TÜRKİ YE BÜYÜK M İ LLET M ECLİ Sİ
DI Şİ ŞLERİ KOM İ SYONU
T U T A N A K D E R G İ Sİ
28’inci Toplantı
4 M ayıs 2016 Çarşamba

(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.- Vergi Konularında Karşılıklı idari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/701)
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/630)
3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/631)
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/633)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım
Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/635)
6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ormancılık
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/703)
7.- Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma ve Ortadan
Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/471)
8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna. Dair
Kanun Tasarısı (1/589)
9.- Balinacılığın Düzenlenmesine ilişkin Uluslararası Sözleşme ile Sözleşmeye Ait
Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/593)
10.- Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/647)
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4 Mayıs 2016 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.05
BAŞKAN: Taha ÖZHAN (Malatya)
BAŞKAN VEKİLİ: Cemalettin Kani TORUN (Bursa)
SÖZCÜ: Sena Nur ÇELİK (Antalya)
KÂTİP: Hasan Basri KURT (Samsun)
----- 0 ----BAŞKAN – Toplant ı yet er sayım ız vardır.
Dışiş ler i Kom isyonunun 26’ncı Yasama Dönem i Birinci Yasama Yılı 28’inci
toplant ısını açıyorum.
Tüm kıymetli millet vekillerim ize, basın m ensuplar ına, Hükûm et temsilciler ine
hoş geldiniz diyor um.
Bugün 10 tane uluslararası anlaşmayı görüşeceğiz.
İlk sır ada, ve rgi konular ıyla ilgili İdar i Yardımlaşma Sözleşmesi var .
2’nci sırada, Nijer ’le im zalanan ormancıl ık alanında bir işbir liği anlaşması var,
ardından yine Tunus’la, Yunanistan’la, Irak’la, Romanya’yla imzalanan ormancıl ık
alanında iş birliği anlaşmalar ı var.
Gündemin 7’nci sır asında, Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenm emiş Balıkçıl ığ ı
Önleme, Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbir ler ine Dair
Anlaşma bulunmakta , hemen ardından yine Tunus’la im zalanan balıkçılık ve su
ürünleri alanında bir protokol var.
9’uncu sırada, Balinacılığ ın Düzenlenmesine İlişkin Uluslarar ası Sözleşme ile
Sözleşmeye Ait Prot okole Kat ılmam ızın U ygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı var.
Gündemin

son

sır asında,

Çif tçilik

Amaçlar ıyla

Beslenen

Hayvanlar ın

Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi var.
Kıymet li basın mensuplar ına be n bu aşamada teşekkür ediyorum ve Hükûmet
temsilcisi arkadaşım ız da burada Gelir İdaresinden.
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Stenograf :

Gündemin 1’inci maddesine hızla geçiyor um.

II.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) Kanun Tasarı ve Teklifleri
1.- Vergi Konularında Karşılıklı idari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/701)
BAŞKAN - Vergi Konular ında Karşılık lı İdari Yardım laşma Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı.
(1/701) esas numaralı Tasar ı, 5 Nisan 2016’da Meclise, 12 Nisan 2016’da da
Komisyonum uza havale edilm iştir.
Ben, Sayın Büyükelçi, Müst eşar Yardımcım ıza sözü vermek istiyorum.
Buyurun Ali Kemal Bey.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Komisyonum uzun

değerli

üyeleri;

kişi,

sermaye,

mal

ve

hizmet ler in

uluslararası dolaşım ı tur izm, ticaret, yat ır ım ve rekabet alanlar ında çok sayıda
f aydalı gelişmelere vesile olmuşsa da ver gi kayıp ve kaçağ ının artması gi bi sonuçlar ı
da ber aber inde getirmiştir. Bu gibi olumsuz sonuçlar ın önüne geçilebilmesi ve
mükellef haklar ını da gözetmek suretiyle her çeşit idar i yardımlaşma yönt eminin
gelişt irilmesi amacıyla devlet ler arası eşgüdüm çabalar ına iht iyaç duyulmuşt ur.
Bunun sonucunda, çok taraf lı bir sözleşme olan ve Ekonomik İşbirliği ve Kalk ınma
Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyinin öncülüğünde hazır lanıp birçok ülke taraf ından
im zalanan,

Vergi

Konular ında

Karşılıklı

İdari

Yardımlaşma

Sözleşmesi’nin

akdedilmesi yoluna gidilm iştir.
Vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele et mek için sözleşmeye taraf ülkeler
arasında öngörülen kapsamlı iş birliği yöntemler i arasında bilgi değişimi, eş zamanlı
vergi incelemeler i, yurt dışı vergi incelemeler i, tahsilatta yardımlaşma ve tebligat
konular ı yer almaktadır.
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Bunun da ötesinde, idari yar dım laşma tar af ülkelerin mukim ve vatandaşlar ıyla
sınır lı tutulmam ış, üçüncü ülke mukim ve vatandaşlar ı da sözleşmenin kapsam ına
alınm ışt ır.
Ülkemiz, bu sözleşmeye taraf olurken koyduğu çekincelerle sözleşmeni n
Türkiye açısından kapsayacağ ı vergiler i gelir, kurumlar ve katma değer vergileriyle
sınır lı tutmuşt ur.
Ayr ıca, bu sözleşme ülkemiz açısından yürürlüğe girdiği tar ihten önce doğan
vergi alacaklar ına uygulanmayacakt ır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Sayın Bozbıyık, ekleye ceğiniz bir şey varsa kısaca alalım.
Buyurun.
GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDI MCISI YI LDIRI M BOZBIYI K – Sayın Başkan,
değerli Kom isyon üyeler imiz; hepinizi şu aşamada selamlıyor um sayg ıyla.
Sayın Başkanım, Maliye Bakanım ız Sayın Mehmet Şimşek tarafından 3 Kasım
2011 tarihinde im zalanm ış olan bir sözleşmedir. Sayın Müsteşar ım detaylı bilgi ver di,
onlara ilaveten söyleyebileceğim sadece, 94 ülkenin im zaladığı, hâlihazırda 75 ülke
taraf ından onaylanm a işleminin tamamlandığ ı bir anlaş madır.
Biz ülke olar ak çekincelerimizi koyduk. Kapsam çok geniş olmakla birlikte, iş
bir liği kapsam ı vergi türler i itibar ıyla, biz yalnızca gelir ve kurumlar vergisi ve katma
değer vergiler iyle sınır lı tutmuşt uk; getireceği ek maliyetlerle, uygulamayı da gör me
adına böyle bir çekince koymuştuk.
Onun dışında, bunun devam ı mahiyetinde olan birkaç tane bizimle ilgili
anlaşmanın da im zalanması gerekmektedir. Bu anlamda bizim için bir çerçeve
anlaşması olması hasebiyle önem ar z et mektedir.
Ar z eder im ef endim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Söz almak isteyen, soru sormak isteyen…

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Dışişleri
Tarih : 4/5/2016

Saat :

Kayıt: Dışişleri

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 6

Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde
çekince koyduğumuz konular var bunlar ın dışında kalanlarla ilgili.
Buralara biz neden çe kince koyduk yani bizim ülke çıkarlar ım ızı ne açıdan
etkiliyor da çekince koyduk?
BAŞKAN – Buyurun.
GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDI MCISI YILDIRI M BOZBIYIK – Sayın Vekilim,
anlaşma, tamamen bütün vergiyi… Addedilen, düşünülen alacaklar ile Sosyal
Güvenlik

Kurumu

alacaklar ını

da

yani

daha

doğrusu

sosyal

güvenlik

primi

mahiyetindeki alacaklar ı da kapsamakta; çok geniş bir konsept . Ülkelerin birbirleriyle
idar i anlaşma yapmak suretiyle, tahsilat olmak üzere, özellikle tahsilat konusunda
bilgi değişimine olanak sağla yan bir anlaşma çerçevesi. Takdir eder siniz ki bu t ür
konularda ülkeler kendi çık arlar ını öncelikle bir gözetiyor lar. Uygulama alanında tam
olar ak da oturmuş bir düzen yok şu an bununla ilgili ve nasıl bir şey getireceğini de
çok öngöremiyoruz. O anlamda sadece, uluslararası mahiyette başat olan gelir,
kurumlar ve katma değer vergisini şimdilik ilk etapta biz uygulama kapsam ına aldık.
Diğer konulara da bakacağız ve ülkemiz çıkarlar ını göz önüne alarak diğer alacak
türler i de eklenebilir zam an içerisinde.
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İ stanbul) – Yani bir inceleme dönemi
mi var?
GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDI MCI SI YI LDIRI M BOZBI YIK – Ef endim?
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Yani inceleme süresi mi
var ?
GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDI MCISI YILDIRI M BOZBIYIK – Sayın Vekilim,
biz kurum olarak diğer ülkelerin tutumlar ını görme adına böyle bir tavır tak ındık yeni
bir konu çünkü. Çok şey ve zaman zam an
yani

bilgi

talebi

kapsam ına

ne

böyle ülkeler i şeye alabilecek durumda

geleceği

konusunda

pratik

uygulamasını

göremediğimiz için genel kabul görmüş olan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi
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gibi bütün ülkeler için ortam önem ar z eden konular ı şimdilik kapsama dâhil ettik,
zam an içer isinde iht iyaca göre, olayın m ahiyetindeki değişikliğine göre kapsam ı her
zam an geniş letme şansım ız var.
Bir denemeden ziyade …
EKMELEDDİN

MEHMET

İHSANOĞLU

(İstanbul)

–

Yani

şimdi

dar

mı

tutuyoruz?
GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDI MCI SI YILDIRI M BOZBIYI K – Evet ef endim,
uygulamayı bir görme adına başat, kabul görmüş, ana vergiler üzerinde anlaş alım
diye düşündük.
Evet, prat ikte de –arkadaşlar ım uyar ıyor lar beni - daha çok bu üç vergi türü
üzerinde yoğunlaşm ış durumda ve hem de uygulamayı da bir görmüş olacağ ız; ona
göre, diğer alacak türleri itibar ıyla her zaman genişletme şansına sahibiz ef endi m.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Tasar ının tümü üzerin de görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine

geçilm esini

oylar ınıza

sunuyorum:

Kabul

edenler…

Kabul

etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
VERGİ KONULARI NDA KARŞILIKLI İD ARİ YARDI MLAŞMA SÖZLEŞMESİNİ N
ONAYLANMASINI N UYGUN BULUNDUĞ UNA DAİ R KANUN TASARISI
M A D DE 1-( 1) T ür k i ye Cumhur i yet i adı na 3 K ası m 2011 tar i hi nde Cannes’ te i mzal anan
“ V er gi K onul ar ı nda K arşı l ı k l ı İ dar i Y ardı ml aşma Sözl eşmesi ” ni n çeki nce beyanl arl a bi r l i k te
onayl anması uygun bul unmuşt ur .

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddesini okutuyorum:
M A D DE 2- ( 1) B u K anun yayı mı t ari hi nde yür ür l üğe gi rer .

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddes ini okutuyorum:
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M A D DE 3- ( 1) B u K anun hük üml er i ni B akanl ar K ur ul u yür üt ür .

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tasar ının

şimdi

de

tümünü

oylar ınıza

sunuyorum:

Kabul

edenler…

Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/701) es as numaralı Kanun Tasar ısı’nın K omisyon Raporu hakkında ,
Karaman Millet vekili Recep Şeker, Aksaray Millet vekili Mustaf a Serdengeçti, Adana
Millet vekili Talip Küçükcan ve Hat ay Millet vekili Fevzi Şanverdi’nin özel sözcüler
olar ak atanmasını teklif ederim.

T aha Özhan
M al at y a
D ı şi şl er i K omi sy onu B aşk anı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Önerge kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna m uhalef et şerhi koymak isteyen millet vekilimiz olursa,
lütf en 6 Mayıs 2016 Cuma günü saat 17. 00 ’ye kadar bizlere iletiversinler.
Ben bu aşam ada Sayın Bozbıyık ’a ve Gelir İdaresindeki arkadaşlar ım ıza
teşekkür ediyorum.
Gündemin 2’nci maddesine geçiyorum.

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/630)
BAŞKAN – Türkiye Cumhur iyet i Hük ümeti ile Nijer Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında

Ormancılık

Alan ında

İşbir liğ i

Anlaşmasının

Onaylanmasının

Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı.
(1/630) esas numaralı Tasar ı, 23 Aralık 2015 tar ihinde Meclise sunulmuş, 16
Şubat 2016’da da Komisyonumuza havale edilmişt ir.
Ben yine sözü Sayın Büyükelçiye, Sayın Aydın’a vereceğim. Yalnız bu 7’nci
maddeye kadar yani önümüzdeki 5 madde de tamamen aynı. Dolayısıyla kısa bir özet
alıp diğerler inde tekrara girmemeyi tercih ederseniz sevinir iz.
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Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N – Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Nijer Cu mhur iyet i Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği
Anlaşması 8 Ocak 2013 tarihinde Niamey’de im zalanm ışt ır.
Anlaşma çerçevesinde, çölleşme, kuraklık ve arazi bozulmasıyla mücadele,
ağaçlandırma ve erozyonu önleme, orman koruma, bozulmuş ormanlar ın v e tahr ip
olmuş ekosist emler in rehabilitasyonu, kırsal halk ın yerinde kalkındır ılm ası, odun dışı
orman

ürünler i,

sürdürülebilir

orman

yönet imi

ve

planlaması,

ulusal

orman

envant erinin oluştur ulması, ormancılık alanında bilgi sist emlerinin oluşturulması ve
kullanılması kent ormanlar ı, millî park planlama, orman alan yönet imi, biyoloj ik
çeşit lilik gibi alanlar da iş birliği yapılması öngörülmektedir. Bu konularda uzman
değişimi bilimsel ve t eknik belge, bilgi paylaşım ı, ortak eğitim programlar ı, toplant ılar
ve projelerle iş bir liğ inin gelişt irilmesi am açlanmakt ır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Kadıoğlu buyurun, kısaca sizden de alalım ekleyeceğiniz bir şey varsa.
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU – Sayın Başkanım, komi syonumuzun çok kıymetli üyeler i; hepinizi
sayg ıyla selamlıyor um. Biraz önce Sayın Müsteşar ım ız konuya değindi, hepsini
açıkladı.

İlaveten

şunu

söylemek

istiyorum:

Tabii,

Af rika’yla

ilgili

olarak

Hükûmetimizin, Bakanlığ ım ızın polit ikalar ı kapsam ında gerçekt en yeni çalışmalar
yapmak istiyoruz. Hem ormancılık alanında hem de su alanında bu çalışmalar ım ız
yür ütülm ekte. Bu manada eğer Nijer ’le bu prot okol yür ürlüğe girmesi dur umunda
başta erozyonla mücadele konusunda çeşitli çalışmalar ı biz kendileriyle paylaşma k
ister iz çünkü ormancılık konusunda ülk emiz gerçekten çok iyi bir noktada. Bu
deneyim lerim izi biz kendileriyle paylaşmak isteriz.
Ar z eder im Sayın Başkanım.
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BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Söz almak isteyen veya soru sormak isteyen üyem iz var m ı?
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALI CI (İstanbul) – Anlaşmanın gerekçelerinden bir tanesi
çölleşme, kuraklık, arazi bozulması, bunlarla mücadele ve erozyon. Şimdi siz dediniz
ki: “Biz erozyonda gayet iyi bir dur umdayız.” Bendeki rakamlara göre biz yılda 500
milyon ton verim li toprak kaybediyoruz erozyonda. Yani sizin yaklaşım ınıza göre nasıl
iyi bir durumda olduğumuzu bir açık larsanız memnun oluruz.
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU – Çok teşekkür ederiz sayın vekilim bu soruyu sorduğu nuz için. Bunlar
yirmi yıl önceki ver ilerdi. Bugün 168 milyon tona düştü, hedef imiz 2023 yılında
inşallah bunu 130 m ilyon tona düşürmek.
İkinci

bir

husus

da:

Biz

geçen

sene

mesela

arazi

bozulmasının

dengelenmesine yönelik olarak uluslarar ası bir toplant ı yapt ık “Bir leşm iş Milletler”
adı alt ında ve ülkem iz iki yıllığ ına bu sözleşmenin başkanlığ ını yapacak. Özellikle
Af rika ülkelerinde arazi bozulmasının dengelenmesine yönelik olarak çalışmalar ım ız
var. O oran 500 milyondu ama şu anda 168 milyon. O rakamlar ı ar zu ederseniz size
bir ara kendim getir ip ar z edeyim ben sayın vekilim yani bu konuda kesinlikle ver iler
var elimizde sayın vekilim.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Memnun olurum. Rakamlar ın açık lanması
beni mutlu eder ama bendeki rakamlar yir mi yıl önce değil. Yir mi önce ben üniversite
f alandım. Bu r akamlar daha önce olabilir ama sizdeki r akamlar ın daha iyi olmasını
ümit ediyoruz. O rakamlar ı paylaşırsanız memnun olurum.
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU – Kesinlikle, eğer u ygun görürseniz ben randevu alıp getireceğim size
sayın vekilim.
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OĞUZ KAAN SALI CI (İstanbul) – Bir de erozyonla yani mücadele edip
rakamlar ı daha iyi bir noktaya getirmek için ne tür bir mücadele tedbirleri aldığ ın ız
da bu rakamlar daha iyi bir noktaya gel di, birincisi.
İkincisi: Cehaletim i mazur görün, Nijer ya’da orman var m ı acaba?
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU – Estağfurullah. Ben ar z edeyim.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Teşekkür ederim.
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜ STEŞAR

KADIOĞLU - Şimdi, önce ne tür önlemler alındı, o konuda kısa bir bilgi vermek
istiyorum bu konuda. Biliyorsunuz, ülkemizde özellikle 2008 -2012 yıllar ı ar asında bir
ağaçlandırma eylem planı gerçekleşt irildi. Bu plan kapsam ında yaklaş ık 3 milyar 200
tane f idan t oprakla buluşturuldu. Ayr ıca Bakanlığ ım ızda şu anda Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdür lüğüm üz var. Bu Genel Müdür lüğümüz özellikle
havza bazında üst havzalarda ağaçlandır ma yapar ak erozyonun önlenmesine yönelik
olar ak çeşit li çalışmalar var. Geldiğimde ben bu eylem planlar ım ızı da eğer uygun
görürseniz onlar ı da getireyim. Yani bu konuda hem verilerimiz hem yapt ığ ım ız
çalışmalar ı biz bu konuda sizlere bir sunum şeklinde arz et mek isteriz. Hatta eğer
Sayın Başkanım, uygun görürseniz gerçekten erozyonla mücadele konusunda,
ormancılık

f aaliyetlerimizle

alakalı olarak

Komisyonumuzun

zamanı

varsa biz

bakanlık olar ak böyle bir sunumu yapmaktan gurur duyar ız, sayın vekillerim ize de bu
bilgiyi vermekten gurur duyar ız diye söylemek isterim sayın vekilim.
BAŞKAN – Vekillerimizle tart ışalım eğer istekleri devam eder se elbette biz de
kıramayız yani.
OĞUZ KAAN SALI CI (İstanbul) – Bir de Nijer’deki orman büyüklüğü ne kadar?
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU – Ha par don, özür diler im.
Tabii, Nijer’le ilgili olarak ormancılık f aaliyet ler imiz her an var. Nijer’de çok
orman m ı var? Yavaş yavaş biz orada işte f idanlık konusunda onlara ormancılık
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f aaliyet ler i çerçevesinde nasıl belli bir noktaya getirebiliriz o f a aliyetlerim iz var.
Örneğin bundan bir üç haf ta önce Sayın Bakanım ız hem Mor itanya hem de Senegal’e
gitmişti, orada da benzer f aaliyetler var. Şimdi hani balık yemesinden ziyade
tutmasını öğretmeye çalışıyor uz. “Fidanlık nasıl yet işir, f idanlık üretimi nası l yapılır?”
bu konuda başta onlar la çalışıyor uz. Ayr ıca şu anda bizim orada kurduğumuz bir
dostluk ormanım ız var. Nijer her yıl millî günler ini f alan o dost luk ormanım ızda
kutluyor. Dolayısıyla yani tabii Türkiye’deki orman alanı gibi bir ormanlar ı yok ama
mutlaka bu gitt ikçe gelişiyor, biz de bu konuda kendilerine yardımcı olacağ ız sayın
vekilim.
BAŞKAN – Buyurun hocam.
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkanım, esasen ar z
edeceğim husus şudur: Bir rapor hâlinde sunulsa hepimize.
BAŞKAN – Bilgi notu zaten gönderebileceğini söyledi.
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU - Tabii ki ef endim, ben onu bilgi notu hâlinde bütün Komisyon üyelerim ize
çalışmalar ı ben ar z edeceğim ama sayın vekilimize özel bir sunum yapmaktan on ur
duyar ız.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) - Ben sayın arkadaşım ızın, Sayın Kadıoğlu’nun
söylediğinden anlam ış olduğum, yani Nij er’de ciddi m iktarda bir orman varlığ ı yok.
Önce biz bir orman var lığ ı oluşt uracağ ız, onlar a f idan dikimini göstereceğiz, sonra
da orman varlığ ıyla ilgili önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar konusunda
yar dımcı olacağ ız diye anlam ış olduk.
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU – Var, yok demedim. Ülkemiz gibi değil. Yani var, ülkemiz gibi değil, biz
ülkemizin deneyimler ini onlar la paylaşacağız.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Bizim gibi gür değil yani ormanlar ı.
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

KADIOĞLU - O anlamda, onu söylemek istedim.

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT
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OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Peki teşekkür ederi m, sağ olun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N - Sayın Başkanım, bir konu ar z edebilir miyim.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Aydın.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N – Esasen Nijer Af rika’daki en büyü k nehirler den bir tanesine ev sahipliği
yapıyor, Nijer Nehr i. Bunun delt ası ve etraf ında da orman alanlar ı mevcut f akat 1
milyon

kilometrekareden

büyük

bir

ülke.

Özellikle

kuzeyinde

çölleşme

var.

Dolayısıyla mevcut ormanlar ın korunması ve olabildiğince de tahribat ın önlenm esi
yönünde o anlaşmanın dost ülke Nijer için de f aydalı olacağ ını değerlendir iyoruz.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenle r… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ İLE NİJER CUMHURİYETİ HÜK ÜMETİ
ARASINDA ORMANCILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI NIN
ONAYLANMASINI N UYGUN BULUNDUĞ UNA DAİ R KANUN TASARISI
M A D DE 1.- ( 1) 8/1/2013 tar i hi nde N i amey’ de i mzal anan “ T ür ki ye Cumhur i yet i H ük ümeti
i l e Ni j er Cumhur i yeti H ük ümeti A r ası nda Or mancıl ı k A l anı nda İ şbi rl i ği A nl aşması ” nı n onayl anması
uygun bul unmuşt ur .

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M A D DE 2. ( 1) B u K anun yayı mı t ari hi nde yür ür l üğe gi rer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M A D DE 3.- ( 1) B u K anun hük üml er i ni B akanl ar K ur ul u yür üt ür.
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BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tasar ının tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/630) esas numar alı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında Rize
Millet vekili Osman Aşkın Bak, Hatay Mille tvekili Fevzi Şanverdi, Karaman Millet vekili
Recep Şeker ve Aksaray Millet vekili Mustaf a Serdengeçti’nin özel sözcüler olar ak
atanmasını teklif ederim.

Taha Özhan
M al at ya
Dışi şl eri K omi syonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ed ilmişt ir.
Komisyona m uhalef et şerhi koymak ist eyen üyemiz olursa cuma 17.00’ye
kadar lütf en bize ulaşt ırsınlar.
Gündemin 3’üncü maddesine geçiyorum.

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve
Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/631)
BAŞKAN - Türkiye Cumhur iyet i Hük ümeti ile Tunus Cumhuriyet i Hük ümeti
Arasında Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı .
(1/631) esas numar alı Tasar ı, 23 Aralık 2015’te Meclise , 16 Şubat 2016’da da
Komisyonum uza havale edilm iştir.
Sayın Aydın’a ilk sözü veriyorum, ekleyeceğiniz bir şey var m ı?
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Komisyonum uzun değerli üyeleri, söz konusu anlaşma 6 Haziran 2013
tarihinde im zalanm ışt ır ve Tunus taraf ınca da 2014 yılında onaylanm ışt ır. Biraz önce
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görüştüğümüz anlaşmaya ilavet en bu anlaşma su alanında da iki ülke arasında iş
bir liği ni öngörmektedir.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Kadıoğlu, tekrara girmeden lütf en.
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU – Hayır ef endim. Sadece Tunus’ta bizim bir de Akdeniz’in Kirliliğe Karşı
Korunması Sözleşm esi ç erçevesinde de çalışmalar ım ız var. Biraz önce Sayın
Müsteşar ım ız söyledi, inşallah bu prot okolün yürür lüğe girm esiyle bir likte özellikle
entegre havza yönet imi konusunda biz bir likte çalışacağ ız çünkü iki ülke de Akdeniz
havzasında

olmasından

etkileniyor,

bu

ötür ü

konuda

özellik le

inşallah

iklim

değişikliği

protokolün

yür ürlüğ e

negatif

etkiler inden

girmesiyle

birlikte

çalışmalar ım ız hızlı bir şekilde artacakt ır .
Ar z eder im Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim. Bu da 24’üncü Yasama Dönem inden kalan bir
anlaşmaydı.
Soru sormak isteyen üyemiz var m ı diye bak ıyorum.
Sayın Salıcı buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) –

2’nci maddenin ikinci bendinde özellikle

“Ebucehil çalısı” adı geçiyor. Ben İngilizce metne de bakt ım orada da “Ebucehil
çalısı” ism i geçiyor. Başka bir çalı türü f ilan alınmam ış. Özelliği nedir Ebucehilin?
Yani tarihsel kişiliğinin dışında bir özelliği mi var bitki dünyasında?
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU - Bu oraya uygun bir bitki olduğundan dolayı özellikle bur aya konuldu.
Ama bununla ilgili olarak da ben size bilgi ar z edeyim. Ama Tunus’a ait özel bir bitki.
Oraya has bir bitki türü olduğundan dolayı bu buraya girdi. Şimdi biz Türkiye’de de
zam an zaman bu çalışmalar ım ızı yaparken bölgesel bazda hangi alanla r da, ne t ür
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bitkilerim iz varsa ona göre nasıl bir ağaçlandırm a ya da nasıl bir mücadele yapar ız
bu konuda çalışma var. Bu da Tunus’un özellikle gündeme getirdiği bir husus.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) - Olağan m ıdır ?
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU - Tabii ki ef endim.
OĞUZ KAAN SALI CI (İstanbul) - Çünkü uluslararası anlaşmalarda isminin
anılması…
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU - Yani ef endim, bu -uluslarar ası- Dışişler i Bakanlığ ım ızın da ona yından
geçtikten sonra dem ek ki herhâlde uygun kabul edilebilir bir kelime.
BAŞKAN – Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ İLE TUNUS CUMHURİ YETİ HÜKÛMETİ
ARASINDA ORMANCILIK VE SU ALANI NDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ
ONAYLANMASINI N UYGUN BULUNDUĞ UNA DAİ R KANUN TASARISI
M A D DE 1.- ( 1) 6 H azi r an 2013 tar i hi nde T unus’ t a i mzal anan “ T ür ki ye Cumhur i yeti
H ük ümeti i l e T unus Cumhur i yet i H ük ümet i A r ası nda Or mancıl ı k ve Su A l anı nda İ şbi rl i ği
A nl aşması” nı n onayl anması uygun bul unmuşt ur .

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M A D DE 2. ( 1) B u K anun yayı mı t ari hi nde yür ür l üğe gi r er.

3’üncü maddeyi okutuyorum:
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
M A D DE 3.- ( 1) B u K anun hük üml er i ni B akanl ar K ur ul u yür üt ür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… K abul edilmiştir.
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Stenograf :

Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/631) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Rapor u hakkında Adana
Millet vekili Talip Küçükcan, Rize Millet vek ili Hasan Karal, Karaman Milletvekili Recep
Şeker ve Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi’nin özel sözcüler olarak atanmasını teklif
eder im.

Taha Özhan
M al at ya
Dışi şl eri K omi syonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan üyeler imiz varsa lütf en cuma 17. 00 ’ye kadar bize
ulaşt ırsınlar.
Gündemin 4’üncü maddesine geçiyorum.

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/633)
BAŞKAN -Türkiye Cumhuriyet i Hük ümeti ile Yunanistan Cumhuriyet i Hük ümeti
Arasında

Ormancılık

Alanında

Mutabakat

Zapt ının

Onaylanmasının

Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı.
(1/633) esas numar alı Tasar ı, 23 Ar alık 2015’t e Meclise, 16 Şubatta da
Komisyonum uza havale edilm iştir.
Ben, yine ilk sözü Dışişler i Bakanlığ ından Sayın Aydın’a ver iyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N – Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; söz konusu mutabakat
zapt ı 14 Mayıs 2010 tarihinde im zalanm ışt ır. Yunanistan taraf ında onay sür eci
tamamlanm ışt ır. Bu mutabakat zapt ı çerçevesinde özellikle or man yang ınlar ına karşı
bilgisayar ağ ı destekli yang ın yönet im sistemi, orman hastalık lar ı ve zarar lılar ıyl a
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mücadele, sür dürülebilir orman yönetim i, havza yöne t imi ve rehabilitasyonu, f idan
üretim teknikler i gibi alanlar da Yunanist an’la iş birliği amaçlanmaktadır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Kadıoğlu, buyurun k ısaca sizden de alalım.
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU - Sayın Başkanım, biyolojik çeşit liliğin korunmasına yönelik olar ak da
yine iki ülke arasındaki iş birliği çalışması var. Bu protokolün yürürlüğe girmesiyle
bir likte biyolojik çeşitlilik konusunda da çalışmalar ım ız devam edecektir.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şimdi, tabii bu da bayağ ı eskilerden ta 2011’den beri 23, 24’te gelm iş ama
maalesef Genel Kur ulda her sef erinde kadük kalmış bir anlaşma.
Söz almak isteyen üyem iz var m ı?
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) - Sayın Başkan, Say ın Büyükelçimize sormak
istiyorum: Bu Yunanistan’da bir Adalar meselesi var hâlâ. Yani bu konunun dışında,
16 Ada, kayalık lar meselesi var. Orada bir gelişme var m ı son durumda? Yani
Yunanistan’ın f iilî olarak işgal ettiği ama aslında Türkiye’ye ait olan a dalar la ilgili
soruyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N - Bu konuda şu an için söyleyebileceğimiz yeni bir husus yok. Arzu edilirse
son durum hakkında bir bilgi notu Komisyonumuza gönderebiliriz.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Ziya Hocam söyleyeceğ in bir şey var m ı?
ZİYA Pİ R (Diyarbak ır) - Yok.
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Ben o soruyu zaten Sayın Bakana sormuştum Genel Kurulda ; orada da cevap
alamadık, burada da alam ıyoruz , bence de bir bilgi notu gelirse iyi olur bu konuyla
ilgili.
BAŞKAN – Tamam, çok teşe kkür ederiz.
Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE
HÜKÜMETİ

CUMHURİYETİ

ARASI NDA

HÜKÜMETİ

ORMANCILI K

İLE

YUNANİSTAN

ALANINDA

CUMHURİ YE Tİ

MU TABAKAT

ZAPTININ

ONAYLANMASINI N UYGUN BULUNDUĞ UNA DAİ R KANUN TASARISI
M A D DE 1- ( 1) 14 M ayı s
H ük ümeti

2010 tari hi nde A t i na’ da i mzal anan “ T ür ki ye Cumhur i yeti

i l e Y unani st an Cumhur i yet i

H ük ümeti

A rası nda Or mancıl ı k

A l anı nda M ut abakat

Zapt ı” nı n onayl anması uygun bul unmuşt ur.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M A D DE 2- ( 1) B u K anun yayı mı t ari hi nde yür ür l üğe gi rer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M A D DE 3- ( 1) B u K anun hük üml er i ni B akanl ar K ur ul u yür üt ür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/633) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında Aksaray
Millet vekili

Mustaf a

Serdengeçti,

Rize

Millet vekili

Osman

Aşkın

Bak ,

Adana
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Millet vekili Talip Küçükcan ve Karaman Millet vekili Recep Şeker ’in özel sözcül er
olar ak atanmasını teklif ederim.

Taha Özhan
M al at ya
Dışi şl eri K omi syonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan vekilim iz olursa ,

lütf en cuma günü akşam beşe kadar

bize iletsinler.
Gündemin 5’inci maddesine geçiyoruz.

5.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı
Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/635)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığ ı ile Irak Cumhuriyet i
Tarım Bakanlığ ı Arasında Orman ve Ormancılık Araşt ırmalar ı Alanlar ında Mutabakat
Zapt ının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı.
(1/635) esas num aralı Tasar ı, 23 Aralık 2015’te Meclise sunulmuş, 16 Şubat
2016 tar ihinde Kom isyonumuza havale edilmişt ir.
Sayın Aydın, ekleyeceğiniz bir şey varsa kısaca alalım.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N – Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri ; bahse konu mutabakat zapt ı
15 Ekim 2009 tar ihinde Bağdat ’ta im zalanm ışt ır, Irak taraf ında onay işlem leri
tamamlanm ışt ır.
Mutabakat

zapt ı

çerçevesinde

ormanlar ın

korunması

ve

iyileşt irilmesi

amacıyla orman ve ormancılık araşt ır malar ı alanında iki ülke arasında iş birliği
yapılması, o amaçla bilgi ve deneyimlerin paylaşılması öngörülmektedir.
Ar z eder im.
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BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Kadıoğlu var m ı ekleyeceğiniz bir ş ey?
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU – İlave bir husus yoktur Sayın Başkanım.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Bu da -biraz önce söylendiği gibi - 2009’da imzalanm ış, 23 ve 24’üncü Yasama
Dönem ler inde gelmiş ama Genel Kuruldan geçmemiş bir başka t asar ıydı.
Söz almak isteyen …
Buyurun Sayın Pir.
ZİYA Pİ R (Diyarbak ır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şimdi, diğer ülkeler de hep biz orman, ormancılık alanında iş bir liği diye
konuştuk, burada bir den araşt ırmalara geçiyor uz. Nedir burada yani bunu biraz d aha
detaylandır abilir misiniz? “Hangi alanda araşt ırmalar, sivil araşt ırmalar m ı bunlar
yoksa asker i alanda da ormancılıkta araşt ırmalar olacak m ı?” biraz daha detaylı bilgi
ver irseniz.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEDAT
KADIOĞLU –

Sayın Vekilim çok teşekkürler soru için.

Sadece tabii bu protokol, ormanla, ormancılıkla ilgili olarak alanları
kapsadığı için ormancılık faaliyetleriyle ilgili çalışmaları kapsamaktadır. Yoksa
herhangi bir sivil alanla ilgili olarak ya da bir askeri aland a bir çalışma filan
olmayacaktır ama özellikle, bizim bu hem havza bazında hem de barajların
olduğu yerlerde Iraklı dostlarımızla birlikte ağaçlandırma, fidanlık konusunda
ne tür iş birliği yapabiliriz bu konuda bir şeyimiz var yoksa farklı bir husus yok
diğer protokollerden.
ZİYA PİR (Diyarbakır) – “İş birlği” demiyor, “araştırma” diyor da o
yüzden.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Dışişleri
Tarih : 4/5/2016

Kayıt: Dışişleri

Saat :

Uzman : ………………. Sayfa: 22

Stenograf :

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEDAT
KADIOĞLU – Ormancılık alanındaki araştırmalar yani değişik bir şey yok.
Sayın Başkanım, işin mahiyeti a çısından bir farklılık yok yani bilimsel
olarak, teknik olarak, o alanlarda ne tür orman alanları var karşılıklı çalışmalar
yapılacak bu konuda.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine

geçilme sini

oylarınıza

sunuyorum:

Kabul

edenler…

Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci madde yi okutuyorum:
TÜRKİYE
CUMHURİ YETİ

CUMHURİYETİ
TARI M

ÇEVRE

BAKANLIĞI

VE

ORMAN

ARASINDA

BAKANLIĞI

ORMAN

VE

İLE

IRAK

ORMANCILIK

ARAŞTIRMALARI ALANI NDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAY LANMASINI N

UYG UN

BULUNDUĞ UNA DAİR KANUN TASARISI
M AD D E 1 - ( 1) T ür k i ye Cum hur i ye t i Hük üm et i ad ı na 15 Ek im 2 0 09 ta ri hi n d e B ağdat ’ da
i mzal anan “ T ür k i ye Cumhur i yeti Çevre ve Or man B akanl ı ğı i l e I rak Cumhur i yeti T arı m B akanl ı ğı
A rası nda Or man v e Or mancı l ı k A r aştır mal arı A l anl ar ı nda M ut abakat Zaptı” nı n onayl anması uygun
bul unmuşt ur .

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.

2’nci maddeyi okutuyorum:
M A D DE 2- ( 1) B u K anun yayı mı t ari hi nde yür ür l üğe gi rer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul ed ilmiştir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M A D DE 3- ( 1) B u K anun hük üml er i ni B akanl ar K ur ul u yür üt ür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Tasarının tümü kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/635) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında
Karaman Milletvekili Recep Şeker, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Adana
Milletvekili Talip Küçükcan ve Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi’ni n özel
sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.

Taha Özhan
M al at ya
Dışi şl eri K omi syonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyemiz, lütfen cuma günü saat 1 7.00’ye kadar bize
ulaştırsınlar.
Gündemin 6’ncı maddesine geçiyoruz.
6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/703)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti
Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı .
(1/703) esas numaralı Tasarı 5 Nisan 2016’da Meclise sunulmuş, 12
Nisan 2016’da Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Aydın buyurun, kısaca açıklama alalım lütfen.
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MÜSTEŞAR

YARDIMCISI

BÜYÜKELÇİ

ALİ

KEMAL AYDIN – Teşekkür ederim .
Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; bahse konu Anlaşma 1 Nisan
2015 tarihinde Bükreş’te im zalanm ışt ır. Romanya taraf ındaki onay sür eci devam
etmektedir. Anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında çölleşme ve erozyonla mücadele,
havza rehabilitasyonu, ağaçlandırma, f idan ve tohum yetiştir me t eknikleri, biyolojik
çeşit liliğin korunması ve korunan alanlar ın yönetim i, orman ürünleri sanayisi ve
pazar lama

olanaklar ı,

odun

dışı

orm an

ürünler inin

yönetimi,

kent

ormanlar ı,

ormanlar ın rekreasyonu ve sosyo-kültür el amaçlarla kullanım ı, ekoturizm, orman
yang ınlar ı, zarar lı hastalık lar ve zarar lılar la mücadele, orman köylerinin gelişt irilm esi
gibi konularda iş bir liği amaçlanmaktadır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Kadıoğlu, buyurun.
ORMAN

VE

SU

İ ŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCISI

SEDAT

KADIOĞLU – İlave edecek bir husus yok.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Soru sormak isteyen üyemiz var m ı?
Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
Tasar ının 1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ İLE RO MANYA HÜKÜMETİ ARASI NDA
ORMANCI LIK ALANINDA İŞBİ RLİĞİ ANLAŞMASINI N ONAYLANMASINI N UYGUN
BULUNDUĞ UNA DAİR KANUN TASARISI
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M A D DE 1 - ( 1) 1 Ni san 2015 tar i hi nde B ükreş'te i mzal anan “ T ür ki ye Cumhur i yeti
H ük ümeti

i l e Romany a H ük ümet i

A rası nda Or mancı l ı k

A l anı nda İ şbi rl i ği

A nl aşması ” nı n

onayl anması uygun bul unmuşt ur .

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M A D DE 2- ( 1) B u K anun yayı mı t ari hi nde yür ür l üğe gi rer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M A D DE 3- ( 1) B u K anun hük üml er i ni B akanl ar K ur ul u yür üt ür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler … Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/703) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Azmi Ekinci, Rize Millet vekili Osman Aşkın Bak, Karaman Mi llet vekili
Recep Şeker ve Aksaray Millet vekili Mustaf a Serdengeçti ’nin özel sözcüler olar ak
atanmasını teklif ederim.

Taha Özhan
M al at ya
Dışi şl eri K omi syonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan üyemiz varsa lütf en c uma günü saat 1 7.00’ye kadar bize
iletsinler.
Sayın Kadıoğlu’na ve Bakanlıkt an gelen arkadaşlar a teşekkür ediyoruz.

7.- Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma ve Ortadan
Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/471)
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BAŞKAN - Gündem in 7’nci maddesine geçiyor uz.
Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düze nlenmemiş Balıkçıl ığ ı Önleme, Caydırma ve
Ortadan

Kaldırmaya

Yönelik

Liman

Devleti

Tedbir ler ine

Dair

Anlaşmanın

Onaylanmasınm Uyg un Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı .
(1/471) esas numaralı Tasar ı, 3 Aralık 2015’te Meclis e sunulmuş ve 5 Ocak
2016

t arihinde

Komi syonumuza

havale

edilmişt ir.

Tali

komisyon

olan

Çevre

Komisyonunda 13 Ocakta görüşülmüş ve raporu olumlu bir şekilde Kom isyonumuza
gelmiştir, sizlere de dağ ıt ılm ış olması lazım.
Ben yine ilk sözü Sayın Aydın’a veriyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜ STEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N – Teşekkür ederim .
Sayın Başkan, K omisyonumuzun değerli üyeleri ; söz konusu çok taraf lı
anlaşma 22 Kasım 2009 tar ihinde Rom a’da kabul edilmişt ir . Anlaşmanın depozito
makamı G ıda ve Tar ım Örgütü FAO’dur.
Yasa dış ı, kayıt dışı ve düzenlenmem iş balıkçıl ık, tüm denizler i tehdit eden
küresel bir sorun olup, balık st oklar ının korunması ve yönet imine yönelik çabalara
zar ar vermektedir. Bu tür f aaliyetlerin devam ı deniz ekosistemlerini ve ayr ıca yasal
biçimde avlanan bal ıkçılar ın geçim kaynaklar ını da tehdit etmektedir. Bu anlaşmayla
ulusal ve uluslararası boyutta yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlememiş balıkçılık
f aaliyet ler inin önlenmesi ve sınırlandır ılması amacıyla, k ıyılara, limanlara ve deniz
alanlar ına ilişkin büt ünc ül tedbir ler alınm ası, bayrak devlet ler inin eşgüdüm içinde bu
alandaki sor unlar la mücadele etmeler i öngörülmektedir.
Anlaşmanın ülkemizce onaylanması yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş
balıkçıl ıktan kaynaklanan sorunlar la mücadele konusunda ülkemizin tutumunu ve
kararlılığ ını uluslarar ası planda ortaya koymak bak ım ından yararlı olacakt ır.
Yasal olar ak avlanan balık çılar a destek sağlarken, kaçak avcılık yapanlara da
ürünlerinin uluslarar ası pazar larda sat ıl amayacağ ı ve eylemlerinin yapt ır ım a tabi
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olduğunu bir kez daha gösterebileceğiz. Bu bak ımdan üç tar af ı denizler le çevrili ve
bölgesindeki balıkçıl ık f aaliyetler inde ön sıralarda yer alan ülkemizin bu anlaşmayı
onaylamasının önem taşıdığ ı değerlendir ilmektedir.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Tunç, buyurun sizden de k ısaca açık lama alalım.
GIDA, TARI M VE HAYVANCILIK
MEHMET HADİ TUNÇ –

BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCI SI

Ef endim, ilave edilecek herhangi bir husus yoktur.

Teşekkür ediyor, ar z ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum
Söz almak ist eyen üyem iz var m ı?
Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
YASA DI ŞI, KAYIT DIŞI VE DÜZENLENMEMİŞ BALIKÇILIĞI ÖNLEME,
CAYDIRMA VE ORT ADAN KALDIRMAYA YÖNELİ K Lİ MAN DEVLETİ
TEDBİRLERİNE DAİ R ANLAŞMANI N ONAYLANMASINI N UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN TASARISI
M A D DE 1- ( 1) 22 K ası m 2009 tari hi nde Roma'da kabul edi l en “ Y asa Dı şı, K ayıt D ı şı v e
D üzenl enmemi ş B al ı k çı l ı ğı Önl eme, Caydır ma v e Or tadan K al dı r maya Y önel i k L i man D evl eti
T edbi rl er i ne Dai r A nl aşma” nı n onayl anması uygun bul unmuşt ur.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M A D DE 2- ( 1) B u K anun yayı mı t ari hi nde yür ür l üğe gi rer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M A D DE 3- ( 1) B u K anun hük üml er i ni B akanl ar K ur ul u yür üt ür.
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BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tasar ının tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabu l
edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/471) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Rapor u hakkında Adana
Millet vekili Talip Küçükcan, İstanbul Millet vekili Azmi Ekinci , Aksaray Millet vekili
Mustaf a Serdengeçti ve Hatay Millet vekili Fevzi Şanverdi’ nin özel sözcüler olarak
atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
M al atya
Dışi şl eri K omi syonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şerhi olan üyemiz, lütf en bize

cuma günü saat 1 7.00’ye kadar

iletsin.
Gündemin 8’inci maddesine geçiyoruz.

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve
Su Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna. Dair Kanun Tasarısı (1/589)
BAŞKAN – Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ile Tunus Cumhuriyet i Hükümeti
Arasında Balıkçılık ve Su Ürünler i Alanında Pr otokolün Onaylanmas ının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı.
(1/589) esas numaralı Tasar ı, 23 Aralık 2015’te Meclise, 5 Şubat 2016’da d a
Komisyonum uza havale edilm iştir.
Sayın Aydın, buyurun kısaca bilgi alalım sizden.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N – Teşekkür ederim .
Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; söz konusu protokol 6
Haziran 2013 tarih inde im zalanm ışt ır. Bu prot okolle esas olar ak balıkçıl ık ve su
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ürünleri polit ikalar ının ve uygulamalar ının eş güdümü, etkin koruma, sürdürülebilir
kalkınm a ve denizde yaşayan kaynaklar ın rasyonel kullanım ı ile işletme teknolojiler i,
balıkçıl ık ve su ürünle r inin geliştir ilmesi için ortak projelerin uygulanması, kamu ve
özel sektörün ortak faaliyetler i için özellikle balıkçıl ık ve çif tçilik, ürünün korunması,
taşınması,

işlenmesi,

balık

ürünler inin

pazarlanması,

t araf lar ın

limanlardaki

tekneler inin teknolojik teçhizat ve malzem eler inin üretim i ve desteği, gemi yapım ı ve
gemi onar ım ı ve benzer i konularda ortak teşebbüslerde bulunulmasını teşvik etmek.
Ayr ıca, Akdeniz’deki canlı kaynaklar ın ve doğal hayat ın değ erlendirilmesi için or tak
bilimsel ar aşt ırmalar yü rütmek.
Yine, iki ülkenin bilimsel ve idari organlar ı arasında teknik ve bilimsel bilgi
değişimi, balıkçıl ık ve su ürünleri alanında uzmanlar ın eğitimi için kurslar ın
düzenlenmesi, su ürünleri sektörünün sürdürülebilir liği için kapasite geliştirme ve
yönet imin iyileştir ilmesi için programlar yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Tunç, buyurun kısaca bilgi alalım.
GIDA TARI M VE HAYVANCILIK
MEHMET HADİ TUNÇ –

BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI

Ef endim, ilave edilecek bi r husus yoktur.

Ar z eder im.
BAŞKAN – Sağ olun, çok t eşekkür ediyor um.
Bu da 24’üncü Dönemde buradan geçmiş ama hükümsüz olmuş başka bir
tasar ıydı.
Soru sormak üyemiz var m ı?
Tümü üzer inde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyor um:
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TÜRKIYE CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ İLE TUNUS CUMHURİ YETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA BALI KÇI LIK VE SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROTOKOLÜN
ONAYLANMASINI N UYGUN BULUNDUĞ UNA DAİ R
KANUN TASARISI
M A D DE 1- ( 1) 6 Hazi r an 2013 tar i hi nde T unus’ t a i mzal anan “ T ür ki ye Cumhur i yeti
H ük ümeti

i l e T unus Cumhur i yet i

H ük ümet i

A r ası nda B al ı k çı l ı k ve Su Ür ünl er i

A l anı nda

Protokol ” ün onayl anması uygun bul unmuşt ur.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M A D DE 2- ( 1) B u K anun yayı mı t ari hi nde yür ür l üğe gi rer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M A D DE 3- ( 1) B u K anun hük üml er i ni B akanl ar K ur ul u yür üt ür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmey enler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/589) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Serap Yaşar, Şanlıurf a Milletvekili Halil Özcan, Rize Millet vekili Hasan
Karal ve Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif
eder im.
Taha Özhan
M al atya
Dışi şl eri K omi syonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler.. . Etmeyenler... Kabul edilmişt ir.
Komisyon raporuna muhalef et şerhi koyacak olan üyemiz varsa cuma günü
saat 17.00’ye kadar bize iletsinler.
Gündemin 9’uncu maddesine geçiyoruz.
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9.- Balinacılığın Düzenlenmesine ilişkin Uluslararası Sözleşme ile Sözleşmeye Ait Protokole
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/593)
BAŞKAN – Balinacılığ ın Düzenlenmesine İlişkin Uluslarar ası Sözleşme ile
Sözleşmeye Ait Prot okole Kat ılm am ızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı.
(1/593) esas numar alı Tasar ı, 23 Aralık 2015’te Meclise, 5 Şubat 2016’da
Komisyonum uza gelmiştir, tali komisyonlardan olan Çevre Komisyonunda 5 Şubat
2016’da görüşülmüş ve rapor olum lu görüşle bize ilet ilm iştir; sizlere de dağ ıt ıldı.
Ben yine Sayın Aydın’a söz ver iyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N – Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeler i; görüşmekte olduğumuz
sözleşmeye bugüne kadar 98 ülke taraf olmuştur. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya olan balinalar ın a vlanması uluslararası kamuoyunda büyük endişelere ve
tepkiler e yol açmaktadır. Ülkemiz, çevr e konular ına verdiği önem çerçevesinde, kendi
coğraf yası dışında kalan birçok çevre sorununun çözümüne de katkıda bulunmakta,
bu konularda uluslar arası toplumla bir likte hareket etmektedir.
Denizler imizde Balinacılık Sözleşmesi’ne konu tür bulunmam akla bir likte, söz
konusu anlayışım ız çerçevesinde ülkemiz diğer ülkeler ve AB taraf ından sözleşme
kapsam ında oluşt urulmuş bulunan Uluslar arası Balinacılık Komisyonuna üye olmaya
davet edilmişt ir.
Ülkemiz, denizlerdeki ekosistem dengesinin sağlanmasında önemli rolü
bulunan balinalar ın sayılar ının azalması karşısında duyarlıl ık göstermekte, balina
avcılığ ının yasaklanması gerektiğini ve tüm balina tür ler inin en üst derecede
korunması gereken hayvan tür ler i olduğu görüşünü savunmaktadır.
Uluslararası

Balinacılık

Sözleşmesi’ne

taraf

olunması

ülkemizin

kendi

bölgemiz dışındaki deniz memeliler inin de korunmasına yönelik küresel çabalara
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katkı sağlayacak ve nesli tükenmekte olan balinalar ın avlanmasına karşı uluslarar ası
kamuoyunun hassasiyet ini anladığ ım ızın ve takdir ettiğimizin bir göstergesi olacakt ır.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Tunç.
GIDA,

TARI M

VE

HAYVANCILI K

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCI SI

MEHMET HADİ TUNÇ – Ef endim, ilave edilecek husus yoktur.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz almak isteyen üyem iz var m ı?
Buyurun Sayın Salıcı.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Tunç, şimdi, zaten anlaşmada da
gerekçede de söylüyor yani bizim sular ı m ızda anlaşmaya konu olan bir balina türü
yaşam ıyor. Anladığ ım kadarıyla, Türkiye’ye dış politikada getireceği bazı olumlu
katkılar var bu anlaşmanın. Fakat merak ettiğim için soruyorum: Japonya’da bu
önemli bir konu yani sadece Japonya’da değil, bazı küçü k ada ülkelerinde. Ki burada
6’ncı madde yani Türkiye’nin sağlayacağ ı yarar lar açısından bazı küçük ada
devletlerinin, balina avcılığ ına karşı olan ada devletler inin Türkiye taraf ında destek
olması gibi. Bir de taraf olan ada devlet leri var, onlar da daha çok Japonya taraf ına
destek veriyor lar. Japonya bu işi niye bu kadar önemsiyor yani büyük bir endüstri
midir balinacılık ?
GIDA,

TARI M

VE

HAYVANCILI K

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCI SI

MEHMET HADİ TUNÇ – Ef endim, tabii, ben uluslararası veya küresel anlam da
endüstr inin boyut unun ne olduğunu bilmiyorum şu anda, onu söyleyebilecek durumda
değiliz f akat bunu biz de takip ediyoruz. Balina endüstr isi var, kaçak avcılık yapılıyor.
Bununla alakalı bilgileri yazıl ı olarak size sunabiliriz.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Teşekkür ederim.
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MÜSTEŞAR

YARDI MCI SI

MEHMET HADİ TUNÇ – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
BALİ NACILIĞIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME
İLE SÖZLEŞMEYE AİT PROTOKOLE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞ UNA DAİR
KANUN TASARISI
M A D DE 1-

( 1)

" B al i nacı l ı ğı n D üzenl enmesi ne İ l i şk i n U l usl ar arası

Sözl eşme"

ile

Sözl eşmeye ai t Pr otokol e beyan i l e katı l mamı z uygun bul unmuşt ur.
(2) Söz konusu Sözl eşmeni n eki Programa i l i şki n deği şi k l i k l er i onayl amaya B akanl ar
K ur ul u yet k i l i di r .

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M A D DE 2- ( 1) B u K anun yayı mı t ari hi nde yür ür l üğe gi rer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M A D DE 3- ( 1) B u K anun hük üml er i ni B akanl ar K ur ul u yür üt ür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Tümünü oylar ınıza sunuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/593) esas numaralı Kanun Tasar ısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul
Millet vekili Azm i Ekinci, İstanb ul Millet vekili Ser ap Yaşar, Karaman Millet vekili Recep
Şeker ve Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi’nin özel sözcüler olarak atanmasını teklif
eder im.

Taha Özhan
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M al at ya
Dışi şl eri K omi syonu Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmiş t ir.
Muhalef et

şerhi

olan

üyemiz

varsa

lütf en

cuma

17.00’ye

kadar

bize

iletiversinler.
Gündemin 10’uncu ve son maddesine geçiyor uz.

10.- Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/647)
BAŞKAN - Çif tçilik Amaçlar ıyla Beslenen Hayvanlar ın Korunmasına Dair
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar ısı.
(1/647) esas numar alı Tasar ı, 23 Aralık 2015’te Meclise, 17 Şubat 2016’da da
Komis yonum uza havale edilm iştir.
İlk sözü ben yine Sayın Aydın’a veriyorum.
Buyurun.
Kısaca alalım lütf en.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI BÜYÜKELÇİ ALİ KEMAL
AYDI N – Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, Kom isyonumuzun değerli üyeleri; söz konusu sözleşme 10 Mart
1976 tarihinde im zaya açılm ışt ır, ülkemiz taraf ından da 6 Haziran 2007 tar ihinde
im zalanm ışt ır. Sözleşmeyi şimdiye kadar 32 Avrupa Konseyi üyesi ülke onaylam ışt ır.
Sözleşmenin amacı, bilhassa yoğun stok yetişt iricilik sistemler inde yetişt iricilik
amaçlı bar ındır ılan hayvanlar ın korunması için ortak hükümlerin tesis edilmesini
sağlamakt ır.
Sözleşme, ayr ıca çif tçilik amaçlar ıyla beslenen hayvanlar ın gereksiz acı
çekme

ve

yaralanmalar ının

önlenmesini

amaçlamakta

ve

çif tlik

hayvanlar ının

bar ındır ılmalar ına ilişkin şartlar ı düzenlemektedir.
Hayvan ref ahına ilişkin mevzuat ım ızın uyumlaşt ır ılm ası, Avrupa Birliğiyle
müzakere süreci kapsam ında “G ıda Güvenliği, Veter inerlik ve Bitki Sağlığ ı” başlık lı
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12’nci f aslın kapanış kriterler i arasında yer aldığ ından a nılan sözleşmenin bu
bak ımdan da onaylanmasının f aydalı olacağ ı değerlendirilmektedir.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Tunç…
GIDA,

TARI M

VE

HAYVANCILI K

BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR

YARDI MCI SI

MEHMET HADİ TUNÇ – İlave edilecek bir husus yoktur.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Bu da 25’inci Yasam a Dönem inde Komisyonumuza gelmiş ve 26’ıncı Yasama
Dönem inde yenilenerek önümüze gelmişt ir.
Tasar ının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanm ışt ır.
Maddeler ine geçilmesini oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
ÇİFTÇİLİK AMAÇLARIYLA BESLENEN HAYVANLARIN KO RUNMASI NA DAİR
AVRUPA SÖZLEŞMESİNİ N ONAYLANMASINI N UYG UN BULUNDUĞU HAKKINDA
KANUN TASARISI
M A D DE 1- ( 1) T ür k i ye Cumhur i yet i adı na 6 H azi ran 2007 t ari hi nde i mzal anan " Çi f tçi l i k
A maçl ar ı yl a

B esl enen

Hayv anl arı n

K or unması na

Dai r

A v r upa

Sözl eşmesi " ni n

onayl anması uygun bul unmuşt ur .

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
M A D DE 2- ( 1) B u K anun yayı mı t ari hi nde yür ür l üğe gi rer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
M A D DE 3- ( 1) B u K anun hük üml er i ni B akanl ar K ur ul u yür üt ür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.

beyan

ile
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Tasar ının tümünü oylar ınıza su nuyor um: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Sözcüler le ilgili öner geyi okutuyorum:
Dışişler i Komisyonu Başkanlığ ına
(1/647)

esas

numaralı

Kanun

Tasar ısı’nın

Komisyon

Raporu

hakk ında

Şanlıurf a Millet vekili Halil Özcan, Rize Millet vekili Osman Aş k ın Bak,

İstanbul

Millet vekili Ser ap Yaşar ve Karaman Milletvekili Recep Şeker ’in özel sözcüler olar ak
atanmasını teklif ederim.

Taha Özhan
M al at ya
Dışi şl eri K omi syonu Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler … Kabul edilmişt ir.
Muhalef et şer hi olan üyemiz lütf en cuma 17.00’ye kadar bize ilet iversinler.
Sayın Tunç’a ve ark adaşlar ına teşekkür ediyoruz.
Sayın Aydın’a teşekkür ediyoruz.
Kıymet li kat ılımcılar, Dışişler i Kom isyonunun 26’ncı Dönemi Bir inci Yasama
Yılı 28’inci toplant ısını kapat ıyorum.
Tüm destekleriniz ve katılım lar ınız için tekrar teşekkür ediyor um.
Kapanma Saati: 11. 53

