ana komitesi var; bilimsel komite , teknik ve mali komite, idari
komite. 2004 yılında bir komite daha kurulmuş, koruma komitesi çünkü son yıllar da
balinalar ın aşır ı avlanmalar ı nedeniyle nesli tehlike alt ında olduğu için bu konuya
daha f azla önem ver ilmesi gerektiğine karar verm iş Komisyon .
Hepimizin bildiği gibi, denizlerdeki ekosistem çok hassas dengeler üzer ine
kuruludur ve balinalar ın bu dengelerin korunmasında önem li bir rolü bulunmaktadır.
Bu sözleşmeye t araf olmamız, kendi coğraf yası dışındaki çevre sorunlar ına da
duyar lı ve ilgili olduğumuzu göstermesi açısından, uluslararası alanda ülkemize
sayg ınlık kazandıracağı ve bizim de uluslararası cam ianın bir parçası olduğumuzu
göstermesi bak ım ından yarar lı olduğu değerlendirilmektedir.
Takdirlerinize ar z ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim .
BALI KÇILI K VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRÜ DURALİ KOÇAK – Sayın
Başkan, izniniz olur sa sayın vekilimizin bir sorusu vardı az önce, “Ülkemizde de
Antarktika’ya gidecek veya ülkemizde bu yönde kurulm uş enst itüler var m ı?”
şeklinde bir sorular ı vardı. Evet, Ba kanlığ ım ız bünyesinde 5 tane araşt ır ma
enstitümüz var. Bunlardan 1 tanesi Trabzon’da Merkez Araşt ırma Enst itümüz, 1
tanesi Antalya’da Akdeniz Bölgesi için, 2 tane de iç sular ım ızda; 1’i Elâzığ ’da, 1’i
de Isparta Eğir dir ’de olmak üzere, bir de Koyunculuk Ar aşt ırma Enstitümüz var.
Orada, Marmara Bölgemiz’de araşt ırma yapmak üzere o enstitümüzün bünyesinde
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su ürünler iyle ilgili araşt ırma yapan bir bölümümüz daha var. Bir de
üniversitelerim izin araşt ırma enstitüler i var. Bunlar: Dokuz Eylül Üniversitesi,
ODTÜ’nün var, İstanbul Üniversitesinin ve Karadeniz Teknik Üniversitemizin. Bir de
su ürünler i alanında eğitim veren 20 küsur su ürünleri f akültelerimiz var.
Ar z eder im ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MEHMET TÜM ( Balıkesir) – Am a sadece araşt ırma var değil mi, f akülte yok
sanır ım?
BALI KÇILI K VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRÜ DURALİ KOÇAK – Su
ürünleri f akülteler imiz var ef endim. Su ürünler i alanında eğitim ver en, diploma
ver en 22 tane su ür ünler i f akültemiz…
MEHMET TÜM (Balık esir) – Fen f akülteler inden bahsetmişt im.
BALI KÇILI K VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRÜ DURALİ KOÇAK – Fen
f akülteler i ayr ı, ona bir şey diyemeyeceğim.
BAŞKAN – Sayın Karadeniz, buyurun.
BARI Ş KARADENİZ ( Sinop) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Özellikle, bu uluslar arası alanda balinacılığ ın ko runması için ver diğiniz çevre
duyar lılığ ına karşı t eşekkür ederim; gerçekten önemli. Küresel çevre sor unlar ına
karşı çok duyar lıyız ama Türkiye’deki çevr e sorunlar ına ne kadar duyar lıyız, ne
yapıyoruz, onu da öğrenmek istiyor um.
Dünyadaki balinalar ı araşt ır ırken, Türkiye’de hamsinin, palamudun, mezgit in
nasıl avlandığ ını, ülkede bu stoklar ım ızın nasıl azaldığ ını, bununla ilgili nasıl
çalışmalar yapıldığ ını açıkçası çok merak ediyorum. Bu küresel anlam da vermiş
olduğumuz çevre duyar lılığ ını gerçekten ülkemi ze de ver iyor muyuz? Ve
Karadeniz’de balık stoklar ı art ık tamamen tükenmek üzere. Sayın Başkan da orada,
Trabzonlu, o da Kar adeniz’deki stoklar ın durumunu bilir. Avcılığ ın ne kadar tehlikeli
boyut lara ulaşt ığ ını, Japonya’da üret ilen sonar lar ın Japonya ülke sinde yasak
olduğunu ama ülkemizde umarsızca ve tutarsızca kullanıldığ ını, balık lara yaşama
şansının ver ilmediği ve sadece para kazanmak için ülke stoklar ım ızın tüketildiği bir
ortamda balinacılığ a ne kadar önem verdiğimiz gerçekten takdire şayan bir durum .
Bununla ilgili ülkemizde nasıl çalışmalar yapılıyor ? Bunu mer ak ediyorum açıkçası.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tabii, m illet vekiller imizin çoğunluğu denize k ıyısı olan illerin m illet vekili
olduğu için, gerçekten, konu hakkında ner edeyse art ık iht isas sah ibi olmuşlar.
Hükûmet temsilcisine söz verelim mi bu konuda?
HÜSEYİN ÇAMAK ( Mersin) – İsterseniz ben de sorayım.
BAŞKAN – Tamam o zaman.
Sayın Çamak, buyur un.
HÜSEYİN ÇAMAK ( Mersin) – Şimdi, ef endim, gerçekten çevreyle ilgili böyle
önemli konular ın ulusl ararası arenada yasalaşt ır ılması, ülk emizin de onlara or tak
olması sevindir ici. Ancak, biz ülkemizi yani önce evimizin önünü süpürmemiz lazım.
Termik santraller her gün Türkiye’nin… Evet, enerjiye ihtiyacım ız var ama bunu
herhâlde term ik santrallerle, nükl eer sant rallerle yapmamam ız gerekiyor.
Bak ınız, bugün aslında benim Mersin’de olmam gerekiyordu ama bu
Komisyon nedeniyle gidemedim, böyle bir alışkanlığ ım var, duyarlıyım yani resm î
görevim burada olduğu için gitmedim. Mersin Silif ke’nin Ovacık, tur izme çok
elverişli bir bölge. Bu bölgede, tam denizin kenar ında bir çimento f abrikası kuruldu,
etraf ı kirlet iyor. O yetmiyormuş gibi, şimdi bir de ter mik santralin kurulması
yönünde çalışmalar var ve bugün ÇED raporuyla ilgili bir toplant ı vardı orada;
olmam gerekiyordu, gidemedim. Af rika’dan getir ilecek çok kalitesiz kömürlerle bu
termik santralin f aaliyet e geçirileceği söyleniyor. Bizim bunları engellememiz lazım.
Diğer taraf tan, diyoruz ki: İşte biyoloj ik çeşitliliğin korunması açısından
Mersin Akkuyu’da bir nükleer santral… Bunu hep gündem e getireceğiz ef endim,
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kusura bakmayın, hep gündeme getireceğiz. Nükleer sant ralin bir de suyunun
soğutulması gerekiyor. Soğutulması için nedir? Deniz kenar ında kuruluyor, o anda
yani kaynar sular denize ver ilecek tekrar. O radaki canlılar ın durumu ne olacak ?
Tabii, başka şeyler de var; radyasyonu var, tehlikeler i var, ülkeler art ık nükleer
santrallerden vazgeçiyor. Bizim Çevre Komisyonu olarak üzer inde önemle durmam ız
gereken konular bunlar. Ö zellikle nükleer santral, evet, şu anda sözleşmeler
yapılm ış, anlaşmalar yapılm ış, aslında bunun engellenmesi için de tam f ırsat.
Rusya’yla bu anlaşmazlığ ım ız varken bu işi aslında bit irsek, Çevre Komisyonu
olar ak bunun önceliğini yapsak, ülkemize, torunlar ım ıza, geleceğimize büyük bir
iyilik yapm ış olacağ ız.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Şimdi, Sayın Çamak, bu Rusya’yla ilgili mevzu tabii karşılık lı, iki
ülkeyi birbirine bağlayan önem li şeyler var. Bu konu hassas bir konu çünkü
uluslararası tahkimden doğan çok büyük maddi tazminler ödeme k gerekebilir. Bu
konuda Hükûmet çok duyarlı, ben de bu konuyu biliyor um. Bizim tabii Çevre
Komisyonu olarak, biliyorsunuz, denet leme yetkimiz yok ancak davet edilirsek biz
Komisyon olar ak gidip orada incelemede bulunabiliriz.
Ayr ıca, şunu da belirtmek is terim: G erek tali komisyonlar gerek asli
komisyonlar gerekse Genel Kurulun bu uluslararası anlaşm alar üzerinde herhangi
bir oynama yapma, oradaki içerikleri değiştirme gibi bir yetkisi yok, sadece
tasar ının tümden kabul edilebilir veya tümden reddedilebili r bir mahiyet i var dır
çünkü bu uluslararası bir anlaşmadır. Tabii, karşı taraf ında kendi iç işlerine âdeta
müdahale gibi sayıl masın diye yıllardan beri bu t asar ılar bu şekilde geçmektedir.
Ama, ben şahsi kanaatim i söyleyeyim: Hakikaten, mesela bugün bu tür konular ı
burada konuşmam ız, tartışmam ız bile önemli çünkü gerçekten duymadığ ım ız birçok
konu burada önümüze geliyor ve bilgi sahibi oluyoruz, açık söyleyeyim. Net icede
balinacılık olsun, diğer uluslar arası çevreyle ilgili anlaşmalar ım ız olsun, bunlar ın
hepsi tabii önem li konular.
Türkiye önemli bir ülke, Türkiye büyük bir ülke. Türkiye hem kendi içinde
çevre sorunlar ıyla mücadele edecek hem de uluslararası anlaşmalara da tabii ki
taraf olmalı, olmam ız da lazım. Bugün T ürkiye uzayda bir ist asyon kursa müke mmel
olmaz m ı? Tabii ki olur. Türkiye gelişt ikçe, Türkiye iler ledikçe bütün uluslarar ası
camiada her konuda söz sahibi olsun ve istasyonlar açsın, çalışsın. Ben mesela çok
mutlu oldum, şimdi Antarktika Derneğimizde olan hocalar ım ızın bu anlaşmadan
sonra gidip orada bir çalışma alanı bulması tabii Türkiye için çok önemli çünkü
dünyada
-bak ıyorsunuz- gelişmiş ülkeler bırak ın art ık dünyayı, uzaya
bile gidiyor, çalışmalar yapabiliyor, çok rahatlık la yeni yeni gezegenler, yeni yeni
keşif ler bulun uyor. Tabii, biz de ister iz ki ülkemiz de gelişsin, Sayın Tüm’ün dediği
gibi f en f akülteler imiz daha çok gelişsin, daha çok içim izden bilim adam ı çıksın ve
gerçekten, bundan on asır önce olduğu gibi yeniden içimizden öyle bilim adamlar ı
çıksın ki mucitlik mertebesinde yeni yeni keşif leri insanlığ ın hizmet ine sunsun, tabii
ki bunu biz de ist iyor uz.
Hükûmet temsilcim izin bu konuyla ilgili bir açıklaması olacak m ı?
BARI Ş KARADENİZ ( Sinop) – Ben de k ısaca devam ında bir sor u sorayım.
BAŞKAN – Tabii Sayın Karade niz, buyur un.
BARI Ş KARADENİZ (Sinop) – Tabii, Sayın Çamak’ın dediği konu bizim Sinop
için de geçerli. Rusya’yla krit ik dönem ler yaşadığ ım ızı görüyoruz ama Japonya’yla
bir anlaşma yapıldı. Japonya’yla öyle kritik bir dönem yaşam ıyor uz açıkçası.
Ben de Sa yın Başkanın söylemi üzerine Çevre Komisyonumuzu Sinop’a
davet etmek ist erim çünkü Sinop’ta yapılması düşünülen bir nükleer santral ve
Sinoplunun istemediği, Sinoplunun karşı durduğu ama Sinopluya ve Türkiye’ye
rağmen yapılması düşünülen nükleer santral va r. Bu nükleer santralin denizcilikle
ilgili kısm ını söyleyeyim. Bacasız nükleer santral yapılm ası düşünülüyor ve deniz
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suyuyla soğutma sistemiyle reaktörler in soğutulması ve 300 santigrat derecedeki
suyun tekrar denize salınması ve burada deniz suyu sıcakl ığ ının 2 ya da 3 derece
yükseleceği ve buradaki balık popülasyonunun ciddi anlamda zarar göreceği söz
konusu. Bununla ilg ili, gerçekten, balıkçılıkla ilgili Türkiye’de sık ınt ılı bir dönem
yaşayacağ ız. Bu da dikkate alındı m ı? Bununla ilgili araşt ırm alar ya pılıyor mu? O nu
da sormak istiyorum açıkçası.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Karadeniz, geniş bir soru oldu.
BALI KÇILI K VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRÜ DURALİ KOÇAK – Sayın
Başkan, ben bilmiyorum ne kadar konuşma hakkım var, balıkçılığ ım ız hakkında çok
uzun bilgilendirme yapabilir im.
Kısaca şöyle özetleyeyim, bir yar ım gün daha Kom isyonumuzun gündem i
yoğun: Bir; bizim yasam ızın temel amacı şudur: Kaynaklar ım ızı koruma ve kullanma
dengesi gözet ilerek işletilmesidir; amaç maddesi bu şekilde düzenlenmiş, çok da
güzel düzenlenmiş. İki; yine bir bilgi ver eyim ülkemize haksızlık edilmemesi adına.
Bizim ilk su ürünler iyle ilgili Saydiye Bahriye Kanunu 1886’da çıkm ış. Dünyada ise
FAO balıkçılık la ilgili k ısım lar ı 1990’lı yıllarda gündeme almaya başladı. Bizim
ülkemizin, bu açıdan bak ıldığ ında, hakikaten diğer ülkelerden çok daha ileri
olduğunu söyleyebilirim. Bizim kadar avcılığ ı ayr ınt ılı olarak düzenlem iş bir ülkeyle
ben karşılaşmadım bugüne kadar.
BARI Ş KARADENİZ (Sinop) – O kesin, ona kat ılıyoruz, avcılıkt a üstümüze
yok.
BALI KÇILI K VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRÜ DURALİ KOÇAK – Avcılıkta
da, avcılık düzenlemeler inde de Sayın Vekilim.
Söylemek istediğim şu: Bizim için sürdür ülebilir lik temel esast ır.
Sürdürülebilirliği sağlamak için de biz her canlıya en az bir sef er yavrulama
hakkının ver ilmesini esas alır ız. Bunun için alınması gereken, işte boy, yaş, ağ ırlık,
avlanma zamanı… İşte bizim bazı türlere ilişkin zaman yasaklar ım ız vardır. Bunun,
zam an yasağ ının konulmasının temel esprisi, o dönemde bu tür ler in yavrulama
dönem i olmasıdır çünkü bu türlerin boy, ağır lık, birtak ım avlanma ölçüler ine ilişkin
düzenlemeler getirilmektedir, bunlar da yine en az bir sef er yumurtlama şansının
ver ilmesidir. Ha, “ Dene tim yet erli mi, etkili mi?” diye sorarsanız, her işte olduğu gibi
eksiklik olabilir ama bu alanda da Bakanlık olarak teknik, idari ve mevzuat
bak ım ından çok daha iyi konumlara doğ ru gidiyoruz. Örneğin, bu Genel Müdür lük
2011 yıl ında kurulmuştur. Evet, 1980 ’li yıllarda vardı bir genel müdürlük, ara
dönemde kapat ılm ış ama bu alana önem ver diğini söylemek için söylemek istedim.
Bu özellikle nükleer santraller le ilg ili, bizim alanım ızla ilgili olan bizim
ver diğim iz görüş şu: Her olayın etkisi mutlaka olabilir f akat önemli olan burada,
bunu kabul edilebilir, tolere edilebilir şekilde uygulamak. Bizim buralarla ilgili
ver diğim iz görüş, denize deşarj edilecek suyun sıcaklığ ının 25 dereceyi geçmemesi
gerekir şeklinde. Bu şekilde olduğu zaman da deniz sıcaklığ ının a rt ır ılm asına
yönelik herhangi bir şey söz konusu olmaz diye düşünüyoruz ama mutlaka her
olayın o geniş etkiler i tart ışılabilir, ona bir şey demek istemiyorum.
BARI Ş KARADENİZ ( Sinop) – Görüş, 25 santigrat derece olarak…
BALI KÇILI K VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜD ÜRÜ DURALİ KOÇAK – Evet.
BARI Ş KARADENİZ ( Sinop) – Ona em insiniz.
BALI KÇILI K VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRÜ DURALİ KOÇAK – Yani, biz
onu ar z ediyoruz, onu sağlamak durumunda ilgili f irma.
HÜSEYİN ÇAMAK ( Mersin) – Zaten Akdeniz’in ortalama sıcaklığ ı, deniz s uyu
sıcaklığ ı galiba 28 derece.
BALI KÇILI K VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRÜ DURALİ KOÇAK – Mevsime
göre değişmekle bir likte evet ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Demek o yüzden mi balık lar göç ediyor ?
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BARI Ş KARADENİZ ( Sinop) – Kaçacak yeri de kalmadı.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Tüm.
MEHMET TÜM (Balıkesir) – Sayın Başkanım, biliyorsunuz, Balıkesir özellikle
hava kirliliği konusunda Türkiye’de en başta gelen illerin başında geliyor. Şimdi,
bizim Balıkesir Bandırma ilçesine yak ın Şirinçavuş Mahallesi var, köyü var eski
adıyla. Orada bir termik santral yapılm ak istendi ancak ÇED rapor lar ının uygun
olmaması nedeniyle iptal edildi. Şimdi, ben soruyorum: İlgili f irma ÇED raporlar ına
itiraz etmiş midir ? Bu proje tamamen gündemden kalkt ı m ı, kalkmadı m ı? Onu
öğrenmek ist iyorum.
İkincisi: Yine Balıkesir’e 5 kilometre uzaklıkta, tıp f akültesinin yanında yine
bir termik santral yapma projesi var, tam tıp f akültesinin yanında. O yine gündemde
var m ıdır, yok mudur? Bu, Balıkesir halk ını çok tedirgin etmektedir, onu da
öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tüm.
Çevre Bakanlığ ı bür okratlar ım ız bunu not alsınlar da Sayın Bakanım ız lütf en
millet vekilimizi bilg ilendirsin.
Balık esir benim her sene birkaç sefer gittiğim bir ildir , çok severim
Balık esir’i.
MEHMET TÜM (Balık esir) – Başkanım, bekleriz.
BAŞKAN – Yani, sahil ilçeler i olsun, diğer ilçeleri olsun…
MEHMET TÜM (Balık esir) – Sizi misaf ir ederiz Başkanım.
BAŞKAN – Sağ olun. Gerçekten hem topraklar ı çok verim li…
MEHMET TÜM (Balıkesir) – Balık esir ’de sağlıklı bir çevre için hepimiz çaba
gösterelim ki size temiz balık yedirelim Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Doğrudur ef endim, doğrudur. Tabii, o zaman şöyle bir bilgi
ver eyim Sayın Tüm: Balık esir ’in -biliyor sunuz- sahil ilçeleri özellikle iç tur izmde
çok…
MEHMET TÜM (Balıkesir) – Siz hangi taraf a gidiyorsunuz, Ayvalık m ı,
Bandırma taraf ına m ı gidiyorsunuz?
BAŞKAN – Yani, her iki taraf ına da gidiyorum. Aslında sahile bir girince
Alt ınova’ya kadar gidiyorum. Şimdi, orada, tabii insanlar ım ız mayıs ayında veya
haziran ayında o bölgeye yaz tat iline giderken, gidiyor, işte küçük bir köpek
yavrusu alıyor, sonbaharda, dönüşte tabii o köpek yavrusu
aff edersiniz- dana kadar oluyor, orada bırak ıp geliyorlar . Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanım ızın o zaman ben Orm a n Bakanlığ ında çalışırken bir talebi oldu,
şu anda o bölgeye Türkiye’nin en büyük hayvan rehabilitasyon merkezi yapıl ıyor.
Hakikaten bu hayvanlar ı sonradan bır akıp geliyor, hepsi de böyle aşılı çok cins
hayvanlar, bu hayvanlar ı bır ak ıp geliyorlar. O bölged e şu an ciddi bir çalışma
olduğunu biliyorum.
Bu tasar ı üzer inde eğer başka söz almak isteyen…
MUHAMMET BALTA (Trabzon) – Sayın Başkanım, ben eğer müsaade
ederseniz…
BAŞKAN – Buyurun, Sayın Balt a.
MUHAMMET BALTA (Trabzon) – Sayın Başkan, çok değerli mill et vekiller i;
hepinizi sayg ıyla selamlıyorum.
Öncelikle, burada çevreyle alakalı bütün millet vekiller imizin duyarlıl ık lar ı çok
önemli. Çevre, çağ ım ızın en önem li sor unlar ından bir tanesi. Şimdi, şunu söylemek
ister im: Çevresel sorunlarla alakalı, Türkiye’d e Hükûmetimizin bugüne kadar neler
yapt ıklar ıyla alakalı bazı örnekler vermek isterim. Ben 1999 yılında il genel meclis
üyesiydim. O zamanlar insanlarda özellikle öncelik sıralaması hizm etler le alakalı
yol, su, elektrikti; yol, su, elektrik, başka bir şey yoktu. 2002’den sonra, özellikle
Hükûmetimiz döneminde bu ülkede havanın, suyun, toprağ ın korunmasıyla alakalı
çok önemli yat ır ım lar yapıldı. Elbette bunlar muhalef et taraf ından eksik görülebilir,
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doğaldır, böyle eksik görülmesi de bizi çevr e bilincine, çe vreye yat ır ım lara daha
f azla zorlayacaktır, buna sayg ı duyuyor uz. Ama, şunlar ı alt ını çizerek söylem ek
ister im: 2002 öncesinde -kesinlikle yanlış anlamayın, geçmişi kötülemek veya f arklı
şekilde sorgulamak niyetinde değilim - çöp dağlar ını, özellikle Türkiy e’de çöplerin
patladığ ı, insanlar ın öldüğü zamanlar ı hat ırlayalım. 2002 sonrasında, özellikle
havayla alakalı, ülkemiz insanının t emiz hava solumasıyla alakalı doğal gazın
yayg ınlaşt ır ılması; suyla alakalı, sadece denizler imiz değil, akarsular ım ızın da
temiz tutulması için, at ık sular ın ar ıt ıl masıyla alakalı at ık su ar ıtma tesisler inin
yapılması; çöplerle alakalı, çöpler in düzenli depolama tesisleri ve düzenli
depolandıktan sonra da bu çöpler in bir ekonomik ham madde hâline getiriler ek
oradan enerj i üret ilm esi, çöplerin ekonomiye kazandır ılmasıyla alakalı çok büyük
yat ır ım lar yapıldı. Toprakla alakalı da, özellikle toprağ ın korunmasıyla alakalı da
ülkemizdeki belediyeler in desteklenmesiyle bir likte, alt yapının, kanalizasyonlar ın,
at ık su ar ıtmalar ın yapılmas ıyla bir likte toprak da korundu. Bu yeter li mi? Değ il.
Ben size bir örnek vermek istiyorum. Şu anda şehirlerim izde çöpler toplanamazken,
art ık çevre bilincinin oluşturulmasıyla alakalı Çevr e ve Şehir cilik Bakanlığ ı, Orman
ve Su İşleri Bakanlığım ız, Millî E ğit im Bakanlığ ım ız ilgili kuruluşlarla birlikte çevre
bilincini oluşt urmak için Türkiye’de çok önemli çalışmalar yapıyor. Ö zellikle Çevre
ve Şehircilik Bakanlığım ız bu manada belediyelerim ize, siyasi ayr ım gözetmeksizin,
at ık su ar ıtma tesislerine, katı at ık çöp depolama, düzenli depolama tesisler ine, çöp
arabası, vidanjör, arazöz ve bu uğurda, çevresel sor unlar ı çözme uğrunda neye
iht iyaç varsa dest ekler veriyor. Aynı şekilde Orman ve Su İşler i Bakanlığ ım ız bu
destekler i ver iyor. Yani, şu anda köylerde bil e çöp toplanıyor .
Bir örnek ver ip, çok f azla başınızı ağr ıtmak istemiyorum, sözler imi bitirmek
istiyorum. 2006-2007 yılında Trabzon’da İl Genel Meclis Başkanıydım. O dönem
içer isinde, İl Genel Meclis Başkanlığ ım dönemi içerisinde arkadaşlara dedim ki:
“Yol, su, elektrikten ziyade art ık çevresel sorunlar ı da çözmemiz lazım. Köyler de,
yaylalarda, mezralar da art ık çöpler i toplamam ız lazım.” Arkadaşlar buna karşı çıktı.
Pilot uygulama başlatt ık, ondan sonr a bütün Trabzon’un köyler indeki çöpleri
toplamaya başla dık özel idareyle birlikte. Bir yere gittik, böyle bir dere vadisinde.
Arkadaş dedi ki: “Ya, şu derenin güzelliğine bakar mısınız?” “Ne oldu?” dedim.
“Eskiden burada poşetler, f arklı -çok özür diliyorum - pislikler…” Bizim yer el olarak
da geleneklerim izde, evimizdeki eski eşyalar ı ırmaklara bır akır ız ki su alıp götürsün
diye, art ık onlar ortadan kayboldu. Yani, o karşı çıkan arkadaşlar ım ız “ Köylerde çöp
toplanmaz.” diye… Samim iyet le söylüyorum, kent insanından daha f azla köyler de
yaşayan insanlar ım ız çevreye sahip çık t ılar, gece saat ikide ve üçte bizi arayıp
“Konteyner doldu, çöp arabası gelmedi, bu çöpler i alm ıyor.” dediler. Art ık
köylerim izde bile çöp toplanmaya başladı. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığ ında,
özellikle il özel idar eler inin, il genel mecl islerinin bu duyarlılığ ının art ır ılması için
bu konuda proje yapan il özel idareler ini ve il genel meclislerini destekledik o
dönem içer isinde, şimdi de desteklenmeye devam ediyor.
Şunu söyleyeceğim: Çevresel sorunlarla alakalı at ık su ar ıtm a tesisleri, k at ı
at ık düzenli depolama tesisleri; özellikle hava kir liliğiyle alakalı Türkiye’nin şu anda
bütün hava ölçüm istasyonlar ında hava kalitesi kontrol ediliyor. Bu yeter li midir?
Değildir, daha t emiz bir çevr e edinmem iz lazım ama çevre bence siyasetüstü bir
olaydır. Bu konuyla alakalı sayın millet vekiller imizin -burada çok değerli
millet vekiller imiz var, bakanlık yapm ış ağabeylerim iz var - bunlar ın da iktidar ıyla
muhalef etiyle el ele ver erek özellikle ülkemizdeki çevresel sorunlar ı hep bir likte
çözmemiz lazım. Sizin duyarlıl ığ ınızı anlıyoruz, enerjiyle alakalı duyar lılığ ınızı
anlıyor uz, santrallerle alakalı duyarlıl ık lar ınızı anlıyor uz ama şundan da em in
olabilirsiniz: Bir tar af tan çevresel sor unlar ı çözerken, diğer taraftan da ülkemizin
enerji açığ ını da düşünm ek zorundayız ama burada hassas bir şekilde, teknolojinin
en üst düzeyde, özellikle güvenlik katsayısının en üst düzeyde olacak sistem lerin
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kurulması için de hep bir likte el ele vermemiz lazım. Şunu samimiyetle söylem ek
istiyorum: Sizlerin hassasiyet i kada r bizler de aynı oranda hassasız.
Ben tekrar burada çevre duyar lılığ ı, çevre bilinciyle yanıp tutuşan,
hassasiyetler ini ve düşüncelerini if ade eden çok değerli millet vekiller imize,
ağabeylerim ize, kar deşlerim ize teşekkür ediyor, Sayın Başkan, söz verdiğin iz için
teşekkür ediyor, temiz bir Türkiye, temiz bir dünya yani çevresel olarak hem Türkiye
hem dünya temennisiyle hepinize sayg ılar sunuyorum.
BAŞKAN – Sayın Sancaklı söz istedi.
Buyurun Sayın Sancaklı.
SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Teşekkür ederim.
Sayın Muhammet Balt a çok güzel bilgilendirdi bizi, teşekkür ederiz
kendisine. Çok güzel bir cümle söyledi. Ben de hazır herkes buradayken, kayıt lara
da geçerken... “Çevre siyasetüstü bir meseledir.” dedi. Bence de, hepimizin de
ortak katıldığ ı bir şey.
Bir dahaki toplant ım ız ne zaman bilmiyorum. Konuyu getir ip biraz masaya
yat ırmak istiyorum. “Çevre siyasetüst ü bir meseledir.” cümlesi çok doğru bir
cümledir. Bu cümleden olar ak bir dosya getireceğim. Onu hep beraber burada bir az
konuşacağ ız çevreyle ilgili. Ama, tabii, Hükûmet kanadından böyle bir cüm lenin
gelmesi beni çok sevindirdi. İnşallah, o dosya geldiğinde de aynı şekilde bu
cümlenin üzer inden devam ederiz o konuşmaya.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Tüm, buyurun.
MEHMET TÜM (Balıkesir) – Ef endim, ben de Sayın Balta Vekilim ize teşekkür
ediyorum. Evet, çevre aslında bence siyasetüstü, bence herkesin ortak değeridir
diye düşünüyorum. Tabii, sayın vekilim iz güzel bir tablo çizdi ama bence
Türkiye'deki durum bu kadar parlak değil. Kendi ilimden örnek vermek ist iyor um.
Özellikle sizin sık sık geldiğiniz o bölge, Körf ez bölgesi zeytinden tutun da
Çanakkale sınır ına kadar orada hâlen kanalizasyon yok ve özellikle bu yazın gelen
turistler kendi tatillerini yar ıda kesip dönmek zorunda kaldılar yani or aya kadar
birçok yerde f oseptik çukurlar ı var şu anda, pis kokudan geçilmez durumda. Onun
ötesinde, dünyanın en güzel yer ler inden biri de Kaz Dağlar ıdır biliyorsunuz yani
oksijen deposudur. Yani, biliyorsunuz bu iktidar döneminde uluslarar ası şirketlere
yetki ver ildi ve Kaz Dağlar ı delik deşik edildi. O nedenle, bu ülke bizim, biz burada
yaşayacağ ız ve çocuklar ım ız yaşayacak. Bu anlamda, elbet te biz de bu eksende
yaklaşıyoruz, insani eksende yaklaşıyoruz. Ama, özellikle kendi bölgemde -ben
Bandırma’da ot uru yorum- şu anda kanser olaylar ının en çok yaşandığ ı bir bölge.
Her gün Bursa T ıp Fakültesine bir otobüs dolusu insan gidip gelmekte. Yani, orası
sanayi bölgesi, hiçbir tedbir alınmamakta. Âdeta insanlar ın sağlığ ını tehdit eden
hava kirliliği var ve bu yetme zm iş gibi hâlen o bölgede termik santraller yapılmak
istenmektedir. Buna hepimiz karşı dur malıyız. Yani, eğer bir ülkede temiz hava
yoksa, su yoksa, toprak yoksa o ülkede yaşayamayız. Bu ülk e bizimdir, bu konuda
hepimiz duyar lı davr anmalıyız diyorum.
Tekrar teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Gaydalı, buyurun.
MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) – Teşekkür ederim.
Bu genel olarak kirlilikten bahsediliyor. Ben de Bitlis’ten bir az bahsedeyim.
Şimdi, Bitlis ilimiz hava kirliliğinde Türkiye genelinde üçüncü il, en ki rli hava
soluyan illerden biri. Bunun da sebebi bence Şırnak kömürünün kullanılması. Şırnak
kömürü düşük kaloriden öte, asf alt it orijinlidir, petrol or ijinlidir ve radyoaktif
maddeler ihtiva et mektedir. Bunu herhâlde biliyorsunuzdur. Bunun kullanım ı
önlenemez mi? Bunu rica edeceğim. Aynı sorunu biz Tatvan’da da yaşıyoruz, ki
Tatvan açık bir alan, Bitlis’e göre bir dar boğaz değil, korkunç bir hava kirliliği var.
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Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Ataş.
ERDAL ATAŞ (İstanbul) – Bu ülkem izin dünyanın coğraf i olarak en güzel
ülkelerinden biri olduğu açık yani bulunduğu konum it ibar ıyla özellikle deniz ve
iklim koşullar ı açısından oldukça güzel ülkelerden bir tanesi ama maalesef hem
genel, toplumsal olar ak gerekse de özellikle bu meseleyi y ürütmesi gereken tarihsel
süreç içer isindeki -sadece bu dönem le ilgili söylemiyorum - iktidar lar ın bu noktadaki
bilinçsiz yaklaşım ı, eğitim noktasındaki geri duruştan dolayı önemli oranda
tahribatlar da yaşanm ış. Bunlar ın büyük bir bölümü geriye dönüşü olma yan biçim de
yaşanm ış. Hem tarihsel yerler i yani diyelim ki tarihî şeyler i tahrip edilm iş hem de
doğal güzellikleri ve yaşam ım ızı tekrar idame edebileceğimiz, sürdürülm esi
gereken, tekrar tekrar yenilenmesi gereken alanlar ın da tahr ip edildiği görülüyor.
Şimdi, burada şöyle şeyler açık lanıyor, hani belli su ar ıtma tesisler inin
yapılması ya da çöple ilgili belli düzenlemeler in yapılm ası bunlar doğru yani diyelim
ki bazı alanlarda olumlu şeyler olmuyor değil, bunlar ı elbette görüyoruz. Ama, genel
olar ak bizim ülkemizde ekoloji alanında tahribat daha büyük boyutlarda devam
ediyor yani kâr, ekonomi meselesinin ön plana çıkar ılm ası üzer ine bütün alanlar a
bak ıldığ ında büyük bir tahribat ın olduğu görülüyor. Mesela, bir yandan çöple ilg ili
bir sor un çözülürken binle rce baraj la büt ün belki onlarca yer in, ilin ekoloj isi tahr ip
ediliyor, böyle bir gerçeklik var. Bir yandan işte diyelim her hangi bir yerde bir tar ihî
esere sahip çık ılır ken diğer taraf ta bir baraj la işte Hasankeyf gibi, diğ er
yer ler imizdeki gibi ya da diye lim buna benzer vadiler in birçoğu tahr ip edilerek
oradaki doğal zenginlikler de tahrip ediliyor. Yine, yeşil alanlar, işte üç beş ağaç
kesiliyor, or ada şu yapılıyor, bu yapılıyor biçiminde nef es alanlar ım ız önemli oranda
daralt ılm ış durumda. Traf ik, diğer meseleler de durum düzelt ilmediği için hava
kirliliği önemli oranda ülkeyi tehdit eder pozisyona dönüşmüş durumda. Su
rezer vleri yine aynı şekilde kâr uğruna tahrip ediliyor ve doğal şeyler i de dağ ıt ılarak
yok ediliyor. Bu pozisyonda bir gidiş var. Eğer biz , özellikle diyelim bu Çevre
Komisyonu da dâhil olmak üzer e, nükleer santrallerden diğer meselelere kadar,
termik santraller den diğer meselelere kadar eğer bu noktalarda doğru bir dur uş
sergilemezsek, alınan önlem ler le, tahr ibat hesaplandığ ında tahribat ın çok daha
yüksek olduğu açık. Yani, biz eğer bur adaki bu açığ ı kapatmaz, belli sorunlar ın
çözümünde daha büyük yaralar ı ortaya çıkaran durumu engellemezsek, bizim
çevreyle ilgili yapacağım ız çalışmalar sadece işin bir yanını oluşturuyor.
Balina açısından da böyle yani diyelim, bunlar ın elbette korunması üzer ine
biz t araf olmam ız gerekiyor. Dünya üzer inde Bir leşm iş Millet ler ya da diğerler i im za
atmasa dahi, biz dünya üzerinde nerede hangi canlı varsa ve yaşam ı tehlikedeyse,
doğal dönüşümün dışında bir tahr ib at varsa bunlara müdahale etmemiz gerekiyor ,
bizim bir şeyler yapmam ız lazım. Ama, aynı durumu -demin arkadaşlar da söyledi kendi ülkemiz de dâhil olmak üzer e buralarda başlayarak eğer yürütürsek şey olur.
Mesela, bazı ülkelerin iddialar ında en azından ke ndi ülkeler inde yapt ık lar ıyla ilgili
olum lu bir duruş var yani orada bir duruş sergiliyor, diğer taraf a da bir şey
söyleyebiliyor. Biz, şimdi, dışar ıya yönelik herhangi bir şey söylediğimizde, diyelim
ki insanlar bize yönelik yapt ık lar ı eleşt ir ilerde sesim izi çıkar amayacak hâle gelm iş
oluyoruz. Bu yüzden, bence asıl mesele, önce ülkemizdeki bütün bu tahribatlar da
dâhil olmak üzere, bunlara taraf olurken ülkemizdeki tahr ibat larda da sadece küçük
şeyleri ön plana çık ararak değil, asıl tahribatlar ın görülerek bunlar ın engellenmesi
üzerine çalışmalar yürütmemiz gerekiyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şimdi, özellikle, ben tabii daha önce Çevre Bakanlığ ında çalışt ığ ım için, bu
hava kirlenmesiyle ilgili, millet vekillerim izi, sayın üyeler imizi kısa bir bilgilendir me
yapmak istiyorum.
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1995 yılından önce Türkiye'de 35 istasyonda yar ı zamanlı ölçüm istasyonu
varm ış. Daha sonra 81 ile bu tam zamanlı olarak geçildi ve yanılm ıyorsam şu anda
Türkiye'de 281 adet hava kir liliği ölçen istasyonumuz var. Bunlar İnternet’ten de
otomatik olarak izlenebiliyor. Ve geçenlerde Sayın Çevr e Müsteşar ım ızla
görüştüğüm zaman, Türkiye' de sadece zannediyorum Keşan’da -galiba oranın da
biraz her hâlde çanak biçiminde olmasından dolayı - sınır değerlerin üzerinde o
zam an bir şey olduğunu söyledi a ma onun da gider ildiğini söyledi müdahaleyle.
Yani, şu anda Türkiye' de sınır değerler in üzer inde hiçbir ilimizde hava kir liliğinden
dolayı sık ınt ı olmadığını biliyor um, onu özellikle söyleyebilirim. Burada İ nternet ’t en
bu izlenebiliyor.
Tabii ki, hava kir liliği biliyorsunuz birçok hastalığa sebep olabiliyor.
Dolayısıyla, burada ilgili kurumlar ım ızın müdahalesi var. Biz de hep beraber bu
konunun takipçisi oluruz, hassas oluruz.
Tabii, Türkiye çevre alanında ciddi yat ır ımlar yapıyor. Az önce Sayın Ataş’ın
dediği mesela Hasankeyf konusu. Bak ın, Ilısu’ya ben 10 def a gittim geldim Sayın
Bakanım ızla beraber. Ilısu pr ojesi çok büyük bir proje. Bir kere 1.200 megavat
enerji ür etiyor. Bugünkü rakamla 400 milyon dolar yıllık enerji getirisi var. Bir de
Ilısu baraj ı yapılmadan daha aşağ ısındak i Dicle bar aj ı yapılam ıyor. Şimdi, bu bar aj
bit ince hemen biraz aşağ ısında Dicle baraj ı yapılacak. Bu baraj da 240 megavat
enerji ür etecek bir baraj ım ız. Buradan da yıllık 100 m ilyon dolar... Bir kere bu iki
baraj ın enerj i üretim inden yıllık 500 milyon dolar doğal gaz ithalat ını azaltacağ ız.
Ve Cizr e baraj ının hemen aşağ ısında ise yani Sur iye sınır ına doğru ise 1 milyon
220 bin dönüm araziyi sulayacağ ız, t arımsal sulama. Yani, kişi başı veya dekar
başına bin lira bir ürün art ışı o lduğu zam an -ner edeyse 1,5 milyara yak ın - 1,5
milyar lira da enerjiden dolayı gelir imiz olduğumuz zaman yıllık 3 milyar gelir, bu
gelir tabii o bölgenin halk ına geliyor, tar ımsal gelir. 7 bin çif tçi ailesi tamam en
buradan ist ihdam edilecek.
Bu Hasankeyf ’i n taşınma konusuna gelince, sayın millet vekilleri, biz 2000’li
yıllar ın başlar ında Hasankeyf ’e gittiğimiz zaman, Hasankeyf ’teki o tarihî eser ler in
harabe olduğunu, hatta Zeynel Bey Türbesi’nin içinde keçi beslendiğini gördük,
buna şahit olduk. Açık ve net söyleyeyim, bugün tamamen -uluslar arası bilim
insanlar ı da var orada, Türkiye'den de bir karma komisyon - bilim insanlar ı bu
eserlerin taşınmasına karar verdiler. Ama, kazılar da yapıl ınca bu sef er bazı eserler
de gün yüzüne çıkt ı, onlar da şu an taşınıyor. Eski Hasankeyf 50 hektar, yeni
Hasankeyf ise 295 hektar üzer ine kuruldu. Ve bu eser ler şu an taşınıyor, âdeta bir
açık hava müzesi hâline getir ildi.
Bazen bu barajlar vesilesiyle bu tür antik kentlere veyahut da tarihî eser lere
müdahale etmenin de f aydas ı var. Ben Amer ika’da Central Park’da gördüm.
Mısır ’daki bir tarihî eseri alm ışlar götürmüşler Central Park’a ve oradaki tabiata
uyumlu bir şekilde orada sergiliyor lar. Bakın, ta binlerce kilometre uzağa
götürmüşler. Hasankeyf ’te Türkiye'nin yapt ığ ı, alıy or, bir kaç yüz metre veya 1
kilometre yukar ıya eserler i taşıyor.
AHMET KENAN TANRIKULU (İ zmir) – Başkanım, o doğru bir şey değil ama.
Şimdi, Mısır ’daki bir şeyi alıp Central Par k’a götürmek güzel bir örnek gibi vermeniz
doğru bir şey değil.
BAŞKAN – Şimdi, bakın, üst adım, hayır, ben onu örnek olarak vermiyorum.
AHMET KENAN TANRIKULU (İ zmir) – Bir ülkenin bir zenginliğinin çalınıp bir
başka yere götürülm esi.
BAŞKAN – Bak ın, onu Amerika alm ış götürmüş.
AHMET KENAN TANRIKULU (İ zmir) – Çevre Komisyonunda bunu k onuşma
bile abes yani. Böyle bir şey olur mu ya.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, ben konuyu şu açıdan söylemek istedim. Yani,
ef endim, şöyle bir iddia var: “Tarihî eserler taşınırken tahr ip ediliyor.” diyor.
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AHMET KENAN TANRIKULU (İ zmir) – Am a, o başka bir şey Sa yın Başkan.
BAŞKAN – Doğru. Belki yanlış bir şey olmuştur ama gerçekten şu anda, ben,
özellikle bu taşınm a işlem i bittiği zaman, şahsen Çevre Komisyonu olarak hep
beraber m illet vekillerimiz olar ak gidelim, o yerde yeni t aşınan Hasankeyf ’i bir
görelim der im .
Tabii ki yani büyük baraj yapmak, büyük proje yapmanın t abii belli bedelleri
var. Netice it ibar ıyl a 120 kilometre arkaya su birikiyor. Ama, şu da bir gerçek,
bak ın, Türkiye'nin şu anda 112 milyar metreküp kullanılabilir suyu var, su hacmi var
Sayın Bakanım ve bizim şu anda depolamam ız 166 milyar metreküpe ulaşt ı. Bunu
bizim 190-200 m ilyar metreküpe çıkarmam ız lazım. Çünkü, hakikaten suya ihtiyaç
var. Şimdi, bak ıyorsunuz, Doğu Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ne yağan
yağ ış aynı değil. Dolayısıyl a, f azla olan suyu yağ ışlı mevsimde depolayıp diğer
zam anlarda da bunu sulamada kullanm amız lazım.
Bugün dünyada belk i gıda sektörü ikinci, üçüncü sırada gözüküyor ama on
beş- yirmi sene sonra uzmanlar g ıda sektörünün dünyada bir numaraya ot uracağ ını
ısrar la söylüyorlar. Yani, bir kere Türkiye'nin hedef i şu olmalı: Tar ım alanlar ı
gittikçe daralıyor, nüf us da gittikçe çoğalıyor.
MEHMET TÜM ( Balıkesir) – Tarım ı bit ir diniz Sayın Başkan. Buğdayı, arpayı
dışar ıdan alıyorsunuz.
BAŞKAN – Ef endim, çok haklısınız, b ak ın, bizim bir an önce tar ım alanlar ını
sular vaziyete getirm emiz lazım.
AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) – Sayın Başkan, siz balinaya gelin,
balinaya.
MEHMET TÜM (Balık esir) – Konu çok uzun, siz balinayı halledin de.
BAŞKAN – Doğru, biz balinaya gelelim e f endim çünkü iki maddemiz daha
var, onlara geçelim biz.
Buyurun Sayın Bakanım.
AHMET
KENAN
TANRIKULU
(İzm ir )
–
Çok
özür
diler im,
ben
konuşmayacakt ım ama.
Şimdi, bak ın, Sayın Balta da siz de baltayı taşa vur dunuz. Bir kere Sayın
Balt a Kom isyon Başkan Vekil i diye biliyordum ben, Hükûmet temsilcisi gibi, keşke
oraya geçseydi orada konuşsaydı. Şu 2002 sonrası muhabbet ini Allah aşk ına
bırak ın. Bak ın, Sayın Genel Müdür de çok enteresan bir laf etti. Su Ürünler i Genel
Müdürlüğü 2011’de f alan kurulmadı, çok daha ö nce Su Ürünleri, Balıkçılık Genel
Müdürlüğü var dı Sayın Genel Müdür, öyle değil mi?
MEHMET TÜM (Balık esir) – Çevre Bakanlığ ını da biz kurdu k 1991’de.
BAŞKAN – Doğrudur ef endim.
AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) – Şimdi çok enteresan, Yontma Taş
Devr i’nden son r a zat en Türkiye'de hiçbir şey yapılmam ış gibi bir anlayış var. Şimdi,
bu, yanlış bir anlayış. İkincisi, aşağ ı yukar ı 2007 yılından beri ben Çevre Komisyon
üyesiyim. Burada benden daha k ıdemli kimse yok galiba şu anda.
BAŞKAN – Doğru efendim, doğru, en esk i sizsiniz Sayın Bakanım.
AHMET KENAN TANRIKULU (İ zmir) – Çevre Bakanlığ ında ÇED Genel
Müdürlüğü de yapt ım. ÇED’den bir arkadaşım ız var m ı bilmiyorum. Kimse de yok
maalesef . Demin çünkü ÇED’le ilgili bir soru da sorulmuştu.
Sayın Başkanım, şimdi bur aya ba k ın bu tasar ılar gelirken yöntem şu olmalı:
Tabii ki anlaşmalar ı görüşüyor uz, bunlar usule yönelik şeyler, mesele değ il,
onaylanması da lazım. Ben zaten, bak ın siz belki f arkında değilsiniz, ilk üç tanesini
im zaladım, bir muhalef et şerhi de koymadım. Olmas ı ger eken şeyler, Türkiye
Cumhur iyet i’nin
tar af
olması
gereken
anlaşmalar.
Fakat,
bizi
Hükûmet
temsilciler inin de ciddiye alması lazım Sayın Başkan. Bu sizin göreviniz yani buraya
gelen arkadaşlar ın yetkili arkadaşlar olm ası lazım, bize bilgi ver irken doğr u, yerinde
ve taze bilgiler le donat ılması lazım. Şimdi, ben mesela bu balinayla ilgili mer ak
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ettiğim şeyi tam sor acağ ım ama bir türlü konu gelmedi. Hasankeyf ’ten başladık ,
onlar da tabii konuşulması gereken şeyler, Balıkesir ’in sorunlar ı veyahut
Türkiye’mi zin her yöresinin sorunlar ı bur ada tart ışılsın, güzel. Ancak şöyle bir şey
var, bak ın, Su Ürünler i Genel Müdürü keşke şunu söyleyebilseydi, Su Ürünleri
Fakültesi mezunlar ı iş bulam ıyor Sayın Başkan. Şimdi o söylediği şeyleri
yapabilmesi için o 22 tane f akü ltenin... Sayın Genel Müdür, siz, lütf en, Kom isyon
isteği olarak Sayın Bakanınıza da bu isteklerimizi götürün. Su Ürünleri Fakültesi
mezunlar ına iş bulsunlar. Yani, su ürünleriyle ilgili kooperatif ler var, Türkiye
çapında bir sürü kooperat if var. O koopera tif lerde zorunlu olar ak çalışt ır ılabilinir.
Bu konuda yasa t eklif ler imiz var, bunlar ın dikkate alınması lazım. Yani, çözüm e
yönelik şeyler öneriyor uz. Bak ın, yapıcı muhalef et örnekleri de vermeye gayr et
ediyoruz burada yani onu da söylem eye çalışıyor uz.
Onun ötesinde, diğer konular ı da görüşürken biz unutmayalım ki Çevr e
Komisyonuyuz, bur ada enerji meselesini konuşacak olan biz değiliz ki Sayın
Başkan. Siz, tamam, geldiğiniz müktesebat gereği onlar ı da söyleyebilirsiniz,
Orman Genel Müdürlüğünde Sayın Bak anın yak ınında çalışt ınız, biliyor um
müktesebat ınızı ama unutmayalım ki Çevre Komisyonuyuz.
BAŞKAN – Doğrudur .
AHMET KENAN TANRIKULU (İ zmir) – Yani, biz burada nükleer enerjiyi f alan
savunamayız, o başkalar ının işi. Veya biz burada f ilan yerde, Akkuyu’da e nerji
santralinin kaç milyar kilovat/saat veya megavat enerji getireceği, bu bizim
meselemiz değil, biz Çevr e Komisyonuyuz, bizim meseleye böyle yaklaşmam ız
lazım. “Şu kadar kurulu güç kurduk, şu kadar sulama kapasitesi yapt ık...” Bırak ın,
ne olur onunla S anayi Kom isyonu ile Tarım Komisyonundaki arkadaşlar ım ız
ilgilensinler. Biz Çevre Kom isyonuyuz, meseleye böyle yak laşmam ız lazım ve bu
hassasiyeti gösterm emiz lazım. Ben, bütün arkadaşlar ım ızdan bu hassasiyeti
göstermelerini özellikle rica ediyorum. Ben ilk def a katıldım toplant ınıza. Mazeret im
olduğu için diğer iki toplant ınızda yoktum, kusura da bakmayın. Şunu görüyor um
yani bakın, bu usulen yapt ığ ım ız tart ışm ada bile tart ışma konular ım ız başka yer lere
kayıyor, başka şeylere gidiyor ama bunu da tabii Kom is yon Başkanlık Divanı olar ak
sizden rica ediyor um Sayın Başkanım. Siz, değerli ar kadaşlar ım ızı, bizleri
yönlendirer ek komisyonun devam ını sağlamanız gerekir diye düşünüyorum.
Kusura bakmayın, biraz da uzun konuştum, özür diler im. Usule yönelik
olması gerek tiğini düşündüğüm için konuştum Sayın Başkan.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakanım.
Tabii ki, burada bazı millet vekillerim iz değişik konular ı gündeme getirince,
esasen bunlar a bir cevap verme mahiyet inde değil ama gerçekten, bildiğimiz
bilgileri de arkadaşlar ım ızla paylaşmak istiyoruz çünkü özellikle çevre konusunda
Türkiye'de çok yanlış bilgilendirme var ef endim. Geçenlerde bir uluslararası
üniversite, Yale Üniversitesi bir rapor yayınlıyor, diyor ki: “Dünyada çevre
korumada Türkiye 180 ülke içerisinde 177’nci.” Neymiş ef endim, işte hayvan
katliam ıyla ilgili. Ya, Suriye’de 400 bin insan öldür ülmüş, katledilmiş, Sur iye’yi bile
Türkiye'den önce gösteriyor lar bak ın. Bir kere, Türkiye' ye karşı çevreyle ilgili bir
alg ı operasyonu var . Bizim, b u konular da da millî bir duruş göstermemiz lazım
Sayın Bakanım.
AHMET KENAN TANRIKULU (İ zmir) – Tabii.
BAŞKAN – Ö zellikle, bir kere biz millet vekiller i olarak Parlamentoda
kendimiz bir f ikir birliğine sahip olursak ülkemizi de uluslarar ası alanda böyle
savunabilir iz. Haklısınız, tabii ki nükleer enerjiyle ilgili, diğer enerji konular ıyla ilgili
Hükûmet, gerekirse bakanlar bilgilendirirler, bu çalışmalar ı yaparlar. Biz çevre
konusunda -doğrudur ef endim - hassasiyetimizi devam ettir memiz gerekir. Şimdi,
mesela balıkçılıkla ilgili, Sayın Genel Müdürümüz gerçekten o konuda da uzm an bir
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arkadaş, onu biliyor um. Özellikle sizin bu su ürünleri f akültesi mezunlar ıyla ilgili iş
konusundaki talebinizi de -güzel bir talep - ben Bakanım ıza ileteceğine yürekten
inanıyorum. Ama, ben şu söyleyeyim, mesela bu yapılan barajlarda ve göletler de - o
zam an Tar ım Bakanlığ ım ızda bir anlaşma yapıldı - özel sektöre yani insanım ıza
orada balık çılık yapması için bir f ırsat oluşturuldu. Şu anda mesela Gümüşhane’de
yapılan bar ajlarda çok cidd i manada balık üretimi var.
Tabii ki, bizim su ür ünleri mühendisi arkadaşlar ım ıza da bu konularda büyük
görevler düşüyor. Bu konuyu da burada hat ırlatmak isterim.
Eğer bu konuda başka bir görüş yoksa ef endim tasar ının tümünü oylar ınıza
sunuyorum: Kabul e denler... Kabul etmeyenler... Tasar ı kabul edilmişt ir.
4’üncü gündem maddesi.
4.- Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/594)
BAŞKAN – Gündemimizin 4’üncü sır asında yer alan t as ar ım ız DOHA
Konf eransında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı.
Şimdi genel gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
İklim değişikliği, günümüzde salt bir çevr e sorunu olar ak görülmekten çıkm ış
ve çok ciddi sosyoekonomik sonuçlara yol açabilecek ve hat ta ülkeler in güvenliğini
tehdit edebilecek boyutta bir sorun olarak ele alınm aya başlanm ış, ülkelerin
sürdürülebilir kalkınma çabalar ını ciddi ölçüde sekteye uğratabilecek potansiyeliyle
uluslararası gündem in üs t sıralar ına t ırm anm ışt ır.
Ülkemiz, günüm üzün en önem li gündem maddeler inden bir i olan çevre
konular ına verdiği önem ve iklim değişikliğiyle mücadelede sergilediği kararlılık
çerçevesinde uluslararası t oplumla birlikte hareket etmiş ve 1992 tar ihli Birleşm iş
Millet ler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (BMİDÇS), 2001 yıl ında
Marakeş'te yapılan BMİ DÇS'nin 7. Taraf lar Konf eransı'nda özgün şartlar ının
tanınmasını müteakip 2004 yılında ve Kyoto Protokolü' ne (KP) de 2009 yılında tar af
olmuştur. Bununla birl ikte, bu süreç dâhilinde ülkemiz herhangi bir sayısal em isyon
azalt ım taahhüdü üst lenmem iştir.
Ülkemizin 2009 yılın da KP' ye taraf olması, kurucu üyesi ve BM' in sayg ın bir
ülkesi olarak uluslar arası gündemin en öncelikli ve acil sor unlar ından biri hâline
gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını ve uluslar arası
toplumun güvenilir bir ülkesi olduğunu g östermesine ve 2011 yılında şekillenmeye
başlayan 2020 sonrasının iklim değişikliğ i rejiminin oluşması sürecinde kendi özgün
koşullar ını dah a iyi müzakere etmesine katkı sağlam ışt ır. Nitekim, 2010'da
Cancun'da düzenlenen 16. Taraf lar Konf eransı’nda, 2011'de Durban'da düzenlenen
17. Taraf lar Konferansı’nda ve 2012'de Doha'da düzenlenen 18. Taraflar
Konf erası’nda alınan kararlarla ülkemizin diğe r Ek -1 ülkelerinden f arklı bir konumda
olduğu taraf ülkeler ce tanınm ış ve ülkemizin salım azalt ım ı, iklim değişikliğine
uyum, teknoloji geliştir ilmesi ve transf eri, kapasite geliştirme ve f inansm an
alanlar ında dest eğe ehil olduğu kabul edilm iştir. Ayr ıca, ülkemizin KP' ye taraf
olmasıyla AB’yle iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum
konular ında ve AB müktesebat ına uyum bağlam ında iş birliği olanaklar ının
gelişmesi de mümkün olmuştur.
KP'nin bir inci taahhüt dönem i 2008 -2012 yıllar ını kapsam ış ve 2012 yılında
Doha' da düzenlenen BMİ DÇS 18. Taraf lar Konf eransı ile KP 8. Taraf lar Toplant ısı
sırasında KP'nin ikinci taahhüt döneminin 1 Ocak 2013 tarihinden 2020 sonuna
kadar sürmesi kararlaşt ır ılm ış ve bu çerçevede Kyoto Protokolü'nde bazı
değişiklikler yapılm ışt ır.
Söz konusu ikinci taahhüt dönem inin taraf ülkeler açısından yür ürlüğe
girebilmesi için KP' ye yönelik "Doha Değişikliği"nin onaylanması gerekmektedir.
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Anılan değişiklik, yüz k ırk üç ülkenin onay belgesini BM sekretaryasına tevdi
etmesiyle yür ürlüğe girecektir.
Yukar ıda maruz hususlar ışığ ında, ülkemizin ilk taahhüt döneminde olduğu
gibi ikinci taahhüt dönem inde de sayısallaşt ır ılm ış sera gazı emisyon azalt ım
yükümlülüğünün bulunmadığ ı göz önünde bulundurular ak, ulusal düzeyde iklim
değişik liğiyle mücadele kapsam ında hazır ladığ ım ız İklim Değişikliği Stratejisi ve
Eylem Planıyla (2011 -2013) uyumlu biçimde "Doha Değişikliği"nin onaylanmasın ın
yar arlı olacağ ı mütalaa edilmekte olup, bu onayın ülkemizin iklim değişikliğiyle
mücadele alanındaki k ararlı tutumunun sürdüğünün önemli bir göstergesi olacağı
değerlendir ilmektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ı hakkında Hükûmet temsilcisinden söz rica edelim.
ÇEVRE YÖNETİ Mİ GENEL MÜDÜR YARDI MCISI SEBAHATTİN DÖKMECİ –
Ef endim, açık lanan bilgilere ek ol arak Kyot o Prot okolü’nün iki eki bulunmakta Ek -A
ve Ek -B. Ek -A’da sera gazı emisyonlar ına sebep olan, daha doğrusu küresel
ısınmaya sebep olan sera gazlar ı tanım lanmakta. Orada bu değişiklikle bir likte yeni
bir gaz daha nitrojen f lorid gazı eklenmekte.
Diğer konu da, Protokol’ün Ek B’sinde ülkelerin ser a gazı azalt ım emisyon
yükümlülükleri yer almakta. Burada da yeni dönemde bazı değişiklikler söz konusu.
Amerika, Kanada gibi bazı ülkelerin yükümlülük almamalar ı, çıkmalar ı, ayr ıca
Rusya, Yeni Zelenda, Japo nya gibi ülkeler in de bu yeni dönemde yani 2013 - 2020
dönem inde yükümlülük almamalar ı söz konusu.
Verilen bilgilerde söylendiği gibi, ülkemizin de Kyoto Pr otokolü 2008 -2012
dönem inde olduğu gibi 2013 -2020 döneminde de sera gazı emisyon azalt ım
yükümlülüğümü z bulunmamakta.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bu konuda söz isteyen sayın üyemiz...
Sayın Nazlı, buyurun.
MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI (Kütahya) – Sayın Başkanım, az önce siz
yayınlanan bir makalede Türkiye'nin çevre duyar lılığ ı açısından 177’nci sıralarda
gösterildiğini if ade ettiniz.
BAŞKAN – Makale değil, araşt ırma. Üniversite bir araşt ırma yapm ış.
MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI (Kütahya) – Araşt ırma. Şimdi, Kyot o Protokolü’ne
im za atmak bir cesaret meselesidir. Dünyada çevr eyi en çok tahrip eden büt ün
gelişm iş ülkeler bu imzayı atmazken -başta Amerika olmak üzer e - belki yüzde 30’lar
düzeyinde kirliliğe katkısı var.
BAŞKAN – Tabii Çin var.
MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI (Kütahya) – Ama, Türkiye gibi daha henüz
sanayileşmesini tam amlayamam ış gelişm ekte olan bir ülkenin böyle b ir sözleşmeye
im za atması bence çevre duyarlıl ığ ına karşı en büyük samimiyetin de if adesidir.
Bunu özellikle if ade etmek istiyorum.
2009 yılında zannedersem Sayın Veysel Bey’in katkılar ıyla bu imza at ıldı. Bu
zat en Türkiye' yi bağlayan bir hükümdür. Biz bun dan sonra f osil yak ıtlar üreterek
çevreyi kirletmek yerine, yenilenebilir enerji kaynaklar ına yönelmek, çevreye daha
duyar lı, çevreyi koruyan bir anlayışt a olduğumuzun, bu Türkiye' nin samim iyet inin
bir if adesidir. Bunun alt ının çizilmesi gerekir. Bu özelli ğim izi çok öne çıkarm ıyoruz.
Dolayısıyla, her türlü riski alarak gelişme ve sanayisini bile sekteye
uğratabileceğini bilerek buna im za atmasıyla Türkiye dünya ülkeleri içer isinde kendi
klasmanında birincidir yani en sam imi ülkedir. Bu açıdan Türkiye' nin an ılm ası
gerekir. “Bizim Kyoto Sözleşmesi’nde imzam ız var.” demek o makaleye, o
araşt ırmaya bir cevapt ır bence. Bunu da özellikle yeri g elmişken if ade etmek
istedim.
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Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasar ı üzer inde başka söz yok sanır ım.
Tasar ının
tümünü
oylar ınıza
sunuyor um:
Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5’inci gündem maddesi.
5.- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne İlişkin
Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/595)
BAŞKAN – Gündem imizin son sır asında yer alan tasar ım ız Birleşmiş Millet ler
İklim Değişikliği Çer çeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Pr otokolüne İ lişkin Taraf lar
Konf eransında Alınan Karar ın Onaylanmasının Uygun Bu lunduğuna Dair Kanun
Tasar ısı.
Genel gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Bir leşm iş Milletler İ klim Değişikliği Çer çeve Sözleşmesi'nin Ek -I'inde yer
alan ve 2005 yılında Sözleşme'nin Kyoto Protokolü' ne de tar af olan Beyaz Rusya,
1997 yılında Kyoto Protokolü ben imsenirken Sözleşme' ye taraf olmadığ ı cihet iyle,
iklim değişikliğiyle mücadelede salım azalt ım hedef i bulunan ülkelerin yer aldığ ı
Protokol'ün Ek -B listesine dâhil edilmemiştir.
Beyaz Rusya Kyot o Protokolü'ne t araf olduktan sonra, salım azalt ım
potansiyelini kullanmak maksadıyla bir azalt ım hedef i belirleyerek, Protokol'ün
Kasım 2006'da gerçekleştir ilen 2. Taraf lar Toplant ısı’nda Ek -B'ye girme yönünde
yazıl ı başvuruda bulunmuştur. Bu başvuruya dair karar anılan toplant ıda alınm ış
olmakla birlikte, Ek -B'ye g irmenin gerçekleşebilmesi için anılan karar ın Pr otokol' e
taraf ülkelerin iç hukuk sistemler inin öngördüğü onay sürecinden geçmesi
gerekmektedir. Ekler, Protokol'ün ayr ılm az birer parçası olar ak kabul edilmektedir.
Beyaz Rusya'nın Ek -B'ye taraf olması mevcu t listeler in değişmesi anlam ına
gelmekte ve bu nedenle taraf ülkelerin dörtte 3’ünün onay sürecini tamamlayar ak
söz konusu değişikliği kabul etmiş olmalar ını gerektirmektedir.
Ülkemizin Kyoto Pr otokolü'ne taraf olmasına ilişkin "Kat ılım Belgesi" 28
Mayıs 2009 tarihinde Bir leşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilm iş olup,
ülkemiz Protokol'ün 25’nci maddesi uyar ınca "Kat ılım Belgesi"nin tevdi tarihini
izleyen doksanıncı gün olan 26 Ağustos 2009'da Protokol'e resmen taraf olmuştur.
Ülkemiz, küresel salım azalt ım ı çabalar ına ortak f akat f arklılaşt ır ılm ış
sorumluluklar
temelinde,
tüm
ülkeler in
sür dürülebilir
kalkınmalar ını
ve
sosyoekonomik gelişmeler ini engellem eyecek şekilde ve görece kapasiteleri
ölçüsünde katkıda bulunması gerektiğine inanmaktadır. Bu çer çevede, Beyaz
Rusya’yla gelişmekte olan ilişkiler imize ve salım azalt ım ına destek sağlayacak bir
girişim olması nedeniyle, Beyaz Rusya'nın Ek -B'ye dâhil edilmesine yönelik Kyoto
Protokolü'nün
2.
Taraf lar
Konf eransında
alınan
kararın
ülkemizce
de
onaylanmas ının yararlı olacağ ı düşünülm ektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Hükûmet temsilcim izin bu konuda görüşlerini alalım.
ÇEVRE YÖNETİ Mİ GENEL MÜDÜR YARDI MCISI SEBAHATTİN DÖKMECİ –
Ef endim, aynı konuda ilave edecek bir husus yok. Sadece burada açıklandığ ı gibi
Beyaz Rusya’nın Ek -B’ye girmesiyle alakalı bir konu söz konusu. Dolayısıyla, onun
onaylanmasıyla alakalı bizim daha çok uluslarar ası ilişkiler açısından da öne çık an
bir konu. Özü it ibar ıyla ilave edeceğim bir husus yok ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Tüm.
MEHMET TÜM (Balıkesir) – Rusya’yla önce durum u düzeltelim. Daha önemli
sorunlar var.
BAŞKAN – Bu Beyaz Rusya.
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Bu konuda söz almak isteyen sayın üyem iz var m ı? Anladığ ım kadar ıyla yok.
Tasar ının
tümünü
oylar ınıza
sunuyor um:
Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler... Tasar ı kabul edilmişt ir.
Gündemim izde bulunan tüm tasar ılar ı görüşmüş bulunuyoruz. Görüşülecek
başka bir madde olmadığ ından t oplant ıyı kapat ıyorum. İşt irakiniz için hepinize
teşekkür ediyorum, sağ olun.
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