TÜRKİ YE BÜYÜK M İ LLET M ECLİ Sİ
TARI M , ORM AN VE KÖYİ ŞLERİ KOM İ SYONU
T U T A N A K D E R G İ Sİ
2’nci Toplantı
30 Aralık 2015 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
II.- KARARLAR
A) Çalışma Esaslarına İlişkin
1.- İç Tüzük’ ün 33’ üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına
ilişkin
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti arasında
(1/393), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti arasında (1/400), Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında (1/404), Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki (1/412) kanun tasarıları tali komisyon
olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük’ ün 23’ üncü maddesi uyarınca görüşmelerin tasarıların maddelerine
geçmeden tümü üzerinde yapılmasına ilişkin
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A.- Kanun Tasarı ve Teklifleri
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/393)
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında
İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/400)
3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal
İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/404)
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/412)

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Tarih :30/12/2015

Saat

Kayıt:

Stenograf :

Uzman : …….

Sayfa: 2

30 Aralık 2015 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 11.55
BAŞKAN: Recep KO NUK (Karaman)
BAŞKAN VEKİLİ: Mehmet ÖNTÜRK (Hatay)
SÖZCÜ: Mehmet ERDEM (Aydın)
KÂTİP: Hüseyin FİLİ Z (Çank ır ı)
-----0----BAŞKAN – Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor, sayg ı v e muhabbetle her
bir inizi ayr ı ayr ı selamlıyorum.
Komisyonum uzun 26’ncı Dönem Bir inci Yasama Yıl ı ’ndaki 2 numaralı
toplant ısını, toplant ım ızın hayır lı olm ası, hayır lı işlere vesile olacak işlerin
Komisyonum uzda sonuca bağlanması temennisiyle açıyorum .
Toplant ı yeter sayım ız vardır.
Gündemim ize geçiyorum.
II.- KARARLAR
A) Çalışma Esaslarına İlişkin
1.- İç Tüzük’ ün 33’ üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin
BAŞKAN - Gündemimizin birinci maddesi Başkanlığ ın sunumunu i htiva ediyor.
Ben, şahsi sunumu mu, müsaadenizle , önümüzdeki toplant ıda yapmak istiyorum ;
hepinizin daha dinlenmiş, daha zinde olduğu , birçok hususun da paylaşıldığ ı bir
dönemde yapmak istiyor um. Onun için , hızlıca, gündem imizin bir inci maddesinde yer
alan -Komisyon çalışmalar ım ızın daha verimli ve kalıcı olması için t oplant ılar ım ızda
tam tutanak tutulmasına ihtiyaç var dır - toplant ılar ım ızda tam tutanak tutulması
hususunu oylar ınıza ar z ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Şimdi, gündem imizin diğer maddeler ine geçiyorum.
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti arasında (1/393),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti arasında (1/400), Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında (1/404), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki (1/412) kanun tasarıları tali komisyon olarak görüşüleceğinden, İç
Tüzük’ ün 23’ üncü maddesi uyarınca görüşmelerin tasarıların maddelerine geçmeden tümü üzerinde
yapılmasına ilişkin
BAŞKAN - Gündem in diğer maddeler inde Tanzanya, Bahr eyn, Lübnan ve
Bangladeş ile tar ım alanında iş bir liğini içeren anlaşmalar ın onaylanmasının uygun
bulunması hakk ında kanun tasar ılar ı yer almaktadır. Tasar ılar ve ekl erinde yer alan
anlaşmalarda genel olar ak ülkemiz ile im zacı diğer ülkeler ar asında tar ım alanında
iş bir liği yapılacak konular, iş bir liği faaliyetler ini yürütmek üzere ortak komite
kurulması, anlaşma kapsam ında ortaya çıkacak masraf lar ın paylaşılm ası ve
anlaşmalar ın yürür lük tarihine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Komisyonumuz ,
bu tasar ılar üzerinde Meclis Başkanlığ ınca tali komisyon olarak belir lenmişt ir. İç
Tüzük’ümüzün 23’üncü maddesine göre t ali komisyonlar işin kendilerini ilgilendir en
yönü veya maddeleri üzerinde esas komisyona görüş bildiren komisyonlar dır. T ali
komisyonlar ın hangi maddeler hakkında görüş bildirecekleri havale sır asında
Başkanlık ça belirt ilmemiş ise komisyonlar görüşler ini kendiler iyle ilgili gördükleri
hususlar üzer inde bildi rmektedirler. İç Tüzük’ümüzdeki söz konusu düzenleme
kapsam ında sizler de uygun görürseniz bu uluslarar ası anlaşmalar ın her bir inin
sadece geneli üzerinde görüşme açılm asını ve kabul ett iğiniz takdirde de genel
uygunluk görüşümüzün esas komisyon olan Dışiş leri Komisyonuna bildirilmesini
oylar ınıza ar z edeceğim: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oybir liğiyle kabul
edilmiştir.
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A.- Kanun Tasarı ve Teklifleri
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1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım
Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/393)
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği
Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/400)
3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği
Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/404)
4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım
Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/412)
BAŞKAN – Değerli Komisyo n üyeleri, yine, sizler de uygun görürseniz
anlaşmalar benzer mahiyette olduğu için , Bakanlıkça yapılan sunum lar ın ve
Komisyon görüşmelerinin dört anlaşmayı da kapsayacak şekilde yapılmasını arzu
ediyoruz.
Bu hususta ilk sözü Hükûmete veriyorum .
Buyurun.
GIDA, TARI M VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI DR.
NİHAT PAKDİ L – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ef endim, sözlerime, Bakanım ız Sayın Faruk Çelik’in sizlere selam ve
sayg ılar ını ileterek başlamak istiyor um.
Sayın Başkan, Komisyonun değerli üyeleri; Sayın Başkanım ızın hitaplar ında
if ade ettiği üzer e , biz bu tür anlaşmalar ı değişik ülkeler le zaman zaman yapıyoruz ve
şu ana kadar bu çerçevede yapm ış olduğumuz anlaşma sayısı 76. Neler i iht iva ediyor,
neden böyle bir iht iyaç oluyor? Bir: Karşıl ık lı olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha
da art ır ılmasına katkı sağlıyor bu tür anlaşmalar ve ülkeler in bilgi paylaşım ı, tecrübe
paylaşım ı ve imkânlar ının paylaşım ı bu. Başta biyoçeşit lilik gibi hususlar olmak üzer e
karşılık lı bu tip paylaşımlar ın da yo lunu açıyor. Tabii, bu hususlar la ilgili, t icaret imize
önemli katkılar ı oluyor ve t icaret esnasında muhtemel yaşanabilecek -tabii, tar ımsal
ürünlerle ilgili olar ak bahsediyor um - problemlerin belki problem dahi olmadan
çözülmesi noktasında da bize avantaj la r sağlayan anlaşmalar dır bu t ip anlaşmalar .
Başkanım ızın hepsiyle ilgili genel bir değerlendirme yapma gibi sözler inden
hareketle...
Bu
anlaşmalar ım ız,
işte,
gidildi,
değişik
tarihlerde,
Sayın
Cumhurbaşkanlar ım ızın heyetlerinde olan bakanlar taraf ından bi r şekilde im zalandı
daha önceden. Neleri içer iyor bunlar? Bilimsel ve teknik bilgi mübadelesi, ilgili
kuruluşlar taraf ından yayınlanan ar aşt ırm a sonuçlar ının mübadelesi; bitki, hayvan ve
deniz ürünler ine ilişkin genetik biyoçeşitlilik materyal mübadelesi, her iki ülkenin ilgi
alanına giren konularda uzman mübadelesi; eğit im, seminer, konf erans, toplant ıl ar
düzenlenmesi gibi hususlar, sulama ve suyun kullanılmasına yönelik hususlar; bit ki,
hayvan hastalık lar ıyla ilişkili olarak karşılıklı iş bir liği yapılabi lecek hususlar; tabii,
ülkenin konumuna göre veya uzaklığ ına göre gene bu konuda karşılık lı tecr übe, bilgi
paylaşım ı, karşılık lı ticarete olabilecek katkılar ı elbette önemli hususlar. Yine, iki
ülkenin tar ımsal sanayi yani gıda sanayiinde de özel sektörün iş birliği yapması gibi
hususlarda da katkılar sağlayan anlaşmalar.
Bu genel anlat ım la ilgili olarak ben konuyu sizlerin takdirlerine sunuyorum.
Eğer ilave açık lama buyurursanız, isterseniz onunla ilgili de tekrar söz alıp bilgi arz
edebilir im.
Takdirleri nize ar z ediyorum ef endim.
BAŞKAN – Sayın Müsteşar, teşekkür ediyoruz.
Yani, zaten bunlar standart, mutat anlaşmalar, çok üzer inde. .. Bilemiyorum,
belki sözü olan arkadaşım ız var dır ama bir de Dışişler inin belki sözü veya söylem ek
istediği hususlar var sa v eya toparlamak isterler...
MEHMET BABAOĞLU (Konya) – Heyetim izi de tanırsak...
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BAŞKAN – Doğru söylüyorsunuz, belki o eksiklik oldu, bir de heyet imizi
tanıyalım.
Arkadaşlar, kendimizi bir takdim edersek...
(bürokratlar kendiler ini tanıtt ı)
BAŞKAN – Ef endim, hoş geldiniz.
Buyurun ef endim.
DIŞİŞLERİ BAKANLI ĞI DOĞU AFRİ KA G ENEL MÜDÜR YARDI MCILIĞI ŞUBE
MÜDÜRÜ MEHMET UÇAR – Sayın Başkanım, değerli üyeler; ben Af rika Tanzanya’yla
ilgili k ısaca bilgi ver mek istiyorum.
1998 yılında Af rika’ya açılım polit ikam ızı kab ul ett ik ve daha sonr a bu
polit ikam ızı uygulamaya geçirdik. Bu çerçevede Af rika ülkeler iyle her alanda
ilişkiler imizi gelişt ir meye çalışıyoruz; diplomat ik, siyasi, ekonomik, ticari, asker î
alanlarda ikili iş bir liğini art ır ıcı her tür lü anlaşmayı, hukuki z emini oluşturmaya
çalışıyor uz. Tanzanya’yla yapt ığ ım ız anlaşma da bunlar ın ilki. Daha sonra ticari
anlaşma im zalandı, yat ır ım lar ın karşılık lı korunması ve teşviki anlaşması im zalandı.
Tarım, Tanzanya açısından önemli bir sektör, nüf usun yüzde 70’i tar ım la
meşgul ve bizim GAP’a benzer büyük bir projeleri var. Güney Tanzanya Tar ımsal
Gelişim Kor idor u gibi bir projeler i var ve çok önem veriyorlar. Bu kapsamda iş bir liğini
art ırmak istiyorlar ve Tanzanya’nın önem verdiği bir anlaşma, bizim açım ızdan da
önemli. Tar ımsal alanda hem makine sat ışı, gübre sat ışı, orada yat ır ım yapmak, gıda
sektöründe f aaliyet g österen şirketler imizin oraya açılabilmesi, yat ır ım yapılabilmesi
için böyle bir hukuki zemine ihtiyaç vardı. 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanım ızın
Tanzanya’ya yapt ığ ı ilk ziyaret sırasında im zalandı, beş senedir de bekliyor.
Onaylanmasını tamamlayabilirsek çok memnun kalacağ ız çünkü Tanzanya taraf ı da
özellikle bu hususu soruyor, bu anlaşma üzerinde çok duruyor. Onaylanırsa çok
memnun oluruz.
Sayg ılar.
BAŞKAN – Evet, arkadaşlar, söz almak isteyen var m ı?
Buyurun ef endim.
ORHAN SARIBAL (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli Hükûmet temsilcisi, değerli bakanlık temsilciler i; öncelikle şunu
yapmam ız gerekiyor, en azından böyle bir hedef inizin olması gerek iyor: Ülkemiz
hangi anlaşmayı kiminle nerede yapıyorsa yapsın, kendine özgü tar ım, ticar et,
sanayi, ekonomi alanında bir program ı olmalı, bir öngörüsü olmalı ve bunun için de
kırm ızı çizgileri olm alı. Yani, 1980 yıl ında, hayvancılıkta kendi kendine yeten, 45
milyonken 80 milyon hayvan varlığ ı olan ve kendi ırklar ıyla, k endi çeşit liliğiyle hem
ülkesinin karnını doyur an hem de belki de Orta Doğu’ya örnek olması gereken bir
ülke bugün ithalat meselesi üzerinden hayvancılıkta, k ırm ızı ette tamamen dışar ıya
bağ ımlı bir ülke hâline gelmiş. Ne demek istiyorum? Böyle bir ülke, 32 m ilyon dönüm
arazisi boşken biz ne yazık ki yılda 7 milyon ton hububat sat ın alabilir duruma
gelmişiz. Yani, her türlü anlaşmayı yapalım, hiç it irazım yok; her ülkeyle ekonomik,
ticar i, tur izm, sanayi, hoşgörü, dayanışm a, kültürel her türlü dayanışmayı yapalım
çünkü “önce insan” diyorsak eğer -ki bizim f elsef emiz öyle - ar t ık dünya ya da Türkiye
meselesi üzer inden gitmeyip insan meselesi üzer inden bakmam ız gerekiyor ama
özellikle t ar ım mesele si üzer inde, g ıda egemenliği ve g ıda güvenliği konusunda
bak ıyoruz biz meseleye. Baktığ ım ız nokta tam da şudur: Eğer bu ülke, bugün 78
milyon, “Otuz yıl sonra 90 milyon olacağ ım.” diyorsa kendi insanının karnını
doyurabilecek önemli gıdalar ı üretmek zor und adır; toprağ ı buna müsaitse, iklimi buna
müsaitse, havası buna müsaitse. Görüntü o ki bizim ülkemiz ihtiyacım ız olan buğdayı
da, arpayı da, şeker pancar ını da, pirinci de, yulaf ı da, soğanı da, patatesi de bu
ülkede üret ebilir. Bu anlamda, benim özellikle üzerinde durmak istediğim konu şudur:
Hiç ülke ayırmadan bütün ülkeler le diyalog kurulabilir ama bu ülkenin kendi kırm ızı
çizgiler inin, kendi tar ımsal öngörüsünün, kendi insanının gelecekteki gıda, ham
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madde ihtiyacının bütününü gıda egemenliği ve gıda güv enliği üzer inden
değerlendirmelidir. Bu ülke tamamen yabancı ülke çif tçilerini, yabancı ülke ticaret
insanlar ını ve ticaret ini; daha doğrusu, kendi ülkesinin çif tçisini yoksulluğa iterken,
kendi ülkesinin insanını tüketici konumuna koyarken yabancı ülkeler in şirketlerini,
yabancı ülkeler in ür eticilerini zenginleştirmemek zorundadır diye düşünüyorum. Bu
açıdan dikkat edilm esi gerekli. O yüzden, bu anlaşmalar yapılırken bize açıkçası
daha detaylı, daha açık bilgiler ver ilm esi gerekmektedir. Mesela, “biyoçeşit lilik”
dediniz, “tohum alışverişi”, “ıslah” dediniz yani bunda biz ne vereceğiz, ne alacağ ız
çok önemli. Biliyorsunuz, Ankara keçimiz gitti, tif tik keçimiz gitti, kendim ize özgü bir
sürü değer ler imiz git ti. Bugün maalesef birçok açıdan tamamen dışar ıya bağ ım lıyız
ve tohum alanında art ık ne yazık ki kendi tohum, kendi standart çeşitler imiz yok.
Yüzde 90, işte, ıslah çeşit ler i, hibr it çeşit ler i üzerinden çif tçimiz bağ ım lı bir üret ime
dönmüş durumda. Bu anlamda bu uyar ılar ı yapma iht iyacı duydum.
Teşekkür ediyorum sizlere.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz Sayın Vek ilim.
Evet, buyurun Sayın Vekilim.
MEHMET BABAOĞLU (Konya) – Teşekkür ederim.
Öncelikle, Türkiye’nin tar ım da büyük oranda dışar ıya bağım lı olduğuna
katılm ıyorum. Tohumda da ve diğer bir çok alanda da özell ikle son on-on iki yılda
yapılan birçok radikal çalışma net icesinde Türkiye kendi kendine yeter hâle geldi
birçok alanda, dolayısıyla onu bir tespit etmemiz gerekiyor. 2002 dönemi ile bugün
geldiğim iz nokta arasında çok ciddi f arklar var ve ekonomik büyükl ük olar ak da
tar ımsal büyüklük olarak da Türkiye dünyada ilk sıralara gidiyor; özellikle Avrupa’nın
zat en en büyüklerinden bir iyiz, dünyada da önemli bir noktaya geldik. Evet, daha
yapılacak çok iş var ama bizim tarımda dışar ıya bağ ımlı olduğumuz söylemini n haksız
bir söylem olduğunu düşünüyorum.
Bir diğer konu, benim if ade etmek istediğim konu: Özellikle Af rika ülkelerinde
dünyanın birçok ülk esi ar azi kiralıyor lar ve ikili anlaşmalar yapıyorlar. Özellikle
Tanzanya k ısm ıyla ilgili böyle bir düşünce de var mı? Sudan örneğini biliyor uz biz,
Tarım Bakanlığ ım ız üretim iş birliği anlaşması yapt ılar. Özellikle hem onlar a öğretme
hem bir likte üretip dünyaya pazarlama karşılık lı “ win win” e dayalı bir sistem olm ası
iyi oluyor. Dolayısıyl a, yağ ış oranı bak ım ından öze llikle sulamasız tar ım yapabilen
bir orta kuşak ve ortadan aşağ ı kuşakta bu imkânlar var. Bu konuyu da dikkate
almam ız gerekiyor. Eğer hem üretim iş bir liği hem pazarlam a iş bir liğine de yönelik
bu tür çalışmalar yaparsak ki diğer, gördüğüm kadar ıyla, Lübn an, Bangladeş,
Bahreyn’le böyle bir imkânı sağlama şansım ız yok ama Tanzanya’yla böyle bir şey
olabilir. Sadece bir öneri getir iyorum.
Teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın Sındır.
KAMİ L OKYAY SI NDIR (İzmir) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Komisyonum uzun bu 2’nci ama yasama f aaliyeti olarak ilk toplant ısı. İlk def a
4 maddelik bir gündemle, Başkanlık sunuşu dışında, tamam ı tali konular olan bir
gündemle bir araya geldik.
Ben öncelikle tabii ki yasama dönemimizin sektörüm üze, üreticimize,
ülkemize, m illî menf aatlerimize ve tabii ki doğaya, çevreye, insanlığa iyilikler ,
yar arlar getirmesini yür ekten diliyor um. Bunun için de hepimizin aynı amaçla, aynı
istekle burada görev yapt ığ ına inanıyorum.
Şimdi, bir kere, öncelikle şu çok temel yaklaşım ı ben -az önce Sayın Orhan
Vekilimin de bahsettiği gibi - g ıda eg emenliğimize sahip çıkmanın yanı sır a,
Türkiye' ye üretim yapabileceğ i alanlar açma çabasını bir emper yal davranış, bir
emper yal tavır bak ış açısı olar ak görüyor um, çok kabul edemiyor um. Ülkeler arası iş
bir liğini kabul eder iz. Buradaki 4 ülkeyle olan iş birliği, 2009 yıl ında çoğu zaten diğer
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ülkelerden bize gelmiş teklif ler, talepler doğrultusunda bir araya gelinmiş son derece
iyi niyetli, ülkeler arası ilişkiler i geliştirecek , insanlar ım ız, halklar arasındaki
dostluğu, kardeşliği pekiştirecek. Tabii, bunlar ülkelere ekonomik getirileri de ticari
getirileri de olacak anlaşmalar, kabul ederiz, kabul eder im. Ancak, işte “ Af rika’da
kendimize tar ım alanlar ı bulalım, or alar da üret im yapalım. Bizim buradan
üreticilerim iz gitsinler, oralarda üret im yapsınlar.” yaklaşım ını çok doğru
bulmuyorum.
Evet, Türkiye'de nit elikli t ar ım alanı olup üret im dışında kalm ış, üret icinin
yaşadığ ı sık ınt ılar ve sorunlar nedeniyle üret im f aaliyetlerinde kullanılamayan bir
toprak kaynağ ım ız var. Önce bunlar ın ciddi bir şekilde üzerine eğilmem iz, ver imi,
ver imliliği ve potansiyelimizi en üst düzeyde kullanabilmenin çabasını göstermem iz
gerekiyor. Buna kimsenin karşı olduğ unu da zannetmiyorum. Ama, şimdi, bu
anlaşmalarda “ bitkisel ve hayvansal materyal mübadelesi” gibi maddeler var. Bu net
değil, tabii bunun içini açmak… “Mübadele” dediğiniz şey karşılıklı değiş tokuştur.
Yani, biz neyi karşılık lı değiş tokuş yapacağ ız? Bir şey ver eceğiz, mübadil olarak
karşılığ ında bir şey alacağ ız. Bu net ortaya konmuş bir madde değil. Bunun içinde
neler olabileceğini, bunun…
Şimdi “biyoçeşit lilik” coğraf ik özellikleri olan bir kavramdır. Endem ik tür ve
çeşit ler coğraf ik konumlar ına bağlı tür ve çeşitlerdir. Bunlarla ilgili , bu mater yaller le
ilgili mübadeleden bahsediyorsak bu gerçekten doğaya, çevr eye… Ve bizim
anladığ ım ız anlamda çok doğru bir tarz, yaklaşım değil diye düşünüyor um. Yani,
genetik materyalin mübadelesi ne amaçla… Biz kendi genet ik materyalimizi kendimiz
koruyalım, gelişt irelim. Onun mübadelesi olmaz, onun ticaret i olur ondan sonra. Bunu
çok anlayabilm iş değilim. Belki bu konuda bir paylaşım olur. Ama, bilimsel bilginin,
teknolojinin, eğitim in, karşılık lı üret imi geliştir ecek, ver imi art ıracak, ver ime
teknoloj ik girdiler i sağlayacak bilgi transf erinin…
Hepimiz çok iyi biliyoruz, iki şey paylaşıldıkça büyür: Bir isi sevgidir,
dostluktur; diğeri de bilgidir. Tabii ki bilgiyi karşılıklı paylaşt ığ ım ız sürece bizim de
mutlaka bu ülkelerden öğreneceğim iz çok şey vard ır ama bilimsel bilgi anlam ında
üniversitelerim izin, araşt ırma kurumlar ım ızın gelişt irdiği bilgi ve bu bilgiye dayalı
üretilen yeni teknolojilere bağlı olarak o ülkeler e verebileceğimiz çok şey vardır.
Bunun ticari getiriler i, f aydalar ı da olacaktır doğal olar ak. Bunu anlar ım, kabul eder im
ama dediğim gibi, bu “genetik ve biyoçeşitlilik mübadelesi” ve “bitkisel ve hayvansal
materyal mübadelesi” kavram lar ına ben açıkçası çok anlam veremedim. Yani,
özünde, ekonomik, sosyal, ticari, bilimsel iş birliğinin 4 ko nuda da tabii ki olması
gerektiğini düşünüyorum ama şunu da söylemek ister im: Türkiye, tar ım ülkelerinde
net ithalatçı ülkedir. Bunu biz, sayın arkadaşım da ben de şeyden uydurma veya
kulaktan dolma değil, rakamlarla if ade ediyoruz. Tabii, ar zumuz, dileğim iz odur ki
üretim girdi maliyetlerini düşür ebilelim. Üretim girdiler inde, tohumda dışa bağ ım lıyız;
tohumlukta, özellikle sebze tohumunda büyük oranda dışa bağım lıyız yani bu, yüzde
100 dem iyorum, yüzde 90’lar düzeyinde de demiyorum, yüzde 60 -65 düzeyinde. Bu
bilimsel bir ver idir, bunu bilmek lazım, görmek lazım. İlaç ve gübre aktif maddesinde
de büyük oranda dışa bağ ım lıyız. Tabii ki zaman içer isinde bunlar da da kendi
üretimim izi sağlayar ak sadece tar ım ürünler inde değil, tar ım ürünler inin girdiler inde
de k endi kendine yet en bir ülke olmak arzusundayız. Tabii, önce bir tar ım ürünler imizi
halledelim, şu net ithalatçı olmaktan çıkalım diye düşünüyorum.
Ben bir de şunu belirtmek ist iyorum: Dün Meclisim izde bir kanun tasar ısı
üzerinde, maddeler i üzerinde görüşm eler yapıldı. Orada, örneğin, su ürünleri
yet işt iriciliğiyle ilgili denizel ve karasal alanlardaki kiralam alar la ilgili bir madde
var dı.
BAŞKAN – Torba yasada.
KAMİ L OKYAY SI NDIR (İzmir) – Torba yasada.
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Aslında o maddenin de Kom isyonumuza bir tali m adde o larak gelmesinin ve
burada da görüşülerek düşünceler imizin Kom isyon görüşü olar ak da ilet ilmesinin
doğru olacağ ı görüşündeyim. O tür konular ın da Komisyonumuza getirilmesi
konusunda hassasiyet göstermenizi diliyorum. Sizin geçmişten bugüne kadar ki bütün
akademik ve ekonomik anlamdaki başar ılar ınızı biliyoruz. Diliyorum, bunlar bu
anlamda da Komisyonumuza f ayda getirecektir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.
Ben onunla ilgili, son söylediğinizle ilgili sabah bir görüşme yapt ım. Özellikle,
su ürünler iyle ilgili Bakanlığ ın bir çalışm ası tamam landı, zannediyorum önümüzdeki
günlerde Kom isyona gelecek. Dün torba yasayla geçen madde de yeni yasayla devr e
dışı kalm ış olacak. O, süresi tamamlanm ış bir hususun sadece bir yıllık uzat ılmasına
ilişkindi, yeni yasayla çözümlenmiş olacak. Orada bir sık ınt ı olmayacak, onu ar z
etmiş olayım ben.
Hazır konuya girmişken birkaç hususu da ar z edeyim ben. Türkiye, tar ım
ürünlerinin toplam ında, çok şükür, bugün ihracat f azlası ver en bir ülke. Bu, ülkemiz
adına sevind irici. İnşallah, daha da çok gelişir.
Tabii, g ıda güvenliği, gıda ar zı, birçok ülkelerin hızla ulaşmak istediği, ar zu
ettiği, stratejik olar ak gördüğü bir yaklaşım. Bizim ülkemizin de bugün itibar ıyla
ürettiği gayrisaf i millî hasılası 61 milyar dolar ı buld u. Bu r akam şu anda dünyada
7’nci sırada, Avrupa’da da ilk sırada. Ama bu daha iyi olamaz m ı? Tabii daha iyi
olması için hep beraber gayret göstermeliyiz.
Ayr ıca, özellikle Tanzanya ile ilgili yapılan anlaşmanın belki şu yönüne de
dikkat etmek lazım: Belki oranın pot ansiyelinin illa emper yal bir anlayışla bu tür
anlaşmalar ın yapıldığı kayg ısından daha ziyade, birçok bilginin, teknolojinin oralara
transf eriyle ilgili, oradaki gelişm eleri de ayaklandıracağ ı, potansiyellerini kinet ize
edeceği bir yaklaşım da o labileceğini düşünmek durumundayız diye düşünüyorum, en
azından böyle bakmalıyız.
Tabii, diğer hususlar da var ama ben bunu önümüzdeki komisyonlarda detaylı
görüşürüz diye çok ayr ınt ıya girmiyorum.
Çok teşekkür ediyorum ayr ıca bu değer li görüşleriniz içi n.
MEHMET BABAOĞLU (Konya) – Başkanım, eğer müsaade ederseniz bu
konuda teknik bir bilgi vereyim.
BAŞKAN – Bir cüm leyle tamam larsanız.
MEHMET BABAOĞLU (Konya) – Af rika’da dünya ülkelerinin arazi kiralaması
ve alımlar ıyla ilgili çok sık ı takip eden biris iyim. Şu anda İngiltere, Çin, ABD,
Hindistan, İsrail öncülüğünde Af rika’dan yaklaşık 50 milyon hektara yak ın bir arazi
kiralanm ış, alınm ış durumda. Bu dediğimiz kuşak ortanın alt ındaki kuşak, 1.000
milimetre üzer inde yağışı olan, hiç sulamasız yılda 3 def a tar ım alma imkânı olan
yer ler.
Şimdi, tabii ki Türkiye’nin yaklaşım ı hiçbir zaman olamaz, Somali’yi düşünün,
diğer ülkeler i düşünün. Türkiye tam amen insani ölçüde yaklaşar ak insani
yar dım lardan tutun, onlar ı eğitmekten tutun, bu şekilde bir yaklaşım serg ilem işt ir.
Onlara öğreterek ama bunun da pazarlamasını dünyaya bir likte yaparak hem
girişimciler imize… Yani devlet olarak bunu hiçbir zaman kastetmiyorum, özel
sektörün, bizim özel sektörümüzün bunu yapmasını kastettim.
Bir diğer konu da biyoçeşitlilikle ilgili. Yani, bu konu gerçekten konuşmaya
estetik bir konu. Ama 1980’lere, 1990’lara kadar Türkiye’de ne kadar
biyoçeşitliliğim ize ait cinsler, türler varsa bu tür ler gitmiş zaten. Şu anda Vavilov
Enstit üsünden tutun, hocam bilir yani Ege’de… Ben Ege mezun uyum, bize ilk
öğrettikleri şey: “Eğer kaybolan bir türünüz varsa size gönderelim.” diyorlar. Şu anda
Nor veç’te yapılan bu Kıyamet Günü Sığ ınağ ı da dünyada bütün bitkisel gen
kaynaklar ını, hayvansal gen kaynaklar ını -özellikle bitkisel ağır lıklı - or ada topluyor
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ki kaybolduğu zaman geri ver elim. ICARDA ( Halep’te) mahvoldu, bombalar alt ında
kaldı, çok önemli bir kısm ı Avrupa’ya ve diğer ülkelere yapt ığ ı… Orası buğday genetik
kaynaklar ının olduğu yer. Dolayısıyla, Türkiye’deki biyoçeşit lilik zaten gitmiş
durumda, yani biz neyin korumasını yapıyoruz, neyin yani böyle şeyini yapıyoruz?
Koruma elbette yapacağ ız, yeni buluş olacak ama kastettiğim şey değil. Zaten bunlar
gitmiş, biz aslında onlar dan geri alar ak tekrar buraya adaptasyon çalışmalar ı
yapmam ız lazım bir kısm ını. Ama buradaki mevcut bilinmeyen, yeni bulunanlar var sa
da onlar ı korumam ız… Bu yönde biyoçeşitliliğe “evet” ama bu söylemin arka planının
da bu olduğunu if ade etmek istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ediyorum.
Bir hususu daha ben Sayın Müsteşar ım özellikle dikkatinize ar z etmek
istiyorum: Özellikle, özel sektörün oralarda daha rahat üretim yapabilmesi adına,
tahkimle ilgili, onlar ın yat ır ım lar ının güvence alt ına alınması, daha r ahat
kabiliyet ler inin sürdürülmesine ilişkin çalı şmalar ı da bu sözleşmeler yapılırken biraz
daha ön plana çıkarabilirsek bu işleri daha hızlı dinam ize edeceğimizi düşünüyorum.
Buyurun ef endim.
HÜSEYİN SAMANİ (Antalya) – Sayın Başkanım, değer li arkadaşlar; tabii,
dünyanın en stratej ik sektörü tar ım sekt örü, onunla ilgili de konuşurken verilere
dayalı olar ak konuşmak lazım, değilse hassas olan bu sektörde çalışan arkadaşlara
haksızlık yapt ığ ım ızı düşünebiliriz. Zira, Tarım Kom isyonu üyelerinden böyle bir
açıklam a onlar ı üzebilir.
Bir düzeltme için… Sayın vekilimizin özellikle tohumla ilgili söylediği konu.
Ben Antalya Millet vekiliyim, sebze tohum lar ının da en çok ekildiği yer dir malumunuz,
ben kendim de üret iciyim.
Doğrudur, bundan çok eski yıllarda sebze tohumunda yüzde 90 bağ ımlıyken
bugün sebze tohum lar ında yüzde 60 - 65 oranında yerli tohum kullanıyor uz.
KAMİ L OKYAY SI NDIR (İzmir) – Tersi, tam tersi.
HÜSEYİN SAMANİ ( Antalya) – Yok, hiç ters değil. Eğer bunun ters olduğunu
söylersek Antalya’da ve diğer iller imizde tohum sektöründe önemli dünyanın 40, 50,
belki 100’e yak ın ülkesinde ihracat yapan arkadaşlar ım ıza haksızlık yapm ış olur uz,
onlar ın demor alizasyona uğramasını sağlam ış olur uz. Dur um budur, bunu tohumculuk
bir liğinden de, üreticiler den de t eyit edebilirsiniz, resm î ver ilerden de t eyit
edebilirsin iz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz.
KAMİ L OKYAY SI NDIR (İzmir) – Bunu söylerken…
BAŞKAN – Şöyle yapalım m ı Sayın Vekilim, bir başka şeyde bakalım.
KAMİ L OKYAY SI NDIR (İzm ir) – Hemen bir şey söyleyeyim: Bunu söylerken
en son yapılan Zir aat Mühendisliği Teknik Kongresinde üniversite hocalar ının
sunduğu ortak bir bildiriye dayalı olarak bunu söyledim, tohumla ilgili, özellikle de
sebze tohumuyla ilgili. Bunu ben en son Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresindeki
Türkiye’nin bütün üniver sitele r inin zir aat f akültelerinden ortak bir bildiri olarak, sebze
üretimiyle ilgili ve tohumculukla ilgili bildirinin bir sonucu olar ak söyledim. Dilerseniz
daha sonr a bunun verilerini sizlerle de paylaşır ım. Yani o konuda lütf en… Buradan
tohum üreten yerli f ir malar ım ızı rencide edecek bir söz, bir if ade olduğunu da
zannetm iyorum. Yani yüzde 60 -65 civar ında sebze tohumunda dışa bağ ımlı
olduğumuzu söylüyorum. Kaldı ki, yurt içinde üretilen yabancı menşeli birçok da
tohum var yani üret im alanlar ı bizde olduğu hâld e menşei yabancı olan da birçok
tohum var, onu da özellikle belirtmek istiyor um.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Yani, isterseniz şöyle yapalım: Yani tohumla ilgili bilgilerin daha
müşahhas görüşüleceği önümüzdeki toplantıya bir hazırlık yapalım, Sayın
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Vekilimizden rica edelim, Değerli Vekilimizden de rica edelim, bilgileri taze,
piyasada olduğu şekliyle biraz daha hazırlık lı olursa daha net konuşmuş
oluruz, en azından flu olmaz. Müsaade ederseniz onu daha sonraki, bir
sonraki toplantıda tekrar detaylarıyla kon uşalım.
ORHAN SARIBAL (Bursa) - Başkanım, ithalat meselesi üzerinde bir
cümle söylemek isterim müsaade ederseniz.
BAŞKAN – Buyurun efendim.
ORHAN SARIBAL (Bursa) - TÜİK’in kendi verilerini paylaşmak isterim.
2002 yılında ham madde olarak 1 milyar 806 mily on dolarlık
ihracatımız, 1 milyar 704 milyon dolarlık ithalatımız var, denge fazlamız var
yani ham madde olarak söylüyorum, ihracat fazlamız var. Ne kadar? 102
milyon dolar.
2014’te 6 milyar 377 milyon dolar ihracatımız var, 8 milyar 658 milyon
dolar ithalatımız var. Net ham maddede açık var. Eksi 2,81 milyon dolar
düzeyinde.
Burada şunu da paylaşmak lazım. Bak ın, bu 8 milyar 658 milyon
dolarlık ithalatın Türkiye'de karşılığ ı var mı yok mu, buna bakmak lazım. Yani
eğer biz 7 milyon ton hububat alıyorsak, a yçiçeği alıyorsak, pirinç alıyorsak,
kuru fasulye alıyorsak, mercimek alıyorsak bu 8 milyar doları sorgulamak
lazım. Yani iki açıdan bakmak lazım, bir rakamsal değeri, bir de gerçekten
bu ülkedeki karşılığı var mı yok mu, ona bakmak lazım.
Gıda maddesi açı sından -Sevgili Başkanım çok doğru söyledi - evet,
ihracat fazlamız var ama bu bizim gerçeklerimizi maalesef değiştirmiyor,
orada da başka bir konu var. Serbest piyasadan, serbest alanlardan gelip
orada işlenip çıkması gerekiyor ama o da bir ironi, maalesef iç piyasada o da
değerlendiriliyor.
Teşekkür ederim Başkanım bu f ırsatı verdiğiniz için.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.
Bu da yani biraz daha müşahhas konuşmamız gereken bir konu.
ORHAN SARIBAL (Bursa) - Benim değil, TÜİK’in verileri Başkanım.
BAŞKAN – Yani oradaki telakkide bir sorun yok, tabii ki buna bütün
arkadaşlarımızdan da katkı alacağ ız.
Buyurun efendim, siz bir cümle daha konuşacaksınız herhâlde.
TÜRABİ KAYAN (Kırklareli) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar;
hepinize merhaba.
Arkadaşlar, burada yapılanları koruma refleksine filan girmeye hiç
hacet yok. Biz burada ülkemiz için nasıl faydalı şeyler yapılması
gerekiyorsa… Hepimiz belirli bölgelerden geldik, o bölgelerin sorunları var,
ihtiyaçları var, ülkemizin sorunları var, ihtiyaçları var, bunları konuşup
bunların giderilmesi konusunda bir çaba göstereceğiz. Elbette burada eksik
bir şey varsa söyleyeceğiz, hatalı bir şey varsa anlatacağız, konuşacağız,
düzeltme konusunda da bir çaba göstereceğiz.
Şimdi, ben Trakya bölgesindenim, Ergene Nehri zehir saçıyor Ergene
havzasına. Ergene Nehri bugün su değil, bildiğiniz bir çamur akıyor
arkadaşlar ve bu havza 250 bin dekardır. 250 bin dekarlık bu havzada bugün
üretim yapılmıyor ve burası da en mümbit arazidir, verime en müsait ar azidir,
2-3 ürün birden alınacak bir arazidir. Maalesef Ergene Nehri bugün hâlâ
temizlenmeyi bekliyor. Çok geç kalınmış bir konudur bu. Bu bölge,
biliyorsunuz yoğun bir şekilde tekstil sanayisine maruz kalan bir bölge. Bu
bölge tekstil boyaları, vesairesi, kimyasallarla tamamen zehirlenmiş
durumda. Yani, bu mutlaka bizim gündemimizde olmalı, mutlaka bunun
çözümüne yönelik çabalarımız olmalı ve buradan da bunu hep beraber
halletmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar.
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Bunun yanında çok enteresan bir durum arz ed eceğim ben size: Trakya’da bir
işletme yaklaşık burada on yıl içinde 200 bin, 250 bin dönüm arazi sat ın aldı; bu bir
sanayi kuruluşu. Bizim bildiğim iz tar ımsal üretim, tar ımsal yat ır ım sanayi yat ır ım ı
kadar hemen geriye anında dönebilecek bir yat ır ım değ il dir. Bunun için de bildiğiniz
üzere, sanayi kuruluşlar ım ız tar ımsal konulara f azla eğilmezler, yat ır ıma
yönelmezler. Normalde bir sanayinin geriye dönüşümünü alt ı yıl gibi, hatta daha
erkene alma şansınız vardır ama tar ımsal yat ır ım lar böyle değildir, yirm i yıldan önce
mümkün değildir bunun geriye dönüşü. Burada bizim endişelerimiz var, biz tamam en
bu genetik üretime dönük çalışmalar yapam ıyoruz. Arkadaşlar ım ız “Tohum üretiminde
bayağ ı mesaf e kat ettik.” dediler ama marka kimin, teknoloji kimin, genet ik işl em ler
nereden geliyor, ona da bakmak lazım. Şimdi, bir yabancı markanın gelip burada
üretim yapması bizim üretimimiz sayılamaz yani bunun aksini söylersek sadece
kendimizi aldatm ış oluruz. Bunun için, biz burada kendim iz neler yapabiliyoruz, neler
yapmalıyız bunu konuşmam ız lazım.
Bir de Sayın Okyay Bey de ar z ett i, bu bahsettiğimiz Af rika ülkeler inde mübadil
konuşuluyor; mübadele “değişim” demektir. Şimdi onlar ın bilgi, birikim leri ile teknoloji
bir ikimler iyle bizim birikimimiz aynı değildir herhâlde. Biz onlar a bilgi mi aktaracağ ız,
teknoloji m i aktaracağız, yoksa onlar dan bir şey almayı m ı bekliyoruz. Veyahut da
arkadaşım ızın bir isi arz etti galiba, “Oradan toprak kiralayabiliriz.” f alan diye, acaba
böyle bir yöntem mi düşünülüyor? O konuda da bir netlik olması lazım.
Ben bu bilgiler ışığ ında sizlerle bu konular ı paylaşmak istedim .
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz Sayın Kayan.
Sayın Müsteşar ım, herhâlde bir cüm leniz var, buyurun.
GIDA, TARI M VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCIS I DR.
NİHAT PAKDİ L – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Tabii, burada genel ülke politikasının bir parçası olarak bunu da düşünmek
lazım, bu anlaşmalar ı. Yani, bu anlaşmayı yapıyorsunuz, ef endim, “Biz size
ver eceğiz, siz bize bir şey vermeyin.” gibi bir if ade olmaz. Yani mutlaka bunun
diplomat ik bir dille yazılması lazım ki bunlar zaten klasik anlaşmalar, diğer ülkelerle
çok f azla detaya girmeden yapılan anlaşmalardır. Bu met inler mut laka Dışişleri
Bakanlığ ım ızın süzg ecinden, olurundan geçmek durumunda ki onla rdan geçmeden
bizim böyle bir anlaşma imzalamam ız söz konusu değil. Evet, onlar ın da bize vereceği
bir şey olabilir, olmasa dahi bu if adeler in burada olması lazım. Hani “Biz vereceğiz,
siz bize bir şey verm eyeceksiniz.” gibi bir if adeyi kullanmak zaten dip lomat ik olar ak
da uygun değil.
Tohum konusunda, genetik materyal değişimi konusunda her ülke birbirine
muhtaç. Bizim genetik çeşit liğimiz, zenginliğimiz var ama biz başkasından herhangi
bir mater yal almayacağ ız anlam ına gelm ez bu. Şim di biz domatesin, pat atesin ana
vat anı m ıyız? Değiliz dolayısıyla gen başka yerlerde am a bu, bizim domatest e,
patateste bir çalışm a yapmayacağ ım ız anlam ına gelir m i? Gelmez, ona da bizim bir
iht iyacım ız var, yapıyoruz da zaten. Yeni pat ates çeşit lerimiz var çok şükür,
arkadaşlar ım ız çalışt ılar, onu tescil aşamasına getirdiler. Domateste var. Biz
2004’den bu yana yapt ığ ım ız çalışmalar la gerek özel sektör gerek üniversite gerek
Bakanlık olarak hani bir “yar ı yol mater yali” denen, belli bir kademeye kadar gelmiş
şeyler bizim elimi zde geçmişten beri olagelen çalışmalar la var dı, bunu biz gerek
üniversite gerekse özel sektör iş birliğiyle beraber yapt ık. En dezavantajlı olduğumuz
alan sebzeydi, sebzede de ciddi ilerlemeler imiz oldu. Yani, biberde hemen hem en
tamam ı kendi çeşidimiz. Sa latalık için söyleyebiliriz, diğer sebze çeşitleri için
diyebiliriz. En geride olduğumuz domateste bile kendimize ait çeşit ler imiz mevcut.
Bir başka taraf ı tabii, tohumculuk çalışması yapıyor sunuz… Yani bizdeki
tohumculuk şirketler i o kadar şey değ il, gen ç daha bizim şirketlerimiz. Ama,
uluslararası tohumculuk f aaliyeti yürüten şirketler in şeyine baktığ ınız vakit, yüz yılı

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Tarih :30/12/2015

Saat

Kayıt:

Stenograf :

Uzman : …….

Sayfa: 11

aşkın bir süredir bunlar bu f aaliyet ler i yür ütüyor lar. Onlar la da iş bir liği yapm ak
durumundasınız. Bizim şirketlerim iz de bir an önce bu mesaf eyi alsın.
İşte, iklim f arklılığ ı var. Biz ülkelerle anlaşma yapıyoruz, şu anda kış
sezonundayız ama bizim tohumculuk f aaliyet i yürüten şirketlerim iz başka ülkelere
gidiyor, güneydeki ülkelere gidiyor, bir sezonu da orada değer lendir iyor. Dolayısı yl a,
süreci hızlandır ıyor yani tohumculuğun gelişt irilmesiyle ilgili süreci hızlandır ıyor.
Bunlar da bu tip anlaşmalar la sağlanan imkânlar.
Dünyanın 3’üncü büyük gen bankası Ankara’da, ülkemizde; birkaç yıl oldu,
henüz açt ık. Ve bur ada biz sadece Türkiye’ ye ait genler i muhaf aza etm iyoruz, aynı
zam anda başka ülkelere ait olan genler i de muhaf aza ediyor uz. Aynı şekilde, bize ait
olan bir k ısım t ohumlar ı da başka tar af larda da görüyoruz. Yani, aynı şekilde
bilgisayar teknolojisinde olduğu gibi, sistemler inizi , bilgiler inizi yedeklemek gibi
böyle şeyler e de iht iyacınız var. Ama, bu şu anlamda değildir: Yani gidip ef endim,
bizim sahip olduğ umuz genler i başkalar ına verelim anlam ında değil. Sahip
olduğumuz kullanılm ayan şeyler de vardır ama belli bir çerçevede kar şılık lı olar ak
bütün ülkelerin yapt ığı gibi biz de yapıyoruz. Nedir ? biyoteknoloj ik yöntem ler vardır,
ef endim, işte hayvanınızı vermezsiniz, spermasını ver irsiniz, ovm unu verirsiniz,
embriyosunu verirsiniz; bütün ülkeler in yapt ığ ı gibi bizim de yapabileceğ im iz hususlar
bunlar.
Dış ticaret le ilgili olar ak şunu söyleyeyim: Bizim alan olarak bir şöyle
şansızlığ ım ız var, tekstil sektörünün kullandığ ı pamuk ithalatta bizde görünüyor.
Kereste sektörü ha keza, kâğıt sektörü ha keza, otomot ivin kullandığ ı kauçuk h a keza
bizde görünüyor. Ama, bunlar ın çıkt ılar ı bizde değil, Eğer onlar ın çıkt ılar ını da,
onlar ın oluşturduğu katma değerleri de tar ım içinde kullanacak olursak bizim o 18,5
milyar dolar ım ız çok daha yukar ılara gider. Yani, o rakamlar ın içesinde Sayın
Başk an, başka sektörlerin kullandığ ı ama gümrük tarif e istatistik pozisyonu it ibar ıyla
tar ımda görülen, hammadde olarak başka sektörlerin kullandığ ı kalemler de söz
konusu.
Teşekkür ederim ef endim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Evet, buyurun ef endim, buyu r un Sayın Akgün.
METİN AKGÜN (Tekirdağ) – Sayın Başkan, çok değerli Komisyon üyeleri,
Sayın Hükûmet; Değerli Kırklar eli Milletvekilim Ergene Havzası Koruma Eylem
Planı’yla ilgili çok geç kalındığ ını if ade etti. Aslında, konunun çok iyi araşt ır ılm ası
lazım. Ben, tabii OSB’den geldiğim için… Sayın Müsteşar ım da bu konuyla ilgili
bilgileri belki sizlere sunacakt ır. Biz biliyorsunuz, 2011 yılında Islah OSB’den 2013
yılında O SB’lere geçtik. Hükûmetimizin yaklaşık 10 m ilyar TL gibi Ergene Havzası
Koruma Eylem Pla nı kapsam ında yani tüm Trakya’da yat ır ım ı var. Burada biz sadece
Tekirdağ bölgesinde 8 adet OSB kurduk. Bu OSB’ler kurulduktan sonr a 8 adet ar ıt ma
tesisimiz… Şu anda yüzde 67 olar ak tesisler tamamlandı. 97 kilometre kara hatt ım ız,
tünel hatlar ım ız devam ed iyor. 2019 yılında inşallah Ergene’de ve Ergene’ye bağlı
derelerde balık tutm a sözünü de topluma verdik, buradan bilg ilerinize sunar ım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz.
TÜRABİ KAYAN (Kır klareli) – Sayın Başkanım, bir şeyi ilave etmek istiy orum.
BAŞKAN – Buyurun.
TÜRABİ KAYAN (Kır klareli) – Şimdi, arkadaşım ızın bahsett iği bu kanal, tünel
olayı Ergene Nehri’nin veyahut da bu tekstil sektörünün çıkardığ ı kirli suyu
Marmara’ya veya Ege’ye aktarma olayıdır. Bu bir ar ıtma f alan değildir. Yani, burada
belki Ergene’deki su bu gelen sudan kurtulacak ama Marmara Denizi ve Ege Denizi
burada büyük bir f elakete maruz kalacak . Ve daha kötüsünü söyleyeyim: Ege Denizi
veya Marmar a’yı boşaltt ığ ınız zaman, burada Akdeniz’i kirleteceğinden dolayı da
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uluslararası bir şeyin içine gireceğiz, orada bizi mahkûm edeceklerdir sular ı
kirletiyorsunuz diye. Bu acı gerçek de yarın önümüze çık acak arkadaşlar.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Şöyle yapalım m ı? Aslında, bugün Orman ve Su İşler i Bakanım ızın sunumunda
Ergene’yle ilgili çok detay bilgiler vardı ama onun bir de k ır ılım ını alıp kendi aram ızda
konuşabilir iz. Onlar ı bizim Komisyon uzmanım ızdan r ica edelim, o bilgiler i bir sonr aki
toplant ıda birlikte paylaşalım, daha müşahhas şeyler konuşalım.
Ben, Sayın Müsteşar ım a bir ilave yapmak istiyorum…
TÜRABİ KAYAN (Kırklareli) – Sayın Başkanım, bir şey rica edeceğim. Bu
arkadaşlar ım ızla beraber bir gün ayar layalım -önümüzdeki günlerde, bu sıcak
havalarda olsa daha iyi olur - Ergene Nehr i’ni bir ziyaret edelim .
BAŞKAN – Olur inşallah, hayhay.
TÜRABİ KAYAN ( Kır klareli) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Müsteşar ım a bir hususu belki ilave etmekte f ayda var.
Aslında sizin tespit lerinize yanlış demiyor um ama yani şöyle bir trend var dünyada.
Art ık tar ım ürünleri ham olarak sat ılm ı yor yani siz inciri kabaca kurutup dünyaya
satm ıyorsunuz, satt ığınız zaman bunun getirisi çok yüksek değil. İncir i bir kekin
içer isine koyarak satarsanız, bunu bir katma değerli marka ürüne döndürebilirseniz
tar ım ürünlerini daha çok değerlendirmiş, daha ç ok gelir elde etmiş oluyorsunuz.
Dolayısıyla ihr acat ın artmış olması, büyüyor olması ülke adına çok sevindirici diye
düşünüyorum. Umar ım onu da daha çok büyütürüz. Dolayısıyla sonuç olarak oradaki
rakamın, ihracat r akam ının ithalata göre f azla çıkması bana göre müspet bir gelişme,
umar ım ona daha önemli katkılar verir iz.
Diğer ithal ikameyle ilgili de bir cümle daha kurmak isterim. Mesela f ındığ ı
ithal eden birçok ülke bugün işleyerek dünyaya ar z ediyor, çok daha büyük rakamlar
kazanıyor.
ORHAN SARIBAL (B ursa) – Evet, tabii.
BAŞKAN – “ Siz niye f ındığ ı ithal ediyorsunuz?” diyem ezsiniz. Niye?
Hammadde olarak alıyor lar ama işlenmiş olarak çok büyük katma değeri ülkelerine
transf er etmiş oluyorlar. Bize de düşen olabildiğince tar ım ürünlerini mümkünse
endüstr i yel anlamda işleyer ek onlar ı marka ürünlere dönüştürüp dünyadaki pazardan
daha çok payı bizim iht iyaç duyan sektöre transf er etmektir diye düşünüyorum.
Buyurun.
MEVLÜT KARAKAYA (Adana) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Komisyonun değerli üyeleri, Sayın Hükûmet; tabii, aslında anlaşmalar konusu
geldi. Anlaşmalar Sayın Müsteşar ın da ifade ett iği gibi ülke politikasının bir parçası
olar ak, bize de tali bir komisyon olarak geldi. Üzerinde aslında söyleyebileceğimiz
çok f azla bir şey yok, belki şu olabilirdi: Bu anla şmalar yeni imzalanm ıyor, öteden
beri devam eden anlaşmalar. Bizim bur ada sorduğumuz ya da eleştirdiğimiz konularla
ilgili bugüne kadar ne tür çıkt ılar elde edildi, bu anlaşmalarla ne tür problemlerin
önlenmesinin önüne geçildi bir önleyici tedbir olarak v eya bir ticar i, ekonomik olarak
veya diğer alanlarda ne tür katkılar ı oldu? Belki onlar ı bilmemiz birçok konuyu
tart ışmanın da önüne geçmiş yani bizim bur ada da boşuna zaman kaybet me
noktasında önleyici bir durum olabilir di. Genellikle Hükûmette bu eksikli ği biz
görüyoruz yani bu tür çalışmalar da etkilerini kendileri biliyor biliyorlarsa ama Genel
Kurula gelen çalışmalarda, Komisyona gelen çalışmalarda da görüyoruz ki “Bu iyi bir
şey.” diye getir ilip veriliyor. Oysa belki o etki analizler iyle de gelse çok d aha rahat
olacak, belki tart ışm alar da daha anlam lı olacak.
Bir başka sorunumuz da, belki bundan sonra Kom isyonun çalışmalar ı
noktasında, ver imli olma noktasında önemlidir diye f ikrimi paylaşmak istiyorum .
Genellikle sorunun t anım lanması ya da doğru tanım lanması konusunda bazen bilgi
eksikliğinden ya da yanlış bilgiden kaynaklanan bu karşılıklı olarak durumlar söz
konusu olabiliyor. Mesela bir tar ım ür ünleri ithalat ı konusunda , şu Kom isyonun
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içer isinde işte “Net ithalatçıyız.” dedik, “Yok, hayır, ihr acatçı yız.” dedik tohumculuk
konusunda en t emel verilerde anlaşam ıyor uz yani bu konularla ilgili de özellikle
Hükûmet taraf ından sağlıklı ve doğru bilgiler le Kom isyon bilgilendir ilirse biz sor unu
tanım layıp onun üzer inden… Yani “yok” deyince sorun burada olmuyor , “var” deyince
de sorun olmuyor. Mesela hep konuşulur, işte kendi kendine yeter lilik -yine biraz
önce konu oldu - ve bunun gibi birtak ım sloganlar ım ız da var bizim belki de doğrular ı,
gerçekleri tam olarak kavramam ızı önleyen. Kendi kendine yet erlilik nedi r? Bunun bir
tanım ı yok yani işt e geçmişte Türkiye kendi kendine yeter liydi, sonra olmadı, bugün
yine kendi kendine yeterli. Yani ne tüketirsen bugün kendi kendine yeterlilikteki temel
kriterler uluslararası geçerli olan kriterler nelerdir? Yemezseniz, tük etmezseniz…
Protein tüketim ine bakarsanız dünya ortalamasının yar ısına bile gelmediyse,
yem iyorsanız, aç kalıyor sanız kendi kendinize yetersiniz. Yani özellikle bu
Komisyonda yani T ürk tarım ına yön verecek ve sorunlar ına çözüm bulacak bu
Komisyonda en azın dan sorunlar ı tanım lama noktasında bunu bir siyaset in çok daha
ötesinde belki olaya yaklaşarak bir çözüm getirme yaklaşım ı içer isinde olmam ızın
daha bir katkı ver eceğini düşünüyorum. Yani tabii, bu bir anlaşmalarla ilgiliydi. Yani
bizim Türk tarım ının da ş u anda içinde bulunduğu çok ciddi sorunlar ının olduğu yani
bunun üretim alanında, işleme alanın da, pazar lama ve piyasa alanında ciddi
aksaklıklar ın olduğ unu ve birçok konuda da bazı düzenlemeler in, çok doğru
düzenlemelerin yapıl dığ ını ama sonucunun alınama dığ ını ya da alınmakta olduğunu
da görüyoruz. Ben bu düşüncelerim i sadece paylaşmak istedim yani önümüzdeki
toplant ılar da özellikle ver i ve bilgi konusunda sağlıklı bilgilendirmeler, taze
bilgilendirmeler yapıl ırsa daha f aydalı olacağ ını düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vekilim.
Şöyle bir husus gelişti burada yani gündemimizde olmayan şeyler tart ışma
konusu oldu, dolayısıyla önceden de Hükûmete “Hani bu konuda niye hazırlığ ınız
yok?” diyemiyoruz. Burada Komisyonda gelişe n hususlar ın bir sonraki toplant ıya
hazır lığ ını ilgililere yapt ır alım, onlar bize sunum lar ını sunsunlar, bir brif e etsinler,
herkes burada taze ve doğru bilgilerle buluşmuş olur, daha doğrusu olur diye
düşünüyorum. Yani bu spont ane gelişen bir durum oldu, dolayısıyla bir sonr aki
toplant ıya, burada gelişen bu konu başlık lar ını da biz ilgili bakanlık lar dan r ica edelim,
onlar ın ilgili elemanlar ı çalışsınlar, bize doğru bilgiler i aktarsınlar ki biz doğru bilgi
üzerinden hüküm yürütme şansına da sahip olmuş olur uz diye düşünüyorum.
Herhâlde başka söz yok…
Buyurun ef endim.
OKAN GAYTANCIOĞ LU (Edirne) - Teşekkür ediyorum.
Zaten şöyle: Biz burada hepim iz aynı gemideyiz yani ihracata hiçbir it irazım ız
yok, bizim it irazım ız ithalat rakamlar ına. Yani r akamlara da itira zım ız yok, TÜİK
rakamlar ı çünkü. Bu ithalat ı yapmasak yurt içinde yet iştirebilir miyiz, onu bur ada
tart ışmam ız lazım.
BAŞKAN – Doğru bir yaklaşım.
OKAN GAYTANCIO ĞLU (Edir ne) - Komisyonumuzun da bence bu doğrultuda
polit ikalar gelişt irmesi lazım. Aynı zama nda Genel Müdür üme de kat ılıyor um yani kişi
başına 7-8 kilogram bazı rakamlara göre kırm ızı et tüketiyoruz. Bu gelişmiş ülkeler de
75-80 kilogram. Şim di, biz it halat yapm ıyor uz, kendimize yeterliyiz, bu da bir yanlış
bir yerden bak ış. Aynı zamanda Başkanım, sizin de bir rakamınız var 61 milyar
dolarlık gayrisaf i millî hasıla.
BAŞKAN – Evet, tar ımsal üret im.
OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - Rakam doğrudur ancak bu dolar kuru kaç
parayken hesaplanm ışt ır, şimdi dolar kuru nerelere geldi ve bunun önemli olan
bölüşümüdür yani çif tçi başına ne kadar bir bölüşüm vardır, bizim rakamlar ım ız
tar ımda bunun adalet li olmadığ ı yönündedir. Çif tçimiz dolayısıyla göç etmektedir yani
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sorunlar ı olan bir sektör, bu Komisyonun bu yönde çalışmalar yapması hepim izi
sevindirecektir diyo r um.
Teşekkür ediyorum.
KAMİ L OKYAY SINDIR (İzm ir) – Sayın Başkanım, ben gündem maddesine
yönelik bir şey sorm ak istiyor um. Bu sor u yönelt ildi ama bir sonuç alamadık yani bu
4 ülkeyle olan 2009’da başlayan anlaşmalar çerçevesinde bugüne kadar bu
maddelere yönelik olarak ticari, bilimsel ne gibi f aaliyet ve çalışmalar yapılm ışt ır ki
bunun uzat ılması düşünülüyor, talep ediliyor? Uzat ılsın da , karşı olduğum için
söylemiyorum ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu kabul
edemeyeceğim…
BAŞKAN – Uzat ılmasında kast ınız hangisi?
KAMİ L OKYAY SI NDIR (İzmir) – Bu mutabakat anlaşmalar ının yapılması…
MEVLÜT KARAKAYA (Adana) – Tali komisyon olarak bizce mahsuru olan taraf ı
var m ı yok mu, onu soruyor yani o anlamda bizim burada…
BAŞKAN – Tabii, tabii, o biraz…
YASAMA UZMANI AHMET ÇINAR – Daha yürürlüğe girmedi ef endim.
KAMİ L OKYAY SI NDIR (İzmir) – Gir di, biliyorum.
BAŞKAN – Yani uzat ılm ası söz konusu değil, bu anlamda söyledim.
KAMİ L OKYAY SINDIR (İzmir) – Hayır, hayır, bu mutabakat zabıt lar ına
taraf ım ızdan görüş isteniyor.
BAŞKAN – Hayır, uzat ılması… Ben az önceki bir hadiseyi mi kastettiniz diye
ef endim… “Uzat ılm a” cümlesini duymadığım ız için.
KAMİ L OKYAY SINDIR (İ zmir) – Yok, hayır, ben mut abakat metni bugüne
kadar… 2009 yılında ilk mesela Tanzanya, 23 Şubat 20 09 tarihinde im zalanmış,
sonrasında bu yürür lüğe girmiş. Bugüne kadar yürür lüğe hiç mi girmedi, bugüne
kadar?
BAŞKAN – Yok, girmedi, hiç girmedi.
KAMİ L OKYAY SI NDIR (İzmir) – Peki, tamam, özür diliyorum.
BAŞKAN – Estağf urullah.
KAMİ L OKYAY SI NDIR (İzmir) – Ama, şunu da belirteyim: Tabii, burada, bu
doğrudan tar ım la ile ilgili bir konu olduğu için yani bu “Dışişleri Bakanlığ ı nezdinde
art ık olmuş, imzalanm ış, bitmiş bize bir şey düşmez.” gibi bir yaklaşım ınız oldu. Bunu
da kabul edemeyeceğimi belirtmek isti yor um. Az önce yani bu metin üzerindeki
düşüncemizi if ade ederken gerekiyorsa ona göre de bir düzenleme olabilir tabii ki.
BAŞKAN – Evet, sayın vekilim, teşekkür ediyorum.
Buyurun, Sayın Müsteşar ım.
GIDA, TARI M VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCIS I DR.
NİHAT PAKDİ L – Teşekkür ederim.
Hayır, bizi ilgilendirm ez taraf ı değil ef endim. Yani, bu sizler in onayından sonra
Genel Kuruldan geçecek ondan sonra yürürlüğe girecek. Yani, bizi ilgilendirm ez
anlam ında bir if ade sarf ettim mi f arkında değilim ama öy le bir kast ım yok benim.
BAŞKAN – Eyvallah, anlaşıldı konu.
GIDA, TARI M VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDI MCISI DR.
NİHAT PAKDİL – Ö yle bir kast ım yok am a zaten bur ada bir ticari ilişki varsa onlar
zat en süre geliyor, o ayr ı bir konu bunun dışında. Ha , bu anlaşma bu alanlarda daha
yeni imkânlar sağlayacak.
BAŞKAN – Eyvallah.
Buyurun Abdullah Bey.
ABDULLAH ÖZTÜRK (Kır ıkkale) – Başkanım, ben de gündem dışı bir söz
istiyorum, gerçi konuya vâk ıf sınız. Ben Kır ıkkale Millet vekili Abdullah Ö ztürk.
Kim yevi gübre işiyle iştigal ettiğim için… Türkiye’de 5,5 m ilyon ton gübre
tüketimi olduğunun bilinci noktasında da bunun aşağ ı yukar ı yüzde 40 -45
mertebelerinde “azotlu gübre” diye tabir ettiğimiz bahar döneminde kullanılan bir
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gübre sezonuna aşağı yukar ı ülke olar ak bir -bir buçuk aylık bir sürem iz var. Takdir
ederseniz ki biz Hükûmet olarak, AK PARTİ olarak seçim beyannamemizde katma
değer vergisinin sıf ıra düşürüleceğini söyledik ve bu taahhüdümüzü yer ine
getireceğiz. Fakat, benim burada ivedilikle üzer inde durma k istediğim zamanın
daralmasından mütevellit… Zira bunun bir regüle olabilmesi, Türkiye'nin büt ün
sathına sevki olabilm esi açısından sanki bu sürenin bir az gecikildiği hususunda, ben
de önümüzdeki dönemlerde sık ınt ılı bir sürece gitme noktasında uyarmam ge rektiği
hissine kapıldım. Geçen haf ta sizinle de bu konuyu konuştum .
Yani, biz, şimdi, “ Çif tçiye yüzde 18 nihai bir indirim yapacağ ız. ” derken bunun
gecikmesi, Allah korusun, vatandaşın daha f azla karaborsa noktasına gitmesine
sebebiyet verebilir. Çünkü, b u 2 milyon t on gibi bir rakam ın… Takdir edersiniz sektör
durdu şu anda, bütün sat ışlar durdu, f abrikalar patlama noktasında, şişti st ok olar ak.
Şimdi, bunun gecikmesi, önümüzdeki aylara sarkması demek, işin sık ınt ıya girmesi
anlam ında Türkiye’yi bir kaotik duruma götürebilir. Biz Kom isyon olarak hep ber aber
bunu bir gündeme g etirirsek… Bu işin vahametini ben geçen haf ta Maliye Bakanına
söyledim ama -tamam- onu çok idrakinde değildi gibi gördüm. Bunun gecikmesi ülke
çif tçisine pahalıya mal olabilir. Bunu hız landır ırsak sevinir im. İnşallah,
Komisyonum uz da pozit if hizm etler e vesile olur diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Hükûmete bunu doğrudan iletmiş olalım bu vesileyle. Esasen
gübredeki yüzde 18’lik KDV’nin muaf iyet kapsam ına alınması çok sevindiric i. Yalnız
piyasanın henüz f lu bir tavır içer isinde olmasından, bazı şeylerin net leşmemesinden,
üretici ve kullanıcılar arasındaki düzenin devr eye alınm amasından kaynaklanan
piyasada bir bekleme var. Yani üretici bekliyor malın f iyat ı düşer mi diye. Dolayıs ıyla,
o bekleme belki netice… Evet, düşeceğini görecek alacak ama çok kısa bir sürede
talep oluşacak. Talebin ar zında problem olacak, lojistiğinde, dağ ıt ım ında,
transf erinde problem olacak. Onun için bir an önce bunun net leşmesinde f ayda var.
Bu indir imin bir an önce nasıl uygulanacaksa hızlı bir şekilde devreye alınmasında,
Hükûmetimizden orada f luluğun hızla sona erdir ilmesi, Sayın Müsteşar ım, bu önemli
ve k ıymet li adım ın piyasaya hızla mal edilmesi noktasında piyasanın bir beklentisi
olduğunu da bu vesil eyle iletmiş olalım.
Arkadaşlar, herhâlde başkaca…
KEMAL ZEYBEK (Samsun) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Son söz diyelim o zaman.
Buyurun ef endim.
KEMAL ZEYBEK (Samsun) – Şimdi, tabii, bu ülkede ülkenin yet erliliği kadar
kendi gereksinimlerini karşılayan tüm ürün lerin bu ülkede tüketilmesi, var lıklar ının
ortaya konması hepimizin istek ve talebidir ama “İthalata bir şekilde bizim ihtiyacım ız
var, ucuza mal ediyoruz.” düşüncesiyle ithal edilmesi de doğru değildir. Ben acilen
gerekli önlemler in alınması için Sayın Hü kûmetin bur ada olması dolayısıyla… Şu
anda İç Anadolu’da, Konya’da ve Nevşehir, Niğde bölgesinde çif tçimizin elinde
önemli ölçekte f asulye vardır. Fasulyenin Mersin’e dışar ıdan şu anda 1.900 TL gibi
bir f iyatla it hal edilmesi, bizim çif tçimizin 2.500 -3.000 TL’ye mal etmesi ve çif tçinin
şu andaki ürünü satamaması doğru mudur ? Bu ürünün, ülke içerisinde üret ilen ür ünün
değerlendir ilmesi ve bu değer lendirme için dışar ıdan gelen ithal f asulyenin önleminin
alınması için f onlar ın konulması, bir şekilde çif tçimin desteklenmesini diliyorum.
Öbür taraf ta, bu yıl, özellikle, patates üretiminde ülkemizde üretim
kapasitesinin çok yüksek olduğunu, bu yüksek kapasite ölçeğinde patatesin
ihracat ında bir şekilde örtülü ödenekle veyahut gerçek bir değerle ihr acat ının
yönlendir ilmesi ve desteklenmesi gerektiğini… İhraç edilebilecek şekildeki çif tçinin,
üreticinin dökülen, çürüyen malının, ür ününün bir şekilde değerlendir ilerek ihraç
edilmesi gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurmanızı diliyorum.
Sayg ılar sunuyor um.
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BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar, tabii, yani tar ımla ilgili kayg ılar ım ız hepim izin var, bütün ülkelerin
var. Benzer ülkeler de bizimle aynı gelire sahip gelir gruplar ında da benzer sık ınt ıl ar
var. Bunlar ın çözümü noktasında hep beraber, bir likte, u muyorum, burada katkı
üreteceğiz.
Tarımda esas olan şu: Yani, kendi üret ebileceğiniz başka ülkeler le rekabet
edecek ürünler inizi üretmek durumundasınız. Ama, ithalat ı yok sayam azsınız. İşte,
unlu, şekerli mamulleri, çikolatayı ihraç edeceksiniz; işte, ora daki çikolata yağ ını ithal
edeceksiniz. Yani, ikame edilecek ürünlerle ilgili “sıf ır it halat” diye bir başlık da
açamayız. Yani, ithalat da bir taraf tan olacak ama dengelemek lazım, işin özü bu.
Kısaca, tar ım, evet , problem li bir sektör; sağlıkta, ulaşt ır mada alınan
mesaf eler tar ımda da miktar olarak, rakam olarak alınm ışt ır , belki regülasyonuyla
ilgili de sor unlar vardır. Bunlar ın çözümü noktasında sahadan gelen arkadaşlar ım ızın
özellikle bur ada çok önemli katkılar üreteceğini düşünüyorum. İnşallah,
Hükûmetimizle de entegrasyonu, ilet işimi, doğru kanallar ı kullanarak, ümit ediyorum ,
sektörümüzün daha da çok mesaf e almasını hep birlikte karşılam ış olacağ ız.
Tasar ılar ın tümünün üzerindeki görüşmeler, arkadaşlar, böylece tamamlanm ış
oldu.
Tasar ılar ın tümüne ilişkin Komisyonumuzun genel uygunluk görüşünün esas
komisyon olan Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzer e kabulünü her anlaşma için ayr ı
ayr ı oylar ınıza sunacağım.
Gündemim izin 2’nci sırasında yer alan (1/393) esas numaralı Türkiye
Cumhur iyet i Hükûmeti ile Tanzanya Birleşik Cumhur iyet i Hükûmeti Arasında Tar ım
Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İş bir liği Konulu Mut abakat Zapt ının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı’nın tümüne ilişk in
Komisyonum uzun genel uygunluk görüşünün esas Ko m isyon olan Dışişleri
Komisyonuna sunulmak üzere kabulünü oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Gündemim izin 3’üncü sır asında yer alan (1/400) esas numaralı Türkiye
Cumhur iyet i Hükûmeti ile Bahr eyn Krallığ ı Hükûmeti A rasında Tarım Alanında İş birliği
Konusunda Mutabakat Zapt ının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasar ısı’nın tümüne ilişkin Komisyonumuzun genel uygunluk görüşünün esas
Komisyon olan Dışişler i Komisyonuna sunulm ak üzere kabulünü oylar ınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilm iştir.
Gündemim izin 4’üncü sır asında yer alan (1/404) esas numaralı Türkiye
Cumhur iyet i Hükûmeti ile Lübnan Cumhuriyet i Hükûmeti Arasında Tarımsal İş birliği
Konulu Mutabakat Zapt ının Onaylanm asının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasar ısı’nın tümüne ilişkin Komisyonumuzun genel uygunluk görüşünün esas
Komisyon olan Dışişler i Komisyonuna sunulm ak üzere kabulünü oylar ınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Gündemim izin 5’inci sır a sında yer alan (1/412) esas numaralı Türkiye
Cumhur iyet i Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhur iyet i Hükûmeti Arasında Tar ım
Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mut abakat Zapt ının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar ısı’nın tümüne ilişkin Komisyonumuzun genel
uygunluk görüşünün esas Komisyon olan Dışişler i Komisyonuna sunulm ak üzere
kabulünü oylar ınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Böylece Kom isyonumuzun bugünkü gündemindeki işler i tamamlam ış
bulunuyoruz.
Komisyon toplant ım ızı kapat ırken, bütün katılım cılar a teşekkür ediyor ve bu
toplant ıda alınan kararlar ın hayır lar a vesile olmasını diliyorum .
ORHAN SARIBAL ( Bursa) – Sayın Başkan, bunlar ı reddetmedik ama bu
konuştuğumuz çekincelerim izin ilgili komisyona u luşması, yar ın Genel Kurulda
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bununla ilgili olabilecek görüşlerimizi açıklamak anlam ında ek siklik kalmaması adına
özellikle bunlar ın iletilmesi gerektiğini; hayvancılık alanında, biyolojik çeşitlilik
alanında, tohum alanında ekilecek ikame konusunun, Türki ye’de tar ıma stratejik, gıda
genelliği, g ıda güvenliği ve g ıda ticareti açısından bak ılması gerektiğini Komisyonun
talebi olarak…
BAŞKAN – Tabii, rapora ekleyebiliriz, bir sakınca yok.
Teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun.
Kapanma Saati: 13. 02

