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30 Kasım 2011 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.35
BAŞKAN: İbrahim YİĞİT (İstanbul)
BAŞKAN VEKİLİ: Mehmet ERDOĞAN (Adıyaman)
SÖZCÜ: Mehmet ERDEM (Aydın)
KÂTİP: Tülay BABUŞCU (Balıkesir)
------0-----BAŞKAN – Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonumuzun değerli üyeleri, kıymetli
katılımcılar, sayın basın mensupları; hepiniz hoş geldiniz der, saygılarımı sunarım.
Toplantı yeter sayımız vardır, şimdi gündeme geçiyoruz.
Bugünkü toplantımızın gündeminde esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen altı adet uluslararası anlaşmanın onaylanmasını
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 yönden veya hangi maddeler hakkında görüş
bildirecekleri havale sırasında belirtilmemiş ise bu komisyonlar görüşlerini kendileriyle ilgili
gördükleri hususlar üzerinde bildirirler.
İç Tüzük’ ümüzde söz konusu düzenleme kapsamında sizler de uygun görürseniz bu
uluslararası anlaşmaların her birinin sadece geneli üzerinde görüşme açılmasını oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi, gündemimizin 1’ inci maddesinde yer alan (1/388) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerindeki görüşmeleri
açıyorum.
İlk sözü Hükûmet adına (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) Doçent Doktor Sayın İsmail
Ceritli’ ye veriyorum.
Buyurun Sayın Ceritli.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ DOÇ. DR. İSMAİL CERİTLİ – Sayın
Başkanım, Komisyonumuzun kıymetli üyeleri; Lübnan’ la bizim bu anlaşma çerçevesinde temel olarak
yapılacaklar, ağırlıklı olarak ülkemizin tecrübelerinin Lübnan Hükûmetine ve oradaki yönetimlere
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aktarılmasıdır. Bu çerçevede ağaçlandırma, erozyon kontrolü, sürdürülebilir orman yönetimi, yangınla
mücadele ve teknikleri ve mevcut, hâlihazırda geliştirilmiş teknolojilerimizin Lübnan Hükûmeti
bağlamında uygulanması yönünde karşı Hükûmete ve onun mensuplarına eğitim, sempozyum ve
araştırma bahisleriyle tecrübe aktarımı yapılacaktır, karşılıklı kapasite geliştirme çalışmaları
yürütülecektir. Bu bağlamda, temel olarak, işte eğitim toplantıları, sempozyumlar, seminerler ve bilgi
alışverişlerinde bulunulacaktır.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sözcü.
Söz talebi olan var mı bu konuda sayın üyelerimizden?
Sayın İlhan Bey, buyurun.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
İkili anlaşmalarla ilgili Komisyon olarak belki çok fazla söyleyecek durumumuz söz konusu
değil ama ben bir şeyi öğrenmek istiyorum. Bu arada da uygun görürseniz Sayın Başkanım, Bursa’ yla
ilgili iki konuya değinmek istiyorum.
Bunlardan birisi değerli arkadaşıma şunu sormak isterim: Burada, Lübnan’ la ikili
anlaşmalarda eğitim, panel bu tür çalışmalar olacak, bunlar güzel şeyler ama acaba oranın toprak
yapısıyla ilgili, konumuyla ilgili herhangi bir yönlendirme yapılacak mı ağaç veya orman çeşitleriyle
ilgili? Böyle bir çalışma içerisinde olacak mı buranın toprak yapısıyla ilgili, buranın tamamen tüm
haritalama durumlarında? Yoksa sadece biz onları çağırarak veya biz de giderek bir panelle mi bir
söyleşiyle mi bunu yapacağız? Bunu öğrenmek istiyorum.
Müsaade ederseniz iki konuda da… Bunlardan birisi değerli arkadaşlar, Bursa da zeytin
memleketi. Marmara Birlik sofralık zeytinle ilgili bir açıklamada bulundu. Tabii ki, Marmara Birlik’ in
de şartları belli. 4 lira 10 kuruş başfiyat olarak sofralık zeytini bildirdi ancak -tabii, zaman almamak
için kısa bahsetmek istiyorum- bu sene rekolte oldukça fazla ancak bu fazlalık danelerinin buruşuk ve
küçük olmasıyla ilgili rapor var. Zannediyorum ki Tarım, Orman, Köyişleri Komisyonuna da Marmara
Birlik tarafından gönderildi. Benim burada ısrarla üzerinde durduğum -ve bu konuda da basın
açıklaması yaptık- zeytinyağında olduğu gibi sofralık zeytinde de en az 1 TL’ lik bir prim desteğinin
mutlaka verilmesi lazım. Aksi takdirde Bursa’ daki zeytincimiz çok sıkıntılı, perişan bir duruma
düşecektir.
İkinci konu: Bugünlerde Bursa’ mızda mısır hasadı yapılmaktadır. Mısır Adana tarafında 6,35
olarak fiyat açıklandı ama bugün Bursa’ da 4 lira civarında bir piyasa söz konusu. Şundan dolayı,
Bursa’ daki tüm mısır hasadı yapılmadan Bandırma Limanı’ mıza çok sayıda ithal mısır geldi. Bu da
fiyatların düşmesine neden olmaktadır. Bu bakımdan Tarım Komisyonu üyelerimizin hem dikkatini
hem Tarım Bakanlığının yetkililerinin bu konuda dikkatini çekmek istiyorum. Yani bu konuda
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Bursa’ da çıkan gazete kupürlerini de size gösterebilirim. Sanayici ile üretici artık karşı karşıya gelecek
duruma düştüğünü, dün zannediyorum ki ziraat odalarının ve muhtarlarının da bu konuda artık “ bıçak
kemiğe dayandı” şeklinde bir açıklamalarının da olduğunu ifade etmek istiyorum çünkü şu anda
mısırın Bursa’ da hasadının yarısı tarlada duruyor, fiyatların oluşması da her geçen gün aşağıya inmek
durumunda olduğunu da ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Demiröz.
Şimdi, zeytin konusunda Marmara Birlik bize teferruatlı bir rapor gönderdi. Ben onu şimdi dün akşam geldi- çoğaltacağım, arkadaşlarımıza da vereceğim. Aynı rapordan bir tane de bakanlığa
gelmiş. Onun üzerine de elbette ki bizi de ziyarete gelecekler haftaya. Sizleri de çağıracağız, beraber,
karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa yaparız.
Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Bedrettin Bey.
BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Sayın Başkanım, çok değerli Komisyon üyelerimiz;
Değerli Milletvekilimizin ifade ettiği üzere zeytinle ilgili bu raporun bütün üyelerimize ulaştırılmış
olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yıl zeytinde ciddi bir sıkıntı olmuştu ve Hükûmetimiz,
orada yaklaşık 17 milyon liranın üzerinde bir kaynağı destek olarak zeytin üreticilerimize dağıtmıştık
biz seçimler arifesinde ancak bu sene de zeytinde sorunlar var, özellikle yağıştan kaynaklanan
sorunlarla ilgili zeytinde büzülme var, Marmara Bölgesi’ nde bu. Benim yaptığım incelemelerde bu
güneyde ve Ege’ de çok fazla gözükmüyor ama Marmara’ da bu sıkıntı var. Tabii, Marmara Bölgesi
aynı zamanda Türkiye'nin sofralık zeytin ihtiyacını karşılayan bir bölgemiz, hepinizin de takdir ettiği
üzere. Burada raporu Sayın Bakanımıza ilettik, orada da bir inceleme yapılacak. Belki bu toplanmadan
bir yağış alırsa zeytinler kendini rahatlatıp içinin dolması düşünülebilir, uzmanların söylediği. Ümit
ediyorum ki, zeytin üreticilerimizi sıkıntıya düşürmeyeceğiz.
Bir diğer husus da, mısır ithalatıyla ilgili. Şimdi, Ege’ de mısır ithalatı yapıldı. Haklı olarak
özellikle sektörde yem üreticileri başta olmak üzere fiyatların yükselmesinde panik yaptılar. “ Bu
fiyatlarla biz işte, maliyetin üzerinde bir üretim yapacağız” kaygısıyla ithalat izni çıktı. İthalat izni
çıkması en çok Bursa’ yı vurdu çünkü Bursa’ da hasat henüz bitmemişti, Ege’ de biten hasat Bursa’ da
bitmemişti. Burada belki zamanlamada bir ufak hata mı yapıldı, bilemiyorum ben. Bursa ciddi şekilde
artık mısır üretimi de yapıyor. Hatırlayacağınız üzere bundan birkaç yıl önce Türkiye yağlı tohumlarda
ciddi bir ithalatçı ülkeydi, bugün bu alanda üretim yapılıyor. Özellikle mısır üretimi Türkiye’ de epey
mesafe aldı, bunun gelişmesi lazım. Biz yağlı tohum ithalatını durdurarak kendi iç kaynaklarımızdan
bu üretimi yapmamız hâlinde hem ülkemize ciddi bir katkıda bulunuyoruz hem de kendi üretimimize
destek vermiş olacağız. Bunun desteklenmesi gerekiyor. İthalatın kendi yerli üretimimizin arkasından
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dikkate alınması, tüketici ile üretici dengesini de iyi korumamız gerekiyor diyor, teşekkür ediyorum
ben.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yıldırım.
Seyfettin Bey, buyurun.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Ben de zeytin açılmışken, Orman Bakanlığının da temsilcileri buradayken… Biliyorsunuz bu
bölgemiz zeytin yetiştiriciliğine çok uygun. Zeytin de dünyada ciddi manada yükselen bir değer.
Şimdi, Danıştayın bir kararı vardır zeytin ağacının orman sayılmamasıyla ilgili. Bunun çok ciddi
sıkıntılarını ülke olarak çekiyoruz. Yani bugün orman arazilerindeki özel ağaçlandırmalarda zeytini
ikame edemiyoruz. Zeytin de bölgemiz açısından çok önemli, yetişme muhiti açısından da çok önemli.
Bununla ilgili bir çalışma var mı? Ben zeytinden konu açılmışken bunu öğrenmek istiyorum. Yani
bunun mutlaka -Türkiye açısından çok önemli- aşılması gerektiği kanaatindeyim. Orman Bakanlığı bir
çalışma yaparsa bunun çözümü noktasında ülkemizin zeytincilik noktasında önünün açılacağını
düşünüyorum.
İkinci bir husus da, Orman Bakanlığı yetkililerini yakalamışken, dünyada bu tali ürünler
açısında ülkemiz çok zengin. Şimdi, bu tali ürünlerle ilgili çok ciddi çalışmaları var Orman
Bakanlığının, onu biliyorum ama bunu düzgün bir yapı hâline getiremedik yani bir değer yaratacak
şekilde ben Adana’ dan da biliyorum yani köylerimizde işte, defne yaprağından kekik, biberi yeye
kadar ufak tefek katkıları oluyor ama yeterli katkıyı sağlayamadığımızı düşünüyorum. Sadece bir sedir
mantarıyla ilgili örnek vermek istiyorum. Yani köylü vatandaşlar 10-15 liraya aracıya veriyor, aracı
bir aracıya veriyor, 100 euroya falan ihraç ediliyor ama Japonya’ da bin ile 2 bin euro arasında bir
fiyata sahip. Mesela bunların çok daha ciddi manada Orman Bakanlığı tarafından ele alınması hem
ülke ekonomimize katkı açısından hem de orman köylülerimize kaynak arıyoruz yoğun bir şekilde
ormana olan baskıyı azaltmak için. Burada en önemli hususlardan birisi tali üründür diye
düşünüyorum. Bu konuda Orman Bakanlığının biraz daha bu konunun üzerinde gelir getirici ve daha
planlı bir hâle getirilmesinin memleketimiz açısından faydalı olacağını düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
(Ses kaydı olmadığından tutanak tutulamamıştır)
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.04
BAŞKAN: İbrahim YİĞİT (İstanbul)
BAŞKAN VEKİLİ: Mehmet ERDOĞAN (Adıyaman)
SÖZCÜ: Mehmet ERDEM (Aydın)
KÂTİP: Tülay BABUŞCU (Balıkesir)
------0-----BAŞKAN – Evet, arkadaşlar, sistem düzeldi, toplantıyı açıyorum.
Evet, buyurun, devam edin.
GIDA,

TARIM

VE

HAYVANCILIK

BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ

ERDAL

SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, bu arada talep edilen bilgi de geldi. Şu ana kadar on bir aylık
mısır ithalatı 296 bin ton toplam. Bunu geçen yıllarla kıyasladığımız zaman, mesela 2009 yılında
ithalat rakamımız 1 milyon 151 bin ton iken 296 bin tona düşmüş. Bu bilgiyi de arz etmek istiyorum.
Fındıkla ilgili olarak, lisanslı depoculuk konusunu atladım ben, o konuyla ilgili de bilgi arz
etmek istiyorum.
Türkiye genelinde lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla, 26 Şubat 2010
tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi, TOBB, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi Ticaret Anonim
Şirketini kurmuşlardır ve faaliyete geçmiş.
31 Ekim 2011 tarihi itibarıyla 16.815 bin ton ürün emanete alınmış, 251 senet karşılığı 4.545
ton ürün geri çekilmiş olup, 12.270 ton ürün stokta bulunmaktadır. 261 senet el değiştirmiş, 9 senet
karşılığında da kredi kullanılmıştır. 300 bin ton kapasiteli modern depo yapımıyla ilgili olarak, 24
Ağustos 2011 tarihinde yapılan ihale de sonuçlanmıştır. TMO’ nun iştirak edeceği Tarım Ürünleri
İhtisas Borsası A.Ş.’ nin kuruluş çalışmaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda devam
etmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
İsmail Bey, sizin bir tamamlayıcı bilginiz olacak galiba.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ DOÇ. DR. İSMAİL CERİTLİ –
Müsaadeniz olursa efendim.
Sayın Vekilimiz İlhan Demiröz’ ün ve Seyfettin Yılmaz Vekilimizin soruları olmuştu.
Sayın Vekilimiz, bu ağaçlandırma, Lübnan’ la ilgili anlaşma çerçevesinde sadece teorik olarak
bilgi paylaşımı mı olacak, yoksa pratikte uygulamalar da yapılacak mı diye sormuşlardı. Elbette
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teorinin yanında karşılıklı personel değişimi ve araştırmalar dâhil, yerinde incelemeler dâhil birçok
başka çalışmalar da program çerçevesinde yapılacaktır, yerine gidilerek.
Ayrıca, yine bu kapsamda sedir ağacı Lübnan kökenli, özelde Lübnan kökenli bir ağaçtır ve
bu çerçevede de sedire özel, Türkiye'de de doğal olarak yetişen bir tür, bu sedire özel de ayrıca bir
çalışma yürütülecektir.
Sayın Yılmaz’ ın sorusuyla ilgili olarak da zeytin yetiştiriciliği, bununla ilgili Danıştay zeytin
ürünlerinin olduğu yerlerin orman kabul edilmesini reddetmiştir. Dolayısıyla, bu noktada, tabii ki
Bakanlığımızın yapacağı herhangi bir başka çaba söz konusu değil ama, özel ağaçlandırmayla ilgili
olarak ifade etmem gerekirse, Sayın Bakanımız ve yönetim, korumacılıktan daha çok teşvik edici bir
tutum içerisinde davranmaktadır bir süredir, yani bu yedi sekiz yıldır böyle bir…
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – TEMA tarafından dava açıldı. Şimdi bununla ilgili bir
kanuni düzenleme yapılabilir mi diye soruyorum. O sıkıntı yani, onu nasıl aşarız?
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ DOÇ. DR. İSMAİL CERİTLİ – Biz
notumuzu aldık efendim, biz bunu makama bu şekilde iletelim ve yapılacakları bir dahaki toplantılarda
size de arz edelim. Ancak özel ağaçlandırmayla ilgili bizim teşvikimizin olduğu, bunun önünün
açılması ve önündeki bürokratik engellerin de kaldırılması da dâhil teşvikimizin ve yaklaşımımızın
olduğunu da ifade etmek isterim efendim.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Başkanım, özel ağaçlandırma…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Yılmaz.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Özel ağaçlandırma güzel bir çalışma, yani yoğun da netice
alındı, ama çok ciddi aksaklıkları var özel ağaçlandırmanın, özellikle bunun bir rant kapısı hâline
gelmesi hepimizi çok ciddi manada üzüyor. Yani köylülerimizin zaten yeterince özel ağaçlandırmayı
yapacak imkânları yok. Burada, şehirlerde çeşitli meslek gruplarında, doktorundan bilmem kime
kadar, köy muhtarına veya şeye, yani bu bir realite artık, yani bunun önüne geçecek birtakım
çalışmalar vardı herhâlde, onun çok hızlandırılması lazım, yani yazık oluyor, bu kadar güzel
çalışmanın bu şekilde suistimal edilmesi çok kötü bir olay.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ DOÇ. DR. İSMAİL CERİTLİ –
Doğru.
Orada da şöyle bir tedbirimiz var. Biz, zaten öncelikle özel ağaçlandırma konusunda köy
tüzel kişiliklerine hakkı veriyoruz. Şayet onlar talip olmazsa, ondan sonra başka, üçüncü, diğer
şahıslara açıyoruz. Öncelik bu tür yatırımlarda…
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – O doğru ama, fiilen uygulanmıyor, sıkıntı orada. Yani köy
tüzel kişiliklerine, ilan ediyorlar, köyden kimse müracaat etmiyor, sonra muhtar ve köyün birileri, işte,
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Adana’ da veya ne bileyim Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, bunun yüzlerce örneği var yani, Türkiye'nin
her tarafında, İzmir’ de de var, İstanbul’ da da var, Samsun’ da da var, her tarafta var. Yani…
BAŞKAN – Evet, arkadaşlar, tabii, bu ısınma çalışmaları, daha ileride çok ciddi kanunlarımız
gelecek, kanun teklif ve tasarıları üzerinde uzun tartışmalarımız, konuşmalarımız olacak, o zaman
sadece tasarılar üzerinde konuşacağız ve gündem dışına çıkmayacağız…
RAMİS TOPAL (Amasya) – Soğanla ilgili de bir bilgi alalım da.
BAŞKAN – …ama arkadaşlarımız Türkiye genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık yetkilerini bulmuşken elbette ki sorular soruyorlar, bilgileniyorlar.
Teşekkür ediyorum.
Evet, Sayın Seçer, buyurun.
VAHAP SEÇER (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Aslında konumuz uluslararası sözleşmeler ama, konu dışına çıktık, bunun da temel sebebi
yapılacak olan 6 anlaşma. Biz muhalefet partilerinin de aslında kabul oyu vereceğimizden kaynaklı.
Milletvekili arkadaşlarımız kendi bölgesel sorunlarına hâkim ürünlerin sorunlarını bölge bazında,
dolayısıyla bunları burada dile getiriyorlar, gayet doğaldır.
Ben mısır hasadı konusunda bazı değerlendirmeler yapacağım. Hükûmet yetkilisi özellikle
ithalat rakamlarını verirken, bu yıl 296 bin ton on bir ayda gerçekleşen ithalat miktarı verdi.
Geçtiğimiz yıl bu 1 milyon ton civarındaydı, normal şartlarda da zaten Türkiye'nin her yıl üretimine
bağlı olarak 4-4,5 milyon ton mısır üretimi var ama, ihtiyaç 5-6 milyon ton civarında, işte, nişasta
sanayisinde, yem sanayisinde vesaire sektörlerde kullanılıyor. Niçin 2011 yılının on bir ayında
yaklaşık olarak 300 bin ton rakamlara düştü ithalat? Daha önce 1 milyon ton ya da 1,5 milyon ton ithal
edilirken, bu uygulanan, buna yönelik -az önce sayın milletvekilim de söyledi- özellikle yağlı
tohumlarda ithalat rakamlarımız çok yüksek, 2,5-3 milyar her yıl Türkiye yağlı tohumlara,
ayçiçeğiydi, soya fasulyesiydi, aspirdi, kanolaydı, vesaire ürünlere bedel ödüyor.
Şimdi, bunun temel nedeni, aslında havza bazlı üretim ve destekleme modeliyle de bağlantılı,
biz destekliyoruz, 17 üründe, 30 havzada, elbette ki oranın toprak yapısı, sosyoekonomik yapısı, iklim
koşulları hangi ürünü elverirse o ürüne yönlendirecek bir destekleme politikasının uygulanmasının
doğru olduğunu düşünüyoruz ama, çok dengeli de gidemiyoruz.
Örneğin bu yıl yağlı tohumlara, ayçiçeğine, pamuğa çok daha fazla destekleme verdik, daha
cazip hâle getirdik. Bu sefer zaten mevcut üretim alanlarımız kısıtlı ya da sabit, üretici ona yöneliyor,
bu sefer diğer taraftan, ne bileyim mısır üretiminde, buğday üretiminde ya da farklı ürünlerde düşme
meydana geliyor.
Mısırdaki ithalattaki azalmanın temel nedeni, biliyorsunuz, bu yıl özellikle haziran ve
temmuz ayında bu ürünün fiyatları karaborsa rakamlara çıktı. Bunun temel nedeni, geçtiğimiz yıl
7

çıkardığımız Biyogüvenlik Yasası’ ndan dolayı GDO içeren ürünlerin Türkiye'ye girişinde artık
birtakım sıkıntılar olmaya başladı. Biz, bunu, tabii sıkıntı olarak tırnak içerisinde söylüyorum, yem
sanayisinin değerlendirmesi olarak, ama çıkan yasaya göre, artık elini kolunu sallayarak GDO’ lu
ürünler Türkiye'ye girmiyor nihayetinde de, o da ithalata önemli derecede darbe vurdu.
Bugün yaşanan sorun, Türkiye'nin ithalat sorunu değil, bugün mısır normal şartlarda vergisi
yüksek olduğu için gümrük vergileri, ithal etme şansına sahip değil sanayici, sadece dâhilî işlem rejimi
kapsamında ithal edebilir, ancak müdahale alım fiyatı açıkladı, henüz çok yeni bir fiyat açıklaması
yaptı, yaklaşık on gün oldu, oysaki bunu hasadın başladığı ağustos sonu itibarıyla yapması
gerekiyordu Bakanlığın. Bu uygulamayı doğru buluyorum. Yani niçin bu fiyatlar hasat başladığında
değil de şimdi açıklandı? Zaten açıklayacağı fiyat belliydi, ton başı 540 TL gibi bir müdahale alım
fiyatı Bakanlık açıkladı. Ofis bu fiyatlardan şu anda mal alıyor ya da almak istemiyor aslında, birtakım
sıkıntılar işte burada başlıyor, bu noktada başlıyor. Sayın milletvekili arkadaşımın da kendi bölgesinde
fiyatların düşüklüğü Ofisin alım politikalarından kaynaklanıyor. Evet, ton başı şu kadar fiyata
alıyorum diye açıklama yapıyor ama, fiiliyatta, normalde almamak için de elinden geleni yapıyor,
sıkıntı da bu noktada başlıyor. Buraya dikkat çekmek istiyordum.
Anlaşmalar konusunda, az önce de söylediğim gibi, partimiz, diğer milletvekili
arkadaşlarımız da kabul oyu kullanacağız.
Memleketimiz adına hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ediyorum Sayın Seçer.
Sayın Bedrettin Yıldırım Bey, buyurun.
BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Şimdi, müsaadenizle bir konuyu sizlerin bilgisine arz
etmek istiyorum o da şu: Tabii, zarar gören ürünlerin bölgelerindeki siz değerli üyelerimiz, o
bölgelerdeki çiftçilerimizin sorunlarını buraya taşıyoruz, taşıyacağız, taşımaya devam edeceğiz.
Kredilerle ilgili bir şey konuşacağım. Şimdi, Türkiye'de kredi maliyetleri ciddi şekilde düştü,
çiftçilerimizin kullandığı. Bu ertelemelerin çiftçilerimize hiçbir kârı yok. Şunun için kârı yok: Borcu
ertelenen çiftçimiz bir daha kredi kullanamıyor, ucuz kredi kullanamıyor, yüzde 50 indirimli krediler
kullandırıyor Tarım Bakanlığı bunları destekliyor. İşte, bunları, biz ve Ziraat Bankası, benim daha
önce çalıştığım kurum ve Ziraat Bankası kullandırıyor, eğer siz çiftçinin borcunu erteliyorsanız, o
çiftçimiz o ucuz krediyi kullanamıyor, kendi çok ağır şartlarda gidip bankalardan başka kredi
kullanıyor.
O bakımdan, şahsen benim çiftçilere önerim, borcunu kapatacak. Gidip anlaşıyor bankayla
da, kooperatiflerle de, gidip çiftçimiz yüzde 25’ ini yatırınca orada bir düzenleme de yapılıyor,
çiftçimiz ucuz kredi kullanıyor. Yani ertelensin dediği an çiftçi zarar ediyor, çok ciddi, acımasız
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şekilde özel bankalardan gidip para çekiyor. Bu yolu ben çiftçilerimize önermiyorum, sizin de
bilginize arz ediyorum.
Bir konuda da Sayın Başkanımıza şey yapıldı. Daha önce çalıştığım kurumun Genel Müdürü
bize de iletti, Tarım Komisyonu üyelerimize Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü bir brifing
vermek istiyor, bir akşam yemeğinde, Sayın Başkanım onu ayarlayacak herhâlde, orada birlikte
olacağız.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım.
Evet, sayın üyeler, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere
geçmeden tasarının tümünü esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere kabulünü
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Gündemin 2’ nci maddesinde yer alan (1/393) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Tarımsal İ şbirliği Konulu M utabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerindeki
görüşmeleri açıyorum.
Evet, yine ilk sözü Hükûmet temsilcisine veriyorum.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Erdal Sumaytaoğlu, buyurun.
GIDA,

TARIM

VE

HAYVANCILIK

BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ

ERDAL

SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, komisyonun değerli üyeleri; İstanbul’ da gerçekleştirilen
Malzem 8’ inci Tarım Bakanlığı toplantısı esnasında söz konusu mutabakat zaptı kapsamında, iki ülke
Tarım Bakanlığı tarafından gerçekleşen görüşme sonucu, 8 Mart 2010 tarihinde Tarımsal İşbirliği
Protokolü imzalanmıştır.
Bu iş birliği protokolüyle mevzuat ve tecrübelerin karşılıklı değişimi, gıda güvenilirliği,
entegre zararlı yönetimi, iyi tarım uygulamaları, çiftçi kayıt sistemi konusunda eğitim düzenlenmesi,
tarımsal ürünlerin gıda güvenilirliği açısından kontrolü ve laboratuvar analizleri, piyasada kullanılan
pestisitler, bu konuda yapılan araştırmalar ve pestisit kontrolleri konularına yer verilmiştir.
Bu alandaki işbirliğimiz yüce makamınız tarafından kabul edildiği takdirde bir yönlendirme
komitesi oluşturulacak ve komite tarafından izlenecek, yılda en az bir, biri ülkemizde biri Lübnan’ da
olmak üzere toplantılar yapılacak.
Ben burada daha fazla detaya girmek istemiyorum, zaten uluslararası anlaşma mahiyetini
Komisyonun bütün değerli üyeleri biliyor.
Arz ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sumaytaoğlu.
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Söz talebi olan var mı?
Buyurun Sayın Topal.
RAMİS TOPAL (Amasya) – Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri; Vekilimiz biraz önce
söyledi, çiftçinin aldığı krediler.
Şimdi, çiftçi kredi alıyor, tütün ekiyor, para etmiyor, pancar yine öyle, haşhaş yine öyle,
soğan da tarlada kaldı, nasıl ödeyecek bu krediyi?
Şimdi, ben Hükûmet yetkilimize soruyorum: Amasya’ da tütünde bir taban politika var,
pancarda var, soğanda da aynen öyle, taban politika, taban fiyat uygulamayı düşünüyor musunuz? Ya
da soğana kota koymayı düşünüyor musunuz? Şu anda soğanlar depolarda bekliyor. Amasya’ daki
soğanlar ya tarlada ya depolarda. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ederim Sayın Topal.
Arkadaşların soruları gelecek galiba, toptan cevap verirseniz daha iyi olacak.
Sayın Demiröz…
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Değerli meslektaşım Bünyamin’ in de affına sığınarak “ Konuların dışına çıktık.” diyor, ikili
anlaşmalarla ilgili… Başkanın bu hoşgörüsüne dayanarak, gerçi tartışma anlamında söylemiyorum
ama, Sayın Yıldırım’ ın 17 milyon TL Bursa zeytincisine ödedikleri para 2010’ un şubatındaki don
olayıyla ilgili olup, belli bir yüzde 40’ ın üzerindeki zarardan dolayıdır. Yani zeytine bu şekilde bir şey
verilmemiştir.
Burada benim söylemek istediğim nokta şu: Sayın Müsteşar Yardımcımız “ 2012 yılında
vermeyeceğiz, programımızda yok.” diyor ama, Bursa…
BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Yani zeytine bu para verildi mi, verilmedi mi?
Verilmemiştir diyorsunuz, verildi bu para, yani 17 milyon TL verildi, çok takip ettim ben.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Hayır, 17 milyonun yüzde 44’ ü verildi, geri kalanı diyor ama
bu verilen para…
BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Ekstra bir destek verildi, ekstra…
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Hayır, sürgün alamadığı için, yani…
BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Ekstra bir destek verildi, ekstra…
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Hayır efendim, zarar ziyanla ilgili. Ben bununla ilgili raporları,
Tarım Bakanlığı elemanı…
BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Zararlarına karşılık ekstra bir para ödendi.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Ama zarar için ödendi, rapor karşılığında ödendi, herkese
ödenmedi.
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BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Zararına…
BAŞKAN – Evet, lütfen karşılıklı konuşmayalım sayın üyeler.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Burada Müsteşar Yardımcısı arkadaşımız “ 2012 yılında
vermeyeceğiz.” diyor. Yani 23’ üncü Dönemde, zannediyorum ki bazı burada milletvekillerimiz de
vardı, bir komisyonla Türkiye gezildi, bir zeytin raporu açıklandı. Burada da sofralık zeytine mutlaka
prim desteğinin yapılması gerekir. Eğer siz, bu dönem Bursa’ daki yapacağımız görüşmelerde Bursa
zeytin çiftçisine destek vermediğiniz takdirde büyük bir çoğunluğu bundan uzaklaşır, zeytinliğini
süremez, ilaçlayamaz, gübre alamaz, sıkıntılar had safhaya çıkar, bu bakımdan önemli olduğunu
söylemek istiyorum.
Bir de sayın yetkiliden, bir konuda, bir yanlışlık mı var? Ben son beş yıldaki hububat
ithalatıyla ilgili rakamlar var elimde, 2011 Ocak-Ağustos döneminde 282 bin ton, 2010 452 bin ton,
2009 485 bin ton, 2008 1 milyon 151 bin ton. Siz ifade ederken 2010’ u 1 milyonun üzerinde…
GIDA,

TARIM

VE

HAYVANCILIK

BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ

ERDAL

SUMAYTAOĞLU – 2008’ i ifade ettim.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – 2008’ mi? Doğrudur o zaman. Ben onu bir hatırlatmak
istemiştim.
Bir başka konu, bu zeytincilikle ilgili, evet, özel zeytin alanlarının yapılması, sayın vekilim
çok güzel bir şey ama, bizim bir başka korkumuz var. Zeytincilik Yasası’ yla ilgili değişiklik talepleri
var, bu çok sıkıntılı bir durum. Yani şu andaki Zeytincilik Kanunu’ yla biz Bursa’ da ancak belli
alanları koruyabildik, 3 kilometreye kadar kirletici bir sanayi yapılmama durumu. Şimdi, bu
değiştirilerek zannediyorum ki 20 dönümün üzerine çıkarılıyor, 20 dönüme kadar tüm zeytinlikte
istediğinizi yapma şansı, bunun da çok sıkıntılı olacağını ifade etmek istiyorum.
Bir başka konu da havzayla ilgili. Bu konuda çok geç kalındığını ve bu konuyla ilgili bazı
noksanlıkların olduğunu, örneğin Bursa güney Marmara bölgesinde bize verilen destek pamuk ve
buğday. Biz Bursa’ da pamuğu hiç görmedik, ama bizim bu bölge için, Bursa için desteklenecek ürün
deseni pamuk. Yani bunu da sizin bu şekilde bu vesileyle…
BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) – Mısır, pamuk değil.
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Hayır, buğday ve pamuk. Güney Marmara bölgesinde
desteklenecek ürün desteği. Bu bakımdan bunu da sizin görüşlerinize sunmak istedim. Tekrar mısırla
ilgili de sıkıntının had safhada olduğunu da bir kez daha söylemek istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ediyorum.
Son söz Sayın Kılıç’ ın.
Buyurun Sayın Yunus Kılıç.
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YUNUS KILIÇ (Kars) – Sayın Başkan, sayın üyeler; gene Komisyonun gündemiyle alakalı
olmayan, ancak ülkemiz gündemiyle yakından alakalı olduğu için burada ifade etme ihtiyacı duydum.
Şimdi, biliyorsunuz bir kurban dönemi atlattık ve sizin de demin ifade ettiğiniz gibi Kurban
Bayramı’ ndan sonra, özellikle İstanbul ve İzmir’ e giden büyükbaş hayvanlarda büyük bir geriye dönüş
oldu, bu da çiftçilerde şu anda özellikle bu hazırlıkların olmaması, kışın bu hayvanlara tekrar bakma
hazırlıklarının olmamasından dolayı şu anda ciddi bir yem tedariki sıkıntısı, barınak sıkıntısı ortaya
çıkardı.
Tabii, bu niye böyle oldu? Aslında, biliyorsunuz, özellikle muhalefet partileri, ülkemizde
kurban sırasında kesilecek hayvanın azlığı noktasında sürekli söylemlerde bulunuyorlardı daha
önceden ve ülkemizde yeterli hayvan olmadığı iddiasını ısrarla sürdürüyorlardı. Bunun ne gibi bir
çiftçi ve köylü davranışına sebep olacağını, açıkçası kimsenin yeterince düşünmediğini düşünüyorum.
Bu neye sebep oldu biliyor musunuz sayın üyeler? Özellikle kurbandan birkaç ay öncesine
hazırlanmış, kesime götürülmesi beklenen hayvanları üreticiler geciktirdiler. Bu sizin iddia ettiğiniz
sebeplerden dolayı çok yüksek fiyatlara satacağı düşüncesiyle kurbana beklettiler ve kurbanda
Türkiye'de bir taraftan kırmızı et sıkıntısı çekiliyor olmasına rağmen, bakın, bir taraftan da hayvan arzı
fazlası söz konusu oldu. Yani kurbanda sizin bu sonunun nereye gideceği belli olmayan söylemleriniz
ve iddialarınız dolayısıyla, kurbanda 250 bin civarında fazla hayvan, büyükbaş, 1 milyon civarında
küçükbaş hayvan arz fazlası oluştu. Bunları götürdüler ve satamadılar ve bu geriye döneceklerini de
kimse tahmin etmediği için, bunlara herhangi bir yem hazırlıkları da yoktu, şu anda onun şiddetli bir
sıkıntısı çekiliyor, özellikle doğu illerinde.
Biz bu söylemlerin açmış olduğu yaradan dolayı şu anda bölgelerimize çok rahat
gidememekteyiz. Bunu özellikle bilmenizi isteriz. Mecliste özellikle bu Komisyon çok önemli, belli ki
tarım ve hayvancılık konusundaki sohbetleri Mecliste bu Komisyondaki insanlar yapacak büyük
çoğunlukla. Bunları düşünerek daha duyarlı, siyasal mülahazalardan uzak sohbetler yapılmasının
yararlı olacağını düşünüyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kılıç.
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN – Arkadaşlarım, sayın üyeler, yani şimdi gerçekten bu tartışmalara girersek biz bu
maddelerin hiçbirine geçemeyiz, ikili anlaşmalar var, yani…
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Siz Sayın Kılıç’ a bu sözü vererek, belki de siz bu yolu açtınız,
ben ısrarla gündeme sadık kalma hususunda özen gösterdim, ama maalesef son sözlerinde Sayın
Kılıç…
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BAŞKAN – Daha önce basmıştı butona, daha önce butona iki sefer bastı, ben Ramiz Bey, o
önce basmıştı.
YUNUS KILIÇ (Kars) – Ama temenniydi benim sözlerim.
BAŞKAN – Yani kesinlikle bir ayrımcılık yok, bunu bu şekilde kabul edin.
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Dokuz yıllık iktidar, hayvancılıktaki sorunları, geçtiğimiz
günlerde Mecliste yaptığı, Genel Kurulda yaptığı bir konuşmada da Sayın Hocam aynı şekilde ifade
etti. Hayvancılıktaki sorunları muhalefetin söylemlerine bağlıyor. Bu son derece yanlış bir
değerlendirme, buna katılmamız mümkün değil…
BAŞKAN – Şimdi, lütfen, bu tür tartışmalara girmeyelim. Elbette ki…
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Ama bunu söylemeyin. Dokuz yıldır iktidarsınız, muhalefet
böyle bir söylem çıkarttı…
YUNUS KILIÇ (Kars) – Hayır, öyle bir şey demedim.
SADİR DURMAZ (Yozgat) – …ve hayvancılıkta yaşanan sıkıntıların müsebbibi muhalefettir
diyemezsiniz, çünkü uygulamacı sizsiniz.
YUNUS KILIÇ (Kars) – Kayıtlara bakarsınız, öyle bir şey yok…
BAŞKAN – Sayın üyemiz, lütfen karşılıklı konuşmayalım.
Şimdi, bu konularda, hayvancılıkla ilgili konular da geldiği zaman teferruatlı bir şekilde
tartışacağız, Mecliste de konuşacağız, burada da konuşacağız, iktidarın görüşlerine de ihtiyacımız var,
arkadaşımız da gayet güzel, iktidarla birlikte, birlikte yapalım…
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Arkadaşımız Genel Kurulda da hiçbir sorun olmadığını
söyledi, oysa hayvancılık çöktü. Onları yeri geldiği zaman her şeyi rakamlarıyla ortaya koyarız, ama
bakınız, muhalefetin söylemi dediği zaman bu çok yanlış bir değerlendirme, bunu kabul etmemiz
mümkün değil.
YUNUS KILIÇ (Kars) – Konuşmamı izlerseniz hiçbir sorun yok demedim, bu sorun…
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen, evet, ama bu olmayacak arkadaşlar, bu şekilde yani toplantıya
hoşgörülü davrandık diye, ben keserim toplantıyı, ondan sonra konuşturmam, işin gerçeği bu,
maddelere, esas konuya geçmemiz gerekir, ama biz burada hep beraber kaynaşalım, ondan sonra
Türkiye'nin tarımsal sorunlarını tartışalım, herkes görüşünü belirtsin diyoruz, ama bu bireysel
karşılıklı sürtüşmelere girdi, ondan sonra bunun şeyi olmayacak.
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Sayın Başkan, ben ısrarla gündeme sadık kalmaya çalıştım,
onun için de söz almadım, fakat Sayın Vekil böyle bir değerlendirme yapınca…
SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Sayın Başkanım, fazla değil bir dakikalık
bir şey söylemek istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
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SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Şimdi, tabii, yüzde 50 oyla iktidar
oldunuz, özgüveniniz de çok yüksek, ama yaptığınız politikalarda eğer başarısızlığınız varsa, yöntem
olarak hep muhalefete suç bulmaya çalışıyorsunuz. Bu doğru değil, bu haksızlık, bu doğru değil.
Tamam, yüzde 50 oy aldınız, özgüveniniz yüksek ama…
BAŞKAN – Teşekkür ederim arkadaşlar.
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Her başarısızlığı muhalefete yüklemek doğru değil.
BAŞKAN – Sayın Erdoğan, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) - Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri,
değerli bürokratlar; ben de teşekkür ediyorum.
Tabii, komisyonumuzun çok büyük bir görevi var. Burada ülkemizin tarımı, hayvancılığı
noktasında neler yapabilirizi tartışacağız, konuşacağız. Kesinlikle alınmamak lazım, bazen hazırlıklı
olacağız, bazen hazırlıksız olacağız ama memleket meseleleri için neler yapabilirizin endişesi
içerisindeyiz. Bunda bir problem yoktur.
Hayvancılıkta her şeyi muhalefetin üzerine atmak… Kimsenin böyle bir iddiası yoktur.
Hayvancılıkta geldiğimiz nokta neresidir? Bunların gayet farkındayız ama burada Yunus Hocamın
söylediği işin sosyolojik boyutu açısından da insanlarımızı yönlendirebilmenin ne kadar önemli
olduğunu ifade etti.
Asıl olan, piyasayı regüle etme, piyasa düzenleme görevi, bu çok önemli. Fiyatlar anormal,
aşırı derecede yükselirken orada üretimi artıracağım diye gayret etmek yerine o piyasayı nasıl
düzenlersiniz, bununla ilgili aktif olarak gündemde kalmalısınız. Gerek hayvan ithalatı olsun
gerekse… Burada Orhan Bey söyledi, Bursa’ da ithalattan dolayı sıkıntılar var, dahilde işleme rejimi
kapsamından dolayı gelenler ama Adıyaman’ da arpa fiyatları 650 lirayı geçti diye feryat ediyor yemci
arkadaşım “ Alamıyorum.” diyor. Öbürü de üretici de diyor ki: “ Biraz daha yükselsin, biraz daha
fazlaya satayım.” diyor. Bizim temel hedefimiz tüketici ile üretici arasındaki dengeyi muhafaza
edebilmek. Bununla ilgili hem Bakanlık hem komisyonumuz üzerine düşen görevleri tabii ki yerine
getirecek.
Hayvancılıkla ilgili… Hayvancılık mahvoldu, bitti. Şimdi, burada rakamları verip de
rakamları dans ettirip, nereden nereye getirdik; bunların polemiğini yapma niyetinde değiliz ama bir
şeyi sizinle paylaşayım: Sıkıntılarımız var, ama yaptığımız çok güzel işler var. 8,5 milyon ton.
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Bizi konuşturmadınız.
MEHMET ERDOĞAN (Devamla) - Hayır, hayır.
Bakın 8,5 milyon ton…(Karşılıklı laf atmalar)
BAŞKAN – Lütfen dinleyelim. Dinleyelim arkadaşımızı, lütfen…
MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Bir şey demiyorum.
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Bakın, eksiğimiz, hatamız olabilir diyorum.
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Sayın Başkan, böyle bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil.
Bizi konuşturmadınız.
MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Müsaade ederseniz…
8,5 milyon ton süt kapasitemiz var. Ne olmuş? 2011 yılı itibarıyla 13,5 milyon tona… Allah
aşkına, hayvancılık öldü bittiyse bu 5 milyon ton artan süt fazlalığı nereden geliyor? Bunu da
konuşalım. (Karşılıklı konuşmalar)
BAŞKAN – Arkadaşlar, karşılıklı konuşmayalım lütfen. Sayın Hatip konuşsun.
MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Benim demek istediğimi anlamadınız.
Yeter ki, piyasayı regüle etmenin…
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Üretici süt desteğini alamamış.
BAŞKAN – Sadir Bey, lütfen…
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Sizin tavrınızdan kaynaklanıyor Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hayır, benim tavrımda bir yanlışlık yok. Ben tarafsız bir şekilde burayı
yönetmeye çalışıyorum. Lütfen…
MEHMET ERDOĞAN (Devamla) - …düzenlemenin üretimden daha önemli olduğu acil
tedbir paketidir. Bunu yapmak zorundasınız.
SADİR DURMAZ (Yozgat) – Siz gündeme geçiyoruz dediniz. Mehmet Bey…
BAŞKAN – Geçiyorum. Son söz, hayvancılıkla ilgili bir açıklama, kendisi de veteriner
olması nedeniyle.
RAMİS TOPAL (Amasya) – Sadece bir açıklama yapacağım.
BAŞKAN – Arkadaşlar, herkes bir açıklama yaparsa ondan sonra bunun sonunu
getiremeyeceğiz galiba.
RAMİS TOPAL (Amasya) – Hayvancılıkla ilgili çok kısa.
BAŞKAN – Lütfen… Siz üç sefer konuştunuz Sayın Topal.
RAMİS TOPAL (Amasya) – Hayvancılıkla ilgili, çok kısa.
MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Biz, inşallah, tarıma, hayvancılığa daha güzel katkıda
bulunacak bir komisyonuz.
Ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Erdoğan.
Bir cümle… Lütfen…
RAMİS TOPAL (Amasya) – Sevgili Yunus Vekilim, Bakanlığımız şu anda Türkiye’ deki hem
süt hayvanlarının hem besi hayvanlarının sayısını biliyor, küçükbaşlar hariç. Biraz önceki söylediğiniz
şey, çok kurbanlık hayvan vardı, onun için ithal et getirildi, ona ben katılmıyorum.
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YUNUS KILIÇ (Kars) – Rakamlara inanırsanız, katılırsınız.
RAMİS TOPAL (Devamla) – Yani 1 milyon adet küçükbaş, 600 bin de büyükbaş hayvan bu
kurbanda ithal edildi Türkiye’ ye. Kars’ taki…
YUNUS KILIÇ (Kars) – Öyle bir şey yok efendim. Yok öyle bir şey.
BAŞKAN – Sayın Topal, yeni bir tartışma konusu açmayalım lütfen.
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) - Sayın Başkanım, burada yanlış bir şey söylendi, bunu
düzeltmem lazım. Sadece Trakya Bölgesi’ nde, ŞAP hastalığından ari bölgedir, 33 bin hayvan
ithalatımız var, hepsi bu, başka yok.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Sayın üyeler, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçmeden tasarının tümünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna
sunulmak üzere kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Gündemin 3’ üncü sırasında yer alan (1/413) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve
Ekonomik İ şbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair

Kanun

Tasarısı’ nın tümü üzerindeki görüşmeleri açıyorum.
İlk sözü Hükûmete veriyorum.
Buyurun.
GIDA,

TARIM

VE

HAYVANCILIK

BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ

ERDAL

SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, komisyonun değerli üyeleri; 16-17 Mart 2010 tarihinde
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Kamerun’ a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Türkiye
Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükûmeti arasında Kamerun Cumhuriyeti Hükûmetinin talebi
üzerine Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü Devlet Bakanı Sayın Faruk
Nafiz Özak tarafından imzalanmıştır.
Kamerun’ da küçük çaptaki ticari mallar dışında kayda değer boyutta Türk yatırımı
bulunmamakta ve tarımsal ilişkilerimiz yetersizdir. Kamerun, potansiyel bir tarım ülkesi olup,
ilişkilere ivme kazandırılması amaçlarından biridir. Anlaşma, ülkemizin Afrika Açılımı Politikasına
destek olması ve küresel krizden etkilenen tarımsal yatırımcılara yeni fırsat açması bakımından da
faydalı olarak değerlendirilmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Söz talebi olan var mı?
Peki, teşekkür ediyorum.
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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 4’ üncü sırasında yer alan (1/440) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile İ ran İ slam Cumhuriyeti Hükümeti arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası
Amenajmanı Üzerine M utabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı’ nın tümü üzerindeki görüşmeleri açıyorum.
İlk sözü Orman ve Su İşleri temsilcisine veriyorum.
Buyurun Sayın Ceritli.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ DOÇ. DR. İSMAİL CERİTLİ – Sayın
Başkanım, kıymetli üyeler; bu çerçevede İran’ la yapılacak olan sözleşme kapsamında sürdürülebilir
orman yönetimi başta olmak üzere erozyon ve çölleşmeyle mücadele, tohum üreticiliği, fidan
üreticiliği, su havzasında ortak bir yönetim planı oluşturma, özellikle münhasıran Zagros Bölgesinde
Borualan Su Havzası bağlamında böyle bir çalışma yürütülecek.
Yine toprağın korunması yönünde yapılacak olan planlama çalışmaları kapsamında İran’ a
tecrübe aktarımı yapılacaktır. Genel itibarıyla da orman planlaması ve yönetimiyle ilgili çeşitli eğitim
ve seminerler, sempozyumlar düzenlenecek ve karşılıklı uygulamalar yapılacaktır.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ceritli.
Söz talebi olan var mı? Yok.
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 (1/496) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Ormancılık Alanında
Yardım ve İ şbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı’ nın tümü üzerindeki görüşmeleri açıyorum.
İlk sözü, yine Hükûmet adına Sayın Ceritli’ ye veriyorum.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMAİL CERİTLİ – Sayın Başkanım,
yine bizim Kıbrıs’ ta zaten var olan birtakım çalışmalarımız sürmektedir, özellikle Devlet Su İşlerinin
yaklaşık 90 kilometrelik bir hatla Kuzey Kıbrıs’ a su götürme çalışmalarımız yürümektedir.
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Bunun yanında, yine ormancılık alanında envanter oluşturulması, orman yönetimiyle ilgili
birtakım birikimlerimizin, ülke birikimlerimizin Kıbrıs’ a aktarılması ve Kıbrıs ormancılığının
planlamasının yapılması noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ ne katkılarımız, desteklerimiz
olacak. En önemlisi de yangın alanlarıyla mücadele ve yangına müdahale sistemlerinin geliştirilmesi
noktasında Kıbrıs’ a bu çerçevede gerekli destekler sağlanacaktır.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ceritli.
Sayın üyelerimizin söz talebi var mı?
Buyurun Sayın Yılmaz.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Kıbrıs’ la bizim on beş-yirmi yıldır bu tür çalışmalarımız
var yani birçok arkadaşımız oraya yangın söndürmeye de gitti. Ağaçlandırma, şey…
Bu ayrı bir kapsam mı? Ne getirecek bu? Zaten amenajman, silvikültür çalışmaları,
ağaçlandırma çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti ormancıları tarafından, Orman Bakanlığı tarafından
yapılıyor on beş-yirmi yıldır.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ DOÇ. DR. İSMAİL CERİTLİ – Sayın
Başkanım, gelişen süreç içerisinde hem teknolojilerde hem de kullanılan araçlarda ve yöntemlerde
değişiklik olabiliyor. Bir de amenajman dediğimiz husus bitmiş değil yani bizde olduğu gibi orada da
bitmiş değil. Dolayısıyla, bu çerçevede sürenin yani var olan zaten sözleşme bağlamında, yapılan iş
birliği bağlamında sürenin uzatılması ancak bununla birlikte ilave birtakım hususların da bu çerçevede
devreye sokulması planlanmaktadır. Özellikle, bizim ülkemizde uyguladığımız YARDOP Projesi
vardı, yangın alanlarının rehabilitasyonu ve yangına dirençli orman tesisi hususunda. Bu projemizin
münhasıran da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde uygulanması söz konusudur bu çalışma, bu proje
kapsamında.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ceritli.
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 son sırasında yer alan (1/498) esas numaralı Orta Asya ve Kafkaslar
Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ nın tümü üzerindeki görüşmeleri açıyorum.
İlk söz, yine Hükûmet adına Sayın Sumaytaoğlu.
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SUMAYTAOĞLU – Sayın Başkanım, komisyonun değerli üyeleri; anlaşma kapsamında bahsi geçen
komisyonun kurulması için ülkemiz ön ayak olmuştur, öncü olmuştur.
Bakanlığımız ve FAO Orta Asya Bölge Ofisi iş birliğiyle Orta Asya ve Kafkas ülkeleri
arasında su ürünleriyle ilgili mevcut deneyimlerin paylaşımı ve doğal su kaynaklarının sürdürülebilir
kullanımına yönelik ortak bir mekanizma kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. FAO’ nun
koordinatörlüğünde hükûmetlerarası görüşme ve toplantıları yürütme toplantıları düzenlenmiş, bu
çalışmalarla ortaya çıkan taslak anlaşma metni Sayın Bakanımız tarafından FAO’ ya iletilmiş ve
FAO’ nun 137’ nci konsey toplantısında, 1 Ekim 2009 tarihinde kabul edilmiştir.
Ülkemiz dünyada su ürünleri yetiştiriciliği en hızlı gelişen üçüncü ülke konumundadır.
Ülkemizin komisyona üye olmasıyla su ürünleri konusunda sahip olduğu bilgi ve teknoloji birikimini
Orta Asya ve Kafkaslarda bulunan ülkelere aktarmak, onlara bu konuda yardım ve öncülük etmek,
bölgedeki ülkelere su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik ihtiyaç duyulan girdileri (ağ, kafes, yem gibi)
sağlamak ve ülkemiz su ürünleri yetiştiricilik sektörünün bölgede hem yatırım yapmasını sağlamak
hem de ihracatını artırmak, sahip olduğu birikimle bölge ülkelerine danışmanlık hizmeti sağlamak ve
bölge ülkeleri arasında iş birliğini geliştirme imkânı sağlayacaktır.
Bu kapsamda anlaşmayı uygun görüyoruz. Yüce heyetiniz tarafından da uygun görülürse
ülkemiz menfaatlerine uygun olacaktır.
Arz ederim.
Teşekkür ederim Sayın Sumaytaoğlu.
Sayın üyelerimizden 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.
Komisyonumuzun değerli üyeleri, böylece Komisyonumuzun bugünkü gündemindeki işleri
tamamlamış bulunuyoruz.
Yarın toplantımız saat 15.00’ te.
Komisyon toplantımızı kapatırken bütün katılımcılara teşekkür ediyorum ve saygılarımı
sunuyorum.

Kapanma Saati: 15.44
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