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Açılma Saati: 10.40
BAŞKAN: İbrahim YİĞİT (İstanbul)
BAŞKAN VEKİLİ: Mehmet ERDOĞAN (Adıyaman)
SÖZCÜ: Mehmet ERDEM (Aydın)
KÂTİP: Tülay BABUŞCU (Balıkesir)
---------------0--------------BAŞKAN – Tarım ve Orman Köyişleri Komisyonunun değerli üyeleri, kıymetli katılımcılar,
sayın basın mensupları hepinize “ hoş geldiniz” der, saygılarımı sunarım.
Toplantımıza başlarken son günlerde meydana gelen menfur terör saldırılarında şehit olan
askerlerimize Allah’ tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim.
Toplantı yeter sayımız vardır, görüşmelerimize başlıyoruz.
Değerli Komisyon üyeleri, kanun yapım sürecinin mutfağını oluşturan komisyonlar
kendilerine havale edilen kanun, tasarı ve tekliflerini rapora bağlayarak Genel Kurulda görüşülmeye
hazır hâle getirmek gibi temel bir görev alanına sahiptirler.
Değerli üyeler, 24 yasama döneminin ilk yarısını hep birlikte ülkemiz yararına güzel işler
yaparak geçireceğimiz düşüncesindeyim. Elbette hepimizin gerek bireyler olarak gerekse siyasi parti
grupları olarak farklı düşünce ve bakış açılarımız olacaktır ama önemli olan birbirimizin fikirlerine ve
düşüncelerine saygı duymak ve çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürebilmektir.
Özellikle tarım, ülkemiz için vazgeçilmez önemi olan çok geniş kapsamlı bir sektördür. Bu
sektörün ülkemizin gelişmesine sağlayacağı katkıları bir adım daha öteye götürebilmek inanıyorum ki
bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımızın isteği ve amacıdır. Hepimizin de bu istek ve amaç
doğrultusunda burada olduğumuzun bilinmesi Komisyon çalışmalarımızın uyumu ve başarısı
açısından önemlidir. Birçok ülkenin ekonomik sıkıntılar içerisine girmeye başladığı günümüzde,
ülkemizin sahip olduğu tarım potansiyelinin önemi gittikçe artmakta ve hep birlikte bu zenginliğimizi
daha da geliştirme ihtiyacını doğurmaktadır. Bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımızın da bu düşünceye
sahip olarak burada bulundukları bir gerçektir.
Değerli Komisyon üyeleri, bu inançla tekrar hepinize “ hoş geldiniz” der, önümüzdeki
dönemin ülkemiz adına verimli, başarılı bir dönem olmasını diler, teşekkür ederim.
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Gündeme geçmeden önce Komisyon çalışmalarımızın daha verimli ve kalıcı olması için
toplantılarımızda tam tutanak tutulması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, gündeme geçiyoruz.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Başkanım, gündeme geçmeden önce söz almak isteyenlere,
gruplara söz verirseniz genel anlamda... İlk toplantıdır, görüşlerimizi ifade etmek isteriz, daha sonra
gündem maddelerinde de konularla ilgili bilgilerimizi sunarız.
BAŞKAN – Peki.
Söz isteyen arkadaşlarımız butonlarına basabilirler.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Bakanlık temsilcileri ve sivil toplum
kuruluşlarının kıymetli konukları, değerli basın mensupları; hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Konumuza geçmeden önce dün hain saldırılar sonucu Hakkâri ve Bitlis illerimizde hayatlarını
kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve kederli ailelerimize başsağlığı dileklerimizi iletirken
yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. PKK terörünü grubum adına lanetliyorum.
İkili anlaşmalara başlamadan önce bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum Sayın
Başkanım. FAO -Gıda ve Tarım Örgütü-1945 yılında kurulmuştur, Türkiye Cumhuriyeti 1948 yılında
üye olmuştur. Ankara'da kurulan Orta Asya alt bölge ofisi için yıllık 300 bin ABD doları, projeler için
de 5 yıl süreyle 2 milyon dolar katkı payı ödeme taahhüt edilmiştir. Bu paranın ne kadarının
ödendiğini Sayın Bakandan öğrenmek istiyordum ama Sayın Bakanımız burada olmadığı için
zannediyorum ki kendilerine iletilecek, daha sonra bize bu konuda bilgi verirler diye düşünüyorum.
Ödenen bu paralara karşılık hangi proje ve hizmetler alınmıştır? FAO içerisinde Türkiye
Cumhuriyetinin etkinliği nedir? Bakanlık Dış İlişkiler bürokratları FAO projelerinden ülkemize nasıl
ve hangi katkıları sağlamıştır?
Örneğin; Endonezya’ ya gidip gelip yapılan masraflar Türk tarımına hangi katkıları
koymuşlardır?
Son yıllarda FAO Roma toplantılarına kimler katılmıştır? Buradan ülkemiz için hangi
projeler alınmıştır? Bu güne kadar Komisyona ve Meclise bilgi aktarılmadığı için konu bugün
gündeme getirilmiştir. Bilgilendirme istemekteyiz.
Sayın Başkanım, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve
Türkmenistan'ı kapsayan ülkelere hizmet etmek üzere Ankara'da açılan FAO Orta Asya Alt Bölge
Ofisi tarihsel bağlarımız olan bu ülkelere hizmet etmeyi hedeflemişken büyük ülke Türkiye'nin bu
ülkeleri kapsayan bir tarım müşaviri var mıdır? Yoksa bu eksikliği nasıl açıklarsınız?
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Tarafımızdan Brüksel'de 2, Roma'da 1, Cenevre'de 1 tarım müşavirliğimiz olduğu
bilinmektedir.
Dünyada tarımsal üretim ve ticaretteki bir numaralı ülkesi ABD'de ki tarım müşavirliği
kadrosunun iki yılı aşkındır boş bulunmasını nasıl açıklarsınız?
En önemlisi, tarımsal ticari partnerimiz olan ve 3 milyondan fazla Türk’ ün yaşadığı
Almanya’ da, en önemli tarımsal ticaretle ilgili sorunlar yaşadığımız Rusya’ da bile tarım müşavirimiz
bulunmamaktadır. Uluslararası arenada esas hizmetler bu müşavirlerce yürütülmektedir. Yoksa şu
anda yapıldığı gibi Komisyonumuzun bu metinlerin onaylama işlemleriyle meşgul ediliyor olması
nafiledir.
Hepimizin bildiği gibi, bu tarz mutabakat metinlerinin çoğu onay aşamasından sonra
raflardaki yerini almakta ve fonksiyonel olamamakta ve hatta çoğu bir süre sonra kaybolmakta veya
gerekli olduğunda tozlu raflarda zar zor bulunmaktadırlar. Bu zabıtlar Cumhurbaşkanı, Başbakan,
Bakan ziyaretlerinde "dostlar alışverişte görsün" zihniyetiyle yapılmış zabıtlardır. “ Bunlar
gereksizdir.” demiyoruz ancak fonksiyonel olacak ve ülkemiz açısından da getirisi olacak anlaşma
metinlerinin imza altına alınması gereklidir. Sormak isteriz, Tanzanya ve Bahreyn ile yapılan bu
anlaşmalardaki niyet nedir? Bize ne fayda sağlayacaktır? Yoksa yine verici taraf biz mi olacağız ve
zamlarla vatandaşa bindirilen vergileri yine bu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere mi aktaracağız?
Neden tarım alanında mutabakat zaptı imzalıyoruz, gerekliliği nedir? Ayrıca Tanzanya ve Moldova
tarım anlaşmasının Türkiye'ye sağlayacağı somut katkıların neler olduğunu öğrenmek istiyoruz.
Ülkemiz açısından kazanç olarak adlandırılacak ve gerçekleşmiş çıktıları somut ve
anlaşılabilir FAO projeleri nelerdir?
Bugüne kadar imzalanan tarım anlaşmalarının tarımımıza sağladığı katkılar nelerdir? Bu
anlaşmalar pratiğe sokulmakta mıdır, yoksa kâğıt üzerinde mi kalmaktadır?
Bir ülkeyle ikili ilişki protokolü imzalamanın bir amacı olmalıdır. Her şeyden önce her hangi
bir alanda ikili anlaşma imzalanacak ülkeyle bu anlaşmanın söz konusu ülkelere ne gibi yararlar
sağlayacağı öncelikle uzmanlarca titizlikle araştırılmalıdır. Ülkemizde konularına hâkim birçok
uluslararası ilişkiler uzmanı Bakanlığımızda ikili ilişkiler anlamında yetişmiş personellerimiz
mevcuttur. Öncelikle, ülkemizin çıkarları gözetileceği ilkesiyle bu ülkeyle yapılacak ikili anlaşmayla
ülkemiz ne gibi çıkarlar elde edecek? Ülkemize ve halkımıza getirisi, götürüsü ne olacak? Bu ülkeye,
bu ikili anlaşma öncesi ve sonrası üst düzey ve personel olarak bir çok kişi gidip gelecek. Yapılan bu
masraflar, bu anlaşmadan sağlanacak getiriye karşılık olacak mı? Olmayacaksa bu ikili anlaşmaları bu
ülkelerle niçin yapıyoruz? Kendine faydası olmayan, açlık, yokluk ve sefalet içerisinde olan ve bir
çoğu sömürge konumunda bulunan...
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BAŞKAN – Sayın Demiröz, bir dakikanızı rica edeyim. Şimdi, bu konuda Hükûmet
temsilcileri var burada. Bunlar anlatıyor, gerekirse söz vereceğiz bu konularda bize gereken bu
anlaşmaların özünü, gereğini bilgilendirecekler.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Genel anlamda konuşuyorum, ilk konuştuğumuz için Sayın
Başkan. Belki bugün, böylelikle bir...
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum da bunlar Meclis gündeminde konuşulacak konular genelde.
Tabii ki ben saygı duyuyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) - Gündem dışı söz alırsanız Mecliste, bunu hâlledersiniz.
BAŞKAN – Mecliste çok daha güzel olur.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Şimdi, arkadaşlar, şöyle söyleyeyim: Mecliste de gündem dışı
beş dakika hakkımız var Sayın Başkan. Bu beş dakika içerisinde bunu yapma şansımız var.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Ama Komisyonda anlaşmanın ne gibi getirisi,
götürüsü oluyor, bunlar çok güzel ifadeler değil neticede.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Niçin? Bunu Başkandan...
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Olur mu, sözünüzü bitirirseniz tabii...
BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar, kısa olarak...
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Komisyonumuzda görüşülecek olan şeylerden...
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Kimseyi etkilemek anlamında değil.
BAŞKAN – Tabii, tabii yok etkilenecek bir konu yok zaten de...
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Zaten ilk başlangıç yapıyoruz. Yani ilk gün de bu şekilde...
BAŞKAN – Sizin sorduğunuz sorulara... Zaten Hükûmet temsilcisini çağırdık, o sizi
bilgilendirecek, o konuda sorular da sorabilirsiniz yani.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Yani işte, biz şimdiden soruyoruz.
VAHAP SEÇER (Mersin) - Sayın Başkanım, muhalefet sözünü bir bitirsin müsaade
ederseniz.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Muhalefetin sesini kısmıyoruz, konuşun, her yerde
konuşuyorsunuz.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Zaman zaman bu ülkelerin devlet başkanları ve başbakanları düzeyinde resmî ziyaretler
yapılıyor. Bu ziyaret sonrasında, hadi buraya kadar gelmişler madem AB Daire Başkanlığı bir ikili
anlaşma metni hazırlasın bu ziyareti bu ikili anlaşmayla taçlandıralım mantalitesi yaygındır son derece
yanlış bir uygulama var ülkemizde. Bu ülkelerin çoğu Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman
ziyaret ettiği, genellikle otantik olmaları nedeniyle Batılı turistlerin ilgi kaynağı olan muhtaç
ülkelerdir. Bu ülkelerin devlet erkanı Sayın Cumhurbaşkanının ziyaretine karşılık iadeyi ziyarette
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bulunuyorlar. Hemen alelacele adamların eline bir ikili anlaşma metni tutuşturup, “ Alın bunu bir ara
Mecliste onaylatırsınız sizle ikili anlaşmada bulunuruz.” deyip gönderiyoruz. Bu resmen bir
aldatmacadır. “ Bir ülke ne kadar çok ikili anlaşma yapıyorsa dışişlerinde o kadar başarılıdır.” diye bir
düz mantık yoktur.
Gelelim şu çok gelişmiş ülkelerle, özellikle de AB ülkeleriyle yapılan ikili anlaşmalara. Bu
ülkelerin hangileriyle ve hangi konularda ikili anlaşmalar yapılmıştır? Özellikle tarım ve hayvancılık
alanında yapılan ikili anlaşmalar nelerdir ve ülkemiz bu ikili anlaşmalardan ne gibi bir yarar
sağlamıştır? Sağladığı kanaatinde değiliz. Onlar ortak, biz ise pazar konumunda olmuşuzdur.
Peki AB ülkeleriyle bunca ikili anlaşmaya karşın 1996 yılında AB ülkelerinde deli dana
hastalığı görülmesi nedeniyle, mücbir sebeplerle bu ülkelerle et ithalatını durdurduğumuz için neydi o
kopardıkları yaygara! Bizi 19 bin ton daha et alacağımız olduğu için yerden yere vurdular, bir
uluslararası mahkemelere vermedikleri kaldı, 19 bin ton et için. Kimi kota uyguladı, kimi ambargo
koydu, ta ki geçen yıl ithalatı yeniden açtırana kadar. Daha fazla dayanamadıkları için ithalatı yeniden
hem de dört boyutlu olarak açmadık mı? Peki bu ülkeler bizim için ne yaptılar? Ülkemizde bir salgın
hayvan hastalığı görüldüğünde kapılarını sıkı sıkı kapatıp, ticareti, ikili anlaşmayı falan bir tarafa
bırakmadılar mı? Daha da ötesi var. Bu ülkeler sırf kendi ülkelerine hastalık geçmesi engellensin diye
zorla Trakya Bölgesi’ ni hastalıktan ari bölge ilan ettirmediler mi? Bu bölge sanki yabancı ülke
sınırıymış gibi canlı hayvan giriş-çıkışı yasak, bu bölgenin kurbanlık hayvanı bile 16 bin baş olarak
yurt dışından ithal gelecek. Sayın Bakanımız yok, olsaydı sormak isterdim, Trakya Bölgesi’ ni tarihte
ilk kez hastalıktan ari bölge ilan ettikleri için büyük övünç duyuyor ancak ülkenin geri kalan kısmı şap
hastalığında cumhuriyet tarihinin rekorlarını alt üst ediyor. Sayın Bakan gerçekçi olalım, sizin
göreviniz ülkeyi salgın hayvan hastalıklarına karşı korumak mı, yoksa AB ülkelerini Türkiye'den
korumak mı lütfen açıklayınız.
Gelelim madalyonun öbür yüzüne, ithalatı açtık, ikili anlaşmalar yürürlükte. Hangi AB ülkesi
veya diğer ülkeler dediler ki "Aramızda ikili anlaşmamız var, biz dostuz gelin, size biraz ıskonto
yapalım?” Hiç biri yapmadı. Üstelik ne kadar reforme, işe yaramaz ithalat anlaşmasındaki normlara
uymayan hayvanları varsa gönderdiler. Nerede kaldı ikili anlaşma, nerede kaldı dostluk?
Birçok ülkenin batmakta olan hayvancılığını kurtardık, kimisininkini şahlandırdık. Avrupa'da
etin reyon fiyatını yükselterek belki halkından tepki aldık ama milyonlarca döviz ödediğimiz için onlar
da fazla kızgın değillerdir herhalde. Bugüne dek hangi ülkeyle bizim şartlarımıza...
BAŞKAN – Sayın Demiröz, yani lütfen, lütfen... Yani bunu Sayın Bakana soracağınız yazılı
soru şeyinde… Mecliste gelir, cevaplandırır. Yani bunun Komisyonumuzla ilgili yok.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Peki, orayı atlıyorum, Sayın Bakana soracağım bu soruyu
atlıyorum hemen bitiriyorum. Peki, sabrınızı da ilk toplantıda böyle çok fazla da...
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BAŞKAN – Ama her üyemiz bu kadar konuşursa biz gündeme geçemeyiz.
Peki, teşekkür ediyorum bitirin.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Böyle giderse biz konuşamayız.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – İlk toplantı arkadaşım...
SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Arkadaşım, nerede, nasıl konuşacağımızı
tayin etme.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Memnuniyetle, tamam, olur.
BAŞKAN – Bir dakika lütfen, karşılıklı konuşmayalım.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Başkanla muhatap oluyoruz. Hakikaten, yani bu ilk günde
hemen karşıma geçip bu şekilde davranmanız yanlış, bitiriyorum.
BAŞKAN – Sayın Demiröz, devam edin, devam edin ve bitirin.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Komisyonun usulü böyle...
SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Yani ne demek ya, ne biçim mantık bu
ya?
BAŞKAN – Lütfen, arkadaşlar...
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Komisyonun usulü bu, söz istersin konuşursun.
BAŞKAN – Şimdi, bak biz süre tanımadık, yani gerekirse...
SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Sen konuştun ya, seni dinliyoruz.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Yanlış olduğunu ifade ediyorum.
BAŞKAN – Sayın üyeler...
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Evet, devam ediyoruz, bitiriyorum zaten.
Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi böyle “ Şu ülkenin pirinci güzel, gelin pirinç anlaşması
yapalım, bu ülkenin cevizi iyi diye, gelin ceviz için anlaşma yapalım.” diye bir mantıkla devlet
yönetilmez. Dışişleri istiyor diye bakanlıklar her önüne gelen ülkeyle ve her konuda ikili anlaşma
yapmak zorunda değil. Böyle bir zaruret yok ve dışişlerinin de böyle bir temayülü olmamalı. Sonra bu
ikili ilişkiler şeffaf olmalı, kamuoyu bu konuda bilgilendirilmeli, ne alıyoruz ne veriyoruz, gerekiyorsa
bakkal hesabı gibi halka bilgi verilmeli, saydamlık sağlanmalı. Ancak "Halkın detayları bilmesine
gerek yok. Biz anlaşmaları yaptık sadece Mecliste uygunluğunu onaylatıp, yürürlüğe girmesini
sağlıyoruz" diyorsanız da yanılıyorsunuz. Bu ikili anlaşmaları biz halkımız adına yapmalıyız, 3-5 kişi
rant sağlasın diye değil, bu nedenle de hesabı Meclise ve halka vermeliyiz. Halktan da bize hesap
sormasına olanak sağlamalıyız.
Bu nitelikte ikili anlaşmalar yapmak dileği ile ve sabrınız için tümünüze saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Demiröz.
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Sayın Aksoy...
HALİL AKSOY (Van) – Sayın Başkan, Komisyonun değerli üyeleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Birkaç gün Güroymak'ta, daha sonra da Hakkâri’ nin Çukurca ilçesinde meydana gelen ve
çokça insanımızın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaydan ötürü üzüntülerimi, taziyelerimi...
Yaşamını kaybedenlere Tanrı’ dan rahmet, ailelerine sabır ve geri kalanlara da itidal diliyorum.
Doğrusunu isterseniz biz tali bir komisyonuz, Dışişleri Bakanlığından doğrudan doğruya bize
iletilen bu tasarıların olduğu gibi geri gönderilmesi, ilgili yere, düşüncesindeyim. Sadece
söyleyeceklerim bunlar.
Hepinize teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Yıldırım...
BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Sayın Başkan, değerli üyeler; ben de bu ilk Komisyon
toplantımızın ülkemize, tarımımıza hayırlı olmasını dilerken sözlerime başlıyorum ve dün ve önceki
gün çok alçakça saldırılarla insanlarımızı üzüntüye boğan terör olaylarını nefretle kınıyorum. Bu tür
alçaklıkların hiçbir zaman Türkiye’ ye, Türk milletine, insanımıza hiçbir şey kaybettirmeyeceğini
herkesin bilmesi ve bunların –Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi- son iki günden beri
misliyle cevaplarını aldıklarını hep beraber göreceğiz.
Diğer yandan, tarımla ilgili değerli muhalefet partisi üyemizin söylediklerine katılmak
mümkün değil. Tarımın son yıllarda geliştiği merhale ortada. Özellikle millî gelirdeki payı, ihracattaki
payı, Tarım Bakanlığının ülkemizin dört bir yanındaki desteklemeleri, Türkiye'nin tarımsal
faaliyetlerinde örnek bir ülke olduğu, bugün İspanya’ nın, Fransa’ nın önüne geçtiğimiz ortadayken
böyle karamsar tablolar çizmeyi de doğru bulmuyoruz. Göreceğiz ki ülkemizde tarımsal faaliyetler her
gün yeni projelerle alabildiğine artacak ve inşallah biz Komisyonumuzda bunları ilgililer tarafından da
yakinen izleyeceğiz, göreceğiz.
Ben Komisyonumuzun çalışmalarının tekrar hayırlı olmasını diliyorum, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.
Sayın Erdoğan...
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri,
değerli STK temsilcileri, Bakanlığımızın temsilcileri; sizleri saygıyla selamlıyorum.
Dün ve evvelsi gün şehit olan güvenlik güçlerimize, askerlerimize Cenabıhak’ tan rahmet
diliyorum, ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Bu terör hadisesini nefretle kınamakta
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olduğumu AK PARTİ Grubu adına da ifade etmek istiyorum. İnşallah, önümüzdeki günler huzurun,
barışın, demokrasinin daha da egemen olduğu, bu terör hadisesinin bittiği günler olacak inşallah.
Tabii bugün, komisyonumuzun ilk toplantısı. CHP Grubundan arkadaşlarım haklı olarak
grupları iyi çalışıyor, gruplarının kendilerine verdiği notları güzelce okudular, teşekkür ediyoruz ama
şunu söylemek isterim ki CHP milletvekili arkadaşımızın ifadelerinde yerini bulan “ Bu anlaşmalar ne
işe yarayacak? Bugüne kadar ne ifade etmiştir?” Bu yüzyılın gereklerine, kurallarına uymayan, akılla
bağdaşmayan sözler çünkü 2002 yılında 36 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye, 2011 yılı itibarıyla
130 milyar dolar ihracatı geçen bir Türkiye var şu anda. 24 milyar dolar tarımsal üretim değeri varken
64 milyar doları tarımsal üretim değeri olan bir Türkiye var.
VAHAP SEÇER (Mersin) – 200 milyar dolar da ithalat var.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Ben, tarımsal üretim değeri olarak söyledim. 4 milyar
dolar ihracatı varken 12 milyar dolar ihracatı yakalayan, 185 ülkeye binlerce ürün deseninde ihracat
yapan bir Türkiye var. Tabii, gözünüzü kapatarak, Ankara’ nın yüksek duvarları arasına hapsolarak,
Ankara’ nın sağır odalarına hapsolarak, tabii ki ekonomide, ihracatta bu başarıyı yakalayamazsınız.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Başkan, bize müdahale ettiğiniz gibi başkalarına da
müdahale edin. Bu şekilde konuşursa olmaz.
BAŞKAN – Sayın Erdoğan, lütfen…
MEHMET

ERDOĞAN

(Adıyaman)

–

Siz,

bakanlarınızla,

Başbakanınızla,

Cumhurbaşkanınızla tabii ki fellik fellik dünyayı dolaşacaksınız, ülkelerle ihracat anlamında, ülkelerle
iş birliği anlamında anlaşmalar yapacaksınız. Sormak isterim, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis
Başkanı ilk defa bir Türk, Birleşmiş Milletler Geçici Güvenlik Konseyi üyesi ilk defa Türkiye oldu,
150’ den fazla ülke Türkiye’ ye oy verdi ve bu yan gelip yatarak olan bir hadise değil. Türkiye'nin bu
anlaşmalarla ilgisi var. İşte, aradaki farkı anlayamamanızdan dolayı…
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Başkan, lütfen ama…
BAŞKAN – Sayın Demiröz… Sayın Erdoğan…
Sayın Erdoğan, kısa keselim lütfen.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Siz nasıl ifade ettiyseniz, burası komisyon,
komisyonda konuşacağız.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Hayır, ben buradaki konuşmalardan…
BAŞKAN – Sayın Demiröz, lütfen müdahale etmeyin.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – “ Bunların hiçbir anlamı yoktur.” dediniz. Evet,
bunların anlamı vardır, büyük Türkiye hedefine doğru, büyük bir ideal doğrultusunda ilerlediğimiz
için vardır. İnşallah, bundan sonraki hedef daha büyük Türkiye’ yi biz de Tarım Komisyonu olarak bu
anlamda, iktidarıyla muhalefetiyle, birlikte beraber gayret edelim, daha güzel tarım politikaları
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noktasında hem Meclise hem Bakanlığımıza yardımcı olalım ama birbirimizi suçlayarak bir yere
varılamayacağının da altını çizmek isterim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ederim.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Ben, bir konuda bir cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN – Lütfen, şimdi burada karşılıklı soru-cevaba girersek biz gündeme geçemeyeceğiz
o zaman. Lütfen, değerli arkadaşlar, siz de konuştunuz, arkadaşlarımız da konuştu, herkes görüşünü
belirtiyor.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Hayır, bizim cevap vermemiz lazım.
BAŞKAN – Sayın Demiröz, lütfen…
Sayın Kılıç, buyurun.
YUNUS KILIÇ (Kars) – Sayın Komisyon üyeleri, ben de öncelikle son günlerde artarak
devam eden ve amacı ülkemizi zor günlere götürme gayreti içerisinde olan terör faaliyetlerini ve buna
destek olanları fikren, zikren, gerek bu eylemleri dillendirme noktasında lanetlemeyen herkesi
kınıyorum ve şehitlerimize Allah’ tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, ailelerine ve
ülkemize başsağlığı diliyorum.
Efendim, öncelikle tabii, Tarım Komisyonunun bu yıl ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda
daha fazla gayret sarf etmesi gereken bir komisyon olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Dolayısıyla,
herkes bu ortamı kendi söylemlerini dile getirmek için, siyasi söylemlerini, vatandaşa iletmek
istedikleri ve tarımla, ülkemizin hayvancılık politikalarıyla hiç de alakası olmayan sohbetleri burada
defalarca dile getirerek bu toplantıların gündemini gereksiz yere işgal etmelerine bir kere karşı
olduğumuzu ifade etmek isterim.
Ülkeler arasındaki bu tarım alanındaki iş birliklerinin çok gerekli olduğunu, özellikle çağın
gereğiyle alakalı olduğunu anlamamak da bence Tarım Komisyonunda o zaman şöyle düşünmemiz
lazım, burada ne işimiz var. Amacımız bu ilişkileri geliştirmek çünkü dünya artık eskiden ne
üretirseniz istediğiniz yere satarsınız devrinde değil yani dünya kendi başına değil. Gıda güvenliği var,
tarımsal politikalar var, ülkeler arası ilişkiler var. Avrupa Birliğiyle alakalı ilişkileri dillendirdiler
komisyon üyeleri. Tabii ki Avrupa birlik bakın, yani Avrupa kendi içerisinde, özellikle kendisini ve
üyelerini korumak üzere kurulmuş bir birlik. Siz onunla şu anda birebir ilişkiler kurmanız mümkün
olabilir mi yani böyle bir beklenti içerisinde olabilir misiniz? Bu akılcı değil. Avrupa kendi üyelerinin
tarımsal politikalarını veyahut da diğer politikalarını korumak üzere kurulmuş bir birlik. Bizim
amacımız, şu anda o birliğe girme gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla, bizimle birebir ilişki kurulması
doğru değil, böyle bir beklenti de doğru değil. Avrupa Birliğinin ortak tarım politikaları var bakın. Bu
ortak tarım politikalarındaki en önemli üç tane hedef şudur: Birisi, pazar birliği. Bu pazar birliği
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dediğiniz, kendi içerisindeki bir pazar birliği yani kendi üyelerini korumaya yönelik bir birlik. İkincisi,
fiyat politikaları. Bir ülke fakir olabilir, kendi orada tarımsal üretimi, hayvansal üretimi daha küçük
fiyatlara mal edebilir ama diğer ülkeler bunu alırken o ülkenin vatandaşını ve çiftçisinin, köylüsünün
gelir seviyesinin korunmasını da sağlar.
BAŞKAN – Sayın Kılıç, lütfen toparlayalım.
YUNUS KILIÇ (Kars) – Toparlıyorum.
Üçüncüsü, bunların bir garanti fonu oluşturmaları yani bunları görmeden, bizimle birebir
ilişki kurarak, efendim bizimle aynı statüde tutarak tarım politikalarını karşılıklı oluşturmak mümkün
değil. Bizim amacımız, bu tür ilişkilerle ülkemiz tarım ve hayvancılığını koruyacak stratejiler
geliştirmek, bunları ilerletmek ve bir de bakın elimizde bugünkü komisyona gelirken aşağı yukarı 100
sayfa kalınlığında anlaşmalar, buradaki metinler. Bunlar ilişkileri hangi ölçülerde, ne şekilde
geliştireceğimizle alakalı yani öyle ben getirdim satıyorum, sen de aldın falan şeklinde bir dünya yok.
Neye göre bu ilişkileri kuracağımızla alakalı, bunlara bakmazsak, yapmazsak, geliştirmezsek,
dünyayla ticaret yapmamız mümkün değil, ülke hayvancılığını korumamız mümkün değil diyor,
hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kılıç.
Sayın Yılmaz, buyurun.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakanlıklarımızın
değerli temsilcileri, değerli basın mensupları; ben de öncelikle artık herkesin yaptığı gibi ama bunu
yapmak da istemiyoruz, işte dün Hakkâri’ de, bir gün önce Bitlis’ te şehit olan askerlerimizi rahmetle
anıyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İnşallah artık bunların son olması dileği yüce
milletimizin bizden en büyük beklentisidir. Artık milletimiz bizden başsağlığı dileklerinden ziyade iş
birliği, güç birliği yaparak bu lanet terör örgütüne karşı el birliği içerisinde bu mücadelenin üstesinden
gelmemizi bekliyor.
Sayın Başkan, burada tabii üzülerek ifade ediyorum, biz burada milletimiz bizden çözüm
bekliyor, karşılıklı iktidarıyla muhalefetiyle tartışmaktan ziyade, birbirimize tahammül ederek sonuca
gitmemiz gerekiyor. Sizlerin ve bizlerin en büyük görevinin bu olduğunu ve milletimizin de bunu
beklediğini düşünüyorum. Birbirimize tahammül etmek zorundayız, her şeye müdahale ederek, benim
dediğim olsun anlayışıyla, bu komisyonlarda da Mecliste de doğru çalışamayacağımız kanaatindeyim.
Bizim bu süreleri en aktif bir şekilde değerlendirerek Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu olarak
üzerimize düşen görevi en iyisiyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
Bugün burada Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri de var, yoğun bir yangın sezonundan
geçtiler. Ben, kendilerine bu mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bununla ilgili alınması
gereken önlemleri konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.
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Şöyle bir şey olabilir mi, biz yeni milletvekiliyiz, burada ilk komisyon toplantısına
geldiğimdeki tablo beni rahatsız etti açıkça. Tahammül edeceğiz birbirimize. Şunu yapabilirsek, ilgili
bakanlıklardan, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığından, Sayın Başkanım sizin girişiminizle, bir
brife edebilirlerse bizi, burada neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu, bakanlıklarımızın hangi
konuda doğru yaptıklarını, hangi konularda eksiklikleri olduğunu, eğer komisyon olarak da bizim
üzerimize ne düşüyorsa oralara katkı koymak bizim görevimizdir. Benim talebim bu olacak. İlerleyen
sürede sizin girişiminizle Sayın Başkanım, ilgili bakanlıklar genel konularda bizi brife edebilirlerse
veya bu komisyona gelen tasarılarla ilgili daha önceden de bir brifing alma şansımız olursa daha
sağlıklı değerlendirmeler yapabiliriz diye düşünüyorum çünkü önemli olan burada doğruları tespit
ederek devletimizin ve milletimizin yararına işlere imza atmamız gerektiğini düşünüyor, hepinize
saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Yılmaz, şimdi geçen yıllar da yapıldı, üyelerimiz arzu ettiği zaman her konuda, zirai
krediler konusunda, tarımsal konularda, ormanla ilgili konularda, isteğimiz zaman bakanlık
yetkililerini çağırırız, bizi brifing olarak bilgilendirirler.
Teşekkür ediyorum.
Sayın Seçer, buyurun.
VAHAP SEÇER (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Geçtiğimiz yasama döneminde de komisyonumuzda görev aldım. O dönemde çalışan
arkadaşlarımı emeklerinden dolayı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yeni arkadaşlarıma
da başarılar diliyorum.
Dün meydana gelen hadiselerden dolayı tüm ülke olarak üzgünüz. Başta siyasiler olarak
sorumluluğumuzu bilmek zorundayız. Meselenin Mecliste çözülmesi gerekiyor, görev Meclisindir.
Nihayetinde bütün siyasi partiler, iktidarıyla muhalefetiyle, halkın temsilcileriyiz, halkın iradesi
Meclise yansımış şekliyle. Türkiye'nin bu en önemli sorununu da çözmekle mükelleftir. Burada bu
meselenin siyasi mülahazaların üstünde tutulmasını, ayrı tutulmasını ben bir siyasetçi olarak
düşünüyorum. Bu bir ülke meselesidir ancak şu tespiti de yapmak zorundayız: Nihayetinde bu ülkeyi
yöneten bir Hükûmet vardır. Bu mesele otuz yıldır Türkiye'nin gündemini işgal etmektedir, her
anlamda Türkiye’ ye önemli ölçüde zafiyete uğratmaktadır, moral motivasyon zafiyeti, iktisadi zafiyet,
birçok zafiyeti beraberinde getirmektedir bu hadiseler. Dolayısıyla, bu otuz yıllık sürenin üçte 1’ lik
süresini mevcut iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkeyi yöneterek geçirdi. O günden bugüne bu
anlamda iktidarın hangi tedbirleri ortaya koyduğunu, hangi önlemleri aldığını, hangi başarılar elde
ettiğini ya da uygulamalarda ne gibi başarısızlıkları olduğunu da tespit etmek ve bunu kamuoyuyla
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paylaşmak muhalefetin görevidir diye düşünüyorum. Aklı olan, izanı olan, demokrasiye inanan, insan
haklarına inanan, insan olan, biraz yüreğinde vicdan olan, anne olan, baba olan, maneviyatı olan hiç
kimse savaşı, terörü, kanı, şiddeti tasvip edemez, destekleyemez. Onun için, ben hem partim adına
hem kendi adıma son günlerde meydana bu hadiseleri lanetliyorum, tek kelimeyle lanetliyorum.
Tabii, tartışmalı başladı yasama döneminin ilk toplantısı. Bugün görüşeceğimiz konular
uluslararası anlaşmalar, tarım alanında, ormancılık alanında, çevre alanında, su alanında birtakım
anlaşmalara imza atacağız. Elbette ki biz muhalefet olarak da dünyadaki gelişmelerden ya da diğer
ülkelerle olan münasebetlerden geri kalmak istemeyiz. Ülkemizin faydasına olan bütün uluslararası
anlaşmalara, hangi konuda olursa olsun, iktisadi konular, tarım konuları, teknik konular, bu
münasebetlerin kurulmasında ilişkilerin ilerlemesine katkı sunarız, bizler de “ Evet” deriz, bundan
kimsenin endişesi olmasın. Daha yasama faaliyetlerinin başında, komisyon çalışmalarının başında,
benim iktidara telkinlerim olacak. Kendimize, muhalefete de tabii ki burada iyi niyetli yeni
arkadaşlarıma telkinlerim olacak. Bir kere iktidarın muhalefetin söylemlerini dikkate alması
gerektiğini düşünüyorum, daha müsamahakâr davranması, daha anlayışlı davranması gerektiğini
düşünüyorum. Zaten maalesef bu sizin bir klasiğiniz, her şeyi doğru yaptığınızı düşünürsünüz, bu da
doğaldır, insan doğasında vardır ama biz de muhalefet olarak siz de hak veriniz ki sizin eksiklerinizi
göreceğiz. İlhan Bey gayet güzel bir hazırlık yapmış, bir çalışma yapmış. Bunu sabırla dinleyeceğiz,
içerisinden faydalı olanları alacağız, varsa bir sıkıntı, yanlış, yalan, bunu da söz alarak suhuletle,
sükûnetle muhalefete izah edeceğiz diyorum.
Tekrar, yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Seçer.
Sayın Yerlikaya, buyurun.
Yalnız lütfen değerli üyeler, kısa keselim, kısa konuşalım, öz konuşalım çünkü daha gündeme
geçmedik, 10 tane madde var görüşeceğiz.
İLHAN YERLİKAYA (Konya) – Değerli Başkanım, değerli komisyon üyeleri; ben de önce
şehitlerimize Allah’ dan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olayların inşallah bundan sonra
devam etmeyeceği ümidindeyiz çünkü terörle tarihte hiç kimse bir yere varamamıştır, ülkemizde de
öyle olacaktır. Vatandaşlarımıza da itidal tavsiye ediyorum çünkü devletimiz bu terörün üzerinden
gelecektir, üstesinden gelecektir. Bu bakımdan, karşılıklı vatandaşlarımız arasından, Kürtler ve
Türkler arasından hiçbir sorun yoktur. Kürtler ve Türkler hep birlikte bu terörü yeneceklerdir inşallah.
Son zamanlarda yıldızı parlayan ülkemizi birileri geri bırakmak istiyor, olay budur bence.
Diğer bir konu, buradaki bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum çünkü Tarım Komisyonu
bence çok önemli bir komisyondur çünkü tarım sektörü yaşamsal önemi haiz bir sektördür. Tarımsal
üretim, hele hele kriz zamanlarında çok önemlidir. Biliyorsunuz dünyada kriz var, etrafımızda,
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Avrupa’ da bütün ülkeler krizle boğuşuyor. Bu kriz zamanlarında tarımsal üretimin önemi kat kat
fazladır. Bu bakımdan bizim komisyonun da önemi bu dönemde, önümüzdeki dört yılda çok önemli
diye düşünüyorum. Görüyorsunuz, Yunanistan, İtalya ve benzeri ülkeler, hepsi krizle boğuşuyor ve
bunların tabii uğraştıkları alanlar, mesela Yunanistan ağırlıklı turizm sektörü, hizmet sektörü, bu
sektörler bu kriz zamanlarında çöker ama tarımsal üretim ve tarımsal sektör her zaman ayakta kalmak
zorundadır çünkü insanlar her zaman beslenmek zorundadır. Bu bakımdan, çok önemli bir komisyona
seçildiniz, hepinizi tebrik ediyorum, hepinize hayırlı uğurlu olsun, inşallah hayırlı hizmetler yaparız
diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya.
Sayın Karaahmetoğlu, buyurun.
SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Ben de diğer konuşmacılar gibi,
insanlığın, insanın en temel hakkı olan yaşam hakkının bir şekilde insanların elinden alınmış olmasını
ve terörü lanetliyorum ve kınıyorum. Allah’ tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar
diliyorum.
Tarım Komisyonunda ülkemizin tarımına katkıda bulunmak için burada görev almış
bulunmaktayız. Arkadaşımızın okuduğu metne arkadaşlar müdahale etmek istediler, sabırsızlıkla
davrandılar. Burada bizim temel amacımız, gerçekten ülke tarımına katkı sağlamak, faydalı olmak.
Buradaki ikili anlaşmalara karşı çıkmak değil. Karşı çıkacağımız nokta, eğer bu ikili anlaşmalarda
ülke tarımı adına ülkemize zarar veren kurumlar varsa tabii ki buna karşı çıkacağız ama ülkemize
katkı sağlıyorsa da buna karşı çıkmamız söz konusu olamaz. Burada çağı yakalamak anlamında
yapılan eleştirilere, küresel güçlerin, küresel sermayenin istediği yere gelmek, çağı yakalamak demek
değildir. Küresel güçlerin istediği yere gelmek, değişim de demek değildir. Çağı yakalamak,
yenileşmek, bu ülkenin kendi dinamizmiyle ülkeyi geliştirmek demektir. Onun için biz, bu ülkeye
diğer politikalarda olduğu gibi tarımda da emperyal güçlerin menfaatine olacak her türlü anlaşmalara
karşı çıkacağız, bunun bilinmesini istiyoruz. Bunun yanında “ Biz yüzde 50 oy aldık, Parlamentoda
çoğunluğumuz var, şu kadar milletvekili var.” sanki biz burada konu mankeni miyiz? Yani, işi
oldubittiye getirip burada hiçbir karar alamazsınız, sayımız 6 kişi de olsa karşı çıkacağız. Ha oylama
yaparsınız, sayınız çok olduğu için geçirebilirsiniz ama bu bilinmelidir ki kimse bizim burada sesimizi
kısmaya kalkmasın, buna müsaade etmeyeceğiz. Bu davranışı kınıyorum.
BAŞKAN – Lütfen, kimse sesinizi kısmadı fakat bu bir ilk toplantımız, bu toplantıda herkes
görüşlerini kısa olarak açıklasın dedik. Teferruata girerseniz lütfen Sayın Karaahmetoğlu.
SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ediyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Ben son bir söz almak istiyorum.
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BAŞKAN – Lütfen…
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Beni kınadığı için, bir dakika.
BAŞKAN – Ama şimdi arkadaşlar, karşılıklı olmasın lütfen.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Eğer oraya verirseniz önce ben konuşmak istiyorum.
BAŞKAN – Hayır lütfen.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, başka söz isteyen? Yok.
Gündeme geçiyorum.
Değerli arkadaşlar, bugünkü toplantımızın gündeminde, komisyonumuza tali komisyon
olarak havale edilen 10 adet uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulma kanunu tasarısı
bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi, İç Tüzük’ ümüzün 23’ üncü maddesine göre, tali komisyonlar, işin
kendilerini ilgilendiren yönü veya maddeleri üzerinde esas komisyona görüş bildiren komisyonlardır.
Tali komisyonların hangi yönde veya hangi maddeler hakkında görüş bildirecekleri havale sırasında
belirtilmemiş ise de bu komisyon görüşlerini kendileriyle ilgili gördükleri hususları üzerinde
bildirirler.
İç Tüzük’ ümüzdeki söz konusu düzenleme kapsamında, sizler de uygun görürseniz bu
uluslararası anlaşmaların her birinin sadece geneli üzerinde görüşme açılmasını oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi, gündemimizin 1’ inci sırasında yer alan, Başkanlıkça 1/10/2011 tarihinde esas olarak
Dışişleri Komisyonuna, tali olarak da komisyonumuza ve Çevre Komisyonuna havale edilen (1/310)
esas numaralı Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Protokole Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerinde görüşmelere açıyorum.
İlk sözü, Hükûmet adına, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erdal
Celal Sumaytaoğlu’ na veriyorum. Kısa ve öz.
Teşekkür ediyorum.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, Komisyonun değerli üyeleri; öncelikle hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Terör olayında hayatını kaybeden şehit kardeşlerimize Allah’ tan rahmet, ailelerine başsağlığı
ve sabır diliyoruz.
Yeni yasama döneminin de ülkemize ve özellikle tarım sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz.
Sayın Başkanım, gündemin 1’ inci sırasında yer alan Kanun Tasarısı’ yla ilgili olarak
makamınızca kabul görüldüğü takdirde komisyon tarafından, Uluslararası Balinacılık Komisyonuna
üye olmamız söz konusu olacak. Çevre sorunları ve eko sistemin korunması, uluslararası platformda
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ülkemizin temsili, nesli tükenmekte olan balinaların avlanmasının sınırlandırılması ve önüne geçilmesi
gibi temel konular yer almakta. Bu anlaşmanın imzalanması Hükûmet tarafından uygun görülmektedir
arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Söz talebi var mı değerli arkadaşlar? Yok.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçmeden, tasarının tümünün esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Gündemin 2’ nci sırasında yer alan, Başkanlıkça 1/10/2011 tarihinde esas olarak Dışişleri
Komisyonuna, tali olarak da komisyonumuza havale edilen (1/312) esas numaralı Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl
Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerindeki
görüşmeleri açıyorum.
Yine ilk sözü Hükûmet Temsilcisine veriyorum.
Buyurun.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, FAO İçtüzüğü gereği bu toplantıların düzenlenmesi
FAO ile Türkiye arasında bir sorumluluklar muhtırası imzalanmasını gerektirmektedir. Söz konusu
muhtırada, 7/11/2006 tarihli mektup ile kabul edildiği bildirilmiştir. Yüce komisyon tarafından kabul
edildiği takdirde, biz bu anlaşmanın uygun olduğunu düşünüyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ederim.
Söz talebi var mı değerli üyeler? Yok.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçmeden, tasarının tümünün esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Gündemimizin 3’ üncü sırasında yer alan, Başkanlıkça 1/10/2011 tarihinde esas olarak
Dışişleri Komisyonuna, tali olarak da komisyonumuza havale edilen (1/314) esas numaralı Türkiye
Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerindeki görüşmeleri açıyorum.
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Yine ilk sözü Sayın Hükûmet Temsilcisine veriyorum.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, komisyonun değerli temsilcileri; izin verirseniz bu
açıklamayı, hem bu ikili anlaşma hem bundan sonra gelecek olan anlaşmalar için yapmak istiyorum,
kısa bir bilgi arz etmek istiyorum.
Bu anlaşmalar kabul edildiği takdirde yüce makamınız tarafından, bir yürütme kurulu
oluşturuluyor, ortak komisyon oluşturuluyor. Komisyonlar, ülkelerin anlaşmasına göre bir yıl veya iki
yıl, anlaşmaya göre değişiyor, bir ülkede, diğeri anlaşma imzalanan ülkede yapılmak üzere, ikili iş
birliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşma oluyor. Bunun İngilizce adı Memorandum of
Understanding yani karşılıklı ülkelerin birbirini anlaması. Teknik komite ve komisyonlar
oluşturuluyor. Teknik komite ve komisyonlar tarafından uygun görülen iş birliği konuları tespit
edildikten sonra, bu konularda anlaşma imzalanıyor. Bu tekrar yüce Meclisin huzuruna geliyor.
Bu kapsamda bu kısa bilgiden sonra Moldova’ yla yapılacak olan bu iş birliği anlaşmasının
Hükûmetimiz tarafından uygun görüldüğünü arz etmek istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sumaytaoğlu.
Söz talebi var mı?
Buyurun Demiröz.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Gündem maddesine geçmeden önce çok kısa iki konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bazı
arkadaşlarımız ifadelerinde “ Grupta ellerine verilen yazıyı okuma” gibi bir ifade kullandılar.
Üzülüyorum, ben ziraat yüksek mühendisiyim ve Toprak Suda başlayarak Köy Hizmetlerinde otuz üç
yıl bu mesleğe, tarıma hizmet etmiş bir kişiyim. Sizinle istediğiniz yerde, istediğiniz ortamda, tarım
konusunda her konuyu paylaşırım. Lütfen, bazı ifadeleri kullanırken ona göre kullanın.
Şimdi, sizden öğrenmek istediğim husus şu: Ben konuşmamın içerisinde de bahsettim ama
arkadaşlarımız tabii ki hep muhalefetin söylediklerini yanlış anladılar. Ben biliyorum ki Tarım
Bakanlığımızda bu konularda çok uzman arkadaşlarımız var. Moldova’ yla ikili anlaşma, Tarım
Bakanlığımızın üst düzeyindeki bu çok değerli arkadaşlarımızın çalışmaları, fizibilite raporları
doğrultusunda mı olmuştur yoksa Moldova’ ya giden bir Dışişleri Bakanı veya Dışişlerinin ifadesiyle
mi olmuştur, bunu öğrenmek istiyorum yani sormak istediğim konu bu. Bu, bizim Tarım
Bakanlığındaki çok değerli arkadaşlarımızın çalışmalarının bir ürünü müdür yoksa Dışişlerinde
Moldova’ ya gittiği zaman ya burada da bir ikili anlaşma yapalım şeklinde midir diye çünkü tali
olduğuna göre zannediyorum ki Dışişlerinden geliyor. Ben isterim ki bu konular Tarım Bakanlığındaki
çok değerli bizim bürokrat arkadaşlarımızın hazırladığı raporlarla yapılsın, canı gönülden her ortamda
destekleyerek onlara katkı koyarız.
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Bunu belirtmek istedim, teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ederim Sayın Demiröz.
Sayın Erdoğan, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Ben hiçbir arkadaşıma yetersizdir demek istemedim. Bu benim ikinci dönemim, daha önce de
Tarım Komisyonundaydım. Komisyonda nasıl çalışılması gerektiği noktasında kısmi de olsa diğer
arkadaşlarımıza göre biraz daha tecrübemiz var. CHP Grubunun bu anlamda çok daha titiz çalıştığının
farkında olduğumu belirtmek istedim. CHP Grubu, bu anlamda kendi arkadaşlarını daha iyi
destekliyorlar, onu demek için söylemiştim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, soruyla ilgili olarak açıklama yapmak istiyorum.
Şimdi, ikili anlaşmalar birçok şekilde olabiliyor. Ana komisyonun Dışişleri Komisyonu olmasının
nedeni, uluslararası bir anlaşma olması. Oysa bu işin sahibi biziz yani uluslararası anlaşma kabul
edildiği takdirde bu işin sahibi Tarım Bakanlığı olacaktır ve heyetler Tarım Bakanlığı ya müsteşar
yardımcısı, ülkesine göre ve önemine göre değişiyor, müsteşar, müsteşar yardımcısı veya genel müdür
seviyesinde bir yürütme kurulu tarafından takip ediliyor. Dediğim gibi, hukuki bir mevzuat gereği
Dışişleri Komisyonu ana komisyondur, tali komisyon olarak Tarım Komisyonuna gelmektedir ama
anlaşma uygun görüldüğü takdirde bundan sonra bütün işler bizim tarafımızdan yürütülecektir.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Öneri Dışişlerinden mi geldi?
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Çeşitli şekillerde olabiliyor. Örneğin, İslami İşbirliği Teşkilatı
Toplantısı vardı, 24 tane bakan geldi. İkili görüşme talebinde bulunuluyor bakanlarla, o sırada da
bürokratlar da hazır oluyor. O ikili görüşme sonrası, karşılıklı görüş alışverişinden sonra bakanlar
böyle bir ön anlaşma teklifinde bulunuyor, ön anlaşma yapıldıktan sonra, asıl iş bundan sonra başlıyor.
Yani o oluşturacağımız yürütme kurulu ve teknik komiteler iş birliği alanlarını tespit ediyor ve asıl
çalışma, bu ön izinden yani yüce Meclisin ön izninden sonra başlayacak, onu arz ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz talebi? Yok.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçmeden tasarının tümünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
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Gündemimizin 4’ üncü sırasında yer alan, Başkanlıkça 1/10/2011 tarihinde esas olarak
Dışişleri Komisyonuna, tali olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/315) esas numaralı Türkiye
Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası Tarım ve Teknoloji Merkezi
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerindeki görüşmeleri açıyorum.
İlk sözü Hükûmet temsilcisine veriyorum.
Buyurun Sayın Sumaytaoğlu.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Tasarı tarafımızca uygundur Sayın Başkanım. Az önceki açıklamalarım
bunun için de geçerlidir.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Başkanım, bir şey sormak istiyorum.
BAŞKAN – Söz isteyin lütfen.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Söz istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Demiröz.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Bu bizdeki evrakları incelediğimiz zaman diyor ki son
maddede: “ Beş yıllık bir süre için imzalanmıştır.” Buranın imzalama tarihi de 24 Mart 2007. 2012
tarihine kadar bu geçerli değil midir? Niçin yeniliyoruz? İlave maddeler mi var? Neden ihtiyaç hasıl
olduğunu öğrenmek istiyorum.
Bununla ilgili diğer şeylerde de var. Mesela 2013’ e, 2014’ e kadar da süresi olan antlaşmalar
var. Bunlar niçin yenileniyor, onu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Demiröz.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, anlaşmalar yüce Meclis tarafından Genel Kuruldan
geçtikten sonra yürürlüğe girdiği için o beş yıllık süre o tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
Dolayısıyla, o zamanlar zaten uzatmayla ilgili maddeler var ise o sürelerin uzatılması veya ek anlaşma
yapılmasıyla ilgili hüküm ayrıca var.
Arz ederim efendim.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Ama 24 Mart Bakanlar Kurulunun şeyi var burada, yürürlüğe
girmiş.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Girmez efendim uluslararası anlaşma.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Peki, tamam. Öğrenmek istedim, teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN – Sayın Demiröz, bakın burada çok tecrübeli Sayın Vahap Seçer var. Onunla
istişare kurursanız çok daha iyi olacak.
Teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçmeden, tasarının tümünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Gündemimizin 5’ inci sırasında yer alan, Başkanlıkça 1/10/2011 tarihinde esas olarak Dışişleri
Komisyonuna, tali olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/334) esas numaralı Türkiye
Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerindeki görüşmeleri açıyorum.
İlk sözü Hükûmet Temsilcisine veriyorum.
Buyurun Sayın Sumaytaoğlu.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, tasarı tarafımızca uygun görülmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Söz talebi var mı? Yok.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçmeden, tasarının tümünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Teşekkür ederim.
Gündemimizin 6’ ncı sırasında yer alan, Başkanlıkça 1/10/2011 tarihinde esas olarak Dışişleri
Komisyonuna, tali olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/335) esas numaralı Uluslararası Bitki
Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerindeki
görüşmeleri açıyorum.
İlk sözü Hükûmet adına Sayın Sumaytaoğlu’ na veriyorum.
Buyurun.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, tasarı tarafımızca uygun görülmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Söz talebi olan var mı? Teşekkür ediyorum, söz talebi yok.
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Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçmeden, tasarının tümünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Gündemimizin 7’ nci sırasında yer alan, Başkanlıkça 1/10/2011 tarihinde esas olarak Dışişleri
Komisyonuna, tali olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/352) esas numaralı 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’ nın tümü üzerindeki görüşmeleri açıyorum.
İlk sözü Hükûmet Temsilcisine veriyorum.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Tasarı tarafımızca uygun görülmektedir.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Söz talebi var mı?
Buyurun Sayın Kılıç.
YUNUS KILIÇ (Kars) – Sayın Başkanım, çok kısa ilave bir katkı sunmak istiyorum.
Sayın Komisyon Üyesi demin dedi ki: “ Bunlar bizim tarım teşkilatımız tarafından istenen
anlaşmalar mıdır?”
Evet, öyle de olabilir Beyefendi’ nin ifade ettiği gibi ama şöyle de olabilir, yani şunu
düşünenler olabilir: Tanzanya’ ya, bu ülkelere ne gerek var? Onların talepleri var. Bizim
teknolojimizden, tarımdaki, hayvancılıktaki gelişmelerimizden yararlanmak istiyor olabilirler. Bu
şekilde de anlaşmalar olabilir. Hatırlatmak istedim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç.
Başka söz talebi yok.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçmeden, tasarının tümünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Gündemimizin 8’ inci sırasında yer alan, Başkanlıkça 1/10/2011 tarihinde esas olarak Dışişleri
Komisyonuna, tali olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/354) esas numaralı Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konusunda
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerindeki
görüşmeleri açıyorum.
İlk sözü Hükûmet Temsilcisine veriyorum.
Buyurun.
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, tasarı tarafımızca uygun görülmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN –Teşekkür ediyorum.
Söz talebi olan var mı? Yok.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçmeden, tasarının tümünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Gündemimizin 9’ uncu sırasında yer alan, Başkanlıkça 1/10/2011 tarihinde esas olarak
Dışişleri Komisyonuna, tali olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/356) esas numaralı Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerindeki
görüşmeleri açıyorum.
İlk sözü Hükûmet Temsilcisine veriyorum.
Buyurun.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, tasarı tarafımızca uygun görülmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Söz talebi olan var mı? Yok.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçmeden, tasarının tümünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Gündemimizin son sırasında yer alan, Başkanlıkça 1/10/2011 tarihinde esas olarak Dışişleri
Komisyonuna, tali olarak da Avrupa Birliği Uyum ve Çevre Komisyonu ile Komisyonumuza havale
edilen (1/375) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti
Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında
İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü
üzerindeki görüşmeleri açıyorum.
İlk sözü yine Hükûmet Temsilcisine veriyorum.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, tasarı tarafımızca uygun görülmektedir.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Söz talebi olan var mı? Yok.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
21

Maddelere geçmeden, tasarının tümünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, bazı milletvekillerimiz kısa bilgi almak istedi,
yanımızda da Türkiye tarımıyla ilgili bir dokümanımız var, uygun görüyorsanız Komisyon
üyelerimize dağıtmak istiyoruz bilgi anlamında.
BAŞKAN – Bilgi olarak. Tabii tabii, çok iyi olur. Çıkarken bütün arkadaşlara dağıtabilirsiniz
onu.
BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, tarım konularında
bizi önümüzdeki dönemlerde bilgilendirsinler.
BAŞKAN – Biraz önce de söyledim Sayın Yıldırım, üyelerimiz hangi konuda istiyorlarsa,
istedikleri zaman ben burada sizleri bilgilendiririm, her konuda.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI ERDAL
CELAL SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, Komisyonumuz hangi konuda isterse Bakanlığımız
olarak biz her konuda sunum yapmaya, bilgilendirme yapmaya, iş birliği yapmaya ve her türlü konuda
size bilgilerimizi arz etmeye hazırız. Bunu zaten daha önceki dönemlerde de yaptık. Her zaman biz
bürokratlar olarak emrinizdeyiz.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Peki,, teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, Komisyonumuzun bugünkü gündemdeki işleri tamamlanmış olduğundan,
Komisyon toplantımızı kapatıyor, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Kapanma Saati: 11.39
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