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Bakan Pakdem�rl� başkanlığındak� heyet
Japonya'da
Tarım ve Orman Bakanı Bek�r Pakdem�rl� başkanlığındak� Türk Heyet�, Japonya'da
gerçekleşt�r�len "G20 Tarım Bakanları Z�rves�"nde H�nd�stan, Ç�n, İng�ltere, Hollanda, Japonya
tarım bakanları ve AB Kom�ser� �le heyetler arası görüşmelerde bulundu.

    

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın N��gato kent�nde başlayan z�rve kapsamında
Pakdem�rl� ve beraber�ndek� Türk heyet�, �lk olarak H�nd�stan Devlet Bakanı Ulusal Dönüşüm
Enst�tü üyes� ve aynı zamanda FAO Başkan adayı Prof. Ramesh Chand ve heyet�yle b�r araya
geld�. Görüşmede H�nd�stan �le Türk�ye arasındak� t�caret�n gel�şt�r�lmes�, �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve gıda
güvenl�ğ� konularında �k� ülken�n sorunlarının aşılmasına �l�şk�n atılacak adımlar ele alındı.

Pakdem�rl�, Ç�n Tarım Bakanı Changfu Han �le gerçekleşt�rd�ğ� görüşmede, �l�şk�ler�n �y� sev�yede
yürütüldüğü, �ş b�rl�ğ�n�n t�car� anlamda daha �ler� taşınması gerekt�ğ�n� bel�rtt�.

İng�l�z Tarım Bakanı Robert Goodw�ll �le de b�r araya gelen Pakdem�rl�, �k� ülke �l�şk�ler�n� daha �ler�
taşımak �ç�n yapılacak çok şey olduğunu vurguladı. Goodw�ll'� Türk�ye'ye davet eden Pakdem�rl�,
�ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�leb�leceğ�n� kaydett�.

Pakdem�rl�, Hollanda Bakanı Carola Johanna Schouten �le görüşmes�nde, �k� ülke tekn�k
heyetler�n�n b�r araya geleb�leceğ�n� ve tarım yürütme kom�tes� toplantısının yapılab�leceğ�n�
aktardı.
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Yakalanınca hüngür hüngür ağladı
Adana’da otomob�l� traf�kten men ed�l�nce çek�c�ye yüklend�ğ� sırada aracına b�n�p kaçan sürücü, b�r k�ş�y�
çarparak yaraladı ardından 30 k�lometre boyunca pol�s ek�pler�n� peş�nden sürükled�. Sürücü pol�s�n…

daha fazla v�deo �ç�n

G20 ev sah�b� Japonya Tarım Bakanı Takamor� Yosh�kawa �le de görüşen Pakdem�rl�, �k� ülken�n
tarımsal �l�şk�ler�n�n daha �ler�ye taşınması adına �zlenecek yollara da�r görüşler�n� aktardı.
Pakdem�rl�, �k� bakanlık arasında �l�şk�ler�n yasal temeller�n� oluşturmak �ç�n daha önceden
müzakereler�ne başlanan tarım alanındak� �ş b�rl�ğ� anlaşmasının �mzalanması gerekt�ğ�ne
değ�nerek, Bakan Yosh�kawa'yı Türk�ye'ye davet ett�.

Pakdem�rl�, ayrıca AB Kom�ser� Ph�l Hogan �le b�r araya geld�.

bek�r pakdem�rl� japonya
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Kadıköy'de traf�k

kazası: 2 yaralı

3 �lde ‘Kobra’

operasyonu!…

Feryatları yürekler�

dağladı! "Değer…

Sıradak� Haber


http://ww2.milliyet.com.tr/gundem/kadikoyde-trafik-kazasi-2-yarali-2884602
http://ww2.milliyet.com.tr/gundem/3-ilde-kobra-operasyonu-gozaltilar-var-2884594
http://ww2.milliyet.com.tr/gundem/feryatlari-yurekleri-dagladi-deger-miydi-2884589

