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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM Dışişleri Komisyonu saat 11.03’te açıldı.
Komisyon Başkanı Taha Özhan, Komisyon üyeliğine seçilen Antalya Milletvekili Mehmet Günal’a
hayırlı olsun dileğinde bulunduğuna,
Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Komisyonda yapacakları çalışmaların hayırlara vesile
olmasını dilediğine,
İlişkin birer açıklamada bulundular.
Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/773),
Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/794),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği
Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/723),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Bilim ve Teknolojide
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/667),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında
İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiyede Kurulması Hakkında Anlaşmaya Ek
Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/718),
AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine
İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı
Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/763),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde
Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya
Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/764),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Arasında Türkiyede Bir Temsilcilik
İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/732),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında
Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/787),
Görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 12.35’te toplantıya son
verildi.
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.03
BAŞKAN: Taha ÖZHAN (Malatya)
BAŞKAN VEKİLİ: Cemalettin Kani TORUN (Bursa)
SÖZCÜ: Sena Nur ÇELİK (Antalya)
KÂTİP: Hasan Basri KURT (Samsun)
BAŞKAN – Günaydın, bir aradan sonra tekrar beraberiz.
Toplantı yeter sayımız vardır.
Dışişleri Komisyonunun 26’ncı Yasama Dönemi İkinci Yasama Yılının 3’üncü Toplantısını
açıyorum.
Bugün 10 tane uluslararası anlaşmayı görüşmeyi planlıyoruz.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Taha Özhan’ın Komisyon üyeliğine seçilen Antalya Milletvekili Mehmet
Günal’a hayırlı olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
BAŞKAN – Yeni bir üyemiz var, Mehmet Bey. Sayın Mehmet Günal’a ben hoş geldiniz, hayırlı
olsun diyorum. Mehmet Bey’i herkes tanıyor ama isterseniz buyurun.
Buyurun Hocam.
III.- AÇIKLAMALAR
1.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın Komisyonda yapacakları çalışmaların hayırlara vesile
olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli bürokrat arkadaşlarım, kıymetli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de bu
çalışma dönemimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Uzun yıllardır kenarından da olsa iktisatla beraber dış politikayla ilgileniyorduk ama şimdi
Komisyonda da hem de partideki görevim gereği dış politika kısmıyla ilgileniyorum. Bundan sonra
beraber olarak on yıldır Plan ve Bütçede yaptığımız çalışmaları sizlerle birlikte ülkemizin geleceği
adına yapacağız.
Öncelikle bugünkü tasarılarında, anlaşmaların da hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerden de özür
diliyorum. Başkanım gönderdi gündemi ama ben on bir buçuk için yine konumuzla ilgili olarak AB
Delegasyonuna bir randevu sözü vermiştim. Dolayısıyla, bugün sizlerden özür dileyerek biraz erken
ayrılacağım.
Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanım söz verdiğiniz için.
BAŞKAN – Ben de Sayın Günal’a çok teşekkür ediyorum, tekrar hayırlı olsun diyorum.
Gündemimizi kısaca bir gözden geçirirsek ilk sırada Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta
Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi var. Daha sonra, Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin
Anlaşması var. Sonrasında, Katar’la imzaladığımız bir eğitim anlaşması, 4’üncü sırada da Bosna
Hersek Bakanlar Konseyiyle imzalanan Bilim ve Teknolojide İşbirliği Anlaşması var. Ardından, İslam
Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsüyle imzalanan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji
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Enstitüsünün Türkiye’de Kurulması Hakkındaki Anlaşmaya Ek Değişiklik Protokolü’müz var.
AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin
Sözleşmeyi Değiştiren 1/2016 sayılı Kararı’nı görüşeceğiz. 7’nci sırada, Karadağ’la imzalanan gümrük
konularındaki anlaşmamız var. 8’inci sırada, BM’yle imzalanan Afet ve Acil Durum Hâlinde Yardım
Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik
Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşma var. Ardından, Arap Turizm Örgütüyle imzalanan temsilcilik
ihdas edilmesine ilişkin anlaşma var. Son sırada da yine BM Mülteciler Komiserliğiyle imzalanan Ev
Sahibi Ülke Anlaşması var.
Ben basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve hızla 1’inci maddeye geçiyoruz.
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/773)
BAŞKAN – Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/773) esas numaralı Tasarı 3 Ekim 2016 tarihinde Meclise, 12 Ekim 2016 tarihinde de
Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben ilk sözü Dışişleri Bakanlığına vermek istiyorum.
Sayın Murat Yavuz Ateş, Müsteşar Yardımcımız, Büyükelçimiz.
Buyurun, kısaca alalım Yavuz Bey.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Ben de teşekkür ediyorum.
Değerli Komisyon üyeleri, saygılarımı sunuyorum.
Gözden geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi,
Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 14 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Konseyi
dışındaki devletlerin ve Avrupa Birliğinin de taraf olmasına imkân veren sözleşmeye bugüne kadar
12 Avrupa Konseyi üyesi devlet taraf olmuştur, 8 devlet de sözleşmeyi imzalamış ancak henüz
onaylamamıştır.
İlgili makamlarımızdan alınan görüşler ışığında iç hukuk düzenlemelerinin tamamlanmasının
ardından, sözleşme ülkemiz tarafından 4 Şubat 2004 tarihinde Strazburg’da imzalanmıştır. Söz
konusu sözleşmenin onaylanmasının hayvanların taşınmasına ilişkin organizasyon ve faaliyetlerin
standartlarının yükseltilmesi suretiyle, ülkemizin ticari ve ekonomik faaliyetlerine olumlu katkıları
olacağı değerlendirilmektedir.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Sayın Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil’e ben sözü
veriyorum.
Buyurun.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Teşekkür ederim Sayın Başkan.
İyi günler dileklerimle sözlerime başlıyorum.
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Sayın Müsteşarımıza ilave olarak söyleyeceğim husus, tabii, bu uluslararası canlı hayvanların
nakliyle ilgili olarak bir kısım hükümleri içeriyor. Hangi standartlarda gerek taşımacılıkla ilgili
araçların -hava, kara, deniz- gerekse hayvan sağlığına yönelik olarak ne tür işler yapılacak, hayvanlar
hangi şartlarda taşınabilir ya da taşınamaz, taşınma esnasında neler yapılması gerekir, bu hususları
düzenleyen bir anlaşma. Bu anlaşmanın, tabii, bizim açımızdan iki tarafı var. Bir de Avrupa Birliği
uyum çerçevesinde de bizim yapmamız gereken hususları da içeriyor. “Hayvan refahı” diye bildiğimiz
bir kavramın aslında bir boyutunu oluşturuyor bu. Nakilleri sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlar. İşte, buna yönelik olarak biz de iç düzenlemelerde, ikincil mevzuatımızdaki 5996 sayılı
Kanun’umuzla bunun birincil mevzuatını, yasal altyapısını oluşturmuştuk. Daha sonra çıkardığımız
yönetmeliklerimizle de bu çerçevede, barındırılması esnasında olduğu gibi nakiller esnasında da nelere
dikkat edilmesi gerekiyor, bunların kuralları belirlendi, gerekli hazırlıklar yapılıyor bir taraftan, işte,
araçlar hazırlanıyor. Maalesef bu noktada tamamen hazır durumda değiliz ama başladık, ortaya koyduk.
Eğitimler yapıldı, hayvan ticaretiyle uğraşan insanların bu konudaki eksiklerinin giderilmesi, araçların
nasıl olması gerektiği, seyahat esnasında ne kadar süreyle seyahat edilecek, ne zaman dinlendirilecek,
yemlenecek, sulanacak vesaire gibi hususlar da belirlendi. Buna yönelik olarak da nerelerde dinlendirme
istasyonlarının olacağı noktaları da belirlenmiş durumda. Maliye Bakanlığımızla da görüştük. Buna
yönelik olarak bize tahsis edilmesi gereken yerler belirlendi, araziler. TOBB’la görüşmelerimiz var. Bu
noktada, onlar da bu işe gönüllü duruyorlar. Bizim gözetim ve denetimimiz altında, TOBB tarafından da
bu dinlenme istasyonlarının işletilmesi, yönetilmesi planlanıyor. Ayrıca sorularınız olursa cevaplamaya
hazırım.
Arz ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz almak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, tabii, önce konuşmuş olduğumuz anlaşmadan bağımsız
bir şey söyleyeceğim.
Şimdi, biz yaklaşık bir buçuk yıldır beraber çalışıyoruz Dışişleri Komisyonu olarak. Bu bir buçuk
yıl içinde ciddi bir Başika krizi yaşadık. “Orduyu Musul’a süreriz.” lafları havalarda uçuştu. Sonra
bir Fırat Kalkanı operasyonu yaşıyoruz şu anda hâlen. İşte, askerlerimiz şehit oluyor. Bizim uzun
zamandan beri askerî varlığımız ülke dışında. Rakka’nın söz konusu olduğu söyleniyor. Avrupa Birliği
Parlamentosu üyelik görüşmelerini askıya aldı, Amerika’da bir başkan değişimi oldu vesaire. Şimdi, biz
hâlâ hayvancılık, standartlar, Maarif Vakfı gibi konularla Dışişleri Komisyonunda bir tür oyalanıyoruz.
Bunu daha önceki oturumlarda dile getirdiğimizde, özellikle 15 Temmuz sonrası, Sayın Başkan da hak
vermişti, iktidar partisinden milletvekili arkadaşlarımız da hak vermişti. Yani, bizim en azından şu anda
Suriye’de neler olduğuyla ilgili konuları konuşuyor olmamız gerekiyor bence ya da Avrupa Birliğiyle
ilgili Türkiye’nin gidişatının ne olduğunu konuşuyor olmamız gerekiyor. Bunlar Türkiye’nin stratejik
kararları yani sadece iktidarları bağlayan değil, iktidarların ötesinde devletin almış olduğu kararlar,
özellikle Avrupa Birliğiyle ilgili boyut. Ya da Rusya’yla, İsrail’le küstük ve sonra barıştık, bunların
sonucunun neler getireceğiyle ilgili bence bizim bu konulara biraz kafa yoruyor olmamız gerekiyor.
Böyle bir ortamda, bir yandan da terör örgütleriyle mücadele ettiğimiz bir ortamda, tabii ki hayvan
refahı önemli, önemsiz demiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti’nin bir beka probleminin olduğunun en
azından iki parti tarafından söylendiği bir ortamda, Dışişleri Komisyonunun bu içerikteki tartışmalarla
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ya da bu içerikteki anlaşmalarla meşgul edildiğini düşünüyorum ben. Bundan dolayı da bu tavrın
doğru olmadığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Sayın Başkandan ve iktidar partisi milletvekili
arkadaşlardan da bir an önce bu sürece bir son vermelerini öneriyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Oğuz Bey.
Bu, tabii, daha önce de, sizin de dile getirdiğiniz gibi, defaatle gündeme geldi. Bu Anayasa
görüşmelerinden hemen önce aslında Sayın Bakanı biz davet ettik, o da kabul etti ama ardı ardına yurt
dışındaki bu Suriye ve diğer programlardan dolayı herhâlde iki veya üç kez iptal etmek durumunda
kaldık yani sözleşmemizde bu hafta geleceğini ilan etmek üzereyken iptal etmek durumunda kaldık.
O davetimiz hâlen baki. İnşallah, önümüzdeki toplantıların birinde öncelikle Sayın Bakanı, müsteşarı
buraya davet edip kendisiyle daha önce yaptığımız gibi derinlikli bir şekilde bu meseleleri tartışırız.
Bu anlaşmalar açısından veya bu Komisyonun gündemi açısından özel bir durum söz konusu değil.
Mesela, bu haftaki toplantının anlaşmaları büyük ölçüde şöyle oluştu: Belli kurumları ilgilendiren,
bazıları da bizim belki günlük ilgi alanımızın çok dışında gibi görünen ama doğrudan maliyet üreten
bazı başlıklar vardı hem Dışişleri Bakanlığından hem de ilgili bakanlıklardan; özellikle, mesela bu ve
bundan sonraki anlaşma gibi, ısrarla “Bunu geçirmemiz lazım.”, bir tanesinde “Üyeliğimiz düşecek
eğer geçirmezsek.” gibi ama doğrudur yani ülkenin dış politika anlamındaki gündemi oldukça yoğun
ve sıcak. Bizim de tercihimiz, daha önce söylediğimiz gibi, o sıcak başlıkların yoğunluklu bir şekilde
tartışılması yönündedir ama burada özellikle bugünkü bu anlaşmalara dair özel bir durum söz konusu
değil. Ben daveti yineleyeceğim Komisyon adına. En azından son dönemki gelişmeleri burada uzun
uzadıya tartışmak için bir fırsat yaratmaya çalışacağım.
Buyurun.
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Şimdi, tabii, Dışişleri Komisyonu denildiği zaman, dışişleriyle ilgili meselelerin konuşulacağı akla
geliyor, nasıl ki Millî Eğitim Komisyonu, Millî Savunma Komisyonu veya Savunma Komisyonu falan,
o konuyla ilgili konuşuyor. Bizim burada otomatik şekilde “Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiştir.” cümlelerinin tekrarının dışında bir şey yaptığımız yok. Sayın Başkan, siz de bunu çok hızlı
ve maharetli bir şekilde yapıyorsunuz.
BAŞKAN – Uzatmaya gerek yok yani, onun için.
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Tabii, bu, bizim vazifemiz yani öyle
anlaşılıyor. Bu Komisyonun vazifesi, Türk Hükûmetinin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, anlaşma
muhtıraları vesaire gibi belgeleri onaylamak, Genel Kurulun tasdikine sunmak. Tamam, bunda ihtilafımız
yok ama bunun yanında, Komisyonumuzun faaliyetlerine baktığınızda, sizin çok güzel ve başarılı bir
PR faaliyetiniz olduğunu görüyoruz. Belki Meclisin dışında olan arkadaşlar bunu görmüyorlar ama biz,
bize gelen e-maillerden falan sizin gelen, Türkiye’nin değişik misafirleriyle çektirdiğiniz fotoğraflar
falan hepsi bize geliyor ve seviniyoruz yani. Her ne kadar bu Komisyon üyelerinin taraf olduğu
bir faaliyet olmamakla beraber, siz bizi temsil ettiğiniz için sizin bu faaliyetleriniz bizim için gurur
vericidir ama onun dışında, biraz önce arkadaşlarımız bahsetti, bizim daha farklı toplantılarda baştan
itibaren yani bu dönem başladığı günden itibaren ve biz bu Komisyona üye olduğumuz günden itibaren
tekrarladığımız hususlar bunlardır. Yani, dış siyasetle ilgili meseleler bu Komisyonda konuşulmayacak
da nerede konuşulacak? Şimdi, biraz önce Sayın Bakanın davet edildiğini fakat çok yoğun programından
dolayı gelemediğini ifade ettiniz. Doğrudur, biz bunu takip ediyoruz, takdir de ediyoruz ama Türk dış
siyasetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu tarafından konuşulması Sayın Bakanın
programına bağımlı olarak ilelebet bekleyemez, bunun değişik seviyelerde konuşulması lazım ve
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onun için yani sırf Sayın Bakan gelemiyor diye “Bu tartışma yapılamaz, olamaz.” şeklinde bir hüküm
vermek de ne ölçüde demokratik bir hükümdür, ne parlamenter şeylere dayanıyor, ben doğrusu bunu
öğrenmek istiyorum. Yani bizim mevzuatta, bizim komisyonları düzenleyen ilgili metinlerde, hukuki
metinlerde böyle bir şart var mıdır? Bu değişik şekillerde bence yapılabilir ve bizim bunu konuşmamız
lazım, tartışmamız lazım.
Şimdi, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı ve 4-5 kuvvet kumandanı
büyük rütbelerini ve nişanlarını takarak bizim kendimize ait olduğunu fakat Yunanların ihtilaflı
olduğunu veya onlara ait olduğunu iddia ettikleri küçük adacıklar ve kayacıklar üzerine, etrafında
dolaştılar. Ertesi gün Yunan Millî Savunma Bakanı çelenk attı, ertesi gün alçak uçuş yapıldı. Böyle
bir pandomim gidiyor. Peki, bu nedir? Bu adalar bizim mi, onların mı? Bir şey yok, gazeteler her gün
yazıyor, her gün nümayişler yapılıyor, böyle fantezi havai fişekler atılıyor iki taraftan. Sonra, biz bir şey
bilmiyoruz, millete de bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi, eğer bu Komisyon bunları konuşmayacaksa neyi
konuşacak Allah aşkına? Bu maddeleri zaten geçiririz beş dakikada, “Kabul edenler… Etmeyenler…
Edilmiştir.” deyip geçiyoruz. Bunun için, Sayın Başkan, lütfen bunu ciddiye hep beraber alalım ve bir
çare bulalım. Bu teamül bu şekilde devam ederse, biz eğer milletin vekilleri olarak bir şeyden haberdar
değilsek millet hiçbir şeyden haberdar olmayacak. Bu da herhâlde demokrasiye uygun bir davranış
değildir.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sağ olun, ben de teşekkür ederim.
Yani bilgilendirme talebi yerinde bir talep, Meclisin de en önemli vazifelerinin başında geliyor ve
haklarının başında geliyor, sadece vazife değil. Bu talebi yenileyebiliriz, bilgilendirme sağlayabiliriz
ama burada bir şeyleri konuşmamıza mâni hiçbir durum söz konusu değil.
Bu, evet, doğrudur, bizim iç işleyişimizden kaynaklı bir önemli görevimiz burada bu maddeleri
geçirmek, geçirmeye çalışmak ya da sıkıntı varsa geri göndermek ama onun dışında, burada herhangi
bir şeyi konuşmamıza mâni bir durum yok yani biz kendimiz istediğimiz gibi tartışabiliriz. Ben de zaten
buna her toplantıda eğer önden bu şekilde bir talep olursa bir formata uygun olarak, yok olmazsa arada
da kural bozarak çok rahat bir şekilde elimden geldiğince müsaade etmeye çalışıyorum ama özel oturum
talebi olursa da buna da ayrıyeten bakıp elbette karar verebiliriz. Yani benim bu konuda şahsımdan
kaynaklanan, bir şeyi engelleme gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi, Komisyonun işleyişi ve
mevzuatı çerçevesinde olabilecek her türlü meseleyi tartışabiliriz. Yani bir talebimizin olduğu ortada
ama dediğim gibi, toplantı içerisinde de bunu yapabiliriz ama bunu spesifik bir formatta da yapabiliriz.
Buyurun.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Şimdi, Sayın Başkan, daha siyasi bir dille ifade edeyim: Bizim
hani bu geçen bir buçuk sene aslında Türkiye’nin iç siyasetiyle alakalı da birçok badire atlatıldı, işte,
15 Temmuz darbe girişimi oldu, hızlı bir şekilde Anayasa görüşmeleri gündeme geldi, dolayısıyla,
Meclisin tıkandığı ya da Meclisin mutlaka o konuyu görüşmesi -bize göre değil, tabii, size göre olanı
söylüyorum- gerektiği zamanlar oldu, belki Komisyon toplanamadı filan. Ama sonuçta bizim talebimiz
bir buçuk yıldır devam ediyor. Bu anlaşmalar, ilk toplantımızda da ifade edildiği üzere geçmiş yıllardan
beri gelen ve biriken anlaşmalardı ve bu anlaşmaları geçirme konusunda bütün Komisyon üyeleri
bence gayet çalışkan bir irade gösterdiler ve belli bir aşamaya gelindi. Şimdi, görüyoruz ki elimizdeki
anlaşmalar 2016. Ben talebimizi biraz daha siyasi bir dille ifade etmek istiyorum: Bizim bir buçuk
yıldır talep etmiş olduğumuz bu durum yani Türkiye’nin temel dış politika meselelerinin Dışişleri
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Komisyonunda tartışılması yani bu kadar aslında cümle. Bu gerçekleşmediği sürece bu anlaşmaların
sizin taleplerinize uygun bir şekilde, hızlı bir şekilde Komisyondan geçmesi de, Genel Kuruldan
geçmesi de mümkün görünmemektedir.
Saygılarımla.
BAŞKAN – Yani tartışılmaya mâni nedir? Ben gerçekten onu anlamakta zorlanıyorum. Yani
formatını teklif edersiniz ya da teklif etmezsiniz, başlarsınız tartışmaya, burada da tartışılır, başlık
açılır. Önden bir talep gelir “Bu hafta özellikle şunları konuşmak istiyoruz.” diye. Biz ya anlaşma
sayısını çok azaltırız ya da hiç koymayız, geliriz burada konuşuruz. Yani bu ete kemiğe bürünmüş bir
talep olarak da gelmedi. Gelmediğinden dolayı da hem Meclisteki teamüller, bunları doğru, yanlış
ayrıca değerlendiririz hem de bizim yasama faaliyetini bir ihtisas komisyonu olduğumuz için yapmak
durumunda olduğumuzdan dolayı rutin bir format işlettik ama ben şu esnekliği tekrar altını çizerek
söylüyorum: Bu “tartışalım” talebi ete kemiğe bürünmüş bir şekilde yani “Haftaya şunu şu şekilde
konuşalım, başlığımız da bu olsun.” diye burada teklif ederiz, arkadaşlarımız kabul ederler. Ardından
da önümüzdeki hafta otururuz bunu konuşuruz, bunda bir mâni yok, ben altını çizerek söylüyorum.
Ama onun dışında, bir denetleme olarak da görülebilecek şekilde Hükûmetten temsilcinin burada
olması yani Bakanın burada olması ayrı bir mesele zaten, onu söyledim ben, ona ben de taraftarım,
çağırırız, gelir yine. Bakan zaten bu konuda hiçbir şekilde, nedir, gelmemezlik edeceğine dair en
ufak bir şey söylemiyor, aksine, kendisi de buralarda yoğun bir şekilde çalışarak yetiştiği için özel bir
ihtimam da gösteriyor bu meseleye.
Dediğim gibi, yani bir mâni yok. Burada bunun üzerinden bizim bir sıkıntı yaşamamıza da gerek
yok. Başlık teklif edildiği andan itibaren biz otururuz, bundan sonra yapacağımız ilk toplantıda ya da
daha sonraki toplantılarda formatına da belki karar vererek tartışabiliriz.
Buyurun Hocam.
Yavaş yavaş da toparlayalım müsaade ederseniz.
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Şimdi, Sayın Başkanım, teşekkür
ediyorum.
Yani eğer siz Başkan olarak inisiyatif almak istemiyorsanız, inisiyatifi bizden bekliyorsanız
maalmemnuniye ben âcizane olarak bir teklifte bulunayım. Bu Suriye meselesini, Suriye’deki son
gelişmeleri ki bu, hayati bir şeydir çünkü Suriye’de neler olup bittiğini hepimiz takip ediyoruz ve
orada şimdi çok hassas bir noktaya gelindi, El Bab etrafında, güneyden, kuzeyden, doğudan, batıdan…
Birinci mesele, bunu konuşalım, haftaya mesela bunu konuşalım. Ondan sonraki haftaya da Kardak, o
küçük adacıkları falan konuşalım. Burada tabii, Hükûmetin temsilcisinin bulunması en yüksek seviyede
bizi sevindirir çünkü en yüksek ağızdan bilgi alacağız, danışacağız. Ama icap ederse kapalı toplantı
yapılabilir, hassas meseleler olduğunu biliyoruz, tarihî meseleler olduğunu biliyoruz.
Suriye meselesi de çok büyük hadiselere gebe, hepimiz biliyoruz, takip ediyoruz. Şimdi, bu
Komisyon bu konuda fikir beyan etmeyecek de hangi konularda yani Gambiya’yla balıkçılık konusunda
bizim ihtilafımız yok ki.
İki teklifim var.
Arz ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Aldım Hocam, teşekkür ediyorum.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Biz de teklifi destekliyoruz.
BAŞKAN – Değerlendirelim.
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Öncelikle, Bakan Bey’in burada olması için kendisine bir kez daha takvimini soralım. Ardından da
bu türden şeyleri yapalım, bunlarda hiçbir mâni yok, ben başından beri söylüyorum.
MEVLÜT DUDU (Hatay) – Sayın Başkanım, daha acil olan… Tabii, teklifi ben de destekliyorum
kesinlikle.
BAŞKAN – Buyurun.
MEVLÜT DUDU (Hatay) – Ben de teklifi destekliyorum, çok önemli konular. Özellikle Suriye
konusu, Ege’deki ada veya adacıklar sorunu bir türlü açıklığa kavuşmadı. Biz zaman zaman Genel
Kurulda da dile getiriyoruz fakat iktidar partisi sözcüleri oturdukları yerden “İşte, öyle bir şey yok.”
falan diyorlar ama yani henüz somut bir şey, bu, doğrudur ya da yanlıştır, bizi ikna edecek, halkı ikna
edecek şekilde önümüze konulmuş değil.
Ama bunlardan da daha acil, daha önemli demiyorum, tabii ki çok önemli ama bir Kıbrıs konusu
var. Kıbrıs’ta ne oluyor? Ben Kıbrıs’a da gittim, geldim Sayın Öztürk Yılmaz’la birlikte yakın tarihte.
Kıbrıs’ta, Kıbrıs’taki Hükûmete rağmen, KKTC Hükûmetine rağmen KKTC Cumhurbaşkanı bir şeyler
yapıyor, bir harita koyuyor ortaya, Rumlara toprak veriliyor, üstelik en stratejik yerden, Dipkarpaz
bölgesinden toprak verilmesi düşünülüyor. Bizim Hükûmetimiz ne diyor, bu olayın neresinde? Bu
konunun da çok acil olduğunu düşünüyorum. Çünkü, her an Kıbrıs’ı elimizden götürecek bir adım
atılabilir endişesiyle bunu söylüyorum.
Takdirlerinize sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Konuyu toparlayalım isterseniz.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
GÖZDEN GEÇİRİLEN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA HAYVANLARIN
KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI.
MADDE 1- (1) “Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin
Avrupa Sözleşmesi”nin çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – 1’inci maddesinde sözleşmenin imza tarihi belirtilmemiş. Bu eksikliği gidermek
amacıyla verilen önergeyi de dinleyelim.
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan (1/773) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesine “Hükûmetimiz
adına 4 Şubat 2004 tarihinde imzalanan” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Recep Şeker 		 Ceyda Bölünmez Çankırı
Karaman			

Mardin

BAŞKAN – Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Önerge doğrultusunda değiştirilen 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… 1’inci madde kabul edilmiştir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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BAŞKAN - Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Tasarının tümü
kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/773) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın komisyon raporu hakkında İstanbul Milletvekili Azmi
Ekinci, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Karaman
Milletvekili Recep Şeker’in özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
			

Taha Özhan

			

Malatya

			

Dışişleri Komisyonu Başkanı

BAŞKAN - Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Komisyon raporuna muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz 10 Şubat 2017 Cuma Saat 12.00’ye
kadar muhalefet şerhlerini Komisyon bürosuna iletmeleri gerekiyor.
2’nci maddeye geçiyorum.
2.- Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/794)
BAŞKAN - Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/794) esas numaralı tasarı, 22 Kasım 2016 tarihinde Meclise, 2 Aralık 2016 tarihinde de
Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben yine sözü Dışişleri Bakanlığına veriyorum.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Sayın Başkan teşekkür ediyorum.
Değerli üyeler, esas itibarıyla bu anlaşmanın bugün görüşülmesi için ben özellikle Sayın Başkana
ricada bulundum. Şöyle ki: Bu anlaşmaya bir an önce taraf olmazsak Uluslararası Zeytin Konseyi’ndeki
üyeliğimiz askıya alınıyor. Bazı anlaşmalarımızın, esas itibarıyla çok teknik gözükmekle birlikte ciddi
sonuçları da olabiliyor. O açıdan ben de sizleri teyit etmek isterim ki buradaki anlaşmalar, anlaşmaların
görüşülmesi başka bir sebepten değil büyük ölçüde bizim bastırmamız sonucunda oluyor. Buradaki
temel amacımız da…
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Biz de bir şeyler olsun istiyoruz ama…
BAŞKAN – Olacak, olacak.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Tabii ve sizlerin talepleri Sayın Başkanımıza iletildi, ben de not aldım benim kanalımdan da Sayın
Bakanımıza aktaracağım.
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BAŞKAN – İşte bürokrasinin konforu böyle, kendi talepleri burada hayata geçiyor, sizin talepler
başkana.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Hepinize de çok teşekkür etmek istiyorum bize verdiğiniz destekten dolayı. İşlerimizin yürüyebilmesi
için bu anlaşmaların da yürürlüğe girmesi gerekiyor. Anlaşmaları yaparken çok büyük çaba sarf ediyoruz.
Burada hazır metinler olarak geliyor ama bunlar bazen aylar, bazen yıllar sürüyor müzakereleri ve bir
noktaya geliyoruz. Fakat eğer Mecliste tıkanıklık olursa çok zor duruma düşüyoruz. Onun için sizlere
tekrar teşekkür etmek istiyorum.
Uluslararası Zeytin Konseyi 1956 yılında kurulmuş olup 1959 yılından bugüne kadar Uluslararası
Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması’nın idaresinden sorumlu ve BM çatısı altında yer alan
uluslararası bir kuruluştur. Üye sayısı 16 olan kuruluş, dünya zeytinyağı üretiminin yüzde 93’ünü ve
dünya zeytinyağı ihracatının da yüzde 96’sını temsil etmektedir. 2015 tarihli Uluslararası Zeytinyağı
ve Sofralık Zeytin Anlaşması, 5-9 Ekim 2015 tarihlerinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı Örgütü bünyesinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde kabul edilmiştir.
Söz konusu anlaşma, önümüzdeki on yıl boyunca yürürlükte kalacaktır. Sofralık zeytin ve zeytinyağı
üretiminde önemli bir paya sahip olan ülkemizin söz konusun anlaşmaya taraf olması, bu konumundan
gelen gücünün korunabilmesi, uluslararası platformda yer alarak teknolojik gelişmeleri takip etmesi ve
Türk zeytincilik sektörü menfaatlerine uygun politikalar oluşturması ve bunları savunması açısından
önemli bir fırsat teşkil edecektir. Söz konusu anlaşmanın onay işlemlerinin tamamlanarak bildirimde
bulunulması, kuruluşun, mart başında yapılacak bir sonraki oturumundan itibaren üye statüsüyle yer
almamız bakımından önem arz etmektedir.
Saygılarımla.
BAŞKAN – Evet, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Müsteşar Yardımcımız Sayın Uçarmak.
Buyurun.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK –
Teşekkür ederim Sayın Başkanım, saygılar sunuyorum.
Anlaşmayla ilgili, Sayın Büyükelçime ilave olarak bir iki hususu ifade etmek isterim. Bu da 2005
anlaşması ile bu yeni anlaşma arasında karar nisabında bazı değişiklikler yapıldı. Daha önce yüzde 82
olan nisap şu anda yüzde 86’ya çekildi yani bir miktar daha… Avrupa Birliği’nin hemen yanına bir
ülke ilave etmek suretiyle karar almasına karşı bir şey oluştu orada genel olarak. Onun dışında, toplantı
nisabı eskiden çok yüksekti, yüzde 90’dı yüzde 75’e indi. Depoziter ülke İspanya’ydı, şimdi Birleşmiş
Milletler bünyesine geçmiş oldu.
Bir de tabii, her yıl belli bir üyelik aidatı ödeniyor. Burada bir önceki anlaşmada üretim ve ihracat
vardı, şimdi ithalatçı ülkelere ilave bir maliyet yüklenmiş oldu yani bizim ödeyeceğimiz şeyleri bir
miktar aşağıya çeken bir şey var.
Teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.
Sayın Pakdil, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Buyurun.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
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İlave olarak, tabii, bu tekrar üye olmamıza müteakip yaptığımız faaliyetler… Yani tabii, zeytin
bizim için de önemli, ana vatanı Türkiye olan bir şeydir ve genelde, neredeyse tamamına yakını Akdeniz
çanağında, Akdeniz’in civarında olan ülkelerde üretilen bir ağaç, yetiştirilen bir ağaç. Burada önemli
hususlardan bir tanesi, bizim zeytin çeşitlerinin korunmasına yönelik olarak yaptığımız faaliyetler.
Genel başlık olarak, millî botanik bahçesi altında gerek bitkisel gerek hayvansal çeşitliliğimiz açısından
bir gen bankası oluşturma, canlı muhafaza gibi bir şeyler söz konusu. Bu, anlaşma içerisinde geçen
hususlardan bir tanesidir ve şu anda bizim İzmir’de Zeytincilik Araştırma Enstitümüz tarafından
bahçemiz oluşturulmuş durumda. Bütün çeşitlerimiz orada muhafaza altında.
Bir de özel önem arz eden Mardin Derik, Artvin ve Adıyaman’daki çeşitlerimiz de gerek oradaki
özellerin elinde gerekse kamu arazilerinin içerisinde özel olarak takip ediliyor ve yabani çeşitler dâhil
koruma altında ki bizim bu anlaşma çerçevesinde taahhüt ettiğimiz hususlardan bir tanesi.
Bunun dışında, ayrıca diğer ülkelerden de materyallerin getirilmesi, temin edilmesi söz konusu.
Biz gerek doku kültürü olarak gerekse canlı olarak bunları muhafaza ediyoruz. Bunlara yönelik olarak
eğitim çalışmalarına başladık zeytinin şeyiyle ilgili. Burada önemli bir eksikliğimiz vardı, tadımcı
noktasında. Gerek Ulusal Zeytin Konseyi gerekse Bakanlık olarak da yetişmiş elemanlarımız var ve bu
Komisyon tarafından da kabul edilen özel tadımcılarımızı da yetiştirdik.
Tabii, efendim zeytinyağının kalitesinin belirlenmesi noktasında, bu yarışmalar falan oluyor ya
orada o konseyin içerisinde yani onlar bilirkişi gibi, eksper tabii.
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Çeşni değil yani.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Evet, çeşni değil “tadımcı” diye ifade ediyoruz. Onu tadarak, o zeytinyağıyla ilgili hüküm veriyorlar,
karar veriyorlar. Yani sadece işte laboratuvar düzeyinde…
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Bu konunun eğitimini alıyorlar değil mi?
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Tabii tabii, efendim. Çok hassas bir konu ve cidden özel yetiştirilmiş elemanlar söz konusu ve sürekli
eğitim alınması da gerekiyor. Yani bir defada yetişmiş, tamam kaldı şeklinde değil o arkadaşlarımızın
eğitimleri gerek Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi çerçevesinde gerekse bizim elemanlarımız
çerçevesinde süreklilik arz eden bir eğitimle devam ediyor. O eksikliği de yerine getirmiş durumdayız.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Pakdil.
Buyurun Sayın Akın.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Öncelikle, bir ara verdik, o aradan sonra sizlerle beraber olmak çok
güzel. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Umuyorum güzel işlere vesile olur ve gerçek Türkiye
problemleri, dış politika üzerinde, böyle, etkimiz olan, konular hakkında gerçekten bilgimiz olan yeni
bir dönem olmuş diye umut ediyorum.
Ekmeleddin Bey’in de ilgili olduğunu görüyorum ve Balıkesir’e yatırıma davet ediyorum aynı
zamanda. En güzel zeytinin, zeytinyağının yapıldığı yer ama bitik durumdayız, onu söyleyeyim; berbat
yani böyle konuşmalar güzel ama zeytinci, zeytinyağcı bitik durumda.
Şimdi, bizim bu anlaşmayla ilgili olarak, toplamında genel bir sorun gözükmüyor. Ancak, Bakanlar
Kurulunun 1986 yılında kabul edilen ve 1993 yılında değiştirilerek süresi uzatılan Uluslararası
Zeytinyağı Ve Sofralık Zeytin Anlaşması 1998 yılında çekilmişti. Zamanın Dış Ticaret Müsteşarlığı
yetkilileri, AB ülkelerinin kendi üretimlerinin yüksek olduğu yıllarda Türkiye’den yapılan zeytinyağı
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ithalatına yönelik yüksek oranlı gümrük vergileri ve tarife dışı bazı engeller koyduğunu ve Tunus’a
sağlanan kolaylıkların Türkiye’ye sağlanmadığını söylüyorlardı. Buradan hareket ederek Türkiye’nin
1998 yılında çekildiği anlaşma ile söz konusu anlaşmanın aynı olup olmadığın merak ediyoruz. Eğer
aynı ise çekilme gerekçesi olarak gösterilen sorunların giderilip giderilmediğini merak ediyoruz.
Bir de Sayın Başkan, bizim zeytincimiz, zeytinyağcımız gerçekten müthiş bir sıkıntı içerisinde.
Yani, bu uluslararası… Demin kendiniz dediniz: Zeytinin anavatanı, hakikaten de öyle fakat yani bunun
bedelini çok kötü şekilde ödüyor. Mesela verimlilik olarak İtalya’da, İspanya’da ağaç başına zeytin
verimliliği 45-50 kilogram, bizim ülkemizde 9-14 kilogram arası. Şimdi yani belki burada tam şeyi
değil ama bunlara da destek olursanız veya neler yapıyorsunuz, onu da merak ediyoruz, hazır sizi
burada yakalamışken. Mesela, ülkemizde kişi başı zeytinyağı tüketimi, yanlış hatırlamıyorsam, 2 litre;
en şey olan Avrupa ülkesinde 16-17 litre, hatta Yunanistan’da 24-26 diye tahmin ediyorum. Ondan
sonra, zeytinyağı, uluslararası standartlarda yer alan kriterlere bir türlü uyum sağlanamıyor. Yani,
gerçekten bunu biz bir dünya markası hâline getirebiliriz, zeytini ve zeytinyağımızı. İspanya, İtalya’nın
kalitesine eş değerde bir zeytinyağımız var, zeytinimiz var fakat hiçbir şekilde bir getirisi yok. İnanın,
şu anda bu işle uğraşan herkes çok dertli.
Ben 60 soruluk bayağı ciddi bir çalışmayla Sayın Bakana sormuştum, hâlâ cevap gelmedi. O
da herhâlde bizim Dışişleri Bakanı gibi çok yoğun, meşgul onların hepsi. Yani size yollayayım, bari
siz bize cevap verin, biz de aydınlatalım. Çünkü, Hükûmetin, iktidarın işi başka, onlar başkanlıkla
ilgileniyor; biz milletin ekmeğiyle, ne yiyeceği, ne içeceğiyle ilgileniyoruz.
Onun için, gerçekten bu, çok önemli. Sizden ricamız, zeytinle ve zeytinyağıyla uğraşan bu
emekçilere, bu yatırım yapanlara destek olunması, verimin yükseltilmesi için mücadele edilmesi. Bu iş,
gün geçtikçe bölgemizde azalıyor.
Bir de en son artık zeytin ve zeytinyağını o kadar gözden çıkardılar ki o bölgelere ait arazileri bile
kamulaştırır hâle geldiler. Santraller yapılıyor, elbette enerji üretimine karşı değiliz ama…
Onun için, bu konularda da hassasiyetinizi özellikle rica ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Evet, Sayın Pakdil…
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, sayın vekillerim; tabii, zeytincilikte ülkemizde ciddi bir atılım var. Yani, ağaç
sayısı açısından baktığımızda şu anda 170 milyonlara ulaştık ama bu, bir müddet önce 90 milyon ağaç
şeklindeydi. Elbette zeytini önemsiyoruz ve özel bir projeyle ağaç sayısı artırıldı, çeşitler üzerinde
araştırmalar yapılıyor ve yeni kurulan bahçelerin tamamı henüz meyveye yatmadı yani meyve
vermeye başlamadı ama kısa bir süre içerisinde meyve vermeye başlayacaklar. Bununla ilgili olarak
biz sertifikalı fidan desteği yapıyoruz ve bizim şu anda ağaç sayımızın… İşte, bahsettiğiniz verimlilik
açısından bir ağaçtan elde edilen meyve itibarıyla rakam verdiniz. Bunun da iyileştirilmesi noktasında
eski bahçelerimizin ıslah edilmesi de destekleme kapsamına alındı. Yani, eski bahçelerin gerek etrafının
düzenlenmesi, ağaçlar seyrelmişse onların tekrar ilave edilmesi, fidanların tekrar dikilmesi, mevcut
ağaçların ıslah edilmesi gibi bir programa girdiği takdirde çiftçilerimiz, onlar da destekleme kapsamına
alındı.
Tabii, sağlanan imkânlar çerçevesinde zeytinyağına destek veriliyor. Yani, zeytinyağıyla ilgili
olarak mevzuatımız var ve kodeksi çıktı, uygulamada. Hatta şunu da söyleyelim: Mevsim itibarıyla
zeytinyağının kalitesinde değişmeler olabiliyor. Efendim, yağışlı olması, güneşli olması gibi, mevsimin
getirdiği bir kısım olumlu ya da olumsuz faktörlerden dolayı zeytinyağının kalitesinde, asiditesinde
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değişiklikler de söz konusu olabiliyor. Biz bunu da üreticilerimizin zarar görmemesi noktasında tolere
ediyoruz ve biraz esneme de yapabiliyoruz. Yani, bizim zeytinyağımız için belirlediğimiz kriterler
uluslararası kriterlerden farklı kriterler değil, bunu biz de belirledik. Ama, tabii ki zeytinyağının
sıkımında kullanılan teknoloji… Yani, bahçelerin nerede olduğu önemli yani hasadı yaptıktan sıkmaya
kadar geçen süre önemli kaliteyi belirleme açısından.
BAŞKAN – Toparlayalım Sayın Pakdil.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Pek çok faktör var, bunların da olması lazım ama bizim zeytinliklerimizin olduğu bir kısım arazi
yapısını da dikkate aldığımızda o da bizi bazı açılardan zorluyor ama kalitemiz gittikçe daha da iyiye
gidiyor. Orada da mevzuat açısından bir eksikliğimiz söz konusu değil Sayın Vekilim.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Sayın Başkanım, şimdi, izniniz var mı, hemen bir dakikada
toparlayayım.
BAŞKAN – Yok, yok, iznim var da toparlayalım yavaş yavaş.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Tabii, tabii.
Şimdi, biliyorum, buranın konusu değil belki tam olarak ama öncelikle detaylı bilgi için teşekkür
ederim.
Gerçekten biz bu konuda çok dertliyiz. En azından burası bir vesile olur belki bunun için.
BAŞKAN – Ahmet Bey, bu sorularınız yanınızda mı?
AHMET AKIN (Balıkesir) – Yanımda 60 soru var.
BAŞKAN – Bize verin siz onları.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Vereyim.
Şimdi, mesela ağaç sayısı artıyor, verim düşüyor. Ya, olacak iş değil dünyada.
Şimdi, benim bu Komisyona olan saygımdan ben burada keseyim. Tamam mı? Bu konu çok uzun,
vallahi üç saatte çıkamayız buradan.
BAŞKAN – Soruları verin, biz fikrî takip yapacağız, Balıkesir’e döneceğiz.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Tamam Sayın Başkan, size zaten güveniyoruz.
BAŞKAN – Buyurun, kısaca alalım.
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI (Mardin) – Sayın Başkan, değerli Komisyon üyelerimiz;
bildiğiniz üzere, Mardin Derik ilçemizde Kasım ayında menfur bir terör saldırısı sonucu rahmetli olan
şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk’ün en büyük projesiydi bu Derik zeytinini dünyaya
tanıtmak. Şu an Komisyondan bu anlaşmanın geçmesi gerçekten bizim için çok önemli. Kendisini de
buradan rahmetle anıyorum.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, 1998 yılındaki anlaşmayla ilgili soruya cevap
vermedi. Sadece, zeytinin…
BAŞKAN – İşte Balıkesir zeytinine girince öyle oldu.
Cevabınız var mı?
Buyurun.
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK –
Sayın Başkanım, bu konuda tabii, arkadaşlardan bana gelen, Kıbrıs meselesini göstermişler ama ben
bunu söylersem çok doyurucu bir bilgi olmaz. Bunu diğer sorularınızla birlikte hem cevaplandıralım…
Çünkü, bu işin ekonomik bir yönü olduğunu da…
BAŞKAN – Tamam, o soruyu biz…
AHMET AKIN (Balıkesir) – O zaman bunu da sormuş olduk zaten.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK – Yok,
zaten onu biz ayrıntılı cevaplandırabiliriz fakat burada söyleyeceğim yeni bir şey var: Bu anlaşma
on yıllık bir anlaşma. Bu yeni anlaşmanın son iki yılda oluşturulmasında biz aktif olarak görev aldık
yani aktif katkı sunduk ve hakikaten görüşmelere ben de gittim. Orada ciddi bir ilerleme sağladığımızı
görüyorum ama hangi koşullarda çıktığımızı...
BAŞKAN – Tamam, Ahmet Bey’den o soruyu da alıyoruz.
Tamam, teşekkürler.
var?

EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Eski metinle yeni metin arasında ne fark

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK –
Efendim, eski metinle bu biraz önceki söylediğim hususların farkı var ama…
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Spesifik olarak ne var?
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK –
Yalnız, dönemsel olarak, tartışmalar metinlere bağlı olmadan farklı noktalarda yürüyor orada da. Yani,
orada mini bir uluslararası dış ilişkiler yürütülüyor, orada katıldığım bir toplantıda bunu gördüm. Yani,
konu zeytin bile olmayabiliyor bazen, farklı noktalarda yürüyor. Mesela tarım politikasıyla çok yakından
ilişkisi var bunun yani orada tartıştığınız… Çünkü, siz Avrupa’ya zeytinyağı ihraç edemiyorsunuz
onların koymuş olduğu şeyden dolayı yani Gümrük Birliği dışında olması nedeniyle.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Neyse, biz onları daha sonra konuşuruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) Hükümetimiz adına 14 Eylül 2016 tarihinde imzalanan “Uluslararası Zeytinyağı
ve Sofralık Zeytin Anlaşması (2015)”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… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü, redaksiyon yetkisiyle birlikte kabul edilmiştir.
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Özel sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/794) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında Adana Milletvekili Talip
Küçükcan, İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Mardin
Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi koymak isteyen üyelerimiz varsa, anlaşmanın ivedilikle yürürlüğe girmesi önem
arz ettiğinden, bugün saat 17.00’ye kadar muhalefet şerhlerini bize iletmelerini rica ediyorum.
Sayın Pakdil’e teşekkür ediyorum.
Gündemin 3’üncü maddesine geçiyoruz:
3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği
Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/723)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında
İşbirliği Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/723) esas numaralı Tasarı 6 Mayıs 2016 tarihinde Meclise sunulmuş, 25 Mayıs 2016 tarihinde
Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben yine Sayın Ateş’e ilk sözü veriyorum.
Buyurun Sayın Müsteşar Yardımcımız, kısaca alalım lütfen.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında
Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması, Millî Eğitim eski Bakanı Sayın Nabi Avcı ve Katarlı karşıtı
tarafından 2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacak
hükümler içermekte, ayrıca eğitim alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile eğitim kurumları, öğretmenler
ve öğrenciler arasında değişimleri artırmayı hedeflemektedir.
Yürürlüğe girmesiyle birlikte, söz konusu anlaşmanın Türk ve Katar toplumları arasındaki
dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve mevcut kültürel ve siyasi iş birliğinin
derinleşmesine yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Bilgili, zaten jenerik bir anlaşma, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI AHMET EMRE BİLGİLİ – Sayın
Başkanım, Sayın Müsteşar Yardımcımızın sözlerine ekleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ama işte,
hepinizin de bildiği gibi, devletler arası ilişkilerde eğitim boyutunun güçlendirilmesi çok önem arz
etmektedir. Onun için hepinize ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ediyorum.
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Söz almak isteyen üyemiz var mı?
Buyurun Ahmet Bey.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Sayın Başkanım, bu anlaşmada da yine maddelerin yapısında bizim
açımızdan önemli bir sorun gözükmüyor.
Yalnız, 4’üncü madde uyarınca açılması teşvik edilecek olan Katar Devleti Türk okulu konusunda
kısa bir bilgi rica edeceğiz. Çok kısa olursa memnun oluruz veya yazılı da olur. Bu okulun benzerleri
başka ülkelerde var mıdır ve bu okulun seviyesi, müfredatı ne olacaktır?
BAŞKAN – Sayın Bilgili, buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI AHMET EMRE BİLGİLİ – Teşekkür
ederim.
İlkokul ve ortaokul seviyesinde olacak okulumuz. Zaten bir kurucu, okul müdürü olarak gönderildi,
17 değişik branşta öğretmenlerimiz gönderildi.
Bunun benzeri birçok ülkede var çünkü Türk işçilerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
olduğu ülkelerde vatandaşlarımızın çocuklarının bu eğitim ihtiyacını karşılamakla mükellefiz. Onun
için birçok ülkede var. Ayrıca ileride, zaten Türkiye Maarif Vakfı da benzer çalışmalar yapıyor
biliyorsunuz, bunlarla da birlikte çalışılacak.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Teşekkür ederiz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE NOTALARIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması” ile Notaların 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.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/723) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında Hatay Milletvekili Fevzi
Şanverdi, İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Karaman Milletvekili Recep Şeker ve İstanbul
Milletvekili Azmi Ekinci’nin özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
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BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olursa lütfen 10 Şubat 2017 saat on ikiye kadar büromuza iletiniz.
Sayın Bilgili’ye ben çok teşekkür ediyorum.
4’üncü maddeye geçiyorum.
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Bilim ve
Teknolojide İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/667)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Bilim
ve Teknolojide İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/667) esas numaralı Tasarı 24 Şubat 2016 tarihinde Meclise sunulmuş ve 7 Mart 2016 tarihinde
Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben yine Sayın Ateş’e veriyorum sözü.
Lütfen kısa alalım Sayın Ateş.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ
– Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi
Arasında Bilim ve Teknolojide İşbirliği Anlaşması, Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş ve
Bosna-Hersek Sivil İşler Bakanı arasında 20 Mayıs 2015 tarihinde Saraybosna’da imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, ekonomilerin kalkınmasındaki öneminin
farkında olarak iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğini artırmayı amaçlamaktadır.
Bosna-Hersek tarafı, gönderdiği notalarla kendi ülkelerindeki onay sürecinin tamamlandığını
bildirmiştir.
Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesine katkıda
bulunacağı değerlendirilmektedir.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Sayın Hasekioğlu, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Tekrara girmeden lütfen.
TÜBİTAK BAŞKAN YARDIMCISI DR. ORKUN HASEKİOĞLU – Yani konunun esasına yönelik
ilave edeceğim bir konu yok. Yalnız, bizim uluslararası ikili ilişkiler çerçevesinde 50’ye yakın ülkeyle
anlaşmamız var. Bosna-Hersek’le de benzeri bir anlaşma yapmak istiyoruz. Hem öğrenci değişimi,
burs konusunda hem de üniversiteler ve endüstriyle ikili araştırmaların desteklenmesi çerçevesinde bu
kanun önerisini destekliyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sağ olun Sayın Hasekioğlu.
Soru sormak isteyen üyemiz var mı?
Buyurun Ahmet Bey.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Sayın Başkanım, öncelikle biz de bu anlaşmanın olumlu olduğuna
inanıyoruz ve gördük, inceledik.
Yalnız, hangi bilim ve teknoloji alanlarında, dallarında iş birliğinin hedeflendiğini merak ettik.
Bir de madde 3’te, (d) bendinde yer alan “bilimsel ve teknolojik bilgi ve belge değişimi” ifadesi
genel bir ifadedir. Bu nedenle, değişimi yapılması öngörülen bilimsel ve teknolojik bilgi ve belgeler
neler olacaktır, bir de o konuyla ilgili bir açıklamayı çok kısa veya yazılı da alabiliriz.
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TÜBİTAK BAŞKAN YARDIMCISI DR. ORKUN HASEKİOĞLU – Yazılı daha sonra detaylı
iletebiliriz. Fakat genelde ikili anlaşmalar çerçevesinde yürütülen anlaşmalar, bizim, Politikalar
Dairesinin ulusal stratejilere uyumlu olarak oluşturduğu çerçevede yürütülüyor. Diğer, TEYDEB,
ARDEB yani endüstri ve akademiye yönelik destekler de aynı çerçevede. Bu, ikili anlaşmalardaki
adreslenecek konular da aynı çerçevede belirleniyor. Ama bunun detaylarını arzu ederseniz daha sonra
size iletebilirim.
Teşekkür ederim.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Memnun oluruz, tamam.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TURKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA HERSEK BAKANLAR KONSEYİ
ARASINDA BİLİM VE TEKNOLOJİDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 20 Mayıs 2015 tarihinde Saraybosna’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Bilim ve Teknolojide 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.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/667) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul Milletvekili Ravza
Kavakcı Kan, Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve
Karaman Milletvekili Recep Şeker’in özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olursa lütfen 10 Şubat 2017 günü saat on ikiye kadar biz iletiniz.
Sayın Hasekioğlu’na ben teşekkür ediyorum.
5’inci maddeye geçiyorum.
5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında
İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiyede Kurulması Hakkında Anlaşmaya Ek
Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/718)
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BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü
Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiyede Kurulması Hakkında
Anlaşmaya Ek Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/718) esas numaralı Tasarı 6 Mayıs 2016’da Meclise, 13 Mayıs 2016’da da Komisyonumuza
havale edilmiştir.
Ben Sayın Ateş’e veriyorum.
Evet, buyurun, kısaca alalım.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ
– Sayın Başkan, değerli üyeler; İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü, İslam İşbirliği
Teşkilatının ilgili kuruluşu olarak 2010 yılında İstanbul’da faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşun temel
amacı, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında metroloji, laboratuvar testleri ve standardizasyon
faaliyetlerinde yeknesaklığı sağlamak ve bu konularda üye ülkelere teknik destek vermektir.
Özellikle, geniş bir pazara sahip olan helal gıda konusunda ülkemizin üye ülkeler arasında öncü
bir rol oynamasına zemin hazırlayabilecek, anılan kuruluşa benzer uluslararası kuruluşlara tanınmış
bulunan dolaylı ya da dolaysız vergi muafiyetinin tanınmasının isabetli olacağı düşünülmektedir.
Bu kuruluşun İstanbul’da kurulması yönünde o dönemde Genel Sekreterliği yürüten Sayın
Milletvekilimiz Ekmeleddin Bey’in de büyük katkıları olmuştur. Bu konuda da kendisine
teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Korkmaz, var mı ekleyeceğiniz bir şey?
Buyurun.
TSE BAŞKANI SEBAHİTTİN KORKMAZ – Herhangi ekleyebileceğim bir şey yok Sayın
Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Ahmet Bey, sorunuz var mı?
AHMET AKIN (Balıkesir) – Var.
BAŞKAN – Ben de öyle tahmin ettim, onun için kapatmadım…
AHMET AKIN (Balıkesir) – Şimdi, burada asıl imza sahibi var. Sayın Hocamız da, kendisi de
imzada…
BAŞKAN – Hayır, siz soracaksınız ama.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Ben soracağım da, şimdi, o da zaten daha iyi bilir ama biz size
soruyoruz. Hocam uygun görürse o ayrı.
Şimdi, burada bir değişiklik yapıldı. Mesela, birinci fıkraya göre söz konusu enstitü kamu
hizmetlerinden doğan vergilerden muaf oluyor. İkinci fıkraya göre de enstitünün muaf olduğu vergiler
“diğer vergiler” ifadesiyle genişletiliyor. Üçüncü fıkranın ilk cümlesi, enstitü tarafından ithal edilen
veya satın alınan malların ilgili vergiler ödendikten sonra satılabileceği şeklinde de yorumlanabilir diye
düşünüyoruz. Bu söz konusu değişikliğin yapılmasına neden ihtiyaç duyuldu?
TSE BAŞKANI SEBAHİTTİN KORKMAZ – Efendim, kalite altyapısı, metroloji, akreditasyon
ve standardizasyon. Standartlar çıktıktan sonra İslam ülkeleri arasında seyahat edecek olan ürünlerin
hangi kişi ve kurumlar tarafından belgelendirileceği, başka bir deyişle ürünlere hangi kişi ve kurumlar
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tarafından pasaport verileceğine dair faaliyet yapılması gerekiyor. Standartlar oluşturulmaya başlandı
ve üç tane standart üretti “SMIIC” diye adlandırdığımız İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji
Enstitüsü. Şimdi, bu standartlara uygun belge verecek olan kurumların tanınma işlemini yapacak olan
faaliyetlere başlayacak.
Merkez İstanbul’da olduğu için bu faaliyetler bizim ülkemiz üzerinden yapılacak. Tabii,
faaliyetlerin yapılabilmesi için uzmanlar görevlendirilecekler, uzmanlar ihtisas edilecek, dışarıdan
uzmanlar da yapılacak. Bu faaliyetler sonucu da masrafların karşılanması için de belgeler düzenlenecek,
faturalar düzenlenecek. Bu, fatura düzenlemesi aşamasına gelindiği için, bu faturalarda olabilecek vergi
ve benzeri konularla ilgili sorunların diğer benzer kuruluşlardaki yapısıyla eşdeğer olması için böyle
bir değişiklik önerdik.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Hocam, buyurun.
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Her şeyden önce Sayın Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve mensuplarının nazik sözlerinden dolayı
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Şimdi, efendim, bu enstitü gerçekten çok önemli bir kurumdur. Yani ülkemiz açısından çok önemli,
İslam dünyası açısından çok önemli ve uluslararası helal gıda konusunda çok merkezî bir rol üstleniyor.
Şimdi, helal gıda pazarı 2015 senesine göre 2,7 trilyon dolar, iki sene öncesinin… 2024’te 10
trilyon dolara çıkacak. Şimdi, bu, helal gıda konusunda uluslararası büyük rekabet var. Bu rekabetin
içinde herkes en iyi, en helal gıda standardı bende vardır. Onun için bu pastadan en büyük payı ben
alayım diyorlar. Hatta öyle, o kadar gitti ki mesela bizim teşkilata üye olan ülkelerin dışında, Tayland
bile “en iyi helal gıda bendedir…” Avusturalya… Tabii, bizim teşkilata yani İslam İşbirliği Teşkilatına
üye olan ülkeleri de, ayrıca onları zikretmiyorum.
Şimdi, böyle büyük bir pazarın içerisinde standardizasyonu İslam İşbirliği Teşkilatı adına
yapmak ve normlarını tespit etmek görevi SMIIC’te yani bu merkezde, bu enstitüde. Bunun görevinin
kolaylaştırılması her bakımdan doğru bir adımdır.
Aslında, bu enstitünün de bir kadersizliği vardır, onu da itiraf etmek lazım. İSEDAK, 1984’te
kuruluyor. O zaman 1984’te Türkiye Standartları Enstitüsü, İslam İşbirliği Teşkilatı, o zamanki adıyla
İslam Konferansı Teşkilatı çapında bir benzer kuruluşun kurulmasını teklif ediyor o, Türk Standartları
Enstitüsü. Ama bu teklif, maalesef 1984 senesinden 2004 senesine kadar kadük kalıyor, ilgilenilmiyor.
Hâlbuki kurulurken veya teklifi yapılırken çok kolay bir sisteme bağlamıştı, 10 ülkenin onayına. -yani
o zaman 40 küsurdu, sonra 57 oldu- 10 ülke. 10 ülke buldun mu o, kurulmuş oluyordu. Ben geldiğimde
bu ve birçok şey rafa atılmıştı. Bunları biz raftan indirdik ve ilk önce buna önem verdik ve 10 ülke hatta
11 ülkenin onayını sağladık. 2010 senesinde de Ankara’da toplantı yaptık. Enstitünün temsilcileri, o
günkü Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Ergin katıldılar ve biz beraber bir belge imzaladık. Şimdi,
o belgede o SMIIC’in doğuşu sağlandı. Fakat bir İslam İşbirliği Teşkilatının alt organı olarak sahip
olması gereken vergi muafiyetleri vesaire eksik kalmıştı. Onun için bugünkü bu belge tamamlayıcıdır.
Ben bunu onun için canıgönülden destekliyorum.
Fakat ben burada Dışişleri Bakanlığımızın huzurunda ve yine, Türk Standartları Enstitüsünün
huzurunda şu iki şeye işaret etmek istiyorum. Bu, çok önemli bir kuruluştur. Birincisi bu kuruluşun
bir binası yoktur, bir makarı yoktur yani “headquarter” dediğimiz. Oradan oraya, oradan oraya biz
bunu o zaman değişik hükûmetlere söyledik, konuştuk ama bir… Çünkü bu, bir taahhüttür. Ev sahibi
ülke, bir uluslararası kuruluşa ev sahipliği yaptığı zaman genellikle “binayı ben vereceğim” diyor.
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Türkiye’nin de daha farklı 2, daha başka 2 kuruluşu var; IRCICA ve SESRIC’e ev sahipliği yapıyor,
onlara bina tahsis etmiştir. Buna da böyle bir şeyin olması çok iyi olur. O enstitünün istikrarlı bir şekilde
çalışması…
İkinci husus, o, biraz enteresan. Bütün İslam İşbirliği Teşkilatı alt kuruluşlarında iki dönem yapar
başındaki insanlar, 4+4. Burada iki senede bir değişiyor. Bu, kötü bir şey, iki senede bir değişmesi.
Çünkü bir şeye başlıyor yeni gelen buranın başkanı, müdürü, unvanı ne olursa olsun; iki sene bitmeden
hadi Allahaısmarladık, yenisi geliyor, o, yenisi de öğrenecek. Yani bu bir istikrarsızlık ve bu enstitünün
bu sertifikasyonu ve uluslararası standart referansı olduğu gün bizim ülkemizde helal gıda sanayisi
çok büyük bir şey olacaktır ve bütün dünya helal gıda yapan enstitüler… Bu sırf bir tarafı yani
standardizasyon bir tarafı. Onun çok yönleri var tabii. Ama o bakımdan bakıldığı zaman da dahi çok
önemli bir kazanç sağlayacak. O bakımdan bunu canıgönülden desteklediğimi ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR
VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ ARASINDA İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE
METROLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN TÜRKİYEDE KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMAYA EK
DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 14 Mart 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji
Enstitüsü’nün Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşma’ya Ek Değişiklik Protokolü”nün 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 tasarının: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/718) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında Adana Milletvekili Talip
Küçükcan, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ve Samsun Milletvekili
Hasan Basri Kurt’un özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
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BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi varsa 10 Şubat 2017 saat 12.00’ye kadar lütfen bize iletiniz.
Sayın Korkmaz’a teşekkür ediyorum.
6’ncı maddeye geçiyoruz:
6.- AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine
İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745)
BAŞKAN – AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit
Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/745) esas numaralı Tasarı 13 Temmuz 2016’da Meclise sunulmuş ve 20 Temmuz 2016’da da
Komisyonumuza havale edilmiştir.
Ben yine sözü Sayın Ateş’e veriyorum.
Lütfen kısaca alalım.
Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Sayın Başkan, değerli üyeler; eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin
kendileri arasında taşınması amacıyla 1987 yılında ortak transit rejimi oluşturulmuştur. Sözleşmeye
daha sonra yeni AB üyesi ülkelerin yanı sıra ülkemiz de 2012 yılında taraf olmuştur. Sözleşmenin
uygulanması ve işleyişinden sorumlu olan Avrupa Birliği EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi 2016
yılında sözleşmenin ana metninde, tüm genel eklerinde ve 28 ilavesinde değişiklik yapmıştır. Bahse
konu değişikliklerle ticaret erbabı ve kamu görevlileri için işlemlerin basitleştirilerek maliyetlerin
azaltılması ve gümrük işlemlerinin daha öngörülebilir hâle gelmesi amaçlanmıştır. Bu değişikliklerle
ayrıca ulusal gümrük mevzuatımızın diğer taraf ülkelerle yeknesak hâle getirilerek uygulamada birlik
sağlanması ve gümrük, işlem ve kontrollerinin hızlanması da gerçekleştirilmiş olacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Uçarmak, var mı ekleyeceğiniz bir şey?
Buyurun.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK –
Sayın Başkanım, hürmetlerimi sunuyorum.
Bildiğiniz gibi, efendim, sınır geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla tır sistemi diye bir şey var yani
tır karnesi kullanılıyor burada. Her ülkede bir giriş, bir de çıkışında koparılmak üzere her ülkeye uygun
parçalar var yani ülkelerin basitleştirilmiş bir sistem uygulaması için bu yöntem getirilmiş durumda
ama Avrupa Birliği buna alternatif olarak kendi üyeleri, ayrıca EFTA ülkeleri, tabii, Türkiye’ye de
şu anda… Türkiye 2012’den itibaren bu sistemi uyguluyor. Elde herhangi bir kâğıt taşımadan kalkış
gümrüğünden sisteme girmek suretiyle -tabii, kefaleti tamamen elektronik kefalettir- vardığı yerden
de eğer eşyayı herhangi bir zarar ziyan vermeden olduğu gibi gümrük idaresine teslim ettiği anda
elektronik olarak sistemi ibra etmeye yarayan bir düzen. 2012 yılında başladı, şu anda tır karnesini
geçmiş durumda kullanım itibarıyla. Mesela geçen yılki sayıları aldım, 380 bin bizden gidiş, 370
bin oradan gelişe dönmüş durumda. Tır karneleri 250 bin civarında ki biz dünyada kullanılan tüm
tır karnelerinin yüzde 20 ila 25’ini kullanıyoruz, hâlâ aynı oran değişmiş değil ama sistem zayıflıyor
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tır karnesi aleyhine olarak. Yani bu sistem herhangi bir belge taşımadan elektronik olarak sistemin
ibra edilmesine, uluslararası mal taşımayı kolaylaştırmaya yönelik bir sistemi getiriyor. Tabii, bu
değişikliğin sebebi: Sözleşmenin tüm eklerinde değişiklikler var, terminoloji değişiklikleri var, bazı
özel usullerde değişiklikler var; onun için önünüze gelmiş durumda.
Saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Söz almak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum.
AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİNİN 20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK
TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 28/04/2016 TARİHLİ VE
1/2016 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TASARISI
MADDE 1 – (1) “AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit
Rejimine İlişkin Sözleşme’yi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararı”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.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/745) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında Aksaray Milletvekili
Mustafa Serdengeçti, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt
ve Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi’nin özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olursa 10 Şubat 2017 saat 12.00’ye kadar lütfen bizlere iletiniz.
7’nci maddeye geçiyorum.
7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı
Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/763)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında
Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
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(1/763) esas numaralı Tasarı 29 Eylül 2016 tarihinde Meclise sunulmuş, 4 Ekim 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Ateş, lütfen kısaca, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT
YAVUZ ATEŞ – Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşması 19 Eylül 2013
tarihinde imzalanmıştır. Türkiye ile Karadağ arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yasal
altyapısının kurulmasına katkıda bulunmak üzere imzalanan anlaşma iki ülkenin gümrük
idareleri arasındaki iş birliğini kurumsallaştırmayı amaçlamaktadır. Anlaşmanın bir diğer
amacı ise Türkiye ile Karadağ arasındaki eşya ve yolcu akışını kolaylaştırmak ve teşvik
etmektir. Anlaşmayla iki ülkenin ekonomik, sosyal ve mali çıkarlarına aykırı olan gümrük
suçlarıyla daha etkin mücadele etmek de mümkün olacaktır. Öte yandan, bu anlaşmayla
gümrük idarelerin arasında bilgi değişiminin yanında gümrük memurlarının eğitimi, gümrük
konularında karşılıklı uzman değişimi ve teknik konularda bilgi alışverişi yapılması da
öngörülmektedir. Anlaşmanın ikili ilişkilerimizi daha da artıracağı düşünülmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Çok sağ olun Sayın Ateş.
Sayın Uçarmak, buyurun.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ
UÇARMAK – Arz edecek herhangi bir husus yoktur.
BAŞKAN – Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
Söz almak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ HÜKÜMETİ ARASINDA
GÜMRÜK KONULARINDA KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1 – (1) 19 Eylül 2013 tarihinde Podgoritsa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım
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.
Sözcülerle ilgili önergeyi dinleyelim:
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Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/763) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında Karaman Milletvekili
Recep Şeker, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti
ve Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt’un özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olursa lütfen 10 Şubat 2017 saat 12.00’ye kadar bizlere iletiniz.
8’inci maddeye geçiyorum.
8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde
Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya
Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/764)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil
Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini
Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
(1/764) esas numaralı Tasarı 29 Eylül 2016 tarihinde Meclise, 4 Ekim 2016 tarihinde de
Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Ateş, buyurun lütfen.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Sayın Başkan, sayın üyeler; söz konusu anlaşmanın gerek Türkiye’de gerçekleşebilecek doğal afet ve
diğer acil durum hâllerinde ülkemize yardım alınması gerekse yurt dışındaki doğal afet ve acil durum
hâllerinde ihtiyacı olan ülkeye ülkemizden yardım sevkiyatının sağlanması ve bu konudaki işlemlerin
hızlandırılmasında faydalı olacağı düşünülmektedir. Uluslararası boyutta insani yardım konusunda
yükselen ülkelerden biri olan ülkemiz tarafından anlaşmanın iç hukukumuza aktarılmasının önem arz
ettiği değerlendirilmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Uçarmak, var mı ekleyeceğiniz bir şey?
Buyurun.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK –
Sayın Başkanım, bir hususu ilave etmek isterim.
Bu gümrük işlemlerinin basitleştirilmesine ilişkin Kyoto Sözleşmesi, Geçici Kabul Anlaşması,
İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelerde aslında bu hususlarla ilgili bazı düzenlemeler var ama özellikle
ülkemizin de içinde bulunduğu durum itibarıyla, yani yardım konusunun çok ciddi bir önemi haiz
olması nedeniyle diğer hususlarla birlikte bir sözleşme hâline getirildi ve imzalandı.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, çok sağ olun.
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Söz almak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum…
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYET HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA AFET
VE ACİL DURUM HALİNDE YARDIM SEVKİYATININ VE YARDIM PERSONELİNE
AİT EŞYANIN İTHALAT, İHRACAT VE TRANSİTİNİ HIZLANDIRMAYA YÖNELİK
ÖNLEMLERİN ALINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA
MADDE 1- (1) 7 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyet Hükûmeti ile
Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Hâlinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline
Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin
Anlaşma”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.
MADDE3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/764) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında Mardin Milletvekili Ceyda
Bölünmez Çankırı, İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Adana Milletvekili Talip Küçükcan ve
İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
Taha Özhan
Malatya
Dışişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyemiz olursa lütfen 10 Şubat 2017 saat 12.00’ye kadar bize iletiversinler.
Sayın Uçarmak’a teşekkür ediyorum.
9’uncu maddeye geçiyoruz:
9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Arasında Türkiyede Bir
Temsilcilik İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/732)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Arasında Türkiye’de
Bir Temsilcilik İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı(1/732) esas numaralı Tasarı 21 Haziran 2016 tarihinde Meclise sunulmuş ve 27 Haziran 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Ateş, buyurun kısaca alalım.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Sayın Başkan, değerli üyeler; merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan Arap Turizm Örgütü,
Arap Birliğine bağlı bir örgüt olarak 2000 yılında kurulmuştur. Örgütün amacı, Arap ülkeleri arasında
ve uluslararası alanda turizmi geliştirmek, Arap ülkelerinin turizme ilişkin dosyalarını izlemek, bu
çerçevede iş birliği olanaklarının geliştirilmesini sağlamaktır. Arap Turizm Örgütünün İstanbul’da bir
temsilcilik açma talebi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Arap Turizm Örgütü arasında
Türkiye’de bir temsilcilik ihdas edilmesine ilişkin anlaşma 3 Mayıs 2016 tarihinde Sayın Dışişleri
Bakanımız ile anılan örgüt başkanı arasında Konya’da imzalanmıştır. Söz konusu temsilciliğin
açılmasının ülkemiz ile Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel ve turizm alanında önemli iş birliği
imkânı sağlayacağı ve ülkemiz turizm sektörüne katkılar sunarak ekonomimiz açısından olumlu
sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Söz almak isteyen üyemiz var mı? Var.
Ahmet Bey, buyurun.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Sayın Başkanım teşekkür ederim.
Bu Arap Turizm Örgütü (ATÖ) temsilciliği, hukuki dokunulmazlık alıyor bu şekilde gördüğümüz
kadarıyla. Temsilciliğin tüm varlık geliri ve mülkleri doğrudan vergiden muaf bir duruma geçiyor.
“ATÖ’nün resmî faaliyetleri veya görevleri” ifadesi anlaşma metninde de sıkça yer alıyor orada. Ancak
söz konusu faaliyetler açık bir şekilde de açıklanmıyor, yani tanımlanmıyor bize göre. “ATÖ’nün resmî
faaliyetleri” olarak adlandırılan işlerin dökümü nedir? Bu birinci sorumuz.
Bir de, ATÖ’nün üye devlet dışında hangi ülkelerde temsilcilikleri vardır. Eğer varsa ATÖ’nün üye
devletler dışındaki temsilciliklerine de söz konusu anlaşmadaki imtiyazlar verilmiş midir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Cevap lütfen.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Sayın Milletvekilim, bu konuda tüm bilgileri vermiş olmakla birlikte şunu ifade etmek isterim: Bu tür
ayrıcalıklar uluslararası kuruluşlara verilen standart ayrıcalıklardır. Bizim resmî bir uluslararası örgüt
olarak kabul ettiğimiz bu kuruluşa da bu çerçevede bu ayrıcalıklar verilmiştir. Ancak, diğer ülkelerdeki
temsilcilikleri konusunda bilahare size yazılı olarak bilgi sunabilirim.
BAŞKAN – Tamam, biz de takip ederiz onu.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Görev ve faaliyet alanı tanımlanmalı. Görev ve faaliyet alanı
konuşulmadan, açıklanmadan komisyondan geçmesi, takdir edersiniz ki doğru bir şey değil, normal
olmaz.
AHMET AKIN (Balıkesir) – Ne olduğunu bilmiyoruz.
OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Temsilciliklerle ilgili o zaman…
BAŞKAN – Evet, buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Söz konusu kuruluşun temel amacı ülkemize esas itibarıyla Arap ülkelerinden daha fazla turist ve daha
fazla turizme yönelik yatırımcı getirmektir. Bu kapsamda, çok sınırlanmış bir görev tanımı tabiatıyla
yok. Ancak, mevcut ayrıcalıklar, dediğim gibi diğer uluslararası kuruluşlar itibarıyla da çok benzerlik
göstermektedir. Bu konuda bir sıkıntı olacağı düşünülmemektedir.
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AHMET AKIN (Balıkesir) – Yani faaliyet alanı net belli değil.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Arap turizmini… Aslında bu örgüt iki yönlü çalışmakta; birincisi Arap ülkelerinden ülkemize turist
getirmek, diğeri de ülkemizden Arap ülkelerine yönelik turizmi teşvik etmek. Esas itibarıyla, Arap
ülkelerinden son yıllarda ülkemize gelen turist sayısında önemli bir artış var. 2015 yılında yaklaşık 3,8
milyon civarında turist gelmiştir. Bu daha önceki yıllara göre büyük bir artıştır. 2016 yılı verileri elimde
yok şu anda. Burada Arap ülkelerinde ülkemiz lehinde tanıtım faaliyetlerinin yapılması büyük önem
taşımaktadır. Dolayısıyla, bu örgütle olan ilişkimiz de temel üzerine kurulmuştur.
BAŞKAN – Sayın İhsanoğlu…
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Tabii, hedefe katılmamak mümkün değil; yani Arap turistlerinin gelmesini çoğaltmak, çok güzel
bir şey, buna itirazımız yok, bunlara, bu konuyu temsil eden bir kuruluşa kolaylık sağlamak. Fakat
benim biraz tereddütlerim var; yani bu adı geçen teşkilatın bir tabela teşkilatı olması açısından biraz
endişelerim var. Bu tabela teşkilatları böyle çok hızlı şekilde büyüyen, işte, başındaki adama bir
ekselanslık pozisyon yaratmak, vergi muafiyeti, araba, şu, bu, falan…
Bence, yani, arkadaşlarımızın da ileri sürdükleri hususlar ve diğer hususlar… Yani bunlara
bunu vermek, hedef olarak tamam da fiilî olarak bu şeyleri onlara vermek doğru mudur? Biraz daha
araştırsak Sayın Müsteşarım iyi olmaz mı? Teenni ile teemmülle biraz daha… Bu fiilî olarak bunlar
fare yakaladılar mı, ona bakmak lazım. Bence yok, benim bildiğim kadarıyla. Biraz bunlar böyle işte
Arap ligine şey etmek, İslam İşbirliği Teşkilatına afiliye olmak vesaire vesaire iddia edilerek… Bence
bunları biraz daha inceleyelim ondan sonra… Hedefe biz hayır demiyoruz ama biraz bir teenni edelim,
biraz bakanlık, Turizm Bakanlığı da bu işin içerisine girsin, onlar da araştırsınlar, çünkü, çok güzel bir
şey yapalım ama değsin yani. Yoksa İstanbul’da bir bayrak fazla, arsa, araba, yeşil plakalı bir araba
meselesi değildir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun.
CEMALETTİN KANİ TORUN (Bursa) – Bir konuyu söylemek istiyorum.
Öncelikle, bizim Turizm Bakanlığımızın Arap ülkelerinin birçoğunda temsilciliği var,
müşavirliklerimiz var. Yani bu tür şeyler elbette ki mütekabiliyet esasına göre yürüyor. Arap Ticaret
Örgütü son tahlilde Arap Birliğinin bir alt kuruluşu oluyor, yani o bağlamda bir örgüt. Tabela kuruluşu
olup olmaması onların… Yani uluslararası kurumların bir kısmı tabela kuruluşu olarak da çalışıyor
olabilir. Çalışmaya başlamadan tabela kuruluşu olup olmadığına karar vermemiz de çok mümkün
değil. O tür ayrıcalıklar karşılıklı olarak verildiği için bence çok büyük bir sorun değil, ama Sayın
Büyükelçimizin ayrıca başka bir ekleyeceği varsa, buyurun.
BAŞKAN – Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Sağ olun Sayın Milletvekilim.
Efendim, sizin de belirttiğiniz gibi bazı kuruluşlar çok etkili olabiliyor, bazıları olamıyor. Bu,
bir ölçüde de o kuruluşun başında kimin olduğu, özellikle Türkiye’ye atanacak temsilcinin kimin
olduğu gibi hususlarla da yakından ilgili. Hâlen bu örgütün başında olan Suudi ailesinden ve yanlış
bilmiyorsam Kraliyet ailesinden olan bir zat var, kendisi birkaç gün önce Türkiye’yi de ziyaret etti,
çok sık Türkiye’ye geliyor ve ülkemiz lehinde tanıtma faaliyeti yapmak için kişisel temaslarını da
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kullanmak suretiyle epey çaba harcıyor. Sayın Milletvekilimin dediği gibi, ileride bu teşkilatın ne kadar
faydalı olacağını zaman gösterecektir ve oradaki çalışma mekanizması gösterecektir. Bu, tabii, biraz
da bizim bu konuya ne kadar ilgi göstereceğimizle de bağlantılı. Biz Bakanlık olarak bir an önce bu
anlaşmanın yürürlüğe girmesini destekliyoruz.
Sağ olun efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARAP TURİZM ÖRGÜTÜ (ATÖ) ARASINDA
TÜRKİYE’DE BİR TEMSİLCİLİK İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 3 Mayıs 2016 tarihinde Konya’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Arasında Türkiye’de Bir Temsilcilik İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşma”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/732) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında İstanbul Milletvekili
Azmi Ekinci, İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Karaman Milletvekili Recep Şeker ve Aksaray
Milletvekili Mustafa Serdengeçti’nin özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
			

Taha Özhan

			

Malatya
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BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olursa lütfen 10 Şubat 2017 saat 12.00’ye kadar bizlere iletiniz.
Gündemin son maddesine geçiyorum:
10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında
Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/787)
BAŞKAN – (1/787) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daire Kanun Tasarısı.
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(1/787) esas numaralı Tasarı 14 Kasım 2016 tarihinde Meclise sunulmuş ve 22 Kasım 2016
tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Sayın Ateş, kısaca alalım.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MURAT YAVUZ ATEŞ –
Sayın Başkan, değerli üyeler; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi, 1 Eylül
1960 tarihinden bu yana ülkemizde faaliyet göstermektedir. Anılan kuruluşun varlığı ve iş birliğimiz,
3 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yaptığımız günümüzde daha da önem kazanmıştır. Ev Sahibi
Ülke Anlaşması, söz konusu kuruluşun faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi açısından yararlı
olacaktır. Kuruluşun Ankara ofisinin mevcudiyetinin yasal zemini, ülkemiz ile bu kuruluş arasında 1
Eylül 2016 tarihinde imzalanan ev sahipliği Ülke Anlaşması’yla günümüz koşullarına uygun şekilde
düzenlenmiş olacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Söz almak isteyen üyemiz var mı diye bakıyorum…
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1’inci maddesini okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER
YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ARASINDA EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI İLE ANLAŞMADA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 1 Eylül 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması” ile Anlaşmada
değişiklik yapılmasına ilişkin Notaların onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sözcülerle ilgili önergeyi okutuyorum:
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına
(1/787) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın Komisyon Raporu hakkında Şanlıurfa Milletvekili
Halil Özcan, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti ve Adana
Milletvekili Talip Küçükcan’ın özel sözcüler olarak atanmasını teklif ederim.
			

Taha Özhan

			

Malatya
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BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Muhalefet şerhi olan üyemiz de olursa lütfen 10 Şubat 2017 saat 12.00’ye kadar bizlere ulaştırsınlar.
Sayın Ateş, Hükûmet temsilcisine çok teşekkür ediyorum.
Siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum ve Dışişleri Komisyonumuzun 26’ncı Yasama Dönemi
İkinci Yasama Yılı Üçüncü Toplantısını kapatıyorum.
Çok teşekkürler.
Kapanma Saati: 12.35
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