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IŞIK KANSU 

Değerli katılımcılar, sempozyumumuzun son programına sıra geldi Şimdi konuş-
macıları sırasıyla davet etmek ist iyorum: Sayın Petek Ataman, Gıda Mühendisler i Odası 
Başkanı Sayın Hasan Küçük, Kimya Mühendisler i Odası Başkanı Sayın Gökhan Gü-
naydın, Ziraat Mühendisler i Odası Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Muğla mil letvekil i 
Sayın Gürol Ergin Demokrat ik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Mil letvekil i 
Hasan Macıt 

Elendim, biz o tu rumumuza yaklaşık bir saat gecikmeyle başlıyoruz Değerli konuş-
macılarla konuştuk, 18:30'da bit irmeye kararlıyız. Her konuşmacımıza yaklaşık 15 da-
kika düşüyor 

Sayın Petek A taman la başlayalım Buyurun efendim 





PETEK ATAMAN 

Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı 

Teşekkür ederim sayın başkan. Bir kez daha hepinize merhaba demek is t iyorum Pa-
nelde aslında daha fazla sayıda part imizin temsilcisi olacaktı, ama katılım sağlayamaya-
caklarını bi ldirdi ler. Ben açıkçası öncelikle bu eksikliği önemsediğ imi ve burada olmaları 
gerektiğine inandığımı ifade etmek ist iyorum Gerek ana muhalefet sayılabilecek MHP 
adına burada bıı kişi olmasını çok arzu ederdim Sayılabilecek dedim, ana muhalefet 
CHP diye hocam uyardı, doğru. Ben sayılabileceğini söylemişt im, çünkü ikinci bir parti 
o lduğu için. 

Bir diğer eksiklik tabu hükümet partisi AKP. Dun bakanlık da toplantımızın açılışına 
ııst düzeyde katılım sağlamamıştı Btıgun partiden de tarım ve gıda polit ikalarını anla-
tacak herhangi bir kışının katılımı yok Bunun gerçekten acı o lduğunu duşünuyorum 
Geıekçe olarak yarınki referandum nedeniyle tum mil letveki l lerinin bir tal imatla il lerinde 
çalışma yapmaları gerektiği, referanduma hayır' çalışması yapmaları gerektiği söylendi 2 2 1 
Burada süre çok kısıtlı, bu referandum hâlâ gerekli miydi, gereksiz mıydı kısmına hiç 
g i rmeyeceğim, ama bizim bıı çal ışmamı/a böylesine ket vurduğu için de gerçekten üz-
günüm. Buıaya gelecek olanın mil letvekil i olması da şart değildi, ama part inin tarım ve 
gıda politikalarını anlatacak bir kişi gelip hem bizleri dinleyebil ir, hem kendilerini ifade 
edebil ir lerdi 

Bir şeyi daha vurgulamak ist iyorum, sürekli söylenen bir şey var Sivil örgüte, sivil 
topluma, sivil top lumun sesine çok önem veri ldiği bu dönem hep vurgulanıyor Bizler 
kamu kurumu nıtelığindeyiz, meslek örgütleriyiz, ama sivil top lumun sesiyiz, binlerce 
mühendis in sesiyiz ve bu binlerce mühendis top lumun birçok kesiminde, kamu kesi-
minde olan var. özel kesimde olan vaı. kendi ışını yapmakta olan var, akademisyen 
olan var. Biz bu kişi lerin sesiyiz Sivil top lumun sesi diye sadece sermayenin sesi ya da 
sadece ış piyasasının sesi yaıısıtılırsa bunun da çok ciddi bir yanlış olacağını düşünü-
yorum Öncelikle bunu vurgulamak istedim. Biz sonuç bi ldirgemizi göndereceğiz. Basın 
açıklamamızı daha once yapmıştık. Buğun dı, burada görüşler imizi değerl i katılımcılarla 
tartışacağız, paylaşacağız. Bir diğer konu. yine bu oturumları üç yıldır yapıyoruz, gele-
nekselleştı Tarım ve gıda polit ikaları adına neler yapılmalıdır9 Geçen seneletde söyle-
diğimiz çok şey var Bunların birçoğu da hâlâ altına imza atılacak, söylenecek sözler. 
Mümkün olduğunca onları tekrarlamamaya çalışacağım, ama bu demek değildir kı artık 
onların söylenmemesi gerekiyor Lütfen, daha dun geldiğinizde ya da bugıın elinizde 
kitapçığımız oldu. içinde yine o panelin çözümlemeleri var. Oradaki sözlerimizin tümü 
geçerl idir, bunu vurgulayayım Değişen çok fazla bir şey olmadı 



Şimdi, tarım ve gıda politikalarına yönelik neler yapalım, neler edelim diye konuşur-
ken en azından bir şekil değişikl iği olsun istedim. Biz ne zaman meslek odaları olarak bir 
şeyi gündeme getirsek. Avrupa Birl iğinde de acaba böyle midir diye bakılıyor, çünkü artık 
ş imdi Avrupa Birl iği sürecindeyiz Avrupa Birl iğinde öyledir olan bir şeyi savunuyorsak 
işimiz biraz daha rahat, yoksa zaten oldukça zor Ben bu nedenle Avrupa Bir l iğinin ilerle-
me raporundaki Türkiye'nin kırsal kalkınmayla ilgili, tarım, gıdayla ilgil i k imi tespit lerini 
sizinle paylaşmak is t iyorum Buradan yola çıkarak zaten neler yapılması gerektiği, zatcıı 
iki gündür de neleı yapılması gerektiği söyleniyor, bir kez daha açıkça ortaya çıkacak 
Tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili müzakereler surecinde bir Fasıl 11 ' imiz var, bir de Fasıl 
12'miz var. Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve devamında Fasıl 13. balıkçılık 
Bizleri en çok i lgi lendiren gıda hakkı boyutuyla da tabu gıda güvenliği de. Kasım 2006'da 
yayınlanan ilerleme (aporunda deniyor kı "Yasal uyum bakımından düzensiz bir i lerleme 
söz konusudur 2006-2010 tarım strateji belgesini uygulamak amacıyla yeni bir tarım 
kanunu kabul edilmiştir 

Kanun ver iml i l iğ in arttırı lması ve gıda tedariki konularına ağırlık vermekte olup, gıda 
güvenliği ve tüketici lere i l işkin konulara daha az önem atfetmektedir." Bu bızı değil Avru-
pa top lu luğunun tespiti, ama doğru bir tespit. İkincisi, "Tarım ve Koyışlerı Bakanlığının 
ıdaıı kapasitesi, sorumlu luğunu taşıdığı-konular dikkate alındığında yetersizdir Tarım ve 
Koyışlerı Bakanlığının idari kapasitesinin güçlendir i lmemiş olması AB taralından lıııanse 
edilen birçok projenin uygulanmasını etkilemektedir " Bu cümle belki öneml i değil, ama 
tespit önemli Tarım Bakanlığının kapasitesinin yetersizliği "Tarım Bakanlığının yeniden 
yapılandırılması gecikmişt ir Sorumlulukların bir imler arasındaki dağılımındaki belirsiz-
lik gibi birimler arasındaki yetki çatışmaları da devam etmektedir." Bu da hepimizin 
tespit ettiği ve i lerleme sağlayamadığımız konular "Çiftçi kayıt sistemi AB tüzüklerine 
aykıııdıı Yani çif tçi kayıt sistemi düzgün işlememektedir. Tarımsal muhasebe veri ağı 
kurulması konusunda ilerleme kaydedilmemişt ir Bunlar seçme cümleler Yine ortak-
ların politikalarıyla ilgili idari yapılar kurulmamıştır Böylece desteklerin ne tarafa verile-
ceği de sıkıntı içerisindedir 

Fasıl 12'ye gelirsek, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığına, gıda, yem ve veteri-
nerlik paketine i l işkin uyum henüz tamamlanmamışt ı r ; yasal düzenlemeler Bu yasal dü-
zenlemedeki değişikl ik, yani 5179 sayılı yasada yapılacak olan değişikl ik hâlâ tamamlan-
madı Geçen sene de tamamlanmamıştı . Bunu konuşmuştuk, onun için bazı şeyleri hep 
aynı cümlelerle konuşmak is temiyorum diyorum, ama bu cümlenin içinde çok önemli 
ifadeler var Bu uyumu tamamladığımızda denetimlerin kamu tarafından yapılması gere-
kiyor. Şimdi tartışmakta o lduğumuz özele yetki devri şu uyum içerisinde konuşulabile-
cek bir konu değil Gıda denetçilerinin uygun meslekten uygun sayıda ist ihdam edilmesi 
gerekiyor ve denetçi lerin hem koşullarının iyi leştir i lmesi, hem de yetki lerinin arttırılması 
gerekiyor; bu cümlenin altında yatanlar. Genel gıda maddeleri polit ikasıyla ilgil i olarak 
uygulamada ilerlemeler sınırlı kalmıştır. Gıda ve yem acil uyarı s isteminde acil durumla-
rın ızlenmesindekı eksiklikler ve merkezi yerel bir imler arasındaki bilgi ağının yetersizliği 
devam etmektedir. 



Yıııe hem yapılanmayla ilgili, hem işleyişle ilgili bir soıuıı Bunlar da aslında bizim 
önümüzdeki dönemleıde yapmamız gerekenlerin ifadelen. Evet, hem acil uyarı sistemini 
gıda ve yemde kurmak zorundayız, hem izlenebilirl iği sağlamak durumundayız, hem de 
o yetkil i olan hangi bir imsi , Tarım ve Köyişleri Bakanlığıysa merkezi ve yerel bir imleri 
arasındaki bilgi ağının sağlanması gerekiyor, kaldı kı diğer kurumlar la da birl ikte Ve-
terinerlik polit ikasına il işkin bir i lerleme sağlanamamıştır Kuş gribi salgın hastalığıyla 
mücadeleye odaklanılmıştır. BSE ve hayvan yan ürünleri alanında bir gelişme kaydedil-
memişt i r . Hayvan hastalıklarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşanmaktadır Salgınlar eksiklikleri 
ortaya koymuştur Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında eşgüdümde eksiklikler görül-
müştür " ve buradan aşı kampanyaları, aşılamadaki eksiklikler, kaçak hayvan girişleri, 
birçok konularda sıkıntılar yine gündemde. 

"Gıda ve yem ürünler inin piyasaya sürülmesine il işkin kurallar hakkında önemli bıı 
i lerleme kayded i lmemiş t i r Gıda tesislerinin büyük bö lümünün AB hijyen şartlarını kar-
şılamak için gel işt i r i lmesi gerekmektedir." Bu AB ilerleme raporu olduğu için böyle, ama 
bunu kendi ulusal tarım ve gıda politikalarımıza çevirdiğimizde, bunu başta da söyledim, 
bunu bir gösterge olsun diye okuyorum Kendi ulusal polit ikalarımıza çevirdiğimizde de 
bı / im tüket ic imizin sağlığı için ve ürünler imizin gerek ıç ve gerek dış pazarlarda piyasa 
bulabi lmesi için mutlaka işletmelerdeki hijyenik şartları düzenleyecek, geliştirecek po-
litikaları o luşturmamız gerekiyor Hijyen ve resini kontrol ler alanındaki müktesebatııı 2 2 3 
uygulanması sınırlıdır. Gıda maddelerinin, paketleme malzemelerinin piyasa konl ıo l leı ı — 
uyumlu deği ldir." Bu aslında şu demektir Bizde bir dönem piyasa kontrol ler i Sağlık 
Bakanlığında, üret im yerinin kontrol ler i Tarım Bakanlığındaydı, ama piyasa kontrolü de 
yapılamıyordu, üret im yerleri de çok yetersiz denetleniyordu Şimdi hepsi birden Tarım 
Bakanlığında, ancak hâlâ piyasa kontrol ler inin yapılabildiğim söylemek mümkün değil 

Hâlâ bizim kontrol ler imizin temeli, gıda denetim sistemimizde de ya gümrük gi ı iş ka-
pısında. ithalat kapısında yapmaya yönelik ya da üretim noktalarında denet im yapmaya 
yönelik. Bunlar tabu kı çok işlevsel kontrol lerdir Zaman zaman bu noktalarda da kontrol 
yapılması çok önemli , ama temelde üretime ve ithalat kapılarına dayalı bir kontrol denet-
leme sistemi, özellikle bizim gibi kayıt dişi l iğin çok olduğu, merdiven altı işletmelerden 
piyasaya çıkan nereden geldıgı belirsiz gıda maddelerinin raflarda yer bulduğu bir ülkede 
eğer piyasadaki denetimi, marketlerdekı denetimi, satış noktalarındaki denetimi etkin biı 
şekilde yapamıyorsak bu denetim gerçekten yerine get ir i lemiyor, çok eksik demekt i r 
Demek kı polit ikalarımıza yon verirken bunu da mutlaka ve mutlaka dikkate alacağız 
Piyasada daha çok denet imin yapılabilmesi ve piyasada yapılan denet imin sonuçlarında 
geriye dönük izlemenin sağlanabilmesi gerekiyor Yanı kayıt dişi l iğin önlenmesi gereki-
yor, izlenebil ir l iğin sağlanması gerekiyor. Maalesef açıp baktığınızda aynı cümleler, daha 
öncede edi lmiş olacak, ama başka bir şeyi de söylemek çok zor. 

Evet. idari kapasiteyle ilgili olarak gene aynı şey söyleniyor. "Tarım Bakanlığı merkezi 
ve yerel düzeyde güçlendir i lmel idir ." Yeniden yapılanmayla ilgili yasa, zannediyorum 
tekrar hareketleııdıri lmeye çalışılıyormuş ve kurumlar arasındaki yetki kargaşası, be-



tediyelerle bakanlık arasındaki yetki kargaşasının çözülmesi gerektiği gene gündemde. 
Bunları okudum, çünkü sonuçta önerdiğimiz, önereceğimiz yine hep aynı şeyler. Biz 
bütün bu sistemi kurmak istiyorsak Avrupa Birliği hedefiyle de değil, kendi tüketicimiz 
açısından, tarım ve gıda sektörünü ayakta tutmak açısından iki gündür ne kadar önemli 
ve hayatı sektörler o lduğu konuşuluyor. Eksiklerimizi doğru tespit etmek, polit ikalarımı-
zı da uzun soluklu oluşturmak zorundayız. Buguıt yetkileri şu bakanlığa verelim, yarın 
oradan alıp buna verel im, ş imdi olmadı belediyeleri güçlendirel im, bu da olmadı galiba 
özele devredel im, hatta gönül lü gıda denetçilerini de mı bulsak, bu şekilde bir arayışla 
gıda sektörünü düzeltmemiz, ayağa kaldırmamız mumkı ın değil. Buna ilaveten birkaç 
bir şey daha söylemek lazım. Yine küresel ısınma ve etkileri dün çokça tartışıldı ve gö-
rülen o kı oldukça geç kalınmış bir nokta, ama artık toprağın, suyun doğru kullanımıyla 
ilgili ulusal polit ikaların bir an evvel gelişt ir i lmesi ve sürekli adımların doğru politikalar 
üzerine atılması gerekiyor. Tabu bu politikaları oluştururken bir kez daha vurgulamak 
lazım: Tuırı kesimlerin görüşleri çok önemli Bizim gibi meslek odalarının görüşleri de 
çok çok önemli . Bir tek pencereden bakarak ya da ıkı iane pencereden bakarak bir alanı 
gözlemek mumkı ın değil, o zaman goıı ı lmeyen noktalar kalacaktır ve oradaki sorunlar, 
çözüm yolları görülemeyecektir diye duşunuyorum. 

Gıda ve tarım politikalarına yönelik olarak söylenecek aslında çok şey vaı Yetkilerin 
2 2 4 h a n 9 ' e ' d e toplandığının belli olması gibi, bu çıkmayan yasanın son halının bıı kez daha 
— görüşe sunularak bir an evvel çıkartılması ve peşinden bir türlü çıkamayan bu nedenle 

bu ülkede ne yaktığımızı bi lemediğimiz bıyoguvenlik yasa tasarısının sonuçlandırı lması 
ve bu ülkenin duruşunun belir lenmesi gibi birçok yapılacak iş var. Şunu da vurgulaya-
yım: Üretici örgütün örgüt lenmesinin yetersizliğinden hep söz ediyoruz izlenebil ir l iğin 
sağlanmasında bunun çok önemli o lduğunu söylüyoruz Üretici örgüt lenmesi hâlâ son 
derece yetersiz, zayıf, belki bir çok noktada yok Oysa bu kadar parçalı ve kııçuk işlet-
melerin olduğu, hatta bu kadar eğit ime muhtaç üreticilerin o lduğu bir ülkede üretici 
bir l ikleri, üretici örgütler i , kooperatif ler, adına ne diyorsak bunların bir an evvel etkin bu 
biç imde işleyişini sağlamak ve bu hijyenik olmayan işletmelere ya da k imi uygulamaları 
bilerek ya da bi lmeyerek yanlış yapan işletmelere bir an evvel eğit im yoluyla konusuna 
gore meslek disipl inleri yoluyla ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum Çok uzun konuş-
mak is temiyorum Şimdi l ik bu kadar kalsın Soru cevaplarla daha çeşıtlenecektır Te-
şekkür ed iyoıum 



HASAN KUÇUK 

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı 

Konuşmamı çok kısıtlı bir süre içerisinde tamamlamak ist iyordum, çünkü tartışma 
olarak zaman ayıralım diye Bundan önceki oturumda meslek odalarının kuruluşu ve 
görevleri tanımlanırken 1954 yılında kurulan TMMOB, KMO ve ZMO'dan hükümet in bek-
lediği sanayileşmeye meslek odalarından bilgi akışı sağlanması yönünde bir konu vardı, 
temel amaç buydu. Oysa gelinen noktaya baktığımızda 1980'lere gel indiğinde Tarım 
Bakanlığının şöyle bir işlevi vardı: Bıı yandan tarım ve tarıma dayalı ürünler in kontrolünü 
yaparken, diğer yandan da kurduğu pilot tesislerle üreticilere yon verme gibi bir işlevi 
vardı Ancak daha sonraki Tarım Bakanlığının kuruluş yasası da değiştir i lerek sadece 
denetlemeyle ilgili bir görev üst lenmiş gibi bir konuma geldi 

Geçmişte denetlemeyle ilgili çok başlılıktan şikâyet edi l iyordu ve bunun tek bu di-
siplin altında olması öngorül ı ıyordu ve bu bağlamda da 5179 sayılı yasa çıktı. Ancak bu 
yasada istenileni veremedik, şöyle ki 5216 sayılı yasayla Buyükşehir belediyeleri, 5393 2 2 5 
sayılı belediyelerin kendilerine verdiği yasalarla 5179'daki ilgili yasalar çelişti Dolayısıy-
la odada hem bir kaos. hem de bir boşluk doğdu Öyle kı belediyelerin denet im yapma 
yetkisi var, ancak laboratuar kurma yetkisi olmadığı için analizlerini bakanlığa götürmek 
zorundalar Bu nedenle de birçok sorunlarla hâlâ karşılaşmaktayız. Bakanlığın tu tumuna 
baktığımızda zaten Gıda Mühendisler i Odası başkanımız açıkladı. Oysa geleceğe dair 
son derece önemli bir görevi var, çunku Türkiye'nin hâlâ büyük bir kesimi tarımla uğ-
raşmakta. 2004 yılındaki verilere gore baktığımızda tarımda çalışan ücretsiz aile işçisinin 
Türkiye'de 3762 iken. örneğin İtalya'da 97, Yunanistan'da 140, Finlandiya'da da 7 oldu-
ğu gerçeğinden hareketle gerçekten Türkiye'nin hâlâ bir tarım ülkesi o lduğu ve tarıma 
dayalı sanayım yapması zorunluluğu ortaya çıkıyor 

Bundan önceki oturumlarda da gıda ve tarımın mult idisıpl iner bir konu olduğu gö-
rüşüldü Bu da yetmiyor, aslında mult id is ipl iner kurumlar arası işbir l iğ inin de yapılması 
gerektiği ortadadır Örneğin belediyelerle işbirl iği yapması zorunlu, Bayındırlık Bakan-
lığıyla işbir l iği yapması zorunlu, Sanayi Bakanlığıyla ya da Çevre Bakanlığıyla işbirl iği 
yapması zorunludur Oturumlarda da vurgulandı; en veriml i tarım alanlarının imara açıl-
masıyla tarım alanındaki gereklil ik, üretim eksikliği gün geçtikçe artmakta. Dolayısıyla 
hükümet in bu konuda daha dikkatli adımlar atmasını bekliyoruz. Diğer sektörlerde oldu-
ğu gibi tarımda da özelleştirme yine diğer sektörlerde olduğu gibi adeta belirl i kişilere 
satılmakta Daha geçen gazetelerde vardı; Tekel'in özelleştirmesinde Tekel'in kasasında 
olan rakama özelleştir i ldiği şeklinde açıklamalar vardı Bu bile tarım ve ülkenin genel 
özelleştirme polit ikası açısındaki yanlışlığın boyutlarını ortaya koymakta. Oysa Bursa'da 



Cargil l 'deki üret im sorumlu luğunun miktarını arttırabilmek için Amerika Birleşik Dev-
letleri Türkiye'ye geldiğinde ilk konuştuğu konu kotayı artt ırması oluyor Dolayısıyla 
şunu vurgulamak is t iyorum ABD'nın kendi ülkesindeki çıkarıyla bizim ülkedeki çıkarları 
arasındaki uyum farklılıkları açısından dikkat çekmek is t iyorum Neden bıı denli kendi 
kendimize zarar veriyoruz, anlaşılır değil Kaldı ki yine cumhur iyet in kuruluş yıllarında 
şeker fabrikalarının özelleştir i lmesi yanında nişasta bazlı üret imin kendi ülkemizdeki fab-
rikalara zarar verdiğini hesap edemeyecek kadar mühendisl ik bi lgisinden yoksun değiliz, 
ama ülkemizdeki bu sonuçları belirleyen siyası tercihlerdir 

Bu nedenle bu o tu rum başlamadan önceki değerli büyüğüm ihsan ağabeyin başlattı-
ğı anayasa gerçekten bu bağlamda önemli. Şu anlamda da önemli, açılış konuşmasında 
da vurguladım Bir bakıma gıda hakkını kapsayan kimi yasal düzenlemeler anayasada 
yer almasına karşın buğun yeni anayasada nasıl bıı düzenleme alacağını ve bu ana-
yasaya bağlı nasıl bir yasalar zincir inin çıkacağını henüz bi lmiyoruz, ama korkuyoruz 
Korkuyoruz, şundan koıkuyoruz; çünkü yine vurgulandığı gibi meslek odaları ya da sivil 
top lum örgütler i , bizim istediğimiz kadar tabana ulaşamıyoruz. Uygulanan neolıberal 
polit ikalar bizi bu konuda da basın ya da ulaşım araçlarını yeterince kullanamıyoruz. Bir 
örnek vermek is t iyorum, hepiniz yaşadınız Bunun sorusu hâlâ zihinlerde çözııluyor ol-
ması lazım. Seçimlerden once Ordu'dan AKP iktidarı kovuldu, buyıik olaylar oldu Hatta 

2 2 6 emniyet müdürü görevinden oldu, ama ne oldu da hangi nedenlerle Ordu'da AKP fındık 
üreticisinin çıkarlarını goz ardı eden AKP hükümeti yüzde 67 dolaylarında oy aldı? Bunu 
sosyoloj ik, ekonomik ve siyasal tahlili yapılmalı Keza çayda da öyle, buğdayda da öyle, 
tütünde de öyle. Dolayısıyla meslek odalarının bir başka temeli daha var, eğer biz burada 
gerçekleri sürdük, kitaplarda kalmaması için farklı örgüt lenmelerle işbir l iği yapıyor ol-
mamız lazım, çünkü daha sonraki siyasal iktidarı belııleyen o guçleı bizim bi l ime dayalı 
öneri ler imizi göz ardı edebılınekteler Dolayısıyla bu konuda da sivil top lum örgütleriyle, 
halka bir şekilde ulaşabil iyor olmamız lazım Bunun da elbette kı siyasi boyutu var Bu 
siyası boyutu da Tiııkıye Cumhuriyet inde bize yakın, bu görüşleri benzeyen halkın çıkar-
ları doğrul tusunda politika üretecek olan siyası parti lerin daha çok bizim öneri lerimize, 
görüşler imize, öngörüler imize değer veriyor olmaları lazım. 

Bulunduğumuz süreç AB sureci AB surecinde gerçekten bir yandan AB süreci var, 
bir yandan küresel ısınmanın getirdiği olumsuzlukları da yaşıyoruz. O zaman Tarım Ba-
kanlığı iki temel konuda strateıisinı belirlemeli, bir, Avrupa Birliğine girersem benim 
tarımımdaki hangi ürünlerde rekabet nasıl yapabi l i r im? İki, bu küresel ısınmada hangi 
bölgemde hangi tarımı hangi araçlarla nasıl üretebi l i r imi çok iyi irdeliyor olması lazım 
Bunun için araştırma da yapılabilir, üniversitelerle işbirl iği yapılabilir, meslek odalarıyla 
işbirl iği yapılabilir, ama bııgun ve bundan önceki dünya gıda guıııi nedeniyle yaptığı-
mız etkinlikte de görüyoruz ki maalesef şu andaki hükümet mühendis ve mimarların 
örgüt ler ini , kendi görüşünün dışında görüş belirten sivil top lum örgüt ler ini yok say-
makta. Türkiye'nin geleceği açısından bu son derece kuşkulu bir durum Başlangıçta 
çok o lumlu, bütün sorunlarına karşın bir iki cümleyle sorumlu yönetici l iğe değinmek 



is t iyorum Sorumlu yönetici l ik gerçekten çok iyi niyetle hazırlanmış, ama eksik hazırlan-
mış bir yönetmel ikt i Biz orada meslek odaları olarak şunu söyledik: Sorumlu yönetici l ik 
patrona sorumlu olduğu kadarıyla da eğer kaınu görevi gibi algılanmazsa ve böyle bıı 
tanımlama, böyle bir yükümlülük olmazsa bu birçok sorunlarla karşı karşıya kalacak 
Dolayısıyla bundan sonra sorumlu yönetici l ik işe yaramıyor, eksiklikleri var diye değil, 
var olan eksiklikleri giderilerek sorumlu yönetici l iğin hem tüketici lerin lehine sağlıklı 
gıda tüketmeler ini , hem diğer yandan da KOBI büyüklüğünde ya da Ar-Ge'sı olmayan 
diğer işletmelerin son derece bilgi bir ikimlerine hizmet edecek diye duşı inuyorum. Bu 
nedenle eksiklikler tamamlanarak sorumlu yönetici l iğe ağırlık veri lmesi gerekil diye dü-
şünüyorum. 

Yine bundan önceki o turumda Reklam Kuruluna il işkin öngörüler vardı. Ben yıllardır 
Büyükşehir belediyesinde gıda kontrol müdür lüğünde de yetkil i olarak görev yaptım. Şu 
andaki Reklam Kuruluna bakınca şöyle bir terse anlaşılma vaı Önce reklam yapılıyor. 
Reklam Kutuluna uygun ya da değil, ondan sonra şikâyet edil iyor, araştırılıyor Eğer 
şikâyet edildikten sonra durduruluyor. Peki, o durdurma sureci içerisinde aldatılanların 
aldatılmışlığı hakkını kim, nasıl ödeyecek? Dolayısıyla bu kurul böyle işlememelı Benim 
şahsi görüşüm, bu kurul meslek odalarının bir araya gelip bıı -komisyon, kurum mu adı 
ne olursa olsun- komisyon olacak, reklamların bu komisyondan yayınlanabilir dendik-
ten soma yayınlanması sorunu daha baştan önleyecektir diye düşünüyorum. Teşekkür 2 2 7 
ederim. — 



Dr. GÖKHAN GÜNAYDIN 
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 

Sayın Başkan, değerli mil letvekil leri, değerli oda başkanları, siyasal partiler ın değerli 
yönetici leri. TMMOB'ye bağlı odaların değerli yönetici leri, meslektaşlarımız, dostlarımız 
ve öğrenci arkadaşlarımız; bu saatte sizlerle beraber bu ortamı paylaşıyor olmaktan duy-
duğum mut lu luğu ilade ederek sözlerime başlamak ist iyorum. Nezaket sözcükleriyle 
bazen zaman kaybedil iyor gibi gelebilir, ancak birbir imize karşı o lumlu duygularımızı da 
ifade etmekte bir duraksama göstermemeliyiz diye düşünüyorum. 

Şimdi gıda hakkını konuşuyoruz. Kabaca bir temel çerçeve yapalım. Çok detaylı ko-
nuşup bu detayların içinde boğulabılırız, ama en temel çerçeve budur: Buğun Türkiye'nin 
nufusu 73 mi lyon arkadaşlar ve 2000' l i yıllardan itibaren bakarsanız bu ülkenin nüfu-
suna her yıl bir mi lyon insan ekleniyor. Projeksiyonlar gösteriyor ki Türkiye'nin nüfusu 
100 milyona kadar yükselecek, 100 milyonda bıı duraklama gösterecek ve ondan sonra 
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düşmeye başlayacak. Şimdi o halde gıda hakkından söz ediyorsak giderek artan Türkiye 
nufusunu doyurabilecek bıı tarımsal üret im yapısından da soz ediyor olmamız lazım 
Bu nedenle tarımsal üret imin gelişen bir ivme ile sürdürülebil ir olması çok önemli . Baş-
ka bir deyişle eğer geçen yılkı tarımsal üret im düzeyinizin aynısını bir kez daha ortaya 
koymuşsanız, bu sizin için bir başarı değil, başarısızlıktır, çünkü artan nııfusa koşut bıı 
şekilde tarımsal üret iminizi de arttırmanız lazım 

Peki, ikinci bir ölçüt, -iktisatçılar buna elektif talep diyorlar- Türkiye'de bütün insan-
larımızı doyurabilecek kadar gıda ürett iğimiz zaman soıun ortadan kalkıyor mu? Kalkmı-
yor, çunku parası olanlar bu gıdaya erişebil iyorlar, parası olmayanlar erişemiyorlar Bu, 
Türkiye için o lduğu kadar dünya için de bir yakıcı sorundur. Dünyada bir taraftan obezite 
sorunları, artan stoklar varken, diğer taraftan 800 mi lyon insan açtır 

Bunun Türkiye görünümler ine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu 
ülkede 800 bin insan, yurttaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır ve yaklaşık 20 mil-
yon yurttaşımız da yoksul luk sınırının altında yaşamaktadır Şimdi bu ıkı veriyi ortuştıır-
düğümüzde sorunun ciddiyeti bir miktar daha varlığını hissett irmeye başlıyor. O halde 
biz sağlıklı ve bol gıda üreteceğiz ve üret im kapasitemiz her yıl artacak. Aynı zamanda 
aracıları ortadan kovduğumuz bir sistem içerisinde bu ürünler üreticiye zamanında ve 
uygun fiyatla ulaşacak, üretici bunu satın alabilecek ve bütün bu sistemden üretici, tüke-
tici ve aradaki ışleyici yarar sağlayacak Gıda hakkından anlaşılması gereken en kabaca 
fotoğraf budur Şimdi izninizle bu fotoğrafa il işkin Türkiye ve dünya görünümler ine ba-
kalım, 2000-2007 karşılaştırmasını yapalım 



Bakın, ben 2002-2007 karşılaştırmasını da yapabil i r im, ama kaba siyasetin esi-
ri o lmamak için bunu 2000-2007 karşılaştırmasıyla yapmak ist iyorum. Şimdi TUlK'ın 
yayınladığı tarımsal üret im rakamlarına bakıyorsunuz. Gördüğümüz manzara nedir; bu 
memlekette 18 mi lyon ton düzeyinde olan şeker pancarı üret imi 12,5 mi lyon ton düze-
yine geri lemiş 200 bin ton olan tütün üretimi 80 bin ton düzeyine geri lemiş. 5,5 mi lyon 
ton olan patates üret imi 4-4,2 mi lyon ton düzeyine geri lemiş Miktarı artan ürün var mı; 
ıkı yıl öncesine kadar mısır miktarını arttırmış, 2,5 mi lyon tonlar düzeyinden 4 mi lyon 
tonlar düzeyine yükselmiş, ama arkasından 3,5 mi lyon tonlar düzeyine doğru bir radikal 
iniş surecine yon vermiş. Geriye ne kalıyor arkadaşlar; yanı açıkça endüstr i bitki lerinde 
ciddi sorun var, nişasta bitki lerinde ciddi sorun var Geriye ne kalıyor; bizim için en 
önemli olan tahıllar kalıyor Niye bizim için çok önemli; çünkü ekilebilir alanlarımızın 
yüzde 75'ı buğday, arpa, çavdar, yulaf ve çeltikle kaplı; serin ve sıcak ikl im tahılları. 
Rakamlara bakıyorsunuz; Türkiye'de buğday üret imi tümüyle yağışa bağlı olarak, bazı yıl 
yağış repmi iyi olursa artar, yağış rej imi kotu olursa düşer Bu sene ne oldu; bu seneki 
rakamları açış konuşmamda bahsetmişt im Sizleri sıkmak is temiyorum, ancak 2006'nın 
Kasım ve Aralık ayında ortaya çıkan ve devam eden kuraklık nedeniyle, 20 Ocak tarihinde 
Ziraat Mühendisler i Odasının yaptığı açıklamayla en az 1,2 mi lyon ton geri dönüşümü 
olanaksız kayıp var ve ortaya çıkan tablo: Buğday üret iminde 3 mi lyon ton kayıp 

Tablo 1: Bitkisel Üretim (bin ton) 

2 ooo 2001 2002 ZOO.I 2004 200S 2oon 2007 

Huhuhat 

SuQc1ay 21 OOO 19 OOO 10 S OO 19 OOO 21 OOO 21 5 OO 20 OL O 17 234 

At pıt g ooo 7 5 OO B 300 B LOO 9 OOO 9 5 OO 9 551 7 306 

Misti 7 300 2 200 2 100 2 BOO 3 OOO 4 200 3 BIL 3 535 

t t a k l a g l l l o r 

Mt nciınok 2BO 460 5 OO •ıBS 4BO 520 5 BO 50B 

Nohut 548 5 35 6 SO aoo 62 O 600 551 505 

Kutu f-OitilIytt 230 22ü 2SO 2SO 25 O 210 196 154 

S a n a y i B l t k ı l v r l 

tŞtrknr f^m icatı ıB B21 12 633 iti 523 12 623 13 517 15 1B1 14 452 12 4 14 

Tutun 200 145 153 1 12 133 135 9B BO 

YaC/tl Tohumlar 

fetmuk (kullu) 2 511 2 345 2 455 2 240 2 55O 2 275 

Ayçıı,:Bğl BOO 6SO BSO BOO 900 975 1118 H54 

Yumru i i l t k l / o r 

P/j/rt/öS 5 370 5 OOO 5 200 5 300 4 BOO 4 OOO 4 366 4 227 

S t j f J ı ı ı ı (Kuru) 2 200 2 ıSO 2 050 1 7SO 2 040 2 070 1 765 1 «59 



Eğer, "Tar ım deni len şey yağışa bağlı koşul larda, doğal koşul lara bağlı olarak yapılan 
bir üre t im tarzıdır, yağışın iyi o lduğu yıl larda iyi o lur, kötü o lduğu yıl larda kötü olur, bu 
da doğald ı r " diye bakarsanız, işte 2006 'dan 2007 'ye olan süreci de doğal olarak karşıla-
manız lazım. Ama meseleye, "Bi r ülke toprak ve su kaynaklarını mühend is l i k projeler iy le 
rasyonel yat ı r ım model ler i altında kul lanmalı, doğaya saygılı, insanına saygılı bir üre t im 
model i gerçek leşt i rmel i " diye bakmaya başlarsanız d u r u m çok karanlık o lmaya başlıyor. 
Sebep ne; bu memleket te 5 m i l yon hektar alana su götüreceksiniz. Su kaynağınız ye-
terli m i? 8 ,5 -9 m i l yon hektar tarımsal alanı sulayabi lmek için yeterl i su kaynağınız var. 
Türk iye 'n in olağan yı l lardaki su varlığı 112 mi lyar m 3 ' tü r . Bu bazen 55 -60 mi lyar m 3 ' e 
düşer, bazen 210 -220 mi lyar m 3 ' e çıkar. Eğer siz iyi yıl larla kötü yılları bir l ikte değer-
lendir ip, o suyu bır ikt i rebi lecek bir mühendis l ik kapasitesini gerçekleşt i rebı l iyorsanız, 
kuraklık sizin için bu kadar yakıcı bir sorun olmayabi l i r . 

Bunu k im yapacak arkadaşlar; bunu bu ülkenin Bayındırlık Bakanlığı, ona bağlı olan 
Devlet Su işleri Genel Müdür lüğü , Tarım ve Koyışlerı Bakanlığı ve eskiden devlet bakan-
lığına bağlı olan Köy Hizmetler i Genel Müdür l üğü yapacaktıı Karşımıza çıkan tablo ne-
dir ; Köy Hizmetler i Genel Müdür l üğü kapatı lmıştır. Oradaki ender toprak ve su uzmanları 
belediyelerde asfalt proje ler inde, il özel idareler inde uzmanlıklarıyla hiç alakalı o lmayan 
yer lerde görev lend i r i lmiş lerd i r , yerine bir KÖYDEŞ projesi konu lmuş tu r . Köy Hizmetler i 
Genel Müdü r l üğü kapatı l ırken çok para harcıyor argümanıy la kapatı lmıştır . Buna karşın 

2 3 0 KÖYDES'e her yıl üst üste 2'şer katr i lyon lira para dağıtı lmıştır , ama bu paranın hiçbir 
— bö lümü tar ımsal su lama yatır ımlarına g i tmemiş t i r . Neye g i tmiş t i r ; oy getirebi lecek ne 

varsa ona g i tmiş t i r . Gerçeği m i söylemek lazım, yoksa pol i t ik mı davranmak lazım; bu-
rada herhalde gerçeği söy lemek lazım, ikt idarda olan part in in mi l letveki l ine yakın olan 
muhtar ın akşam yaptığı telefon üzerine ertesi sabah yolu yapı lmışt ı r ve seç im sürecinde 
de bu hızlandırı lmıştır . Ha şu söylenebi l i r : Bu iş ilk kez bu dönemde mi yapı l ıyor; buna da 
hayır demek lazım. Bu memleket te bu işler maalesef hep öyle o lmuş tu r , ama bu dönem 
kadar uzman kuru luşu kapatmak ve tasfiye etmek suret iy le bü tün kaynakları yalnızca 
seçime özgüleyecek bir başka dönem Türkiye Cumhur iyet i tar ih inde yaşanmamışt ı r 

Ş imd i biz bunları saptamak zorundayız. Demek ki yatır ım yapmadığımız zaman ku-
raklığa bağlı olarak özell ikle küresel ik l im değiş ik l iğ in in tet iklediği yeni süreçte Türkiye'de 
tar ım giderek daha büyük biı doğal sorunlar kıskacına doğru g id iyor . Bunu aşmak için 
ne yapı l ıyor? Bakın, haklarını yemeyel im; Mart ayında Çevre ve Orman Bakanı, Tarım 
ve Köyişlerı Bakanı, Enerj i ve Tabii Kaynaklar Bakanı bir araya gelerek, küresel ik l im 
değiş ik l iğ ine karşı Ulusal Eylem Planı açıkladılar. Plan ne bi l iyor musunuz arkadaşlar; 
"Dişlerinizi f ı rçalarken suyu kapatın, kışın kalor i fer ler inizi 1-2 derece daha az yakın, ara-
cınızı kışın 1 dakika 30 saniye daha az ıs ı t ın . . . " Ş imdi , bakın arkadaşlar; meseleyi Ayşe 
teyzeye, Hasan amcaya devreden bu yaklaşım, so rumlu luk tan kaçan bir yaklaşım olarak 
deşi fre edi lmel id i r , ama daha öneml is i , meselenin özünü kavrayamamak olarak tanım-
lanmamal ı mıdı r? Esas öneml i olan budur . 

Enerj iy i tasarruf etmek kuşkusuz öneml id i r , ama ener j iy i ver iml i ku l lanmak daha 
öneml id i r . Bize bu öner i ler i get i rmek yerine, Türk iye 'n in kışı soğuk geçen bölgeler inde 
inşaat sek tö rünün yalı t ım malzemesin in standardını gel işt i r i rseniz, insanlar kalor i fer ler i -



ııi o çok da uygun olmayan yalıtım süreçlerinde boş yere havayı ısıtacak şekilde yakmak 
zorunda kalmazlar Kimse üşüdüğü halde cebinde parası varsa kalori leri kısamaz ya da 
sız ona öyle öğut lüyorsunuz diye kimse kalori leri kısmaz. Çünkü insanlar üşümemek için 
kaloriferi kullanıyorlar. Ya da siz örneğin bıyoyakıtlara yönelmıyor, fosil yakıtlara yük-
lenıyorken buna il işkin sağlam bir açılım gerçekleşt irmiyorken, Türkiye'nin her tarafını 
otoyollarla donatıyorken, demiryollarına, toplu taşımaya gerekli özem göstermiyorken 
dönüp de vatandaşa. "Arabanızı 30 saniye daha az ısıtın" demek gibi sorumluluk taşıma-
yan bir ış olabil ir mı; kuşkusuz olamaz Bunları bu ölçekte konuşmamız gerek iyor 

Su kaynaklarımız kadar toprak kaynaklarımızı da sağlam kul lanmamız gerekiyor Top-
rak kaynaklarımızı nasıl kullanıyoruz arkadaşlar; size rakam vereyim: Bu ülkede 2 mi lyon 
hektar alan ekilebilir özellik taşıdığı halde iç ticaret hadleri tarım aleyhine döndüğü ıçııı, 
yanı üretici oradan ürett iğinden kazandığı paradan maliyetlerini karşılayamadığı için ter-
kedi lmişt ir Alan ne kadar; 2 mi lyon hektar. 3,5 mi lyon hektar alan nadas-tahıl iki lemesi 
içerisinde her 2 yılda bir boş bırakı lmaktadır Yani bu ülkenin toplam ekilebilir alanlarının 
yaklaşık yüzde 25-30' ı ı boş durumdadıı Buna karşın biz ne yapıyoruz; bir inci sınıf tarım 
topraklarımızı sanayileşme ve kentleşmenin o vahşi süreçlerine kuralsız ve koşulsuz bir 
şekilde açıyoruz. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Aıazi Kullanım Yasası çıkartıyoruz, ama 
geçici 1'nci maddesine diyoruz kı, "Bugune kadar kural tanımadan toprağı işgal etmiş 
olanlar aranızda vaısa m 'ye 5 YTL ödeyin, sızı affedelim " Meclis koridorlarında sesimiz 
çınlıyor, sız bu af mantığıyla giderseniz şu anda o tarım toprağında bir kez daha amaç 2 3 1 
dışı kullanan adamı cesaret lendirmiş o lmuyor musunuz? Nitekim ne oldu; bu yasanın — 
uzeıındeıı 1 yıl geçmeden guya yeni ve temel bıı af maddesi çıkart ıyormuş gibi Türkiye 
Büyük Mil let Mecl is i 'nden Cargill ' i özel olarak affeden yasa çıkarttılar 

Cargill k imdir . Cargıll geçerli hukuk kurallarına rağmen Bursa Valisinin. Büyııkşelıır 
Belediyesinin ve butun demokrat ik kitle örgütler inin, üretici örgüt ler in in muhalefetine 
rağmen kimseyi dinlemeden, birinci sınıf tarım toprağı üzerine fabrikasını kurmuştur 
i l legal fabıikasını açıp, çalıştırmayı becermiştir Bugüne kadar Bursa İdare Mahkemesin-
den ve Danıştay'dan hakkında defalarca kapatılma kararı veri lmiş bir yasadışı fabrikayı, 
Türkiye Buyuk Millet Mec l i s inde çıkarttığınız bir yasa ile legalleştir iyorsunuz. O zaman 
sormak bizim hakkımız değil mi; Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi k imin lehine, k imin 
çıkarına çalışıyor? Biz seçip, biz göndermedik mı. k imin lehine çalışıyor? 

Şimdi toprağınızı korumazsanız, üzerinde üret im yapacak alanlarınızı bırakmazsanız 
tarımın sürdürülebi l i r olmasından söz edemezsiniz Yalova'da, Dalaman da bir inci sınıf 
toprakları, tarım işletmelerini Arap sermayesine tur izm yatırımı yapmak için Bakanlar 
Kurulu kararı çıkarttılar Ceylanpınar'ı istiyorlar. Zaten 14 tanesi 30 yıllığına kiralandı 
Bunların hepsinin nihayette sonucu nedir; siz bu alanları bize verin, çünkü sermaye 
olarak bunları kul lanmak ve buralardan para kazanmak bizim hakkımızdır diye bakıyor-
lar Koylu ne demek, mühendis ne demek, onlar ancak bizim yanımızda çalışabilir Bu 
alanlar bize ait olacak." Peki, biz o çift l ikleri niye kurmuştuk; biz o çift l ikleri bu memle-
kette tohum üretmek için kurmuştuk, damızlık hayvan üretmek için kurmuştuk, çünkü 
diyorduk ki "Bu ülke 13 bin bitki türünün varlığını sürdürdüğü bir gen bankasıdır." Bu 
kadar biyoloj ik çeşitl i l iği zengin olan bir ülkede yerli çeşit lerimizi koruyup gelişt irmek ve 



üreticinin hizmetine sunmak bizim mühendisl ik görevimizdi! diyorduk. Şimdi ne oldu; 
bir tohumculuk yasası çıkarttılar, yerli çeşidinin tanımını koymadılar Bu da yetmedi, 
uluslararası tohum tekellerine sadece tohumun ticareti, üret imi, ithali, ihracı yetkisi 
vermekle kalmadılar, ıç piyasayı denetleme yetkisine bile açık kapı bıraktılar Böyle bir 
hükümet etme anlayışından toprağı koruyan, koyluyu koruyan, üreticiyi, mühendis i ko-
ruyan bir yaklaşım beklemek mümkün mudur? 

Bakın arkadaşlar; Amerika'dan bir gemi dolusu damızlık hayvan yola çıktı 15-20 
güne kadar İzmir l imanına inecek Amerika damızlık hayvan üretiyor da Türkiye damız-
lık hayvan üretemiyor mu? Bu memleketin zooteknıslerı, ziraat mühendisler i , veterıneı 
hekimleri çalışmıyorlar mı? Sebep ne bil iyor musunuz; sız üret im yapılarını kırarsanız, 
girdi üretme sorumlu luğunuzu tümüyle tasfiye ederseniz ve bu işleri çok uluslu şirket-
lere ve onlara taşeronluk etmeyi kendileri için bir görev sayan firmalara devrederseniz 
adamların yapacağı bundan ibaret olur. Başka bir şey yapmazlar ve bütün bu süreç size 
hem hayvansal üretiminizde, hem bitkisel üretiminizde bir çöküş olarak döner Biz bütün 
bunları saptamakla görevliyiz. Biz bunları, üzerimize kim gelirse gelsin bir mühendis 
namusuyla, aydın namusuyla, ama rakamları çarpıtmadan butun gerçeklığıyle ortaya 
koymak zorundayız. Yaptığımız da budur 

İzninizle son bir ıkı sözle bi t i r iyorum Arkadaşlar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 
yeniden bu alanı yönetebilecek gııce kavuşturulması lazım. Tarım Bakanlığı nın eksikli-

2 3 2 ğini saptıyoruz, bu eksiklik orada çalışan mühendisin, teknik elemanın eksikliği değildir, 
mühendisle köylü arasındaki bağı koparan 1984 reorganızasyonunuıı sonucudur. Önce 
mühendisle köylü arasındaki bağ kopartılmıştıı örgütsüz koylu, örgüt lü sermayeyle 
karşı karşıya bırakılmıştır Şimdi ikinci bir uygulama donemi vardır; koylu doğrudan 
gelir desteği ile üret imden kopartı lmış ve üretime yabancılaştırılmıştır Üret im için tar-
laya gidip o zahmetl i işlere yeniden karışmayı yavaş yavaş zül gören bir köylü profi l i ile 
Türkiye karşı karşıyadır Hiçbir şey kendil iğinden o lmuyor . Doğrudan Gelir Desteği sis-
temini 1980'lı yılların ikinci yarısında Meksika'da başlatan sistemin amaçladığı tam da 
budur, çünkü sizin üret im yapınız kırılacak ve onun üzerine Avrupa Bırl iği 'nın ve Amerika 
Birleşik Devletleri nin stokları ile doymaya çalışacağınız bir dışa bağımlı yapı doğacak 

Gıda hakkı sorunu aynı zamanda bir ülkenin bağımsızlık sorunudur. Ekonomiyi ilgi-
lendirdiği kadar siyaseti ve politikayı da çok yakından i lgi lendiren bir sorundur. Dışarıda 
devam eden emperyal izm ve onun içerideki uzantıları vatandaşa gıda hakkı tanımak gibi 
bir du rum içerisinde olamazlar Bu ülkenin üreticisi ve tüketicisi Brezilya'dan başlayan 
topraksızlar hareketinin bütün dünyaya saldığı gıda egemenliği kavramını kendisi için 
temel hedef olarak koymalı ve ben kendi ülkemde başka hiç kimseyi karıştırmadan temiz 
toprak üzerinde, mühendis ve koylu omuz omuza "Bitkisel ve hayvansal üret im gerçek-
leştireceğim ve yalnızca karnımı doyurmakla kalmayacağım, yeterli ve dengeli beslene-
rek kendi sorununu saptayıp, deşifre edip çözümünü ortaya koyabilecek bir nitel kapa-
siteye de sahip bir yurttaş bil inci oluşturacağım" diyecektir. Odalar bu konuda büyük 
sorumlu luk sahibidir. Bu sorumlu luğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz ve hepimizi bu 
ortak çalışmada güçlerimizi birazcık daha bir leştirmeye davet ediyorum 

Çok teşekkür ederim. 



GÜROL ERGİN 

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili 

Sayın Başkan, Demokrat ik Sol Partinin Sayın Milletvekil i , güzide odalarımızın saygı-
değer başkanları. Aksaray Üniversitemizin Sayın Rektör Yardımcısı, önceki donemin Sa-
yın Müsteşarı, çok değerli ziraat mühendisi , kimya mühendis i , veteriner ve gıda mühen-
disi meslektaşlarım ve öğrenci arkadaşlarım, hepinizi içten saygılarımla selamlıyorum 

Değerli arkadaşlarım; doğal olarak ben burada bir siyasal part inin görüşler ini aktara-
cağım ve bu görüşler part inin resmi görüşleridir, kişisel görüşler imin dışındadır. Sevgili 
arkadaşlarım; benden önce konuşan 3 konuşmacıya da teşekkür ediyorum Şu anlamda 
teşekkür ed iyorum Part imin görüşleri bu üç oda temsi lc is inin görüşleriyle yüzde 100'e 
yakın bir ölçüde çakışıyor Bu bizim için son derece mut lu luk verici bir du rumduı diye 
ifade ediyorum 

Şimdi, tabu kı sağlıklı ve yeterli gıda hakkı insanlığın en önde gelen bir inci l hakkıdır. 
En bıııncil insanlık hakkıdır Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu tabii kı sağlık ve 
barınma yanında, ama en onde insanlık hakkı olarak göruyoruz ve çabalarımız hep bu 
hakkı yerine get irmek doğrul tusunda olacaktır Değerli arkadaşlarım; Evet, gıdaya ulaş-
mak diyoruz, ama gıdaya ulaşmak tarımsal üretimle mümkün. Başka herhangi bir olayla 
da buna ulaşamıyoruz. O bakımdan konuşmalarımız daha çok tarım yönünde olacaktır. 
Zaten dikkat ett im Gıda Mühendisler i Odamız başkanı da dâhil konu daha çok tarıma yö-
nelik oldu ve doğrusu da buydu, çünkü gıda tarımsal üret imin sonucu olarak ortaya çı-
kan bir faal iyett i r Değerli arkadaşlarım; bugün Türkiye'de durum nedir? Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak şunu gorııyoruz; Türkiye'de buğun ne yeterli, ne de sağlıklı üret imden 
söz edebilme şansımız var, ama asıl önemli olan bugün Türkiye'de belki Meftune hanım 
bana kızacaktır, ama Avrupa Birl iğinin de içinde bulunduğu dış kaynaklar tarafından 
Türk tarımını çökertme polit ikaları uygulanmaktadır Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
açık ve kesin elbette kı butun uluslararası kuruluşları tanıyoruz, dünyayı tanıyoruz, ama 
Turk tarımının ve Türk ekonomis in in geleceğini kesinlikle Avrupa Birliği dayatmaların-
da, Amerika Birleşik Devletleri yönlendirmelerinde, Amerika Birleşik Devletleri 'nın etkin 
o lduğu kuruluşların baskılarında görmüyoruz Bunların dışındaki polit ikalarla ancak Tür-
kiye tarımının ve Türk insanını gıda hakkının sağlanabileceğini düşünüyoruz Türkiye'yi 
kesinlikle bağlayıcı dış polit ikaların hepsinin dışında tutacağız Bu konuda kesin karar ve 
tavıı içerisindeyiz 

Sevgili arkadaşlarım; bunun için ne yapacağız; biraz önce sayın başkanın da söy-
lediği gibi önce temel altyapıda bir yerlere gelememişiz. Sulayabileceğimiz toprakları 
bu güne kadar sulayamamışız. Sulayamadığınız topraktan ver im alamazsınız Onun ıçııı 



tarımsal altyapı olarak sulamalara çok ağırlık vereceğiz. Şimdi KÖYDEŞ projesinden söz 
edildi İnanılmaz derecede yutturmaca bir projeydi o. Neydi, yine sayın başkan söyledi, o 
proje çerçevesinde güya daha önceki koy hizmetlerinin hizmetleri yerine getiri ldi, hayır. 
0 proje çerçevesinde yalnızca oya donuk köye su, köye yol hizmetleri, ama çoğu da çok 
ciddi olarak parasal yanlış işler yapılarak yerine getiri ldi 0 anlamda bir tek m alanda 
tarla içi hizmet yapılmadı Hiçbir şekilde sulamalar anlamında bir çalışma yapılmadı 
Köyü, köylüyü, tarımı kalkındıracak olan köyün yolu değildir. Koyun yolu bıı üstyapı 
kuruluşu olarak sonradan ortaya çıkacaktı önce koylunun üretmesi gerekiyordu, ama 
bu doğrul tuda bir çalışma yapılmadı Tıpkı kurnaz belediye başkanlarının ciddi olarak 
yapmaları gereken altyapı yatırımları yerine oya dönüştürülebi lecek güzel, göze hoş 
gelen çalışmalar anlamında çalışmalar yapıldı. Sonra bir de ufak belediyeler de buna 
BELDES diye katıldı Bu ülkenin paralarının çoğu çarçur edildi, ama göze hoş gelen ve 
oy alan çalışmalar yapıldığını da biz seçimlerin sonucunda anladık. Onu da gorduk kı 
kendi düşünceleri doğrul tusunda lıaklıymışlar. Maalesef halkımız bu yanlışlara kanabilir 
bir durumdayınış. Kandılar ve oylarını da verdiler. 

Değerli arkadaşlarım; bunun için biz tarımsal altyapıya çok ciddi olarak hizmet ve-
receğiz Part imizin programında da belirttik Bugünkü gibi yılda 40000 hektara değil, 
yılda 400000 hektara su götürecek çalışmaların yapılacağı seferberliğe gereksinimimiz 

2 3 4 var İktidara gelebılseydık böyle başlayacaktık Bunun dışında altyapının yanında ne ya-
pacaktık; bu altyapıyı sağladığımız ortamda çiftçinin üretmesi ancak gelir elde etmesine 
bağlı Bugün Turk tarımı -biraz önce söyledim- özellikle dış kaynaklı baskı ve yönlendir-
melerle tamamen çokertılıı bir vazıyettedir. Hangi yöntemlerle nasıl yapılmaktadır, bir, 
çeşitl i ürünlere kotalar get ir i lmişt ir ; haksız yanlış kotalar 10 yıl önceye kadar dünyanın 
bütün ülkelerine t i ı t ı in satan Türkiye bu ülkeye 2006 yılında 250 mi lyon dolarlık tutun 
almıştır Turk tütünü diye bir kavram vardı, bu bit i r i lmek istenmektedir. Bu çok önemli 
bir konudur, bu bir göstergedir. Şeker pancarında yaşanan olay Biraz once başkan, 
şeker pancarının 11,5-12 mi lyon tonlara düştüğünü söyledi Evet, böyle giderse daha 
da düşecek. Bu. bıı ülkenin ona ihtiyacı o lduğu için yapılan bir işlem değildi. Onun için 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlara kesinlikle karşı çıkıyoruz. Bu ülke üretebildiği 
kadar şeker pancarı üretecek, şekerini dışarıya satacak. Bu ülke tütün üretecek ve yine 
söy lüyorum, tabii üretici çif tçi kavramının yerini muhtaç köylü kavramı alınca, insan-
lar erzak torbaları karşılığında oy vermeye razı olur duruma getiri l ince, buğun benim 
seçim çalışmaları sırasında "Size yeniden tutun ürett ireceğiz" dediğ im tütün köylüsü 
bana donup diyor kı "Hocam, biz artık o işlerle uğraşamayız." Çok acı, ü lkemin geleceği 
açısından getiri len du rum son derece acı, acıklı bir tabloyu ortaya koyuyor değerl i arka-
daşlarım. Bunlar yapılacak, kota konusunu kaldıracağız. 

Ayçiçeğinin fiyatını fazla artıramazsınız, ıııye; çünkü ondan üreti len yağı dışarıya sa-
tamazsınız. ne yapacaksınız; pr imini arttıracaksınız. Pamuk fiyatını fazla art ıramazsınız, 
ne yapacaksınız; pr imin i arttıracaksınız Bunları mutlak suretle yapmak zorunlu luğumuz 
vardır arkadaşlar. Bunları yapacağız. Fiyat ve pr im politikalarını birl ikte uygulayacağız. 



Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bu konuda kesin kararlıyız Çiftçinin desteğini ciddi 
olarak art t ı rma zorunlu luğumuz var Buğun kırsal kalkınma ıçııı bize yılda 75 milyon, 
100 mi lyon, 150 mi lyon C verecekler diye avuç açmış karşılarında duruyoruz Biz asla 
böyle bir yalvar yakar ortamı Türk ulusuna yakıştırmıyoruz. Biz çok çeşitl i kaynaklar-
dan sağlayacağımız gelirle Türk çif tçisinin 2008 bütçesindeki desteğini 11,5 milyar Yeni 
Türk I İrası yapacaktık Bu miktar 2007'de neydi: 5.2 milyardı. Arkadaşlar: 2 katından 
fazlaya çıkaracaktık. Olmadı, bizim için kısmet deği lmiş ve maalesef çi f tç imiz için de kıs-
met deği lmiş Bunun yanında örgüt lenme son derece önemli Örgütlenmeye çok ciddi 
olarak önem veriyoruz ve bıı tek çiftçi dışarıda kalmamak kaydıyla -öyle tüketici birl ikleri 
oykusunu de bir kenara bırakarak soy lüyorum- tamamen kooperat i f leşme anlamında 
örgüt lemeye gidecektik Sayın müsteşar burada: üretici örgüt lenmesi diye bir örgüt ya-
pısı getir i ldi Bugün çiftçiye 1 kuruşluk hayrı yoktur, niye; yasasında şöyle der Üretici 
birl ikleri vergiden muaftır , ama ticaret yapamaz. Böyle bir şey olabil ir mi? O zaman 
vergiden muaf olmasının anlamı yok Biz bütün çiftçi leri kooperatif üyesi yapacaktık ve 
butun kooperatif iş lemlerini de veıgı dışı bırakacaktık Arkadaşlar; çif tçi lerin kooperatif-
lere girmelerini , kendi gönül lü rızalarıyla girmelerini sağlayabilmek için bu tür çalışmalar 
yapacaktık. 

Tiırkıye'de ş imdi iktidarlar ovünüyor, bugunkü iktıdaı da "İşte tarımda ve gıdada 
ihracatımız şu kadar, ithalatımız bu kadar, ihracat ithalattan şu kadar lazla d iyor" Değerli 2 3 5 
arkadaşlarım; sız bu ülkede eğeı yılda 50 bin ton kaçak çayın gir işine göz yumuyorsanız, 
en az 500 bin ton şekerin kaçak girişine göz yumuyorsanız ve miktarını k imsenin tahmin 
edemeyeceği kadar kaçak hayvanın, zaman zaman kaçak etin gir işine göz yumuyorsanız 
ithalatımız şu kadar diyemezsiniz. O kaçak girişlerden otüru yurtdışına çıkan parayla o 
ithalat, ihracatın çok üstüne çıkıyor Tarımınız sürekli geriye gidecek, ama siz "İhracatı-
mız ithalatımızın ustune çıktı" diyeceksiniz Bu mümkün değildir, bu ışın doğasına aykırı 
Tarımda hem bitkisel üret imde, lıenı hayvansal üret imde her alanda geriye gidiş var O 
zaman mümkün mu ithalat ihracatın daha altında kalsın, ihracat bu kadar uste çıksın; 
bu mümkün değildir. Bu bakımdan özellikle dâhilde işleme rejimine son vereceğiz. Genç 
arkadaşlarım onu belki bilmez, bi lmeyebil ir ler. Şimdi, diyel im un gibi, şeker gibi bazı 
ürünler yurt iç ine getir i l iyor, "Bunlar işlenecek, yurtdışına satılacak" deniyor. Böylece 
ucuz şekilde getiri len unla. şekerle yapılan ürünlerle biz ihracatımızı arttıracağız. Hayır, 
o ürünler üreti l iyor, Türkiye'de satılıyor, ama sahte belgelerle yurtdışına g i tmiş gibi gös-
teril ip Hem devlet alacağı vergiden oluyor, hem de bizler sanki Türkiye'nin tarımda, gı-
dada ihracatı artmış gibi kandırılan insanlar durumuna getirılıyoruz. Bu bakımdan kaçak 
konusu son derece önemlidir Biz parti olarak o konuyu da son derece ciddiye alıyoruz 

Eğer iktidara gelseydık şeker yasasını, tütün yasasını mutlak surette değiştirecektik 
arkadaşlar Gençler bilmez, dünkü Koy Hizmetlerinin öncülü olan Toprak Su Genel Mü-
dür lüğü benzeri bir örgüt lenmeyi mutlaka yaşama geçirecektik ve ş imdi bakın, küresel 
ısınmadan, su sorunundan söz ediyoruz Su kanununu ilk iş olarak gündeme getire-
cektik Suyun hem temini , hem doğru kullanımı anlamında bu kanuna Türkiye'nin çok 



ciddi olarak ihtiyacı var. Bir konuyu özellikle vurgulamak ist iyorum: Biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak ta 2005 yılında şunu söyledik: Türk üreticisinin, hele hele Avrupa Birliğiyle 
rekabet edebilmesi için ileride şunu ihtiyacı kesin olarak var; üret imi evet, kaliteli olacak, 
ama çiftçi de dışarıya satabilecek maliyette üret im yapacak. 

Bunu nasıl sağlarız? İki kere iki beş etmiyor. Bir tek yolu var; üret im maliyetlerini 
düşüreceksiniz. Ne yapacaksınız; yabancı nasıl yapıyor baktık. Değerli gençler; Avrupa 
Ülkelerinin hiçbir inde çif tçinin kullandığı mazottan devlet vergi almıyor. Bizde ise ne 
kadar vergi aldığını ben size kesin rakamlarıyla söyleyeyim. Bakın, izmit rafinerisinde 
mazot -eski rakamla söylüyorum- 720 bin lira. Buna devletin koyduğu özel tüket im ver-
gisi 834 bin lira ve devlet kendi koyduğu özel tüket im vergisine bir de 280 bin lira, yüzde 
18 katına değer vergisi koyuyor. Yani 720 bin liralık çi f tç inin eline 2 mi lyon 300 bin 
liraya geçiyor. Biz işte bunun için dedik ki '"iktidara gelirsek kesinlikle mazottan ÖTV ve 
bunun KDV'sini almayacağız." İki, çi f tçinin kullandığı gübre, çi f tçinin kullandığı elektrik, 
çi f tçinin kullandığı tohum, bunların hepsinin yüzde 8'le 18 arasında değişen vergisi var. 
Hepsini yüzde 1'e çekeceğiz Ondan sonra benim çi f tç im dışarıya satamazsa o çiftçi ve 
ihracatçı haksız olacak, ama bugün dışarıya satılamayan bir tarım ürününden ötürü ne 
çi f tç inin kusuru var, ne ihracatçının kusuru var. 

Doğrudan doğruya kusur lu olan dış yönlendiımeler in etkisinde olan hükümetlerdir . 
Bunun için biz bunu söyledik. Birileri, "Mazot 1 YTL olacak" diye olayı sulandırdı. Biri-
leri de "Nasıl yapacaksınız? Mazottan vergi alınmadan olur mu?" Sevgili arkadaşlarım, 
değerli gençler; bugün balıkçılar mazotu vergisiz kullanıyor. Uçak fiyatları indi deniyor, 
değil mi? Özel uçakların fiyatları indi, nasıl indi; uçakçılıkta en büyük girdi benzindir. 
Uçak benzini çok pahalıdır Uçak benzininden bir tek kuruş vergi alınmıyor. Onlardan 
alınmayınca oluyor da Türk çi f tçisinin kullandığı mazottan alınmayınca niye o lmuyor? 
O bakımdan biz buradaki bütün vergileri kaldıracaktık. Bizim olayımız yalnız mazot olayı 
değildi. Bütün girdi leri ele alan bir çalışma yapacaktık. Kaç dakikam var sayın başkan? 

Tabii arkadaşlar bu arada yapacağımız, yapmamız gereken çok şey var, ama şimdi 
sözlerimi tabii uzatırsam sizi de üzerim, başkanımı da üzerim. Şöyle söylemek istiyo-
rum: Mayınlı arazileri hükümet yabancılar dâhil olmak üzere özel sektöre açıyor Ha-
yır, biz mayınlı arazileri, hazineye ait arazilerin tamamını bedelsiz o bölgenin topraksız 
köylüsüne verecektik İktidara gelirsek gene yapacağımız budur. Kim ne derse desin, 
adımızı ne koyarlarsa koysunlar biz buna çok kesin kararlıyız, bunu yapacağız ve 2B 
alanları konusu çok tartışılan bir konu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o konuyu çok 
ciddi olarak inceledik ayırdık. Sonuç olarak çok özet şunu söyleyeyim: Üzerinde bilfi i l 
köylünün bulunduğu, yıllarca ekip biçtiği, kesinlikle orman olmaktan ciddi anlamda çı-
kan o topraklarda o köylüye ya tamamen bedelsiz ya da çok düşük bedelle verecektik, 
yapacağımız budur Bizi bu konuda bugünkü iktidardan ayıran, onların bu toprakları k im 
olursa olsun alıcısına satma isteğidir. Bunun arkasında yatan niyeti de herhalde benim 
akıllı, zeki, çevik Türk mi l let im anlıyordur diye de düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; GAP konusuna çok kısa gireyim. Terör konusu görüşülüyor , 
Başbakan Yardımcısı diyor ki "PKK teröründen ötürü GAP'İ biz istediğimiz kadar ılerlete-



medık Eğer ilerletebılseydık şu kadar şunu yapardık, bu kadar bunu yapardık " Değerli 
kardeşim; sen bu ülkenin varını yoğunu sattın, o paralar nereye gitt iği belli değil Bu ülke 
istese her yıl oraya 2 milyar dolar ayıramaz mıydı? 2002 yılında GAP'ta sulamaya açılan 
alan 211 bin hektar, 2007 sonu GAP'ta sulamaya açılan alan 250 bin hektar. Bu hızla 
gidil irse, bu kafayla gidil irse bıı 1000 yıl daha GAP olayının bekleyeceği anlaşılıyoı Oyle 
yapay gerekçelerle kimse çıkmasın, hir kısım anlamakta zorlandığımız gerekçelerle bu 
hükümet GAP'ı da geriye bırakmıştır. Sonuç; Cumhuriyet Halk Partisinin tarım konusun-
da görüşü gerçekten üreten bir çif tçi yapılanmasını ortaya koymaktır. Muhtaç köylüyü 
tarihin derinl iklerine gommekt ı ı 

Ben vakt imi sanıyorum aştım, onun ıçııı özür di l iyorum. Bütün arkadaşlarımın, genç 
arkadaşlarımın, hepinizin gözlerinden öpuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum 



HASAN MACİT 

DSP Genel Başkan Yardımcısı 

Sayın Başkan, değerli panelist arkadaşlarım, çok değerli katılımcılar ve değerli genç-
ler; hepinizi şahsım ve Demokratik Sol Parti adına saygılarımla selamlıyorum Gençlerin 
gerçekten ilgil i olması beni ayrıca mut lu etti, çunku günümüzde gençlere "Duyarsız" 
diyen veya "Gençler dünya ve ülke sorunlarına çok fazla eği lmedi" diyen kesimlere inat 
veya yanıt olarak binada bulunmanız beni ayrıca mut lu etti Değerli arkadaşlar; söylenen 
söylemler, konular aşağı yukarı aynı oluyor, çunku doğıu bir Bu doğrular etrafında 
düşünceler imizi belki değişik biçimlerde ifade etme olanağını buluyoruz Bu fırsatı da 
verdikleri için tüm üç odamıza da teşekkür ederiz 

Kimya Mühendisler i Odası başkanımız sayın Küçük un biraz önce Tekel'in özelleş-
t ir i lmesiyle ilgili bir cıımle değindiği bıı konuyu ben konuşmama başlamadan kısaca 
açarak esas konuma geçmek ist iyorum, çünkü çok güncel ve daha dün Tekerden bir 

2 3 8 bürokratla yaptığımız görüşmelerde Türkiye'deki özellikle son 5 yıldır AKP döneminde 
yapılan soygunun hangi boyutlara vardığının bir örneğidir , bir göstergesidir diye duşu-
nuyorum Biz Tekel'in içki bö lümünün öze l leş t i rmes iy le ilgili Başbakanlık Devlet De-
netleme Kurulunun raporundan bir soru önergesi verdik ve bu soru önergesi de değişik 
yazılı basında çıkınca beni bu bürokratımız aıadı ve "Ben o soru önergesinin dışında 
size bilgi ve belge sunmak is t iyorum" dediğinde ve bu arkadaşımızdan aldığım bılgıleı 
gerçekten soygunun boyutlarının ne kadar o lduğunu sizin takdirlerinize bırakıyorum 
Değerli arkadaşlar; 2004 yılında Tekel'in içki bo lumu ozelleştui ldiğinde 292 mi lyon do-
lara bu bo lum May içki şirketine satılıyor 17 işletmesiyle beraber 292 mi lyon dolaı May 
içki şirketi elemanları bu bö lümü devralmaya vardıklarında 17 işletmeyi 348 tr i lyon lira 
içki bö lümünün kasasında parayla devralıyorlar. 

Şimdi biz bunu sormuştuk. Sayın Unakıtan'a dedik kı "Bıı kadar parayı bu işletme-
lerle beraber bu fiyata devretmişsiniz", bir yanlışlık olup bu paranın geri tahsil edi lmesi 
gerektiğini sorduk. Edecek misiniz, etmeyecek misiniz ve bugünlerde sigara fabrikaları-
nın da özelleştir i lmesi gündeme geldiği için Tekel'in sigara bö lümünü de mi böyle özel-
leştireceksiniz diye sorduk Onun ötesinde Özelleştirme idaresiyle alıcı f i rma arasında 
bir sözleşme imzalanır, yani o işletmelerin belirli bir süre içerisinde IŞÇI çıkaramayacağı, 
işlevlerini devam ettıreceğıyle ilgili. Bunu da sormuştuk, ama bana orada çalışan biı ar-
kadaşımızın dünkü verdiği bi lgi lerin sadece soygunun bu kadarıyla kalmadığının görme-
mizi sağladı Olay şu; 348 tr i lyon lira paranın ötesinde o gıın o şirkete devredil irken 180 
tr i lyon liralık da stok devredi lmiş Devredildikleri günden ıkı gün once Olıgron ihalesinin 
sonucu olarak 2,5 tr i lyon liralık da öyle bir stok devredi lmiş. Değerli arkadaşlar: Tekel'in 



özelleştirmeden önceki son yıl devlete ödediği OTV 57 tr i lyon lira, May devraldıktan 
sonra ödediği ÖTV 6 tr i lyon lira. Tabu bunun ötesinde devir 2004, May şirketi bu karı 
yeterli görmeyip Amerikalı bir şirketin, yanı özelleştirmeden aldığı işletmelerin yüzde 
90'ını 810 mi lyon dolara hisse olarak satıyor. Evet, arkadaşlar; sayın başkanıma açıkla-
ma fırsatı doğurduğu için teşekkür ederim. Bu, Türkiye'deki soygunun hangi boyutlarda 
o lduğunun bir göstergesidir diye açıklama ihtiyacı duydum. 

Değerli arkadaşlar; canlıların yaşamını sürdürebi lmesi için toprak, su ve havaya ih-
tiyaç var, ama bu yaşantıyı sağlarken, topraktan elde ettikleri gıda ürünleriyle yaşantısı-
nı sürdürürken, ne yazık kı dünya nufusu hızla artarken topraklarımızı çoğaltamıyoruz, 
suyumuzu çoğaltamıyoruz. Onları tam tersi azaltıyoruz ve yok ediyoruz. Bugün değişik 
sanayi tesislerinin kurulması, değişik betonlaşma sonucu topraklarımızı ve sularımızı 
kirletiyoruz ve amaç dışı bir duruma doğru itiyoruz Bu dünyada böyle, Türkiye'de böy-
le, ne yazık kı iyi değerlendiremediğimizin bir göstergesi, ama dünyası da durmuyor , 
devamlı artıyor. Arttığı için de bu nııfusun insanların yaşamını sürdürebi lmesi için de 
gıdaya ihtiyacı var Gıdayı da topraktan üretirken bu toprakların kir lenmesinin ötesinde 
temiz kalması ve ver iml i l iğ inin arttırı lması gerekir Bugün dünyada 6,6 milyar nüfus var 
2030 yılında bunun 9,6 milyar nüfus olacağı tahmin edil iyor. Yanı 3,1 oranında artacak, 
ama topraklarımız acaba 2030 yılında ne kadar kirlenecek, ne kadarı tarım dışı kalacak? 
Şimdiden önlemler imizi almadığımız zaman dünyadaki yaşam ve insanın geleceğinin 2 3 9 
tehlikeye gireceği açıktır. Bunu ortalama olarak sayısal verileriyle şöyle bir irdeleyecek 
olursak gıdanın en temel maddesi buğday üret imidir . Değerli arkadaşlar; tabii bunlar 
değişik verilere gore farklı farklı rakamlar olur, ama ortalama olarak arz etmek istiyo-
rum dünyada 2004 yılında 628 mi lyon ton üret im yapılırken, 2005' te 618 mi lyon ton. 
2006'da 586 mi lyon ton, yani her yıl buğday üret imi düşüyor. Aynı şekilde buğday üreti-
mi Türkiye'de 2005' te 21,5 mi lyon ton iken, 2006'de 19.5 mi lyon, 2007'de 16,4 mi lyon 
ton, yani Türkiye'de de bu oranda buğday üret iminde bıı düşme var Demek kı insanlar 
nufus olarak çoğalırken, insanların yaşantısını devam ett irebi lmesi için gerekli olan en 
temel gıda olan buğday üret imi azalıyor Öyleyse en azından bıı nüfusun artışına paralel 
olarak bu üret imi artt ırmamız gerekıyoı Üretimi arttırmanın yolları da başta toprağımızı, 
suyumuzu ve havamızı kir letmemiz ve duzgun kul lanmamız geıekir 

Değerli arkadaşlar ; aynı şekilde dünyada ve Türkiye'de -tabii bunu dünyada derken 
aynı oranda Türkiye'de de yansıması oluyor- birçok kesim gerçekten yeterli ve yete-
rinden fazla beslenebildiği gibi birçok insanımızda açlıkla mücadele ediyor. Biraz once 
sayın başkanımız söyledi; dünyada 800 mi lyon insan açlık çekiyor. Türkiye'de 900 bin 
insanımız açlık sınırı içerisinde ve özellikle semt pazarlarında pazarların kapandığı sa-
atlerde oradaki pazar artıklarını toplayan insanlarımız, duyarlı olan insanların yüreğim 
acıtıyor. Demek kı Türkiye'de de beslenme adına, gıda üret imi adına ve yahut da gıdanın 
paylaşımı adına sıkıntı o lduğu bir gerçek. İnsanların gıdaya ulaşma noktasında sıkıntıları 
o lduğu gözleniyor Gıda en doğal insanlık hakkı olduğuna göre ve insanlık hakkı olan bu 
gıdayı insanlarına ulaştırabilecek olan güç yürütmedir , hükümett i r ve devlet adına görev 



yaptığı ıçııı devlettir. Devlet de insanının yaşamını sürdürmesi adına bu gıdayı temin et-
menin yollarını bulması gerekir diye düşunüyoruz Elbette kı bu temin etme noktasında 
en önemli olgu tarım ürünleri üret iminde uyguladığı polit ikalardan geçmektedir ve yahut 
da genel poli t ikalardan geçmektedir 

Küresel sermayenin acımasız rekabeti içerisinde Turk çif tçisini diğer gel işmiş ülke 
çıltçılerıyle baş başa bırakırsan ve buyuk oranlarda destekleme alan diğer ülkelerin çift-
çileri daha ucuza girdiler temin ederek ürettikleri ürünlerin de Türkiye'de ithalat yoluyla 
pazaılanmasına olanak sağlarsan, o zaman Türk çi f tçisinin onlarla rekabet edebilme 
şansının olmadığı ve her geçen gun insanların doğduğu ve doyduğu topraklardan ailesi-
ni geçindıımek adına şehirlere goç etmesinden anlaşılıyor. Bugün gerek ithalat yoluyla, 
gerekse sınırlarına hâkim olamayan ülkemizde kaçak girişler sonucu ya bir işyeri kapatıl-
makta. ya bir çi f tç imiz toprağından sökülerek ış bulma umuduyla şehirlerin varoşlarına 
gönderi lmektedir Değerli arkadaşlar; Türkiye, dünya ölçeğinde bakıldığı zaman doğal 
kaynakları bakımından gerçekten zengin ve bu kaynakları ülke insanının yararına akta-
rabilmekte bir sıkıntının yaşandığı bıı ülkedir. Yani biz zenginlik içerisinde yokluk çeken 
ülke insanlarıyız; yeter kı bu kaynakların işleti lmesi, paylaşılması anlamında sosyal dev-
let anlayışı doğrul tusunda bir politika uygulayalım Eğer bu polit ikamızı uygulayabılır-
sek, eğer bu paylaşımı hakça yapabilirsek o zaman ülkemizde sorun kalmayacaktır diye 
düşünüyorum 

Değerli arkadaşlar, bu paylaşım konusunda ve yahut da insanlarımızın beslenme 
konusunda devlete, dolayısıyla -devlet derken burada hükümetler i kastediyorum- hükü-
metlere düşen görev, uyguladığı ekonomi politikalarında ve tarımsal polit ikalarda duıuş 
çok önemlidir Ulusal duruştan yana mıdır, küresel duruştan yana mıdır ve bu duru-
şa göre uyguladığı için de bugunku durumumuz, bugüııku çi f tç imizin ve tüketicimizin 
yaşadığı olgular meydana gelmektedir. Değerli arkadaşlar; birçok yerde siyasiler hep 
eleştiriler. Elbette eleştireceğiz, elbette yapılan yanlışların hesabını sorgulayacağız, ama 
siyasileri seçen, siyasilere meclise taşıyan irade de halk iradesidir Halkın oylarıyla bir 
seçim gerçekleşmektedir Öyleyse bu oylarımızı doğru kullanmamızda kendi çıkarlarımız 
açısından son derece yaraı vardır. Bir diğer olgu, bizi temsil eden sadece siyasiler ola-
rak değil, mesleğimiz adına lıaııgı meslekteysek, sivil top lum örgüt ler imizi destekliyor 
muyuz? Onlarla birl ikte güç birl iği içerisinde olabil iyor muyuz, onları da iyi irdelememiz 
gerekir Şimdi kendi tabanından, kendi üyesinden destek alamayan bir örgütün yukarıda 
mücadele etme şansı zayıf olur ve yahut da siyasete, bızı yönetenlere yaptırımı zayii 
olur. Gerçekten batılı anlamda demokrasinin tam yerleştiği ülkeler bazında gerek tüketici 
örgüt lenmeler i , gerekse üretici örgüt lenmeleri gerçek anlamda sağlanabil irse, gerçek 
anlamda gücüne kavuşabılirse o zaman siyasiler de kendilerine çekidüzen vermek zo-
runda kalırlar Yanı toplumsal baskıyı iyi kurmamız gerekir Toplumsal baskının gücünü, 
dozajını artırmak ve yahut da o gücü güçlü bir şekilde baskı unsuru oluşturabi lmek de 
halkın elindedir diye düşünüyorum. 



Değerli arkadaşlar; bizi yönetenler, siyasiler ve yahut da yürütme hep sendikaların 
ücret talepleri konusunda, çif tçinin destekleme talepleri konusunda hep kaynaklarının 
olmadığını, yeterli ekonomik olanakların olmadığını ileri sürerek bu talepleri hep ötele-
mek, ilerıkı tarihlere atmak gibi bir polit ika uygulanagelmıştır. Buğun de uygulanmak-
tadır, ama bu kaynakları yaratmak da o iktidarın veya yönetenlerin elindedir Eğer o 
kaynakları yaratma becerisi yoksa o zaman eldeki mevcut kaynaklarla hareket ederse, o 
da yeterli olmayacaktır Sayın başbakan, iki yıl önce bir sözünü anımsıyorum, sanki baş-
bakan değil de muhalefet lideri gibi çıktı, televizyon ekranlarında, yazılı ve görsel basında 
şunu söyledi, dedi kı "Akaryakıt kaçakçılığından bu ülkenin 18 milyar dolar vergi kaybı 
v a r " Hatırlayın, i kî yıl öncesinde, onu söylediğinde de 2,5-3 yıllık başbakandı. Tabii sa-
yın başbakanı görsel ve yazılı medya biraz daha fazla desteklediği için, biraz daha onun 
sesini kitlelere yaydığı için ve bu anlamdaki söylemlerinden eleştiri yapan muhalefet in 
sesi daha az çıkarıldığı için ve yahut da daha az kitlelere ulaştırıldığı için bunu söylesek 
de, sorsak da kitlelere çok fazla duyuramadık, duyuramıyoruz Sayın başbakan; siz ikti-
darsızın ve bu ülkenin başbakanısınız Eğer 18 milyar dolar akaryakıt kaçakçılığından bir 
kaynak gö türü lmüş ise, bunun gereğini yapmadığın için istifa etmen gerekir ve buna göz 
yumduğun için ayrıca sız de kaçakçılık suçundan zan altında kalmanız gerekir Değerli 
aıkadaşlar; bu açıklama yapılalı iki yıl önceydi 2 yıldan sonra bugüııku geldiğimiz nokta 
nedir bil iyor musunuz? Çok basit bir örnek: 2,5 mi lyon araç o tarihten bu tarihe trafiğe 
çıkmış. Yanı o tarihteki aracın üstüne 2,5 mi lyon araç sayısal olarak eklenmiş. Peki, 
akaryakıt tüket iminde ne kadar artış var; akaryakıt tüket iminde de 2 mi lyon ton geri leme 
var Yanı o kadar araç fazlalaşmış, ama akaryakıt tüket imi azalmış. Buradan şu çıkıyor 
Kaçakçılık o gun 18 milyar dolar idi, buğun 38 milyar dolar olur 

Değerli arkadaşlar; tabii sorunlar çok fazla olunca sure de yeterli o lmuyor . Biz daha 
okul sütü projesinden söz edecektik, arz fazlası ürünler nasıl halkın tüket imine sunula-
cak, onlardan söz edecektik, çi f tçinin desteklenmeleri üzerinden söz edecektik, özellikle 
sut tüket imi temel bir gıda olarak değerlendiri lerek bugün elmasta, yakutta yüzde 0 KDV 
uygulayan bir ülkede şutun KDV'sının yüzde 8 olmanın son derece yanlış o lduğundan 
söz edecektik, ama sayın başkanım da 'sözünüzün sonuna geldiniz' diye uyarısı var. 
Fırsat olursa onlara da değiniriz 

Çok teşekkür ederim. 



TARTIŞMA 

OTURUM BAŞKANI- Efendim, sayın katılımcılar, son 5 dakika. Bu 5 dakikayı ben 
gençlere ayırmak is t iyorum Sorularına ve konuşmalarına ayırmak ist iyorum. Galiba si-
zin sorunuz var. İlk önce beyefendiye, sonra da beyefendi. Gençlere zaman ayıracağız 

KATILIMCI- Teşekkür ederim Tüm konuşmacılara ve size, hepinize teşekkür ediyo-
rum. 

Ben kendi alanım olan hayvan suretiyle ilgili olarak bir görüş almak is t iyorum Şimdi 
burada saptanan olay, sonuçlanan olay şu gozuküyor, deniyor kı "Türkiye'de bir miktar 
problemi var, maliyet problemi var, sağlıklı gıda problemi var." Şimdi çif tçiye tabii kı de 
destek veri lmeli , bunun sonuna kadar yanındayım. Olması lazım, yalnız çiftçiye destek 
veri ldiği zaman üret im de artacak, bu da tamam, ama hangi üret im artacak? Şimdi ko-
nuşuldu; şeker pancarı miktarı konuşuldu, tütün konuşuldu. Gıda toplantısı bu, önemli 
kısımlarından birini hayvansal ürünler oluşturuyor Şimdi bııgun bir beyaz et üret iminde 

^ ^ markete gir ip, 10 mi lyon lira verip bir tavuk aldığınızda bunun en az 7 mi lyon lirasını 
yurt dışına oduyoruz. 

Buğun hayvansal üret imde en önemli nokta mısır ve soya Soya'ya hiç değini lmedi, 
hiç dokunu lmuyor Mısır bir miktar üretildi, arkasından düşüş, oburu var, ama tııbrıt-
lik problemi var. Diyelim kı bunların üret imini yaptık, hangi üret imi yapacağız? Hıb-
rit üret imi mi yapacağız, GDO'lu üret im mi yapacağız? Bu sefer sağlıklı gıdadan nasıl 
bahsedeceğiz? Bir taraftan nüfus artıyor, dünya nüfusu artıyor, ülke nüfusu artıyor, bıı 
taraftan sağlıkta ısrar edersek aç kalacağız. Bununla ilgili polit ikalar ne olacak? Nasıl bir 
üret im polit ikası Tabii ki köylüye destek veri lmeli, maliyet düşürülmel i , bunda hiçbir 
şüphe yok. Dünyanın yaptığı gibi yapılmalı, ama neyin üret imini yapacağız? Sağlıktan mı 
vazgeçeceğiz, neyi. nerede yapacağız? Ziraat Mühendisler i Odası veya meslek ilgili leri 
bununla ilgili nasıl bir polit ika düşünüyor, yanı Türkiye neyi üretecek? 

Şunu da söyleyeyim: Bugün süt de şu anda yine yüzde 30-40 maliyetini yurt dışına 
odüyoruz ve içerisinde soya kullanımı son derece arttı, mısırsız o lmuyor . Bil iyorsunuz, 
bunlar sağlık yönünden konuşmamıza gerek yok. günlerdir konuşuluyor. Sut ve süt 
ürünler inin hepsi bu piyasada belli Neyi üreteceğiz, öbür tür lü o lduğu zaman ne olu-
yor. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum efendim. Buyurun Sayın Günaydın. 

GÖKHAN GÜNAYDIN- Teşekkür ederim 

Şimdi en temel ve en basit olandan başlayalım Bir ülkenin tarımsal üret imde üre-
t im planlaması gerçekleştir irken oı laya koyduğu hedeflerden sadece bir tanesi üret im 



sorunudur, miktar sorunudur. Onunla beraber kalite sorunu da, hammadde üret imini 
de gözetmek zorundadır Miktar sorununa daha ağırlıklı değindiğiniz için oradan gire-
l im Bir kere en baştan şunu söyleyelim. Türkiye'nin olası bir Avrupa Birliği üyeliğinde 
hayvansal üret im alanında yalnızca koyun etinde bir miktar ve beyaz ette, yani kanatlıda 
rekabet etme şansı var Özellikle büyükbaş hayvanda ve onun tum ürünlerinde, sut dâhil 
olmak üzere verili koşullarda rekabet etme şansı yok. Şimdi bu Avrupa Bırlığı'nın 2004 
yılında yayınladığı Etki Değerlendirme Raporu'nun bir alıntısı. Peki, bunun sebebi ne-
dir diye baktığımızda şunu gorüyoruz: Türkiye'de yalnızca yem sektörünün yıllara gore 
değişmekle beraber ihtiyacı olan soya miktarı en az 1,5 mi lyon ton 1,5 mi lyon tonla 2 
mi lyon ton arasında değişir, hatta 1,3 mi lyon tona düştüğü yıllar vardır 

Peki, Türkiye ne kadar soya üretebil iyor; Türkiye'nin ürett iği soya miktarı gene son 
5-6 yıla bakarsanız hep 100 bin tonun altındadır. 50, 60, 70 bin ton soya üretir Peki, 
ne yapılacak? Türkiye neden soya üretemiyor, yani insanlar soya tohumunu bulamıyor, 
soya üretecek bilgiye mi sahip değil ler? Gözden kaçırılan temel bir nokta var: Türkiye'de 
yalnızca 4 mi lyon hektarlık sulanabil ir alan var ve bu sulanabilir alanlardan herhangi bir 
ürüne eğer siz üret imini artırmak için pr im desteğiyle yüklenirseniz, bu bileşik kaplar 
misali dığeı uıunde radikal bir azalmaya neden oluyor Rakamlara bakarsanız mısır üre-
t imindeki her artış, soya üret imindeki radikal bir düşüşe neden o lmuştur Peki, bunun 
için ne yapacağız? Türkiye'nin mısıra da ihtiyacı var. Bu politikalarla bu yıl en az 500-
600 bin ton mısır ithal etmek zorundayız Bunun politikayla beraber bir altyapı sorunu 
olduğunu da böylece fark etmeye başlıyoruz. Türkiye derhal 4-5 mi lyon hektar ilave 
alanı sulamaya açmalı ve ihtiyacı olan bu ürünleri bu sulanabil ir alan içerisinde üret im 
desenine gore üret imi planlayarak gerçekleştirmelidir 

Şimdi buraya kadar teknik bir şey söyledim. Hemen ilaveten şunu söyleyeyim: Plan 
mı pilav mı diyen 3damın yapabileceği ış değildir bu Planın önemine inanan ve plan-
ladığı şeyi uygun araçlarla başarabilecek araç koyabilecek insanın yapabileceği bir şey-
dir bu Başkanım; çok kısaca izin verirseniz, ikincisini süt için söyleyeyim. Tüıkıye'nın 
Avıııpa ölçeğinde yurttaşlarına sütten kaynaklanan proteini verebi lmesi için üretmesi 
gereken sut miktarı 20 mi lyon tonun çok üzerindedir Türkiye'deki süt istatistiği çok 
şüphe duyulması gereken bir istatistiktir. Biz yılda 11 mi lyon ton civarında süt uretıyo-
ruz. Bunun 2,5-3 mi lyon tonu kayıt içinde ve maalesef süt için son derece önemli olan 
iki standaıt; bakteri sayısı ve somatik hücre sayısı Her ikisi de örneğin Avrupa Bir l iği 'nin 
koyduğu standardın birkaç kat üzerinde O halde ne yapacağız; 1- Süt üret iminizi ikiye 
katlayacaksınız, 2- Ürettiğiniz tüm sütü sağlık koşullarına ve standartlara uygun olarak 
üretecek bir teknik ve fiziki altyapı hazırlayacaksınız Bu altyapı ağır koşullarının iyi-
leşt ir i lmesinden, hayvan sağlığı hizmetlerinden tarımsal yayım danışmanlığa kadar bir 
butunu kapsar. 3- ürett iğiniz üründe soğuk zincirle, aradaki aracıları mumkun olduğu 
kadar s istemden çıkararak kent yoksulunun sağlıklı süte ucuz ulaşabileceği bir sistem 
kurmak gerekir. 

Bu sistem kurulabil ir mı; araçları ortada, politika hedefi ortada, isterseniz yaparsı-
nız İsteniyor mu bu, cevabım açıktır, istenmiyor. Sebebi ne bil iyor musunuz; çünkü 



sistem, özellikle Danone'nun köylüden 400 bin liraya aldığı sutıı tüketiciye 1,5 mi lyon 
liraya satacağı ve bu arada dünyada hiçbir ülkede olmayacak bir rantı cebine koyacağı 
bıı s istemin altyapısını o luşturuyor Bu sisteme müdahale etmek demek Danone'nun 
çıkarına engel olmak demek Danone'na hayır diyebilecek bir l ıükümetsenız yaparsınız. 
Değilseniz, bunların işlediği bu geriye kalan 2,5-3 mi lyon litre sütler, öbür sütleri de 
bu sepete süpürmek için başka bir iş yapmaya çalışırsınız. Söyleyecek çok şey var. Bu 
alanda Rekabet Kurulu kararları falan var Bu ülke hem üretici, lıeın tüketici ayağından 

müth iş soyuluyor. İradeniz varsa yaparsınız Politikalar, hedefler belli Ziraat Mühendis-
leri Odası da butun bunları teker teker alt sektörler itibariyle yapmıştır. Kütüphanemizde 
bunların hepsinin dokümanları vardır. Sağ olun. teşekkür ediyorum 

KATILIMCI- Söylediklerinize aynen katılıyorum, bir hususta şöyle katkıda bulunmak 
is t iyorum Türkiye'nin ulusal bir yem politikası ihtiyacı var Ama şuradan mısır üretirse-
niz bu sefer sağlıktan vazgeçeceksiniz. GDO gene devreye gir iyor. Ondan vazgeçeceksi-
niz. Türkiye'nin arpası, buğdayı; bunu söyledik, yıllarca savunduk Biraz enzim katkısıyla 
maliyetlerin en fazla yüzde 10 artmasıyla Türkiye ayakta kalır. Bu noktalarda çalışmalar 
yapılmasını arzu ediyorum Teşekkür ederim. 

GÖKHAN GÜNAYDIN- Sayın Başkanım, çok küçük bir şey söyleyeceğim. Arkadaş-
lar; bakın, belki birbir imizle olması gereken i letişimi zamanında sağlayamıyoruz. Şöyle 
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söyleyel im Türkiye'ye en son 250 bin ton mısır girdi, ondan evvelki yıl g i rmedi, daha ev-
velki yılların tümünde her yıl 1-1,5 mi lyon ton mısır girdi. Her yıl 1 -1,5 mi lyon ton soya 
girer Bunlar uç tane temel kaynaktan gelir: Amerika, Arjant in ve üret imin iyi o lduğu yıl-
larda balkan ülkeleri Amerika'dan ve Arjant in 'den yüklediğiniz gemiyle sizin limanınıza 
inen mısırın ve soyanın genetiği değişt i r i lmiş soya olduğundan emin olabil irsiniz, bunu 
bu kadar net soy luyorum Peki, karşılığı yok mudur, bunun arpayla, buğdayla ikame 
edilmesi de mümkündür , genetiği değişt i r i lmiş olmayan tohumlar la Türkiye'de mısır 
ve soya üretmek de mümkündür . Yani bunların hepsi yapılabilecek şeyler Teşekkür 
ediyorum 

OTURUM BAŞKANI- Ben teşekkür ediyorum Sayın Hasan Macıt Beyin buna bıı eki 
var Sonra Sayın Ergin in bir eki var. Buyurun. 

HASAN MACİT- Teşekkür ederim Sayın Başkan 

Sayın Başkana katkı koymak üzere biraz önceki sütle ilgili yapılan bir uygulamayı 
anlatmak is t iyorum Değerli arkadaşlar; aslında biz coğrafi koşullar ve insan kaynakları 
bakımından Avrupa'dan geri bir ülke değiliz. Bugün biraz önce söylendi; sut üret imin-
de Avrupa Birl iğinin belir lediği bakteri noktasında, hijyenik koşullar konusunda, sütun 
veriml i l iğ i konusunda belirli bir miktara ini lmesi söz konusu. Buna rakamsal olarak gir-
mek is temiyorum Bu sağlıklı ve hijyenik süt Türkiye'de Burdur il inde şu anda üreti l iyor. 
Örgüt lenmeden geçiyor. Türkiye'de kooperatifçi l ik olgusu olarak en iyi örgüt lü üretici 
süt üreticisi olarak Burdur 'da vardır Yanı kuçuk çif tçimiz 3-5 baş sağmalı olan çiftçi-
mizin sütleıı bir yerde kooperati f in tek sağım hanesinde sağılarak, insan eli değmeden 



soğutma zinciriyle soğutulmakta ve f irmaya satılmaktadır Bunu küçük çiftçi ler de ger-
çekleşt irmiş durumda ve oradaki bakteri sayısı da Avrupa Birl iğinin öngördüğü bakteri 
sayısının yarısıdır. Yeter ki bu olaya bu gözle bakalım ve uygulayalım. Yoksa bugünkü 
iktidarın büyük sermaye sahipleri büyük işletmeler kursun şekliyle 2005' te deli dana 
hastalığı görülen Amerika Birleşik Devletlerinden damızlık sığır ithal edersen, biraz once 
sayın başkanın söylediği gibi bir yıl sonra burada -Allah göstermesin- bir deli dana vaka-
sı olursa Türkiye'deki hayvancılığın köküne kibrit suyunu da dökmüş olursunuz. 

Teşekkür ederim 

OTURUM BAŞKANI- Buyurun Sayın Ergin. 

GÜROL ERGİN- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 

Tabu biz Murat Hocamla uzun yıllardır tanışıyoruz Sevgili Hocam; süt konusunda 
çok şey söylenir Bi l iyorsunuz ben o konuda yıllarımı verdim. Türkiye'de her şeyden 
önce şu süt içme kül türü yerleşmedikten sonra süt de çok fazla ileriye gitmez Türk 
insanı yılda 15 litre süt içiyor, bir Amerikalı 150 litre içiyor, bu çok önemli , ikincisi, 
yem konusunda dedikleriniz tabii ki doğru, ama biraz önce şeker pancarından söz ettik. 
Türkiye ilk defa 2005 yılında hiç görü lmemiş bir olay yaşadı, yurtdışından 500 bin ton 
şeker pancarı küspesi ithal etti Onu herhalde sız bil irsiniz Biz bunları yaşıyoruz, bunları 
aşmak zorundayız. GDO konusuna gelince tohumculuk yasası meclise gelince biz şunu 
söyledik: "Önce bıyogüvenlik yasasını bir çıkarın, gelin ondan sonra bu tohumculuk 2 4 5 
yasasını tartışalım. O çıkmadan yapılan iş yanlış olur." Tabii kı pek çok insanın söyledi- — 
ğı, kabul görmediğ i gibi bizim sözlerimiz de orada kabul görmedi , çünkü karar baştan 
alınmıştı, olay bu kadar basit. 

Teşekkür ederim 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum efendim 

Sayın Müsteşarıma söz vereceğim Sonra bir genç arkadaşım var, sonra beyefendi 
var ve sizden sonra da kesiyorum. Oturumu kapatacağım Buyurun Sayın Müsteşarım. 

HAMİT AYANOĞLU (Tarım Bakanlığı Eski Müsteşarı)- Teşekkür ederim Sayın Baş-
kan rum panelist arkadaşlarımıza, sayın mil letvekil lerimize, oda başkanlarımıza teşek-
kür ediyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım; esasında hep bilinenleri konuşuyoruz, ama mesele bilgi 
kirl i l iği yahut da yetersiz bi lgi lenme. Bu konuda Gökhan başkan "Birbir imiz i yeterince 
bi lg i lendiremiyoruz" diye biraz değindi Öyle bir ülkede yaşıyoruz kı 5 yıldır çif tçi ka-
yıt s istemi yapılıyor Tarım Bakanlığının ilgili müsteşar yardımcısı "Ben Türkiye'de kaç 
tane narenciye üreticisi var b i lmiyorum" diyebil iyor Şimdi bu bilgisizlik. Obür taraf-
tan, yapılan birçok şeye de biz ulaşamıyoruz. Sayın mil letveki l imiz rakamları vermese 
Tekel'deki gel işmeleri belki büyük bir çoğunluğumuz bilmeyecekti. Öbür taraftan, yine 
sayın başkan bahsetti, planlama meselesi. Ben bir adım ileriye g id iyorum, Türkiye'nin 
hiçbir konuda ciddi anlamda -askeri kurumları bunun dışında bırakıyorum- öngörü ve 
öncelik sıralaması yok Maalesef bunu en üst seviyedeki bir bürokrat olarak yaşadık, 
bi ı tun sıkıntı burada 



Sayın Hocam bahsetti, dedi kı "Bıyoguvenlık yasası geçmeden tohumculuk yasa-
sının geçmesi yanlıştır.' ' Kesinlikle yanlış Bugün hiçbir transgenık urunun Türkiye'ye 
gir işini hiçbir şekilde yasaklayamazsıııız, boşlukta. Bir genelgeyle zamanında çıkarılmış. 
Tarım Bakanlığının genelgesiyle "Şu şartlarda getirebil irsiniz" diye bir yaptırım var Bu-
nun da hukuki anlamda arkası yoktur, ama bütün bunların arkasında yatan gerçek: Bizim 
öncelik sıralamamız yok, öngörümüz yok diinya nereye gidiyor bunun farkında değiliz, 
yeteri kadar bilgi sahibi değiliz. İlk defa TÜBİTAK 2001 yılında bir vizyon 2003 öngörü 
ve öncelikler projesi başlattı Maalesef mevcut iktidar onu da gelir gelmez rala kaldırdı 
Şimdi bizim tartışmamız, bizim üzerinde durmamız gereken noktalar esasında bunlar 
olmalı Tarım bi l inmeyen bir konu değil, problemleri de bi l inmeyen konular değil. Farklı 
parti lerdeniz, Gürol hocamın söylediklerinin hepsinin altına imza atıyorum. İktidar olsak 
biz de aynı şeyleri yaparız. 

Eminim, eğer buğun AKP iktidardan muhalefete düşsün, aynı şeyleri gelir burada 
söyler. Böyle bir aymazlığımız, böyle bir çelişki dünyamız da var Yanı biz öngörüler imizi 
yapıp, önceliklerimizi belirleyip, bıı sıralama yapıp, bunun da istikrarla, inatla üzerine 
gidecek polit ikaları üretemiyoruz Sonuç budur Onun için kıymetli genç arkadaşlarıma 
özellikle seslenmek ist iyorum: Plansız, programsız, öncelik belirlemesiz yapılacak her 
şey amaca yeteri kadar ulaşamayabılır. Onun için kendinizi, öngörüler inizi kurarak, ön-
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birçok mil letvekil i arkadaşımız, siyasetçimiz gibi omur harcarsınız. 

Hepinize teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür Petek Hanıma, davet ettiği için Ben 
Tarım Bakanlığının eski müsteşarıyım, ama inanın ayrılalı 4,5 yıl oldu. Tarım Bakanlı-
ğından bir davet almış deği l im Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Hiçbir konuda bir davet al-
ınış deği l im Onun için dert buyuk, ama karamsarlığa da kendimizi i teklemeyelim Onun 
için ben tekrar uç odamıza da çok teşekkür ediyorum. Gösterdikleri i lgiden ve konuları 
sunuş biç iminden dolayı katılanlara da özellikle teşekkür ediyorum, çünkü bu ülkede 
lıeıkesi zamanını ayırıp gelmiyor, bir başka dertte budur 

iyi günler d i l iyorum efendim 

OTURUM BAŞKANI- Sayın Müsteşara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz 

Buyurun. 

KATILIMCI- Sayın Başkan; çok teşekkür ederim Özellikle Meftune hanımdan sonraki 
jestiniz için Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım, oturarak anlatabilir m iy im? Teşekkür-
ler. Şimdi ben i lkönce gıda hakkı sempozyumu konusu olan konuda konuşmak istiyo-
rum ABD on binlerce ki lometre uzakta Ortadoğu'da iki üç ülkeyi işgal ettiği, ingi l tere'nin 
Afrika'da halen sömürgeci l ik yaptığı, Fransa ve ispanya gibi Avrupa devletlerinin toprak-
larından on binlerce ki lometre ötede adacıklarının bulunduğu bir dünyada, yanı sömür-
gecilerin ış başında olduğu bir dünyada global bir hakkı sağlamamızın m ü m k ü n olma-
dığını duşunuyorum. Zenginden alıp fakire verme ütopyasını gerçekleştiremeyeceğimizi 
düşünüyorum. Bunu Türkiye bazında düşündüğümüz zaman mısır ve tütün kotası olan 



böyle harikulade bir sempozyuma Tarım Bakanı katılmayan bir hükümet in işbaşında 
olduğu bir ülkede gıda hakkını sağlayamayacağımızı duşunuyorum. KÖYDEŞ projesin-
den bahsettik, KÖYDEŞ projesi sonucu halk kandırıldı dedik, oy attı dedik. Tekrar eskiye 
donup, Köy Enstitüsüne mı dönmemiz lazım, halkımızı bi l inçlendirmemiz mı lazım, o 
da temsilci ler i olarak il il, köy köy dolaşıp köylümüzü bi l inçlendirmemiz mi gerekiyor 
acaba9 Bu bir inci söy lememem gereken şeydi 

İkincisi, bir önceki o turumda gıda konusunda meslekleri tartıştık Bence biraz Poll-
yannacılık oynadık, çunku ben de kabul ediyorum. Bu meslekler arasında bir eşgüdüm 
olmalı, fakat spesif ik leşmemiz gereken konular da var. Eğer spesifıkleşmezsek ist ihdam 
keşmekeşi ortaya çıkıyor ki Fatih beyin slaydında komik rakamları, gıda mühendisler in in 
rolünü gördük. Bir diğer konu ise mesela buna örnek olarak kimya mühendisler in i vere-
bi l i r im Kimya mühendisler i , kusura bakmayın, fakat gıdanın kimyasını, biyokimyasını, 
tekrıolo|isını bi lmeden siz nasıl gıda üret iyorsunuz? Ben bunu açıkçası çok merak edi-
yo rum O zaman biz de gidel im, boya fabrikasında çalışalım, bence aynı şey Son olarak 
da DSP mil letveki l ine bir konuyu hatırlatmak ist iyorum: Sizin zamanınızda sut ve sütün 
KDV'si yüzde 18'dı. dipnot olarak AKP karşıtı o lduğumu belirtmek is t iyorum 

Teşekkuı ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim değerli arkadaşım. 

Sanırım sorunun uç bo lumu Sayın Ataman'ı, Sayın Küçük'ü ve Sayın Macit ' i i lgilen-
dir iyor Üçüne de söz ver iyorum. Buyurun Sayın Ataman. 

PETEK ATAMAN- Teşekkuı ediyorum 

Evet. bence eği t im için Koy Enstitüleri olabilir ya da başka kurumlar olabil ir. Tabii 
kı hep vurguladığımız bir şey Bizim köylüyü, çiftçiyi, tüketiciyi, küçük gıda üreticisini, 
orta boyut lusunu, hepsini eğitmek görevimiz, hem devletin görevi, hem bizlerin, oda-
ların görevi Bunu yaparken belli kurumlar oluşturabil irsiniz, kuruluşlara, toplantılara 
gidersiniz, seminerler verirsiniz, yayınlar yaparsınız, basın yayını kul lanmaya çalışırsı-
nız. birçok boyutu var, ama mutlaka gerçekten eğit im şart. Öncelikle onu söyleyeyim. 
İkincisi konuların spesif ikleşmesı gerektiğim söyledin, aslında belki o o turumda da sure 
yeterli o lsaydı . . . Genelde butun meslek dalları gıdayla ilgili kesişen noktalarını anlattı, 
ama çift l ikten sofraya gıda güvenliği anlayışı içinde çift l ikte de neler yapacaklarını ya da 
işletmede daha ayrıntılı neler yapacaklarını anlatabil ir lerdi 

Ben bir gıda mühendis i olarak ve Gıda Mühendisler i Odası başkanı olarak spesifik-
leşeıı noktaların bir inci l üret imde çok daha net ayrıldığını duşünuyorum, ama işletmede 
hijyen anlamında kimya mühendisler in in eğit iminde bir eksiklik vardır, ama teknoloj i , 
mühendisl ik, hepimizin kullandığı ortak bilgilerdir. Biz şu disipl in tümüyle gıda sektö-
ründen ya da gıda üret iminden çıkar, onun yerine şu disipl in olur diyemeyiz, gerçekten 
bu çok zor bir seçim olur. Yine ziraat mühendisler inin içinde gıda teknoloj isi eğit imi 
alarak gelen bir grup var kı bunlar da hem bu işin teknoloj isini, hem hijyenini bil ip mü-
hendisl ik eği t imi anlamında daha zayıftırlar. Zaten onun için en sonunda gıda mıihen-



dişl iğine ulaşılmıştır, ama işletmenin ihtiyaçlarına göre, üret im yerinin ihtiyaçlarına göre 
hepsi de ist ihdam edip görev yapacaklardır tabii. Gıda mühendisler i aldıkları eğit im çer-
çevesinde zaten belirgin bir şekilde bu sektörde rol alıyor Çalıştıkça, aldığımız eğit imin 
farkını gösterdikçe bu çok daha belirgin hale gelecektir. Yanıt lamadığım bir soru kaldı 
mı, b i lmiyorum. 

HASAN KÜÇÜK- Teşekkül ediyorum. 

Genç arkadaşıma şöyle yanıt verebi l i r im: Birincisi, çok bir cümleyle cevap veıırıek 
gerekiyorsa gıda mühendis l iğ i kurulduğunda öğret im görevl i lerinin kimya mühendis i ol-
duğunu hatırlatmak ist iyorum. İkincisi, spesifik anlarda mühendisl ik ler kendilerini daha 
sonra gelişt ir ip bi l im ve teknoloj iyle birl ikte donanımını yükselt ip uzman olabil ir ler Bun-
dan hiçbir engel yok, bunun böyle bi l inmesi lazım, ama genç arkadaşım dedi düşünen 
başka mühendisler ya da daha açık bir iladeyle maalesef bakanlıkta bile arkadaşım gibi 
düşünen mühendisler o lduğunu bil iyoruz Önümüzdeki hafta 25-26'sında Ziraat Mü-
hendisleri Odasıyla birl ikte yapacağımız Tarım İlaçları Kongre ve Sergisi var. Geçtiğimiz 
ayın 11 inde Tarım ilaçlarının satış yerleriyle ilgili yetki lendirme bağlantılı bir yönetmelik 
çıktı Yönetmelikte sadece Ziraat Mühendisler i Odası var. Şimdi düşünebi l iyor musunuz; 
üret imde kimya mühendisler i olacağı bir ürünün satışında yetkisinin olmayacağı. Bu 
anlayış sadece genç arkadaşıma has değil, maalesef kendi içimizde oda görüşünün dı-

2 4 8 şında bireysel olarak mesleki anlamda meslek çıkarlarını ön planda tutan arkadaşlarımız 
da yok değil Bunu bu şekilde kabul etmek lazım, ama üç oda kesinlikle bu meslekler 
arası mult idısıplıner bir konu olduğunu ve yerine göre spesifik olarak da kendi uzmanlık 
alanlarını kendilerinin geliştirebileceğine inanıyoruz Dolayısıyla yönetmel iğ i çıkaran ku-
rum Kimya Mühendisler i odasının veya kimya mühendisler inin haklarını gasp etmiş bıı 
durumda ve ister istemez yasal süreç de başlatacağımızı da buradan bildir iyor olması 
lazım, ama gonul isterdi kı söyleşimin başında da söyledim, kurumlar multıdisıpl iner 
bir konu, ama aynı zamanda bakanlık da aslında mult idisipl ıner ve bakanlığın içinde de 
bunu böyle gören uzmanların etkili olması gerekiyor diye düşünüyorum 

Teşekkür ederim. 

GÖKHAN GÜNAYDIN- Arkadaşlar; bakın. Petek ve Hasan başkanın sözlerine aynen 
katıldığımı söylemek is t iyorum Şu meslek daha uzmandır, bu meslek daha geneldir 
gibi tartışmalar yaparak hiç kimse hiçbir yere varamaz Her üç odaya da bu alanda o 
kadar büyük baskı geliyor kı Şimdi bana e-maıl atıyorlar, diyorlar kı "Bütün gıda İşını 
Gıda Mühendisler i Odası'na bıraktın Bizim bütün haklarımızı gıdacılar y i y o r " Aynı ma-
ilin Petek'e gediğini ben bi l iyorum. "Ziraat Mühendisler i Odasıyla işbirl iği yapıyorsun 
Bütün haklarımızı ziraatçılar yiyor, biz ış bulamıyoruz." Eminim kimya başkanına da aynı 
şeyi söylüyorlar. Arkadaşlar; biz burada bütün bunların üzerine çıkabilir de, "Arkadaşlar; 
rekabet yerine dayanışma Mesleklerin arasındaki bu itiş kakışa son verip bi l imsel bir 
sınıf landırmayla k imin nerede çalışacağını eğer biz ortaya koyamazsak kim koyabil ir" 
diyemezsek bu işleri hiç k imse çözemez. Onun için lütfen, özellikle genç arkadaşlarım; 
diğer meslek gruplarınızı birbir ine rakip olarak görmeyin O sınıf landırmada gördüğünüz 



yanlış varsa, yani "Burada ziraat mühendis in in çalışmaması lazım" diyorsanız veya "Bu-
rada gıda mühendis in in çalışmaması lazım" diyen varsa bunu odalarını ziyaret ederek 
konuşsunlar, ama bilin kı o yönetmelik ekini de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yayınlıyor 
Biz de gidip Tarım Bakanlığı üzerine aynı baskıyı yaparak "Şunu koyman lazım, bunu 
çıkartman lazım" demeye gayret ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız, özellikle genç mes-
lektaşlarımız kendi odalarını işbirl iği ve dayanışma için teşvik etsinler. Bunu özellikle 
sizden talep ed iyorum Teşekkür ederim. 

GÜROL ERGİN- Şimdi ben genç arkadaşıma somut ıkı şey söyleyeyim: Birincisi, 
butun dünyada gıda mühendis l iğ i bundan yaklaşık 50 yıl önce gündeme geldi Bütün 
dünyada öyle bir şey yoktu ve bu işi dünyanın her yerinde ziraat mühendisler i yapardı 
Sana göre yanlış olabil ir, ama r yleydi İki. ben ziraat mühendis i olarak Hacettepe Gıda 
Mühendis l iğ i Bölümüne başkan o lduğum zaman bir ziraat fakültesi gıda teknoloj isi bo-
lumu öğret im üyesi, bu konuda beıi' eleştiren, sanki mesleği satmışım gibi bir davranış-
ta bulunan açıklamalar yaptı ve sonr;. o arkadaş da kendi fakültesinde gıda mühendis l iğ i 
bo lum başkanı oldu. O da ziraat mühendisiydi Bunlar olacaktır. Lütfen, siz bir şey yap-
maya bakın, siz bir şey üretmeye bakın Ne olacak karşınızdaki insanı mesleğinin veya 
sızın mesleğinizin şu bu olması, bunlar çok önemli şeyler değil. Şu ülkede herkes kendi 
bilgisiyle, görgüsııyle bıı şey yapsın. Ben Hacettepe Gıda Mühendisl iğ i Bö lümünün baş-
kanı ve aynı zamanda öğret im üyesiyken de 8 yıldır Ziraat Mühendisler i Odasında genel 2 4 9 
başkanlık yaptım Bu işler olur, tamam mı? Bir şeyler yapmaya bakın Siz ona bakın — 
Teşekkür ederim. 

PETEK ATAMAN- Pardon, iki cümle bir şey söyleyeceğim Aslında çok genel ifa-
delerle hep konuşuyoruz. Gökhan başkan da dedi ya "Ziraat mühendis ler i bizim ala-
nımıza g i r i y o r " Şimdi gıda teknoloğu ve süt teknoloğu arkadaşlarımızın unvanı ziraat 
mühendis i ve eğit imler i zaten gıda üzerine. Eğer biz bu ayırımı koymaz ve onlarla birl ikte 
aynı sektörde çalışmazsak meslek taassubunu biz yapmış oluruz, ama şu var. bunu 
zaman zaman hep konuşuyoruz Bu sorumlu yönetici belgelerinin hazırlanmasında da 
Ziraat Mühendis ler i Odası da buna dikkat etmeye çalışıyor. Gıda dalında eği t im görme-
miş ziraat mühendis i arkadaşlarım o gıda işletmelerinde görev alma yetkisi zaten yok. 
Belgelendirirken de ona dikkat ediyorlar Onun için böyle genel kavramlar değil, daha 
ayrıntılarda baktığımızda aslında gerçekten birlikte bir şeyler üreterek yürümemiz lazım 
Öyle inanıyorum Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum efendim. Evet, buyurun. 

REMZİYE ERYILMAZ- Arkadaşlar; hepinize merhaba. Hep iş ış diye konu ediliyor 
Gerçekten ış yaptığımı anlatmak ist iyorum. Bu konuda hep beraber kucaklaşıp ortaya bir 
şeyler çıkaralım ist iyorum. Bu ülkeye sahip çıkalım ist iyorum. Bu anlamda kaliteli gıda 
hakkı çok öneml i bir konudur. Gıda hakkının kaliteli olması için yaşamsal hakkımızla 
doğrudan ilgili. Yaşamsal hakkımız da doğallıkla ilgili. Ben böyle bağlamak ist iyorum. 
Doğallık da ilgili o lmayla doğrudan ilgil idir Eğer doğal davranır, doğal düşünürsek, ya-
şamımızı doğal bir şekilde yönlendirırsek hiçbir zaman yanlış yapmayız, ama gerçek bir 



doğallık 0 zaman iş de yaparız, konuşuruz da, yazı da yazarız. Toplumlarımız yazmakla, 
konuşmakla, bir iş yapmakla bir yere gelecektir. Hatta bizim top lum demiyorum, dünya 
gidiyor. Bunun için hakikaten iş yapmanın yanındayım. İş yapmanın içinde şu politika-
lardan enerji polit ikası, kıyı yağmacılığı, eğit im, yerli ürünler, bunların hepsi bende ciddi 
heyecan yaratmış ve hepsine atlamışımdır Yeniden mesleğe dönerek çok güzel projeler 
yapınışımdır. Kıyı araştırmayla ilgili. ıç hat kıyılarının araştırmasıyla ilgili çok güzel bir 
dosyam vardır. Hep birl ikte bunları yapabiliriz. Yerli ürünlerle ilgili gene çalışmalarım 

vardır, ama ben bir şey söyleyeceğim, uzatmayayım Uzatmamak ıçııı zaten Petek ha-
nıma ve arkadaşlara teşekkür ediyorum Toplantı sonunda konuşacaktım Uzatmamak 
için bisiklet yoluyla ilgili projemi dışarıya koyacağım. Buradan okuyayım ve bu ulaşıma 
yönelik bir bisiklet yoludur Eğer bisiklet yo lu . . . 

OTURUM BAŞKANI- Elendim, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sonra konuşalım onu 
Fatih Bey, buyurun 

FATİH TAŞOÖGEN- Başkanım teşekkür ederim, eksik olmayınız. Sadece bilgi ver-
mek adına soz aldım Rakamlar ayrıntılı değil, genç arkadaşım yanlış anlamış olabilir 
Benim söyleyeceğim birçok şeyi zaten her iki başkan ifade ettiler, belki daha detaylı 
konuşulabi l i rdi . O rakamlar komik değil, niye komik değil; çünkü o rakamlar, genç arka-
daşım bilsin ki yetkin ve bu alanda eğit im almış insanlardan oluşan rakamlar Yani gıda 

2 5 0 konusunda yetkin ve eğit im almış olan insanlar. Dolayısıyla orada detay o lmaması yanlış 
anlaşılmasına izin vermesin. O alanda çalışan arkadaşlar kendi alanlarında uzman insan-
lar, bundan erııın olabil irsiniz. Zaten o alanda eğit im alınışlardır. Laboratuar konusunda 
çalışan arkadaşlar da laboratuar konusunda uzman o lmuş arkadaşlardı. Gıda denetimi 
ve kontrol görevinde çalışan arkadaşlar da gıda eğit imi almış olan arkadaşlardır Lütfen, 
bunu biliniz. Yanı sadece suni rakamlarla durumu değerlendirmeyel im diye öneride bu-
lunmak istedim. 

OTURUM BAŞKANI- Efendim; son iki katkı, çok kısa. Buyurun. 

HASAN MACİT- Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar; bu açıklamalarımı ne olur-
sunuz bir mazeret gibi kabul etmeyin. Demokratik Sol Partinin öncülüğünde kurulan 
57'ncı hükümet, bi l iyorsunuz 3,5 yıl görev yaptı ve 3 tane programları, ilkeleri farklı 
parti lerin uzlaşı içerisinde bir hükümet programıyla 3,5 yıllık görev yaptılar Elbette kı 
sayın arkadaşım yüzde 18 dedi, sütteki KDV yüzde 8'dir. Elbette kı birtakım yapılması, 
çözülmesi gereken sorunlarla ilgili adım atı lmamış olabil ir, ama biraz önceki söylediğim 
anlamda görev süresinin kısa ve üç tane part inin koal isyonuydu. Bir de o dönemde de 
gerçekten okul sütü projesi uygulanmaya başladı. Dört tane i l imizde uygulandı, 81 ilde 
uygulanacaktı. Ne yazık kı AKP iktidarı döneminde bu devam ett ir i lemedi Bir diğer konu 
KDV'lerın ındir i lmesiyle ilgili bu hükümet döneminde bir adım atıldı Biraz önceki çok 
değerli madenler in KDV'si sıfırlanırken bunların dikkate alınmaması da düşündürücü-
dür. Ben bu anlamda söyledim 

OTURUM BAŞKANI- Sayın Macit 'e teşekkür ediyorum. Efendim zamanımız çok da-
raldı. Sizden çok kısa almak ist iyorum ve sizden sonra bi t i r iyorum. 



KADİR DAGHAN (Gıda Mühendisleri Odası Üyesi)- Onun bi l incindeyim Onun için 
kısa kesiyorum Dünya açlıkla mücadele günü olan dünya gıda günündeki bu etkinliğe 
katılanlara, emeğe geçenlere önce teşekkür ediyorum ve iki öner imi soıu olarak sizlere 
iletmek is t iyorum. Bir, uç odamızın ve diğer katılanlarla birl ikte bu ortak örgüt lenmesini 
çok önemli bu luyorum. Bundan yola çıkarak hazır parlamenter hocalarımız da bura-
dayken, uç hocanın içinde meslek yetkisi olmayan tek oda Gıda Mühendisler i Odası 
Bu meslek yetki yasasının çıkması için şu heyet bir adım atabilir mi? Bu bir inci soıu 
İkinci soru Önümüzdeki dönem eğer arkadaşlar yönet imde kalmaya devam edeceklerse 
onlara, devam etmeyeceklerse kendilerinden sonrakilere onerı olarak veri lmek üzere şu 
günü, şu etkinl iği biz değişik şehirlere yayabilir miyiz? Her oda bir şehri alabilir veya 
birl ikte yapabil ir ler Örneğin, atıyorum Erzurum. Mesela bugün Erzurum'dan hocamız 
vardı Bir Erzurum'da, Van'da, Diyarbakır'da. Adana'da, Tıabzon'da aynı anda daha ge-
niş alanlara yayabil ir mıyız? 

OTURUM BAŞKANI- Buyurun Sayın Ataman. 

PETEK ATAMAN- Evet Kadir arkadaşımıza teşekkür ederiz. Meslek yetki yasası 
TMMOB'de 23 odayla birlikte yönet iminde de görüştüğümüz bir şeydiı Onu asında bi-
l iyorlar Belli ortamların oluşması gerektigi nedeniyle çalışmaları sürüyor, ama hangi 
noktada nasıl bir adım atılacağı gene TMMOB'de birl ikte karar verilecek Diğeri, bu günü 
değişik şehirlere yayabil ir nııyiz; aslında yaymaya çalışıyoruz Adana'da yine uç odanın 2 5 1 
ortaklığıyla bir etkinlik oldu Bursa'da yine ortaklaşarak etkinlikler yapıyor İstanbul'da 
bi ld iğim kadarıyla ortaklaşarak etkinlikler yapıyorlar: şu an için bu ezbere saydıklarım 
Prensipte şunu hep söylüyoruz, aslında bunu sizler de bi l iyorsunuz: Şimdi bir özel gün, 
dünya gıda günü. Üç farklı oda ya da dört farklı oda farklı farklı etkinlikler yaptığında 
hem ilgi dağılıyor, hem birbir inin tekrarı niteliğinde oluyor. Onun için zaten şehirlerdeki 
arkadaşlarımız, i l lerdeki arkadaşlarımız mümkün olduğunca bugünü birl ikte buna ben-
zer etkinliklerle geçirmeye çalışıyorlar, ama tabii bunu yaygınlaştırmak lazım Teşekkür 
ediyorum 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum. Efendim, son olarak buyurun 

RASİM ÖZDEMİR- Benim ıkı tane kısa sorum olacak Birincisi. Demokrat ik Sol Parti 
Genel Başkan Yardımcısı sayın Hasan Macıt beye. Parlamentoda Tekel' in özelleştir i lme-
sinden dolayı verilen zararın bu kadar olduğunu söylediğinizi ve bunun şeyinde bir soru 
önergesi verdiğinizi biraz oııce belirttiniz. Medyada da bu gibi haberler ç ık ıyor Sızın 
parlamentoda olmanızla, sızın parlamentoda bir mil letvekil i veya bir parti grubu sözcü-
sü olarak verdiğiniz konuşmalar, getirdiğiniz konuşmalarla bu zararın yaptırım yapma 
gücünüzün ölçüsü var mıdır? İkincisi de sayın ziraat mühendis arkadaşlarıma, ziraat 
mühendis i o lmadığım için soruyorum Biraz önce Ergin hocam da aynı konuya temas 
etmişt i Su havzalarında ve 2B orman alanlarında yanan ormanlarımız var Bıı orman-
larda senelerden beri tekrar orman sahasının tekrar yeni lmesi için iğne yapraklıların 
ormanlaştır ı lması düşünülüyor, çalışması yapılıyor Oysaki ben geçenlerde gazetenin 
ikinci sayfasında -belki de hocamın yazısıdır- okuduğum, orada su havzasının olduğu 



yerlerde yayvan köklü, geniş yapraklı, kısa sürede büyüyen ağaçlarla ormanın daha kısa 
sürede yapılacağı söylenmekte. Böyle bir yazı okumuştum. Şimdiden teşekkür ediyo-
rum 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum. Sayın Macit. buyurun 

HASAN MACİT- Değerli arkadaşlar; tabu ne yaptırımı olabilir; biz bir muhalefet mil-
letvekili olarak ancak bu tur konuları araştırıp, nitekim bizim yaptığımız gibi Başbakanlık 
Denetleme Kurulunun kitapçığında bu var, yanı devletin arşivinde bu var Bu arşivde-
ki bilgileri kamuoyuyla paylaşmak basınla paylaşmak ve hükümeti her platformda bu 
yaptığı yanlıştan dolayı eleştirmek ve önüne koymak. Ne yazık ki Türkiye'de demokrasi 
yanlış işliyor Sayısal ve parmak üstünlüğüne göre işliyor ve Türkiye'nin çıkarları söz 
konusu olduğunda da iktidar partisinin milletvekilleri körü korune yapılan uygulamanın 
sanki doğruymuş gibi lehinde oy verebiliyor Yaptırım olarak çok fazla bir şeyimiz yok 
Onu da üzülerek söyluyorum. Çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok, ama hanı burun 
sineği gibi her platformda onların onune koyacağız. Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI- Efendim; teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım; buyurun 

GÖKHAN GÜNAYDIN- Soruyu bana mı yöneltmiştiniz sız? Sorduğunuz soru benim 
uzmanlık alanımın dışında, orman mühendisi arkadaşlarımızı ilgilendiren bir konudur 
Ancak orman mühendisi arkadaşlarımızla beraber birçok etkinliğe katıldık ve birçok 
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dostlarımız, bil im insanlarımız var. Onların söyledikleri şudur: Yanan orman alanlarında, 
özellikle kente yakın olan yerlerde yeniden iğne yapraklı ağaçlandırma yapmak ıkı açıdan 
sakıncalıdır. Bir tanesi, yetişmesi daha uzun zaman alır, ikincisi de bunlar aynı zamanda 
yangın ormanıdır, çabuk ve hızlı yanarlar. Dolayısıyla iğne yapraklı orman tesisi yerine 
her dem yeşil farklı nitelikteki orman ağaçlarına yönelmenin daha doğru olduğunu söy-
lerler, ama daha fazlasını söylemeyi ben kendi adıma yetkin olmadığım bir alan olduğu 
için doğru bulmuyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 

Değerli katılımcılar; ben yıllar once Orhan Kemal'in bir kitabını b i t i rmişt im Orhan 
Kemal kitabının sonunda şöyle der "Ey açlık, sem alyuvarlarımda hissediyorum Rahim 
ve şelık olaıı soyum, insan soyu. sonunda ebedi tokluğu fethedeceksin" der. Ebedi tok-
luğu fethettiğimiz günlere ulaşmak dileğiyle size iyi akşamlar di l iyorum Sempozyumu 
kapatma onuru da bana kaldı. Teşekkür ediyorum, sağ olun. 




