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(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’ nde okunmuş
bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı
sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Çİ NDEKİ LER

I .– GÖRÜŞÜLEN KONULAR
I I .- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis
Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/690)
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/691)
3.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında
Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 9/7 nci Maddesinin
Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/706)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/455)
5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
İmzalanan 14 Şubat 2011 Tarihli Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak
Kullanımına Dair Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapan Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/570)
6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
İmzalanan 22 Mart 2010 Tarihli Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak
Kullanımına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapan Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/571)
7.- Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/684)
8.- Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/712)
9.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma
Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/606)
10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Meteoroloji ve
Hidroloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/696)
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BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, toplantı yeter sayımız vardır.
Dışişleri Komisyonunun 26’ ncı Yasama Dönemi Birinci Yasama Yılı 27’ nci Toplantısını açıyorum.
Bugün 10 uluslararası anlaşmayı görüşmeyi planlıyoruz.
Gündemin ilk sırasında, Kore’ yle imzalanan Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet
Ticareti Anlaşması yer almaktadır.
2’ nci sırada, Çin Halk Cumhuriyeti’ yle imzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma
ve Eki Protokol yer almaktadır.
3’ üncü sırada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşma ve Anlaşmanın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol yer almaktadır.
Gündemin 4’ üncü sırasında, İran’ la imzalanan Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına
Dair Mutabakat Zaptı yer almaktadır.
5’ inci sırada, İran’ la imzalanan 14 Şubat 2011 Tarihli Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına
Dair Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapan Protokol yer almaktadır.
Gündemin 6’ ncı sırasında, İran’ la imzalanan 22 Mart 2010 Tarihli Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak
Kullanımına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapan Protokol yer almaktadır.
7’ nci sırada, Azerbaycan’ la imzalanan Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı yer
almaktadır.
Gündemin 8’ inci sırasında, Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı yer almaktadır.
Gündemin 9’ uncu sırasında, Irak’ la imzalanan Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat
Zaptı bulunmaktadır.
Gündemin son sırasında, Romanya’ yla imzalanan Meteoroloji ve Hidroloji Alanında İşbirliği Anlaşması
bulunmaktadır.
Ben, bu aşamada basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve gündemin 1’ inci maddesine geçiyoruz.
I I .- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma
Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/690)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma
Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/690) esas numaralı Tasarı 9 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 24 Mart 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben, ilk sözü, Dışişleri Bakanlığından Müsteşar Yardımcısı Sayın Ümit Yalçın’ a veriyorum.
Buyurun Ümit Bey.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ ÜMİT YALÇIN – Sağ olun Başkanım.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gündemimizdeki anlaşma 26 Şubat 2015 tarihinde Seul’de imzalanmıştı. Güney Kore 30 Kasım 2015’ te onay
sürecini tamamlamış.
Burada, bizim Güney Kore’ yle daha önce yaptığımız ve 2013’ te yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması
kapsamındaki bir hizmet ticareti alanını düzenleyen bir anlaşma bu. Özellikle, Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel
Anlaşması kurallarına uyum da gözetilerek, taraflar arasında hizmet ticaretinin tedricî olarak serbestleştirilmesi ve iki ülke
hizmet sağlayıcılarının pazara giriş ve yatırım imkânlarının karşılıklı olarak artırılması bu anlaşmayla öngörülmüş.
Gerek Türkiye gerekse Güney Kore hizmet ticaretinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Bu
bakımdan, istatistikler de bunu doğruluyor, hem Dünya Ticaret Örgütünün hem iki ülkenin istatistikleri. Özellikle, Türkiye,
turizm ve taşımacılık gibi sektörlerde de net ihracatçı konumundayken Güney Kore’ de net ithalatçı konumunda. İki ülke
arasında STA’ ya hizmet ticaretinin de eklenmesiyle birlikte hizmet ihracatçılarımızın kayda değer bir ithalat hacmi olan

Güney Kore pazarına erişimini güçlendireceğine inanıyoruz. Bu bakımdan tasarının bu amaç ve gerekçeler doğrultusunda
onaylanmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yalçın.
Sözü Ekonomi Bakanlığından Müsteşar Yardımcısı Sayın Murat Yapıcı’ ya veriyorum.
Buyurun Sayın Yapıcı.
EKONOMİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ MURAT YAPICI – Sayın Başkanım, değerli
Komisyon üyeleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Müsaade ederseniz, kısaca, Kore ile Türkiye arasında 2015 yılında imzalanan hizmet ticareti anlaşması hakkında
bilgi vermek istiyorum.
Malumunuz olduğu üzere, Türkiye ile Kore arasında hâlihazırda bir serbest ticaret anlaşması yürürlükte
bulunmaktadır, ki 2013 yılından itibaren de operasyoneldir. Söz konusu anlaşma kapsamında da iki ülke arasındaki kamu
alımları, hizmet ticareti ve yatırım konularının da anlaşmaya dâhil edilmesi öngörülmekteydi. Her iki tarafın üzerinde
mutabık kaldığı bir yapıydı bu. Nitekim, yaklaşık bir yıl süren müzakereler sonucunda hizmet ticareti anlaşması da
tamamlanmış oldu ve bugün siz sayın üyelerin onayına arz edilmiş bulunmaktadır.
Bu arada, benzer şekilde müzakere edilen yatırım anlaşması da –ki paralelinde müzakere edilmişti- 7 Ocak tarihinde
kanunlaştı. Uygulama, yürürlük için diğer prosedürlerinin tamamlanması beklenmekte. İki anlaşma birbirlerine paralel
olduğu için aynı anda yürürlüğe girmesinde yarar görüyoruz.
Bugün Komisyonda görüşülecek olan hizmet ticareti anlaşmasıyla da ülkemiz ve Kore arasındaki serbest ticaret
anlaşmasının kapsamı bu anlamda genişletilmektedir. Ayrıca Türkiye ile Kore arasındaki STA, ülkemiz hizmet ticaretini
kapsayan ilk STA olma özelliğini taşımaktadır. Bu, bizim için oldukça önemli bir unsur. Bu, Türkiye'nin derin ve kapsamlı
serbest ticaret anlaşması yapması yönündeki ve günün koşullarına kendini uyarlaması bağlamındaki önemli bir adımıdır; ki
Türkiye'nin, malumunuz, TTIP gibi çok daha kapsamlı bir anlaşmaya taraf olma, gümrük birliğini güncelleme gibi hedefleri
vardır. Dolayısıyla bu tür çalışmaları, onun bir önemli başlama noktası şeklinde değerlendirebiliriz.
Hizmet ticareti anlaşması ile 2 ülke arasındaki hizmet ticaretinin tedrici olarak serbestleşmesi ve 2 ülkeye hizmet
sağlayıcılarının pazar, giriş ve yatırım imkânlarının karşılıklı olarak artırılmasını öngörmekteyiz. Bu çerçevede ekonomik ve
ticari ilişkiler daha yüksek bir seviyeye taşınmış olacaktır.
Malumunuz olduğu üzere hizmet sektöründeki faaliyetlerin gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerdeki payı
oldukça yüksektir. Örnek vermek gerekirse, ülkemizde yüzde 65’ ler civarındadır ki Kore’ de de yüzde 60’ lar civarındadır.
Bu çerçevede hizmet ticareti anlaşmasının sağladığı tedricî serbestiyle verimlilik ve rekabetçiliğin artacağını ve bu alanda da
karşılıklı iş birliğini güçlendireceğini öngörmekteyiz ve aynı zamanda da hizmet sunumunda çeşitlilik sağlayacağını
öngörmekteyiz.
Bu arada kısaca anlaşma hakkında da genel bilgi vermek istiyorum. Anlaşma bünyesinde hizmet ticareti, elektronik
ticaret ve nihai hükümler başlıklı 3 temel bölümden oluşmaktadır. Hizmet ticareti bölümü hizmetlerin ve hizmet
sağlayıcılarının pazara giriş koşullarını ortaya koymaktadır. Buna ilişkin de anlaşmadaki taahhüt listeleri bulunmaktadır.
Ayrıca anlaşmanın ekinde de telekomünikasyon, mali hizmetler ve gerçek kişilerin hizmet sunumuyla ilgili ekler de
bulunmaktadır. Bunlar temel itibarıyla her iki ülke arasında hizmet sunucularının çalışacağı o ortamda öngörülebilir, şeffaf
bir yapı tesisine imkân sağlamaktadır. Taraflar mevcut mevzuatlardan kaynaklanan kısıtlarını taahhüt listelerinde istisna
olarak, delegasyon olarak zaten almışlardır, ancak daha ileri kısıtlayıcı bir düzenlemeye geçmesi mümkün olmayacağı için
her iki taraf bağlamında hizmet ticaretinde bir artış beklemekteyiz. En önemli faydası da hâlihazırda var olan mal ticareti ve
bundan doğacak olan yatırım anlaşmasıyla gelecek olan faydanın hizmetlerle pekişmesini beklemekteyiz.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz almak isteyen…
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) –Sayın Başkan, Ekonomi Bakanlığından arkadaşımız Murat Bey’ e sormak
istiyorum.
Şimdi, biz ilk defa böyle bir anlaşma yapıyoruz. Serbest ticaret alanı anlaşması ilk defa yapıyoruz, Güney Kore’ yle
yapıyoruz. Birincisi, neden Güney Kore? Yani Güney Kore’ nin ilk defa böyle bir anlaşma yapılmasında tercih edilmesinin
özel bir nedeni var mı Türkiye açısından?
İkincisi, şimdi, anlaşmanın gerekçesinde de, Bakanlığın yazmış olduğu gerekçede de geniş bir şekilde aktarılmış,
hizmet sektörünün Türkiye’ deki payı, dünyadan aldığı pay, Kore’ nin aldığı pay… Peki, aramızdaki coğrafi uzaklık,
Kore’ yle aramızdaki coğrafi uzaklık hizmet sektöründe Türkiye’ den oraya yatırım yapılmasına ya da Güney Kore’ den
Türkiye’ ye yatırım yapılmasına pozitif mi, negatif mi katkı sağlıyor? Ne tür bir katkı sağlıyor? Bir de özellikle gerekçede
turizmle ilgili ve telekomünikasyonla ilgili beklentilerimiz olduğu söylenmiş. Mesela, bu sene biz turizmde kötü bir yıl
yaşıyoruz. İşte, Turizm Bakanının açıklamasına göre yaklaşık yüzde 20 civarında gelen turist sayısında bir düşüş olacak.
Güney Kore’ nin buraya sunacağı bir katkı var mı? Bu yıl ya da gelecek yıl, yani kısa dönemde sunacağı bir katkı var mı
turist sayısı açısından?

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Yapıcı.
EKONOMİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ MURAT YAPICI – Sorularınız için çok
teşekkürler.
Öncelikle neden bu anlaşmayı ilk defa Kore’ yle yapıyoruz, onu arz etmeye çalışayım. Türkiye, gümrük birliğinden
kaynaklanan yükümlülüğü sebebiyle birçok ülkeyle serbest ticaret anlaşması müzakeresi yapmaktadır. Özellikle 2010 yılına
kadarki hemen tüm müzakerelerin tamamı sadece mal ticaretini içermektedir. Avrupa Birliğinin de zaten müzakere yapısı bu
şekildedir. Avrupa Birliği Lizbon sonrası hizmet ve yatırımları da müzakere etme yetkisi almıştır. Dolayısıyla Avrupa
Birliği de kapsamlı müzakerelere başlamıştır.
Aynı şekilde, diğer bir hegemon ülke ABD de serbest ticaret anlaşmalarında oldukça kapsamlı bir müzakereye
yönelmişlerdir. Buna bağlı olarak hemen tüm dünyada artık mal ticaretinin destekleyici diğer unsurlarının da bir paket
hâlinde müzakeresi genel kabul görmüş bir yaklaşım olarak önümüze çıkmıştır. Bunu ilk defa Kore’ yle test etmek
durumunda kaldık çünkü Kore bu tür anlaşmalara bize göre bir parça daha önce başlamıştır, 2005 yılında başlamıştır bu
derece kapsamlı, derin anlaşmalara. Ve mal ticaretinin tamamlayıcı unsuru olan… Çünkü ticaretin yapılmasıyla ortaya çıkan
ihtiyaçlar var, yatırım yapılması gibi. Belli bir serbestiden sonra yatırım ortaya çıkıyor. Daha sonraki aşamada da
yatırımlarla beraber ki yatırım sadece imalat sektörü değil hizmetleri de kapsıyor, örneğin dağıtım kanallarında bir serbestî,
ki çoğu kez birçok ülkede milliyet şartına bağlı kısıtlamalar bulunabilmektedir veyahut da finansal alandaki ödemelerdeki
yine olabilecek kısıtlayıcı düzenlemeler tahminleriniz üzere mal ticaretinden de yeterince faydalanamaması sonucunu
doğurabilmekte. Dolayısıyla hizmetlerin düzenlenmesindeki temel ihtiyaç bundan kaynaklanmakta. Bir taraftan dünyadaki
eğilim bu yönde ama bu eğilimin mantığı da buradan kaynaklanmakta. Yani mal ticareti odağında yatırım ve buna bağlı
olarak karşılıklı her iki ülkedeki ticaret akışının önünde oradaki tüm engellerin mümkün olduğunca da azaltılması veyahut
da en azından daha ileri bir kısıtlayıcı döneme geçilmemesi için kurallar getirmesi ihtiyacı çıkmakta. Temeli bundan
kaynaklanıyor.
Türkiye Kore’ yle başladı çünkü müzakerelerde biz ilk defa bu kapsama aldığımızda hem mal ticareti hem hizmetler
hem yatırımlar vardı ancak o dönem Türkiye bu alandaki müzakerelere ilk defa başlamış olması sebebiyle hizmetler ve
yatırım anlaşmalarını bir sonraki aşamaya bırakıp mal ticaretini tamamlama kararlılığı verdi ve en üst düzeyde de bu kabul
gördü. Ancak, mal ticareti anlaşmasını tamamlarken de her iki tarafın birbirine taahhütleri çerçevesinde hizmetler ve yatırım
anlaşmasını bir yılda tamamlama taahhüdü vardı ve ona bağlı olarak da bu yapıldı. Ancak Kore’ den başlayarak bundan
sonraki hemen tüm yaptığımız anlaşmalarda hizmet ve yatırımlar da anlaşmaların parçası hâline gelmiştir. Dünyadaki yeni
dönem eğilimlere de Türkiye bu anlamda kendini uyarlamıştır.
Öte yandan da coğrafi uzaklık ve yatırım bakımından değerlendirdiğimizde hizmetler ticareti anlaşmasının en önemli
faydasının yatırımlar boyutuyla olacağını düşünüyoruz çünkü tahmin edeceğiniz üzere hizmet sunumu için mahallîleşme
gerekir. Bir bankacılık hizmeti veyahut da bir dağıtım hizmeti veyahut da bir telekomünikasyon hizmeti sunmak istiyorsanız
çoğu kez bunlar mahallîleşmeyi gerektirir. Yani yatırım yapılmasını da beraberinde getiren unsurlardır. Sınır aşımı ticaret
genellikle taşımacılık ve turizm yoluyla olmaktadır. Dolayısıyla bu alandaki faaliyetler daha az kısıtlanmıştır, sınır aşımı
alanlar. Tabii ki sınır aşımı bankacılık hizmetleri kısıtlı alandır, hemen birçok ülke buna imkân tanımaz yani dolayısıyla söz
ettiğim alanların dışında kalan tüm faaliyetler için yerinde yatırım yapılmasını gerektiren bir durum ortaya çıkmaktadır ki
hizmet ticaretinden beklediğimiz şey aslında Türkiye’ de daha fazla yatırımın yapılması olacaktır.
Turizm boyutu da söz ettiğim gibi en az kısıtlanan alanlardır. Tabii ki ülkeler egemendir, ister ise kendi ülkelerinden
çıkışı kısıtlayabilir ama bu anlaşma kapsamında bu tür kısıtlayıcı düzenlemeye gitme imkânları bulunmayacaktır. Belki
ilave bir artış beklemek gerçekçi olmayabilir bu anlaşma sayesinde turizm bakımından, ancak daha kısıtlayıcı bir düzene
geçilmesi, örneğin ülkeden çıkışa, Türkiye’ ye çıkışa dönük bir kısıtlayıcı ya da Türkiye'nin Kore’ye dönük ülkeden çıkışı
kısıtlayıcı bir düzenlemeye geçmesi mümkün olmayacaktır çünkü karşılıklı, bir anlamda, burada anlaşma kapsamında
taahhüt altına almış durumdalar.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Tasarının 1’ inci maddesini okutuyorum.
TÜRKİ YE CUM HURİ YETİ İ LE KORE CUM HURİ YETİ ARASI NDA SERBEST Tİ CARET ALANI TESİ S EDEN
ÇERÇEVE ANLAŞM A KAPSAM I NDA Hİ ZM ET Tİ CARETİ ANLAŞM ASI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 26 Şubat 2015 tarihinde Seul'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında
Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşması” nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarıya madde ihdas edilmesine ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin bir adet önerge vardır,
okutup işleme alacağım.

Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/690 esas numaralı Kanun Tasarısına aşağıdaki maddenin 2’nci madde olarak eklenmesini ve
diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederim.
Mustafa
Serdengeçti
Aksaray
Madde 2- (1) Söz konusu Anlaşmanın eklerinin ticari ve teknik kısımlarında yapılacak değişiklikleri onaylamaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Gerekçe:
Önerge, Anlaşmanın ticari ve teknik detaylarının daha hızlı bir şekilde güncellenebilmesini teminen Bakanlar
Kurulunun Anlaşmanın eklerinde yapılacak değişiklikleri onaylayabilmesine imkân tanınması amacıyla hazırlanmıştır.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının 3’ üncü maddesini okutuyorum:
MADDE 3- (I) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 4- (I) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/690) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın Komisyon Raporu hakkında Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Mardin
Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ ın özel
sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Cemalettin Kani Torun
Bursa
Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 29 Nisan 2016 Cuma günü saat 17.00’ ye kadar
Komisyon bürosuna iletebilirler.
Gündemin 2’ nci maddesine geçiyoruz.
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/691)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/691) esas numaralı Tasarı 17 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 24 Mart 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben ilk sözü Dışişleri temsilcimiz Sayın Yalçın’ a veriyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ ÜMİT YALÇIN – Sayın Başkan, değerli
üyeler; söz konusu anlaşma 29 Temmuz 2015’ te Pekin’ de imzalanmıştır ve Çin için zaten imza tarihi itibarıyla onay süreci
tekemmül etmiştir. Bu söz konusu anlaşma aslında 1990’ da imzalanmış olan anlaşmanın bir bakıma yerine geçerek
güncellenmesi anlamını taşımaktadır. Ve bu anlaşmayla taraf ülke sınırları içinde gerçekleştirilecek yabancı sermayeli
yatırımların ve ilgili faaliyetlerin tabi olacağı muameleler sıralanmaktadır ve bunların aralarında herhangi ihtilaf olmasında
uyacağı kurallar belirlenmektedir ve yatırımcıların elde edeceği kâr veya gelirlerin gecikme olmaksızın transfer edilmesine
güvence yaratmaktadır. Çin 2010’ dan itibaren Japonya’ yı da geçerek ABD’ nin ardından dünyanın 2’ nci büyük ekonomisi
hâline gelmiştir, hatta satın alma gücü paritesine göre 2013 sonu itibarıyla en büyük ekonomi olmuştur. Bizim de ticaret
hacmimiz büyümektedir ama açık vardır, bununla ilgili olarak da Çin yatırımlarını çekme konusunda öncelikli bir hedefimiz
bulunmaktadır. Söz konusu anlaşmayla bu konularda bir rahatlama ve ilerleme beklentimiz bulunmaktadır. O yüzden, söz
konusu anlaşmanın onaylanmasını takdirlerinize arz ediyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Yapıcı, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı?
EKONOMİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ MURAT YAPICI – Müsaade ederseniz kısaca yine
teknik içerikli bir iki bilgi arz etmek istiyorum.
Öncelikle söz konusu anlaşma 2 ülke arasındaki yatırım ilişkilerini daha sağlam yasal çerçeveye oturtarak karşılıklı
yatırımların artırılması amacını taşımaktadır. Sayın Büyükelçimizin ifade ettiği üzere 90 yılındaki mevcut anlaşmanın bir

anlamda güncellenmesi sonucunu doğurmaktadır bu. Tabii ki yatırımlardan bizim temel beklentimiz; sermaye girişinin yanı
sıra teknoloji, know-how, yönetim becerisi ve yeni pazar imkânlarını da beraberinde getirmesini temenni ediyoruz.
Yatırımların teşvik ve korunması anlaşmaları genel itibarıyla yatırımcılara yasal güvence sağlamaktadır, özellikle
ulusal muamele sağlanması, en çok kayrılan ülke muamelesi sağlanması ve kamulaşma durumunda ise bedellerin
hakkaniyetli bir şekilde ivedilikle ödenmesi yönündeki düzenlemeler içermektedir. Diğer önemli bir unsur ise, tahkim
müessesesidir. Bu anlaşmanın güncellenmesi vesilesiyle -ki Türkiye bunu talep etmiştir- 90 yılından itibaren Türkiye'nin
edindiği tecrübe ve ortaya çıkan model anlaşması bu anlaşmayı güncellememizde temel olmuştur. Ki bu bağlamda da en
önemli farklılıklardan bir tanesi hâlihazırda gayrimenkulden kaynaklanan ihtilaflar uluslararası tahkime götürülebilirken
yeni anlaşmayla bu tür ihtilaflar tahkim dışına çıkarılmıştır. Yine anlaşmanın yorumlanmasından kaynaklanan ihtilafların
Uluslararası Adalet Divanına götürülmesi imkânı da kaldırılmıştır. Türkiye'nin tercihleri doğrultusunda yapılmıştır bunlar.
BAŞKAN – Biraz hızlı geçelim.
EKONOMİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ MURAT YAPICI – Tabii.
Temel itibarıyla anlaşmanın getirdiği unsurlar bunlardır efendim. Karşılıklı her iki ülke arasında belli ölçüde
yatırımlar var, temennimiz daha da artması.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz almak isteyen üyemiz…
Sayın Salıcı, buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, şimdi, bu ve bundan sonraki anlaşma yatırımların teşviki ve
korunmasına dair anlaşmalar. Şimdi, biz, tabii, bu uluslararası anlaşmaları yapıyoruz, Türkiye’ ye daha fazla yatırım gelsin
ya da bizim yatırımcılarımız muhatap olunan ülkelerde yatırım yapsın ve kendi ülkesine kâr transferi gerçekleştirebilsin,
daha fazla katma değer sağlasın diye. Ama, tabii, ekonomi literatüründe genel kabul görmüş bir şey var. Ticaret ya da
yatırımlar yapılan karşılıklı anlaşmalarla artmıyor. Büyük yatırımların gelmesi için bazı temel şeyler var. Örneğin,
bunlardan bir tanesi hukukun üstünlüğü ilkesi. Yani milyar dolarlık bir yatırımı sizin ülkenize getirecekse bir muhatap,
getirdiği ülkede önüne çıkacak herhangi bir engelde bunun yargı yoluyla garanti altına alınması gerektiğini düşünüyor ya da,
işte, basın özgürlüğünün olması gerektiğini düşünüyor ya da temel özgürlüklerin, temel hak ve hürriyetlerin olması
gerektiğini düşünüyor. Bununla ilgili de… Hatta son zamanlarda, son birkaç yıl içinde, literatüre çok yoğun bir şekilde giren
3T formülü var: Tolerans, teknoloji ve yetenek, “ talent” . Şimdi, bu açıdan baktığımız zaman Türkiye bu koşulları ne kadar
sağlıyor; bir.
İkincisi, Sayın Ali Babacan’ ın, işte, sizin de bakanlığınızı yaptı, başbakan yardımcılığı yaptı, Türkiye’ de uzun zaman
ekonomi yönetiminin ana aktörü oldu, kendisinin bakanlığı döneminde muhtelif zamanlarda yapmış olduğu açıklamalar var,
örneğin diyor ki: “ Demokrasi sadece seçim değil, bunun yanında sağlam bir hukuk sistemi, güvenilir bir yargı gerekir.” ,
yani az önce söylemiş olduğumuz şeyleri aslında teyit eder nitelikte sözleri var Sayın Babacan’ ın. “ İş dünyamız için
kanunların açık olması, sık sık değişiklikler yapılmaması, kazanılmış hakların sonuna kadar korunması gerekir.” demiş
örneğin. Sonra, başka bir yerde “ Cumhuriyetin nitelikleri Anayasa’ da açık açık yazar. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk
devletidir.” Bunlar Sayın Babacan’ ın sözleri. “ Eğer Türkiye’ de bu temel niteliklerle ilgili bir soru işareti varsa, Türkiye’ de
bir rejim meselesi olsa ulusal ve uluslararası birçok yatırımcı milyarlarca doları neden yatırsın?” diyor. Şimdi, bu
çerçeveden baktığımız zaman, Türkiye özellikle son dönemde… Birkaç örnek vereceğim, o örneklerin üzerinden eğer
açıklarsanız da memnun olurum, örnekler tabii doğal olarak siyasetçilerin söylemiş olduğu şeyler üzerinden gidecek, onun
için de hani Ekonomi Bakanlığındaki arkadaşımız o meseleye çok girmek istemeyebilir ama ben, özellikle, objektif olarak
yatırım ortamının nasıl koşullar altında uygun olacağını ve yabancı yatırımcıların ülkeye rahat bir şekilde girişinin nasıl
temin edileceğini merak ediyorum.
Şimdi, bunların hepsi son bir yıl içinde oldu. Hatta 7 Haziran seçiminden sonra oldu yani son bir yıl içinde derken,
daha kısa bir zamandan sonra oldu. Biliyorsunuz bir Anayasa tartışması var ülkemizde, Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa’ da
kuvvetler ayrımından değil kuvvetler uyumundan bahsetti, yani kuvvetlerin kendi içinde birbiriyle uyumlu olmasından
bahsetti. Ben ne demek istediğini gayet iyi anladım, ama iktidar sözcüleri bu sözle ilgili bazı yorumlarda bulundular. Sayın
Ensarioğlu, ilginçtir, “ Yasama da bizde, yürütme de bizde, yargı da bizde.” dedi. Sonra onun sözlerini Sayın Bozdağ
düzeltme ihtiyacı duydu “ O yargıdan pek anlamaz.” anlamına gelecek bir ifadede bulundu, yalnız Sayın Ensarioğlu yargıdan
çok iyi anladığını ifade edecek başka bir açıklamada bulundu, “ Ben sözlerimi geri almıyorum, benim sözlerim gayet
açıktır.” dedi. “ Şu anda biz bunların tamamını kontrol ediyoruz, bundan da, çok, Başkanlık sistemi olursa daha farklı bir şey
olur.” dedi. Kötü olanı, Sayın Kuzu -anayasacıdır biliyorsunuz kendisi- dedi ki: “ Her şey bizde, neyi denetleyelim? Oğlan
bizim, kız bizim.” Devam edeyim, en son Sayın İsmail Kahraman, kendisinden, yaşından ve siyasi deneyiminden,
birikiminden beklenmeyecek bir açıklama yaptı. Türkiye için olabilecek en kötü şeylerden bir tanesini gündeme getirmiş
oldu.
Başka bir şey söyleyeyim: Geçen hafta Dumankaya Holdingin yöneticileri tutuklandı, ondan önce Boydak
tutuklandı, ondan önce İpek tutuklandı… Yani şöyle düşünün: Türkiye’ de siyasi görüşü öyle olabilir, böyle olabilir ama
ekonominin şartları içinde yatırım yapmış olan -banka kurmuş olan, şirket kurmuş olan, holding kurmuş olan, vesairebirileri yarın öbür gün iktidarla ters düştükleri için ya da herhangi bir nedenden dolayı tutuklanıyorsa buraya yabancı

yatırımcı gelir mi ya da rahat rahat gelir mi? “ Buraya bu kadar parayı getirip bu ülkeye yatırım yapayım, binlerce Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşına istihdam sağlayayım, ondan sonra da bir gece iktidarla ya da Türkiye’ deki siyasi istikrarsızlıkla ya
da sorunlarla karşılaştığım için başka bir sıkıntı yaşayayım mı?”
Başka bir şey daha, dün -bugünkü gazetelerde var- basın özgürlüğüyle ilgili Türkiye'nin sıralaması açıklandı, yani
her sene daha da geriye giden bir durumumuz var. En son, umarım gerçek olmaz, bugünkü RTÜK toplantısında 7 tane
televizyon kanalının daha TÜRKSAT’ tan çıkarılması konuşuluyor, şu ana kadar çıkarıldı zaten bir kısmı. Şimdi, böyle bir
tabloda… Şimdi, bu tabloyu ben yaratmadım, ben bu tabloyu sadece izah ediyorum, yani fotoğrafı gösteriyorum.
FEVZİ ŞANVERDİ (Hatay) – Kendi gözünle.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Evet, tabii, tabii. Gözlüklü olduğum için daha rahat görüyorum.
Böyle bir ortamda yatırımcı Türkiye’ ye gelir mi ya da niye gelsin? Bu soruyu ben merak ediyorum.
BAŞKAN – Buyurun arkadaşlar…
FEVZİ ŞANVERDİ (Hatay) – Buna cevap verebilecek bir arkadaş var mı burada?
HASAN BASRİ KURT (Samsun) – Buna bürokrasinin cevap vermesi…
BAŞKAN – Tamam, arkadaşlar cevap versin.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Objektif olarak böyle bir durumda ekonomi bürokrasisi yatırım….
BAŞKAN – Sayın Yapıcı, buyurun.
HASAN BASRİ KURT (Samsun) – Yatırım anlamında neler yapılabilir? Yabancı yatırımcıyı desteklemek…
BAŞKAN – Tabii, tabii.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Durmak yok, yola devam.
EKONOMİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ MURAT YAPICI – Sayın Başkan, değerli
Komisyon üyeleri; ben yetki alanım dâhilinde mümkün olduğu ölçüde sorulara cevap vermeye çalışacağım.
Tabii ki mevcut yatırım anlaşması belli bir model üzerine dayanmaktadır, OECD modeli üzerine dayanmaktadır.
Hemen tüm OECD üyeleri, Amerika da dâhil olmak üzere bu tür anlaşmaları, muhataplarla yapmaktadır. Temel itibarıyla
başka ülkede yapılan yatırımların asgari olarak ulusal muamele ve en çok kayrılan ülke muamelesine tabi olması ve olası bir
kamulaşmada da bedelinin hakkaniyetli bir şekilde ödenmesini tesis etmektedir. Diğer tüm şartların ideal olmasını
varsaymamız hâlinde dahi bu anlaşmanın hâlâ sağladığı karşı tarafa önemli haklar güvenceye alınmaktadır ki bunu en
gelişmiş ekonomiler dahi birbirleriyle bu model üzerinde anlaşmaktadır. Örneğin ABD’ yle birçok AB üyesi arasında bu tür
anlaşmalar bulunmaktadır. Bunun altını çizmekte fayda var, yani diğer tüm şartları geçerli sayar isek her hâl ve şartta
yeniden bu tür bir anlaşma yatırımcılara önemli güvence sağlamaktadır ki ülkeye yabancı sermaye gelmesi bağlamında
önemlidir.
Tabii ki bu anlaşma tek taraflı yükümlülük vermiyor, hak da veriyor çünkü ülkemizde önemli ölçüde yatırımcı
olmaya başladı. Geçen sene ülkemize gelen 16 milyarlık yabancı sermayeye karşılık 6 milyar dolar da çıkış var. Tabii ki bu
tür anlaşmalar o ülkede bulunan, yabancı konumda olan ülkemiz yatırımlarının da yasal güvenceye kavuşmasını temin
etmektedir ki örneğin Çin’de de keza bu tür bir haksız muameleye tabi olmamamız bakımından bu anlaşma gereklidir.
Yatırım ortamının iyileşmesiyle ilgili olarak da, zaten, malumunuz, biliyorsunuz, en üst düzeyde Sayın
Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde de uluslararası yatırımcı alan ve konferanslar yoluyla problemlerin
tespiti ve çözümü… Aynı zamanda Başbakanımızın koordinasyonunda yatırım ortamının iyileşmesi koordinasyonu
kurulmaktadır. Bunların temel hedefi, yatırımların önündeki tüm engellerin kaldırılması, yatırımcıya olumlu bir yasal
çerçeve sağlamak. Türkiye bu sayede de önemli ölçüde yatırım çekebilmiştir. Son on dört yılda çekilen yatırımları siz çok
iyi biliyorsunuz. O bakımdan, diğer tüm veriler bir tarafa, söz ettiğimiz bu anlaşmanın sağlayacağı faydalar kendi başına…
Arz ederim.
BAŞKAN – Talip Bey, buyurun.
TALİP KÜÇÜKCAN (Adana) – Tutanaklara geçmesi açısından ifade etmek istiyorum. Türkiye uluslararası
anlaşmalara imza koymuş ve biz de burada bu uluslararası anlaşmaları onaylamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin iç
hukukundan kaynaklanacak sıkıntıların zaten uluslararası hukuk çerçevesinde, Türkiye Anayasa gereği zaten uluslararası
hukuku daha üstün gördüğü için bu anlamda yatırımcılar açısından veya dışarıdan Türkiye’ ye bakanlar açısından bir sıkıntı
söz konusu değil.
İkincisi, Türkiye tahkim yolunu açmıştır. Çeşitli konularda hem içeriden hem de dışarıdan sıkıntılar olduğunda bu
tahkim yolu ister devletle ister şirketlerin kendi aralarında olsun hukuk yolu açıktır her zaman. Bu konuda Türkiye çok
saydam bir şekilde hareket etmektedir.
Üçüncüsü, Türkiye özellikle, yabancı sermayenin Türkiye’ ye gelmesi ve yabancı yatırımcılar için Türkiye’ de işlerin
kolaylaştırılması amacıyla Başbakanlık Yatırım Ajansını kurmuşuz, zaten Türkiye özel olarak bu konuyla ilgileniyor ve
bütün hukuki altyapıyı da hazırlamış bulunuyor. O bakımdan, bir sıkıntı söz konusu değil. Türkiye’ de gözaltına alınan bazı
iş adamları hakkında referanslarda bulundu Sayın Vekil. Türkiye’ de gözaltına alınan kişiler iş adamı oldukları için,
yatırımları oldukları için veya bankacı oldukları için gözaltına alınmadılar, yasa dışı bir örgüte yardım ettikleri için, oraya
fon aktardıkları için gözaltına alındılar; bunun da altını çizmekte yarar var.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, Osman Bey, buyurun.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Teşekkür ederim Başkanım.
Tabii, ekonomi bürokrasisindeki arkadaşımız 2015’ teki yabancı sermaye girişini 16 milyar dolar diye ifade etti.
Ben sadece geçen hafta Adana’ da yatırım yapan Sabancı grubunu örnek vermek istiyorum, bizim iş adamlarımız.
Yaptığı yatırım ortada, termik santralin bedeli ortada. Koç’ un TÜPRAŞ’ ta yaptığı yatırımı görüyoruz, kendi iş adamlarımız.
Pek çok iş adamımız ülkede yatırıma devam ediyor ve ülkemizdeki üçüncü havalimanı, üçüncü köprü başta olmak üzere
ulaştırma altyapısıyla ilgili yatırımlar hızla devam ediyor. Tabii, istikrarın olması önemli ve burada geçtiğimiz yıldaki seçim
sürecine rağmen, herkesin kaos beklentisine rağmen ülkemiz yoluna devam ediyor ve büyümesi de beklenenin üzerinde
devam ediyor.
Dolayısıyla, ülkemizin, milletimizin verdiği kararlar doğru, AK PARTİ’ ye verdiği destekle sonuçları görüyoruz.
Ülkemiz 2002’den bu yana kadar gösterdiği ivme ve performansla gelişen bir ülke, büyüyen bir ülke ve bu büyümenin de
devam etmesi için de istikrarın sürmesi gerekiyor. Her ne kadar çevresinde gelişen olayların sıcaklığına rağmen ülkemiz
yatırımı çekmeye devam ediyor, rakam ortada. Bundan sonra da devam edecektir. Bunun en büyük teminatı da
milletimizdir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Ekinci….
AZMİ EKİNCİ (İstanbul) – Sayın Başkan, muhalefet her zaman olduğu gibi burada da hiç ilgisi, alakası olmayan
konuları birbiriyle karıştırmaya çalışıyor. Aslında şunu demek istiyor: Cumhurbaşkanımızın “ kuvvetler ayrılığı değil de
kuvvetler uyumu” cümlesi ihracatımızı ne kadar etkiliyor? Ya da Burhan Kuzu’nun “ Kız bizim, oğlan bizim.” cümlesi
ihracatı ne kadar etkiliyor, bunu demek istiyor aslında Sayın Salıcı. Ama siz bu konuda… Tabii, bu cümlelerin muhatabı
bürokrasi değil. Sadece sizden ricam şu: Birkaç tane, ihracatla, ithalatla alakalı rakam söylerseniz -bu bir iki sene
içerisindeki meseleyi, krizi de işin içerisine katarak, dünyadaki krizi- Sayın Salıcı cevabını almış olacaktır diye
düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkürler.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Yabancı yatırım rakamlarını…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, sondan başlayayım isterseniz, Sayın Ekinci’ nin sözlerine ben
katılıyorum. Ekonomi bürokrasisindeki arkadaşlarımız bize son yirmi aydır ihracat rakamlarımızın ne olduğunu
hatırlatırlarsa bir önceki yıla oranla, belki Sayın Ekinci’ nin sormuş olduğu soru cevaplar açısından…
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Dünyadaki trendle beraber.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Arkadaşlar, Osmancığım; yani biz Türkiye’ de yaşıyoruz, üçüncü köprü ya da
yatırımlar, o gururla ifade ettiğiniz, bizim de itiraz etmediğimiz… Biz bu ülkeye yapılan yatırımlara niye itiraz edelim
arkadaşlar? Aynı ülkenin insanlarıyız. Hizmet yarışı. Yetki size verildi…
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Milletimiz…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Evet, milletimiz tarafından.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Evet, teşekkür ederim.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Yani o millet ortak milletimiz.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Hepimiz için, milletimiz zaten.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Evet.
Şimdi, yetki size verildi dolayısıyla siz hizmet ediyorsunuz. Biz de bu hizmet sırasında ortaya çıkan bir eksiklik
varsa, gördüğümüz bir eksiklik varsa bunu ifade ediyoruz çünkü genelde iktidarda olanlar yaptıkları her şeyin doğru
olduğunu düşünürler, farkına varmadan yanlış yaparlar, muhalefet bunun için vardır zaten, muhalefet de “ Sizin gördüğünüz
gibi değildir bu iş.” der, uyarı görevini yapar ama toplamda ülke kazanır. Şimdi, onun için, benim sözlerimi bu bakış
açısıyla algılarsanız ben memnun olurum.
Bizim ihracat rakamlarımızı da, işte, ekonomi bürokrasisinden arkadaşlarımız verebilirler. Son yirmi aydır istikrarlı
bir düşüş var. Şuna rağmen düşüş var: Bizim paramız değersizleşti, yüzde 30’ a yakın devalüe oldu, yüzde 30’ a yakın
değersizleşti, sadece bizim paramız değil gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun parası değersizleşti. Ama şöyle bir kural
vardı Türkiye’ de, genel de işlerdi: Paramız değersizleştikçe ihracatımız artardı. Çünkü satmış olduğumuz mallar ve
hizmetler ucuzlamış olurdu, alıcısı artardı. Paramız devalüe olmasına rağmen, istikrarlı bir şekilde ihracatımız düşüyor.
Bunun nedenlerinden bir tanesi ekonomik olabilir ya da birkaç tanesi ekonomik olabilir ama aynı zamanda bizim izlemiş
olduğumuz dış siyasetin de ihracat rakamlarımızın düşmesinde çok ciddi bir etkisi var, şimdi bunu da görmek lazım. Yani
siyaset ekonomiyi etkilemez mi? Siyaset ekonomiyi doğrudan etkiler.
İkincisi, büyüme devam ediyor, etsin tabii ki ama şuna bakın: 1923’ ten 2002 yılına kadar yani Adalet ve Kalkınma
Partisi iktidarını hariç tutarak söylüyorum, oradaki yıllık olarak rakamlar belli; yükseldiği yıllar da var, düştüğü yıllar da
var. Türkiye'nin ortalama yıllık büyümesi yanlış hatırlamıyorsam 5,3. Yani buna darbe dönemleri dâhil, buna soğuk savaşın
yıkılması dâhil, buna İkinci Dünya Savaşı yılları dâhil. Yani savaş yıllarında da, daha fazla refahın olduğu yıllarda da,
konjonktürel olarak, yani dünya koşulları açısından da olumlu ve olumsuz şartların olduğu yılların hepsini topladığınız

zaman da ortalama 5,3’ lük bir büyüme var. Bizim için yüzde 2’ lik büyüme, 3’ lük büyüme yeterli değil. Bunlar, Adalet ve
Kalkınma Partisinin ekonomi bürokrasisinin ya da ekonomi bakanlarının zamanında yani o geçmiş on üç yıllık süreç içinde
göreve gelmiş, işte, Babacan olur, Mehmet Şimşek olur, başka arkadaşlar olur, onların vermiş olduğu rakamlar. Doğru
söylüyorlar, şu konuda doğru söylüyorlar: Türkiye’ de ihtiyaç olan büyüme yüzde 7 arkadaşlar. Yani bizim kendi işsizimizi,
bu ülkede doğan nüfus artışını işe dönüştürebilmek için, istihdam artışını o şekilde sağlarsak yani yüzde 7’ lik bir büyümeyle
sağlarsak ancak o zaman karşılığını görüyoruz. Dolayısıyla, yüzde 3’ lük, yüzde 4’ lük bir büyüme aslında yeterli bir büyüme
değil. Kötü mü? Kötüden iyi ama yeterli değil.
Şimdi, bir de şunu ifade etmekte fayda var: Şimdi, benim söylediğim şeyler Türkiye’ deki siyasal iklimin
Türkiye’ deki ekonomik, özellikle yabancı yatırımcıları etkilemesiyle ilgili. Ben “ Bu ülkede hiç yatırım yapılmıyor.”
demiyorum, tabii ki bu ülkede yatırım yapılıyor, yani bütün yatırımcılar bir düğmeye basılmış gibi bir anda her şeylerini
bırakıp kaçmazlar ama yatırım azalıyor. Yatırım azaldığı için de Türkiye'nin daha verimli bir yatırım ortamına gelmesi için
yapılması gereken şeyler var. Yani iş adamı tutuklanıyor “ İş adamı olduğu için tutuklanmadı, terör örgütü olduğu için
tutuklandı.” Gazeteci tutuklanıyor “ Gazeteci olduğu için tutuklanmadı, terörist olduğu için tutuklandı.” Yani herkes bir
şekilde tutuklanıyor ve tutuklanmalarının gerekçesi de hiçbir şekilde kendi mesleki şeyleri olmuyor. Bu, iktidar partisinin
sözcüleri tarafından sık sık ifade edilen bir şey ama buna bir de Türkiye'nin dışından baktığınız zaman görmüş olduğunuz
manzara pek de öyle değil. Yani bir ülkede iş adamları tutuklanıyorsa, seri hâlde tutuklanıyorsa ya da gazeteciler gazetecilik
mesleğini yaptıkları için tutuklanıyorsa ki zaten eğer terörle ilgili bir şeyleri varsa, o kişileri ne kimse savunur ne de o
gazetecilik faaliyeti değildir zaten.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Liste ortada ya.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Arkadaşlar, müsaade ederseniz.
BAŞKAN – Toparlayalım.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Osmancığım, senin yanına oturmak dezavantajdır zannetmiştim, hani daha az laf
atarsın diye ama maşallah sen daha hızlı gidiyorsun.
Onun için, burada bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor: Türkiye’ deki yatırım ortamını iyileştirmeye ihtiyaç var.
Sonuçta bu ülkeye gelecek olan yatırım Adalet ve Kalkınma Partisine gelmiş bir yatırım olmayacak, tüm Türkiye’ ye gelmiş
bir yatırım olacak. Hizmet yarışında Adalet ve Kalkınma Partisine değil de başka bir siyasi partiye o yetki verildiği zaman
da o siyasi parti de elinden gelen katkıyı sunmaya devam edecek, Adalet ve Kalkınma Partisi de muhalefet görevini yerine
getirecek o zaman. Yani bu döngülü bir sistemdir. Bu böyle olacaktır zaten.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kesinlikle milletin takdiridir.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Ama burada önemli olan şey şudur: Biz şu anda sizin iktidarınızda yapılan bazı
yanlışlardan dolayı yatırım ortamının kötüleşmesini görmezden gelirsek ülkeye hizmet etmiş olmayız. Yani kimse “ Üçüncü
köprü niye yapılıyor, Marmaray niye yapıldı?” diye sormuyor arkadaşlar. Böyle bir derdimiz yok. Ama şunu soruyorum
işte, ben sordum: İsmail Kahraman’ ın yapmış olduğu açıklama Türkiye’ de ne yatırım iklimine ne siyasi iklime ne istikrara,
hiçbir şeye hizmet etmiyor.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Evet, kişisel görüşü.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Kendisi de dünkü çocuk değil. Böyle bir şey olmaz.
Evet, teşekkür ediyorum. Yani özellikle Galip Ensarioğlu’ nun açıklaması tam bir faciaydı ve sözünün arkasında
duruyor yani.
BAŞKAN – Fevzi Bey…
FEVZİ ŞANVERDİ (Hatay) – Sayın Salıcı, gündeme getirdiğiniz iş adamlarıyla ilgili olarak bu arkadaşlarımızın şu
anda yürüttüğü faaliyetlere bakıldığında milletimizin varlığına, birliğine kastetmek isteyen iş adamlarıdır. Bırakalım mı
daha çok bu milletin varlığını, birliğini hedef almalarına?
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Arkadaşlar, tutanaklara geçiyor, yargı kararı yok henüz. Az önce saymış
olduğum kişilerle ilgili bir hüküm verilmedi henüz yani yargıdalar şu anda, yargılanıyorlar
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Hukuk gereğini yapacak.
HASAN BASRİ KURT (Samsun) – FETÖ’ yle ilgili…
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Arkadaşlar, FETÖ, PDY davası kapsamında yargılanıyorlar, mahkûm olmadılar.
BAŞKAN – Doğru, doğru.
Evet, teşekkür ederim arkadaşlar.
Ben sadece kayıtlara geçmesi açısından, cevap olarak değil de iki şey söyleyeceğim. İhracatın azalması elbette ki
nominal olarak bilinen bir şey ancak burada özellikle petrol fiyatlarının düşmesi ve Türkiye'nin temel pazarları olan petrol
üreticisi ülkeler yani Rusya, Irak gibi temel pazarlarının daralmasıyla alakalı, savaş koşullarıyla ve petrol fiyatlarının
düşmesiyle alakalı bir durum var, bu bir.
İkincisi de, özellikle, bu demokratik olmama yani demokrasiyle yatırım iklimi arasında bir ilişki kurdu Sayın Salıcı,
orada da bir açıklama yapayım. Son yirmi beş yılda dünyanın en çok yatırım alan ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti’ dir. Ne
kadar demokratik olduğunu da herkes biliyor.
Teşekkür ederim.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Bir cümle Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Az önce söylemiş olduğum söz yani yatırım ortamının daha iyi olması ile
demokrasi arasındaki bir bağı son yıllarda bütün ekonomistler kuruyorlar. Sadece ekonomistler kurmuyor -az önce Ali
Babacan’ ın sözlerinden aktardım- Ali Babacan da kuruyor, Mehmet Şimşek de kuruyor. Yani ekonomide bırakın sosyal
demokratları, bırakın muhalefet partisinin sözcülerini, sizin partinizin bakanları kuruyor. Dolasıyla, bu sözler, benim aynı
zamanda inandığım sözler ama aynı zamanda sizin bakanlarınızın sözleri.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİ YE CUM HURİ YETİ HÜKÜM ETİ İ LE Çİ N HALK CUM HURİ YETİ HÜKÜM ETİ ARASI NDA
YATI RI M LARI N KARŞI LI KLI TEŞVİ Kİ VE KORUNM ASI NA İ Lİ ŞKİ N ANLAŞM A VE EKİ PROTOKOLÜN
ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAİ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 29 Temmuz 2015 tarihinde Pekin’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokol” ün
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/691) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın Komisyon Raporu hakkında Karaman Milletvekili Recep Şeker, Rize
Milletvekili Osman Aşkın Bak, Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan’ ın özel
sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Cemalettin Kani Torun
Bursa
Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 29 Nisan Cuma günü saat 17.00’ ye kadar Komisyon
bürosuna iletebilirler.
Gündemin 3’ üncü maddesine geçiyoruz.
3.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 9/7 nci
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/706)
BAŞKAN – Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın
9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/706) esas numaralı Tasarı 6 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 12 Nisan 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
İlk sözü Dışişleri temsilcimize veriyorum.
Sayın Yalçın, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ ÜMİT YALÇIN – Sağ olun Sayın Başkan.
Söz konusu anlaşma 2005 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Anlaşmanın değiştirilen protokolü de 2012’te
Tahran’ da imzalanmıştır. Bu anlaşmayı Afganistan, Azerbaycan, İran, Pakistan ve ülkemiz imzalamış durumdadır, diğer
ülkelerin de imzalamasına açıktır.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi ve
korunması yoluyla bölgede özel sektörün rolünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. EİT ülkelerinin refahının artırılmasını da
hedefleyen söz konusu anlaşma ve söz konusu protokolün onaylanmasının yararlı ve uygun olacağını düşünüyoruz.
Temel esaslar itibarıyla, anlaşmaya taraf ülkelerde diğer sözleşmeye taraf olan ülkelerin yatırımcıları tarafından
gerçekleştirilecek yabancı sermayeli yatırımların ve ilgili faaliyetlerin tabi olacağı muameleler ve bunlarla ilgili koşullar
belirlenmektedir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yalçın.

Sayın Yapıcı, ekleyeceğiniz bir şey var mıydı?
EKONOMİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ MURAT YAPICI – Efendim, çok kısaca bahsetmek
istediğim husus şu: Hâlihazırda, sayın büyükelçimizin de ifade ettiği üzere, Türkiye dâhil 5 ülke imzalamıştır, diğer
ülkelerin imzasına açıktır. İran onay sürecini tamamlamıştır. Türkiye'de de malumunuz, bu aşamadayız.
Burada önemli husus, yine, yatırımların karşılıklı olarak korunmasını öngörmekte anlaşma. Kamulaştırma ve
kamulaşma hâlinde hakkaniyetli bir ödeme yapılması, yine, yatırımcılara ulusal muamele ve en çok kayrılan ülke (MFN)
kurallarının yansıtılması, transferlerine engel olunmaması gibi temel hükümleri içermektedir.
Teknik olarak söyleyeceklerim bunlar efendim.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının 1’ inci maddesini okutuyorum:
EKONOM İ K İ ŞBİ RLİ Ğİ TEŞKİ LATI ÜYE DEVLETLERİ ARASI NDA YATI RI M LARI N TEŞVİ Kİ VE
KORUNM ASI NA İ Lİ ŞKİ N ANLAŞM A İ LE EKONOM İK İ ŞBİ RLİ Ğİ TEŞKİ LATI ÜYE DEVLETLERİ
ARASI NDA YATI RI M LARI N TEŞVİ Kİ VE KORUNM ASI NA İ Lİ ŞKİ N ANLAŞM ANI N 9/7 NCİ M ADDESİ Nİ N
DEĞİ ŞTİ Rİ LM ESİ NE İ Lİ ŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAİ R
KANUN TASARI SI
M ADDE 1- (1) 7 Temmuz 2005 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Arılaşma" ile "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında
Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 9/7'nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol” ün
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
M ADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/706) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın Komisyon Raporu hakkında Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt,
Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Karaman Milletvekili Recep Şeker ve Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ nın
özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Cemalettin Kani Torun
Bursa
Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 29 Nisan Cuma günü saat 17.00’ ye kadar Komisyon
bürosuna iletebilirler.
Ben, bu aşamada Ekonomi Bakanlığı temsilcilerine teşekkür ediyorum.
Gündemin 4’ üncü maddesine geçiyoruz.
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni
Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/455)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İran
Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı.
(1/455) esas numaralı Tasarı 3 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 29 Aralık 2015
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
İlk sözü Dışişleri Bakanlığı temsilcimize veriyorum.
Sayın Yalçın, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ ÜMİT YALÇIN – Sağ olun Sayın Başkan.
Söz konusu mutabakat zaptı 2010’ da İstanbul’da imzalanmıştır. İran tarafında mutabakat zabıtlarının yasama
organınca onaylanması uygulaması olmadığı için, söz konusu anlaşma bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra yürürlüğe
girecektir.

Bu mutabakat zaptıyla iki ülke arasında yolcu, eşya ve araç trafiğinde kullanılacak güzergâh sayısını artırmak
amaçlanmıştır. Ulaştırmanın kolaylaştırılması ve bu suretle iki ülkenin refah düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlanması
hedeflenmiştir ve Türkiye-İran hududunda Dilucu-Maku ve Kapıköy-Razi kara hudut kapılarının açılmasına yönelik
imzalanan bu anlaşmadan zaten bir yıl sonra da söz konusu kapıların uygulanması ve ortak kullanımına ilişkin mutabakat
zabıtları imzalanmıştır.
Daha ileride, vakit kazanmak için ben 5’inci ve 6’ ncı gündem maddelerinin de bununla bağlantılı olduğunu
düşündüğüm için… Bu imzalanan anlaşmaların bir maddesiyle ilgili değişiklik önerisi getirilmişti İran’ da çünkü orada
Dünya Ticaret Örgütüyle ilgili bir atıf vardı, İran da üye olmadığı için, 5’ inci ve 6’ ncıda görüşeceğimiz zabıtlarda da
onların, o atıfların değiştirilmesi önerilmekteydi. Hepsine birden eğer mutabakatınızı verirseniz, bunların yararlı olacağını
düşünüyoruz.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai Uçarmak, buyurun.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK – Teşekkür ediyorum
Sayın Başkan.
Efendim, bu anlaşma kapsamında, ifade edildiği gibi, iki kapı var. Kapıköy-Razi Kapısı çalışıyor aslında ama
yeniden yapılacak ve tır geçişlerine açılacak. Haziran ayında temel atılması bekleniyor.
Dilucu-Maku’ da ise daha önce “Boralan” diye bir mevkide sadece yolcu geçişlerine ilişkin bir gümrük idaresi vardı
ama bu hem güvenlik hem de başka nedenlerle yani talep olmaması nedeniyle 90’ lı yıllarda kapandı; hukuken açık aslında
ama fiilen kapalı.
Aslında İranlılar da buraya çok istekli mi, onu henüz keşfedebilmiş değiliz çünkü Dilucu Kapısı’ nı üçlü kullanmak
gibi bir şey de olmuştu yani bir tarafı Azerbaycan’ a Nahçivan’ a açılacak, öbür tarafı, aynı kapıdan… Fakat bu tek uygulama
olacağı için o maalesef hayata geçirilemedi. Bunun üzerinde çalışılıyor, karşılıklı görüşmeler devam ediyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz almak isteyen…
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Uçarmak, bu kapılardaki genişletme çalışmasının ya da tır geçişine uygun
hâle getirilmesinin ya da aktif olmayan kapının aktif hâle getirilmesinin, özellikle, en son süreçte İran’ a olan uluslararası
ambargoların kaldırılmasıyla bir şeyi var mı? Bir uyum teşkil etmesi açısından mı yapılıyor, yoksa daha önceden planlanmış
ve yapılan şeyler miydi?
İkincisi: Son birkaç yıl içinde Türkiye ile İran arasındaki mal, hizmet geçişi ve şahısların geçişi açısından, ciddi bir,
gözle görülür bir artış var mı?
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK – Şöyle efendim: İran ile
bizim, Hakkâri’ de yani Yüksekova’ dan Esendere bu zamana kadar çalışan, hem tır geçişleri dâhil yani ticari eşyanın ithal ve
ihraç edilebildiği kapı… Kapıköy, eskiden sadece demir yolu kapısı olarak kullanılır, yolcu için kullanır iken şimdi, daha
sonra küçük araçlar için kara yolu geçişlerine de açıldı ama tır geçişine yollar uygun olmadığı için bunun üzerinde hep
çalışıldı. Benim bildiğim dönem içinde -ben meslekte yirmi dokuzuncu yılımı çalışıyorum- hep gündemde bu fakat zaman
zaman, tabii, yükseliyor yani “ Hadi yapalım.” deniyor, bazen de ülkelerdeki, herhâlde, atmosferden dolayı geri kalmış
oluyor. Ama anlaşmanın tarihine de bakacak olursanız bu son şeyle alakası yok yani o daha önceden planlanmış bir şey.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Bak…
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Geçtiğimiz dönem Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı olarak bu kapılarla ilgili
çalışmaları takip ettik. Sayın Müsteşar Yardımcısının da ifade ettiği gibi, bu, özellikle Kapıköy-Razi geçişi, tır geçişinin de
içinde düzenlenmesi için taraflar görüşüyordu. Bunun bir kısmının yapılmasıyla ilgili, özellikle burada tabii Van geçişindeki
feribotların da devreye girecek olması bu kapıdan yapılacak olan taşımalar için önem arz ediyor. Bizim açımızdan da transit
geçiş, özellikle Kazakistan’ a, Kırgızistan’ a, Türki Cumhuriyetlere geçişin İran transiti çok önemli.
Artı, P5+1 anlaşmasından sonra yani İran Nükleer Anlaşması’ nın yürürlüğe girmesinden sonra Batı’ nın çok yoğun
bir ilgisi var ve transit açısından da ülkemiz önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla, kapıların sayısının artırılması bu açıdan
önemli.
Bu anlaşmaların bir an önce onaylanması bizim açımızdan faydalı çünkü daha önce, özellikle Doğu Karadeniz
Bölgesi limanları için söyleyebilirim -tabii başta Trabzon Limanı olmak üzere- o bölgedeki limanlar İran-Irak Savaşı
esnasındaki transit taşımalar için çok önemli bir rol oynadılar. Kapı sayısının veya hareketin artırılması açısından bunların
önemli olduğunu düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bu, zaten daha önceki dönemlerden kadük olmuş bir anlaşma.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının 1’ inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİ YE CUM HURİ YETİ HÜKÜM ETİ İ LE İ RAN İ SLAM CUM HURİ YETİ HÜKÜM ETİ ARASI NDA
TÜRKİ YE-İ RAN HUDUDUNDA YENİ KARA HUDUT KAPI LARI NI N AÇI LM ASI NA DAİ R M UTABAKAT
ZAPTI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAİ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 16/9/2010 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat
Zaptı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/455) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Adana
Milletvekili Talip Küçükcan, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti’ nin özel
sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Cemalettin Kani Torun
Bursa
Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 29 Nisan Cuma günü saat 17.00’ ye kadar Komisyon
bürosuna iletebilirler.
Gündemin 5’ inci maddesine geçiyoruz.
5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 14 Şubat 2011 Tarihli
Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapan Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/570)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 14 Şubat
2011 Tarihli Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapan
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
(1/570) esas numaralı Tasarı 3 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 28 Ocak 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Yalçın…
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ ÜMİT YALÇIN – Sayın Başkan, benim
ekleyeceğim bir şey yok, demin 5 ile 6’ yı izah ettim.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Sayın Uçarmak…
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK – Yok efendim.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Söz almak isteyen Komisyon üyemiz yok.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİ YE CUM HURİ YETİ HÜKÜM ETİ İ LE İ RAN İ SLAM CUM HURİ YETİ HÜKÜM ETİ ARASI NDA
İ M ZALANAN 14 ŞUBAT 2011 TARİ HLİ KAPI KÖY VE RAZİ KARA HUDUT KAPI LARI NI N ORTAK
KULLANI M I NA DAİ R M UTABAKAT ZAPTI NDA DEĞİ Şİ KLİ K YAPAN PROTOKOLÜN ONAYLANM ASI NI N
UYGUN BULUNDUĞU HAKKI NDA KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 9 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da İmzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 14 Şubat 2011 Tarihli Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak
Kullanımına Dair Mutabakat Zaptı'nda Değişiklik Yapan Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/570) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın Komisyon Raporu hakkında Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Hatay
Milletvekili Fevzi Şanverdi, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Karaman Milletvekili Recep Şeker’ in özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Cemalettin Kani Torun
Bursa
Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 29 Nisan Cuma günü saat 17.00’ ye kadar Komisyon
bürosuna iletebilirler.
Gündemin 6’ ncı maddesine geçiyoruz.
6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 22 Mart 2010 Tarihli
Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapan Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/571)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 22 Mart 2010
Tarihli Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapan Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
(1/571) esas numaralı Tasarı 3 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 28 Ocak 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben sözü Sayın Yalçın’ a veriyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ ÜMİT YALÇIN – Buna da ekleyecek bir
şeyim yok Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Sayın Uçarmak…
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK – Yok efendim.
BAŞKAN – Söz almak isteyen üyemiz…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Ufak bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – “ Ortak kullanım” tam olarak nedir? Yani birincisi: “ Türkiye ile İran’ ın bir sınır
kapısının ortak kullanımı” tam olarak nedir?
İkincisi: Böyle bir ortak kullanım bizim başka bir sınırımızda, başka bir ülkeyle var mı? Mesela Bulgaristan’ la,
Yunanistan’la… Yani oralarda ciddi yığılmalar oluyor çünkü. Anladığım kadarıyla ortak kullanım hızlandırmak için gerekli.
Oralarda var mı? Durum nedir?
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK – Şu anda Gürcistan’ la
uyguluyoruz efendim. Yalnız, tabii, düşünüldüğü şekliyle uygulanıyor mu? Hani, tam, yapısal olarak bir şey düşünülmüştü,
tek bir kapı, birbirinin bütün verilerine… Yani o tarafta işlem gördüyse bu taraf kabul etsin gibi… Şu anda veri transferi
şeklinde yani anlık veri transferiyle karşılıklı, yani bir nevi ortak kullanım Gürcistan’ la uygulanıyor ama İran’ la henüz
başlayamadı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Peki, işlemleri hızlandırıyor mu bu?
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK – Tabii ki. Çünkü zaman
zaman, gelecek aracı önceden, kendisi görmüş oluyor ve dolayısıyla bu “ risk analizi” dediğimiz yani araçları, firmaları,
kişileri dikkate alarak, muayene edecekse onu daha önceden belirleyip öbürlerinin işlemlerini öncelikli tamamlamasına
fırsat veriyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının 1’ inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİ YE CUM HURİ YETİ HÜKÜM ETİ İ LE İ RAN İ SLAM CUM HURİ YETİ HÜKÜM ETİ ARASI NDA
İ M ZALANAN 22 M ART 2010 TARİ HLİ ESENDERE VE SERO KARA HUDUT KAPI LARI NI N ORTAK
KULLANI M I NA DAİ R ANLAŞM ADA DEĞİ Şİ KLİK YAPAN PROTOKOLÜN ONAYLANM ASI NI N UYGUN
BULUNDUĞU HAKKI NDA KANUN TASARI SI
MADDE l- (1) 9 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 22 Mart 2010 Tarihli Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak
Kullanımına Dair Anlaşma'da Değişiklik Yapan Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/571) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın Komisyon Raporu hakkında Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti,
Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Adana Milletvekili Talip Küçükcan ve Karaman Milletvekili Recep Şeker’ in
özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Cemalettin Kani Torun
Bursa
Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 29 Nisan Cuma günü saat 17.00’ ye kadar Komisyon
bürosuna iletebilirler.
Gündemin 7’ nci maddesine geçiyoruz.
7.- Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında
Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/684)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi
Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı.
(1/684) esas numaralı Tasarı 24 Şubat 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 10 Mart 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben sözü önce Dışişleri Bakanlığı Temsilcimiz Sayın Yalçın’ a veriyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ ÜMİT YALÇIN – Sağ olun Sayın Başkan.
Söz konusu mutabakat zaptı 15 Ocak 2015’ te Ankara’ da imzalanmıştır. Azerbaycan tarafından söz konusu zabıt
yürürlüğe girmiştir, onaylanmıştır, iç prosedürü tamamlanmıştır.
Kurulacak ortak komite bünyesinde kurumsallaşmış çalışma grupları dâhilinde iş birliği faaliyetleri gerçekleşecektir.
Böylece gümrük konularında Türkiye-Azerbaycan arasındaki iş birliğini koordine etmek ve teşvik etmek amaçlanmaktadır.
Ayrıca bu konuda kurulacak iki komite ile çalışma grupları da ihdas edilecek ve gümrük işlemlerinde daha etkin ve verimli
olunması planlanmaktadır.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Uçarmak…
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK – İlave edecek bir şey
yok efendim.
BAŞKAN – Söz almak isteyen üyemiz yok.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİ YE CUM HURİ YETİ GÜM RÜK VE Tİ CARET BAKANLI ĞI İ LE AZERBAYCAN CUM HURİ YETİ
DEVLET GÜM RÜK İ DARESİ ARASI NDA GÜM RÜK ALANI NDA ORTAK KOM İ TE KURULM ASI NA
İ Lİ ŞKİ N M UTABAKAT ZAPTI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAİ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 15 Ocak 2015 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat
Zaptı’ nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/684) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın Komisyon Raporu hakkında Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, İstanbul
Milletvekili Azmi Ekinci, Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti ve Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ nın
özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.

Cemalettin Kani Torun
Bursa
Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 29 Nisan Cuma günü saat 17.00’ ye kadar büroya
iletebilirler.
Gündemin 8’ inci maddesine geçiyoruz.
8.- Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/712)
BAŞKAN – Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/712) esas numaralı Tasarı 5 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 19 Nisan 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben sözü Dışişleri Bakanlığı Temsilcimiz Sayın Yalçın’ a veriyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ ÜMİT YALÇIN – Dünya Gümrük Örgütü
İstanbul Sözleşmesi İdari Komitesi 2002’de, 2008’ de, 2013’ te yaptığı toplantılarda bu ATA Karnesi modelinde yapılan
değişikliklerin ulusal mevzuata aktarılmasını kararlaştırmıştır. Gümrük İşbirliği Konseyinin 26 Haziran 1990 tarihinde
İstanbul’da yapılan oturumunda imzaya açılan ve 1993 yılında yürürlüğe giren Geçici İthalat Sözleşmesi, Bakanlar Kurulu
kararıyla zamanında, 2004’ te onaylanmıştır. Bununla birlikte, anılan sözleşmenin kanunlaşması için TBMM’ ye sevki ile
onaylanmasına ilişkin geçen süreçte Dünya Gümrük Örgütü, demin de söylediğim 3 ayrı tarihteki belgelerin ulusal
mevzuata uyumlaştırılmasını kararlaştırmıştır.
Bu değişiklik önerilerinin, bizim gümrük işlemlerinin basitleştirilmesindeki olumlu katkıları göz önünde
bulundurularak bunların ulusal mevzuata aktarılması önem arz etmektedir. O bakımdan, bu belgelerdeki değişikliklerin
ulusal mevzuata uygunluğunun onaylanması yararlı olacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yalçın.
Sayın Uçarmak…
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK – Ben bir iki şey ilave
edeyim efendim.
Bu sözleşmenin kapsamının, sergi, fuar ve toplantı ve benzeri etkinliklerde getirilen eşyalar yani daha çabuk girip
çıkması gereken eşyalar; ses veya TV yayın ya da basım malzemeleri, sinematografik malzeme, konteynerler, paletler,
birden çok kullanılan şeyler yani daha hızlı girip çıkması gereken, mesela “ insani yardım malzemeleri” dediğimiz yani
kurtarma ekiplerinin beraberinde getirdikleri, yolcu beraberi ve zatî eşya ve pedagojik malzeme gibi, listeleri belli. Zaman
zaman değişiklikler olabiliyor bu listelerde. O, bunun sonucu ortaya çıkmış bir durum efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Soru sormak isteyen var mı?
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’ inci maddeyi okutuyorum:
GEÇİ Cİ İ THALAT SÖZLEŞM ESİ NDE YAPI LAN DEĞİ Şİ KLİ KLERE İ Lİ ŞKİ N BELGELERİ N
ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAİ R KANUN TASARI SI
M ADDE 1- (1) "Geçici İ thalat Sözleşmesi (İ stanbul Sözleşmesi)”nde 11-12 M art 2002, 3-4 M art 2008 ve 25-26
M art 2013 tarihlerinde yapılan değişikliklere ilişkin belgelerin onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
M ADDE 2- (1) 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Geçici İ thalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Geçici İthalat Sözleşmesinin eklerinde yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
M ADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
M ADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına

(1/712) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın Komisyon Raporu hakkında Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Rize
Milletvekili Osman Aşkın Bak, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve İstanbul Milletvekili Serap Yaşar’ ın özel sözcüler
olarak atanmasını teklif ederim.
Cemalettin Kani Torun
Bursa
Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 29 Nisan Cuma günü saat 17.00’ ye kadar muhalefet
şerhlerini Komisyon bürosuna iletebilirler.
Ben, bu aşamada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerimize teşekkür ediyorum.
Gündemin 9’ uncu maddesine geçiyoruz.
9.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji
ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/606)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında
Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı.
(1/606) esas numaralı Tasarı 23 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 10 Şubat 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben sözü ilk önce Dışişleri Bakanlığı Temsilcimiz Sayın Yalçın’ a veriyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ ÜMİT YALÇIN – Sağ olun Sayın Başkan.
Söz konusu mutabakat zaptı 2009’ da Bağdat’ ta imzalandı ve Irak’ ta da onay süreci devam ediyor.
Bu zabıtla, bizim, Irak’ la birçok alandaki ilişkilerimizi bu alanda da ilerletme amacı güdülmüş ve meteoroloji,
meteorolojik araştırmalar alanındaki iş birliğini artırmak, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, hava tahmini ve sayısal
hava tahmin modelleri konusunda karşılıklı deneyim paylaşılması, ortak bilimsel araştırma, programların yürütülmesi,
meteoroloji alanında teknolojik değişiklikler yapılması, eğitim programları, toplantı ve konferanslar düzenlenmesi
hedeflenmiş. Bu bakımdan, böyle bir iş birliğinin daha ileriye götürülmesi açısından zaptın onaylanmasının yararlı olacağı
değerlendirilmektedir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yalçın.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat Kadıoğlu, buyurun.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEDAT KADIOĞLU – Teşekkürler Sayın
Başkanım.
Dışişleri Bakanlığımızın yetkilisinin söylediği gibi, Irak’ la dostane ilişkiler çerçevesinde bu meteorolojik alanda
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii, ülke olarak meteorolojik alanda gerçekten çok güzel bir noktaya geldik. Özellikle hava
tahminleri konusunda, modellemeler konusunda çok iyi bir noktadayız. Bu deneyimlerimizi komşu ülkelerimizle paylaşmak
istiyoruz. Bu manada bu protokolün yürürlüğe girmesinden sonra, başta eğitimler olmak üzere, bu tür çalışmaları, bu
deneyimlerimizi, biz, Iraklı dostlarımızla paylaşmak isteriz.
Arz ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz almak isteyen üyemiz var mı?
Sayın Salıcı, buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Efendim, meteoroloji konusunda NASA’ dan daha iyi olduğumuz konusunda bir
açıklaması vardı Sayın Bakanın.
HASAN BASRİ KURT (Samsun) – Olabilir canım.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Bir müsaade edin ya. Allah Allah! Ya, zaten bir muhalefet üyesi var.
Olabildiğince kibar, nazik bir şekilde anlatıyoruz.
BAŞKAN – Gözümüz gibi bakıyoruz.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Bakmayın, gözünüz gibi filan bakmayın, benim hakkıma saygı duyun yeter, ben
başka bir şey istemiyorum.
Evet efendim, anladınız siz meseleyi.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEDAT KADIOĞLU – Şunu ben söyleyeyim
efendim: Gerçekten “ meteorolojik konuda NASA’ dan iyiyiz.” o anlamda benim bir yorum yapma şansım yok ama eskiyle
karşılaştırdığımız zaman çok iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü eskiden hava tahminleri konusunda bizim
tahmin oranlarımız çok düşüktü; şimdi, hem denizlerde hem havayla ilgili olarak, yeni modellemelerle ilgili olarak çeşitli
çalışmalarımız var. Bu konuda çok iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama bir karşılaştırma…

OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – NASA hava tahmini yapmıyormuş, onlar da öyle bir açıklama yapmışlar.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEDAT KADIOĞLU – Karşılaştırma
konusunda o şeyi söyleme yetkisinde değilim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİ YE CUM HURİ YETİ ÇEVRE VE ORM AN BAKANLI ĞI İ LE I RAK CUM HURİ YETİ ULAŞTI RM A
BAKANLI ĞI ARASI NDA M ETEOROLOJİ VE M ETEOROLOJİ K ARAŞTI RM ALAR ALANLARI NDA
M UTABAKAT ZAPTI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAİ R KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile
Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptı” nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/606) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın Komisyon Raporu hakkında Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı,
Karaman Milletvekili Recep Şeker, Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti ve Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt’un
özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Cemalettin Kani Torun
Bursa
Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 29 Nisan 2016 Cuma günü saat 17.00’ ye kadar
Komisyon bürosuna iletebilirler.
Gündemin 10’ uncu ve son maddesine geçiyoruz.
10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Meteoroloji ve Hidroloji Alanında İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/696)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Meteoroloji ve Hidroloji Alanında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/696) esas numaralı Tasarı 17 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 31 Mart 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben sözü Dışişleri Temsilcimiz Sayın Yalçın’ a veriyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ ÜMİT YALÇIN – Sağ olun Sayın Başkan.
Söz konusu anlaşma 1 Nisan 2015’ te Bükreş’ te imzalanmış. Romanya’ da onay süreci devam ediyor.
Balkan ülkeleri arasında en fazla Türk yatırımı Romanya’ da bulunuyor ve hem stratejik ortak hem müttefik olarak
ilişkilerimizi Romanya’ yla çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu imzalanan anlaşmayla da bu alanda, meteoroloji alanında,
hidroloji teknolojilerinin değişimi alanında ve meteorolojik ve hidrolojik uygulamaların araştırılması, bilimsel, teknik bilgi,
belge değişimi yapılması alanında bir iş birliği öngörülmüş durumda. Bu bakımdan, bu anlaşmanın da onaylanmasının
yararlı olacağına inanıyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Kadıoğlu…
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEDAT KADIOĞLU – Teşekkürler Sayın
Başkanım.
Tabii, Romanya ülkemiz açısından önemli. Zira, Romanya bizden önce Avrupa Birliğine üye olmuş bir ülke, biz bir
aday ülkesiyiz. Bu konuda Avrupa Birliği sürecinde de çeşitli çalışmalarımız yürütülmekte. Aynı zamanda, çeşitli projelerle
taşkın korumaya yönelik olarak çalışmalar yine yapılmakta. Biraz önce Dışişleri Bakanlığımız yetkilisinin de söylediği gibi,
ortak yapmış olduğumuz bazı çalışmalar var, özellikle barajlar konusunda çeşitli firmalarımız birlikte çalışıyorlar hem
Türkiye'de hem Romanya’ da. Ayrıca meteorolojik çalışmalar çerçevesinde bizim onlardan alacağımız bazı hususlar var,
bizim kendilerine vereceğimiz hususlar var.
En önemli noktalardan biri, iki ülke kıyıdaş ülke, özellikle Karadeniz’ in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş)
Sözleşmesi çerçevesinde de bu erken uyarı sistemleri konusunda birlikte çalışmanın çok doğru olduğuna biz inanıyoruz.
İnşallah bu protokol yürürlüğe girdiği zaman bu çalışmaları biz birlikte yapmayı düşünüyoruz.

Arz ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz almak isteyen üyemiz yok.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’ inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİ YE CUM HURİ YETİ HÜKÜM ETİ İ LE ROM ANYA HÜKÜM ETİ ARASI NDA M ETEOROLOJİ VE
Hİ DROLOJİ ALANI NDA İ ŞBİ RLİ Ğİ ANLAŞM ASI NI N ONAYLANM ASI NI N UYGUN BULUNDUĞUNA DAİ R
KANUN TASARI SI
MADDE 1- (1) 1 Nisan 2015 tarihinde Bükreş'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti
Arasında Meteoroloji ve Hidroloji Alanında İşbirliği Anlaşması” nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/696) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın Komisyon Raporu hakkında Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Rize
Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Karaman Milletvekili Recep Şeker’ in özel
sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Cemalettin Kani Torun
Bursa
Dışişleri Komisyonu Başkan
Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 29 Nisan Cuma günü saat 17.00’ ye kadar muhalefet
şerhlerini Komisyon bürosuna iletebilirler.
Değerli katılımcılar, sizler tarafından gündeme getirilecek ilave bir husus yok ise Dışişleri Komisyonunun 26’ncı
Yasama Dönemi Birinci Yasama Yılı 27’ nci Toplantısını kapatıyorum.
Komisyon üyelerimize ve Hükûmet temsilcilerine teşekkür ediyorum.
İyi günler diliyorum.
Kapanma Saati: 12.19

