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Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri;  
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
Bakanlığımın 2013 yılı bütçe tasarısını sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bana 
verilen süre içerisinde sizlere Bakanlığımın faaliyetleri ve önümüzdeki süreç 
içerisinde yapmayı planladığımız çalışmalarla ilgili bazı bilgiler sunacağım.  
 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 
 
Öncelikle Türkiye tarım sektörüyle ilgili bir genel değerlendirme yapmak 
istiyorum. Türkiye'nin nüfusu 2011 yılında 74 Milyon 700 Bin kişidir. Bu nüfusun 
17,3 Milyonu tarımsal nüfustur. Yine Türkiye’de 2011 yılında istihdam edilen 
24,1 Milyon kişinin %25,5’ine tekabül eden 6,1 Milyon kişi tarım sektöründe 
istihdam edilmiştir. 2011 yılında Türkiye'nin millî geliri 772,2 Milyar dolar olup, 
bunun 61,8 Milyar doları, yani %8’i tarım sektöründen gelmektedir. Genel 
manada Türkiye’de fert başına millî gelir 10.469 dolardır. Tarımda ise bu rakam 

3.602 dolar ile Türkiye ortalamasının %34,4’üne tekabül etmektedir.   
 
Nüfus, istihdam ve gelir düzeyine ilaveten tarımla ilgili olarak vermek istediğim 
makro düzeydeki iki temel bilgiden birincisi ihracatla ilgilidir. Türkiye'nin 2011 
yılı toplam ihracatı 134,9 Milyar dolar, tarım ürünleri ihracatı ise 15,3 Milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızın %11,3’ünü tarım sektörü 
karşılamaktadır. İthalatın da %7,3’ünü teşkil eden 17,6 Milyar Dolar tarımdan 
gelmektedir.   
 
Genel olarak baktığımızda, Türk tarım sektörü son sekiz yılın yedisinde pozitif 
büyüme göstermiştir. 2002-2011 döneminde, yani son on yıl içerisinde, Avrupa 
Birliği üyesi 27 ülkenin ortalama tarımsal büyümesi %0,9 iken, Türkiye’de aynı 
dönemde tarımın ortalama büyümesi %2,1 olarak gerçekleşmiştir.   
 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Türkiye’de tarım sektörünün dış ticareti ile ilgili yapılan değerlendirmelerde bir 
noktaya dikkat çekmek istiyorum. Biraz önce arz ettiğim gibi Türkiye’nin 2011 
yılında tarım ürünleri ithalatı 17,6 Milyar dolar, ihracatı ise 15,3 Milyar dolardır. 
Burada tarımın aleyhine bir ithalat görülmekle birlikte şu hususun özellikle 
bilinmesi gerekmektedir. Tarım ürünleri ile ilgili yapılan sınıflama, uluslararası 
standart ticaret sınıflamasına göre yapılmakta olup, bunun içerisinde;  
işlenmemiş kösele, deri ve kürk, ham kauçuk, mantar, odun ve kereste, kâğıt 
hamuru ve kullanılmış kâğıt, dokuma elyafı gibi ürünler yer almaktadır. Bu 
ürünlerin ithalatı tarım sektöründe görülürken, çıktıları yani ürünleri sanayi 
sektörü içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla 17,6 Milyar dolarlık tarımsal 
ithalat gerçek manada gıda ve tarım ürünü değil, sanayinin kullandığı ham 
maddeleri de içeren bir miktardır. 17,6 Milyar dolarlık tarım ürünleri ithalat 
miktarının içerisinde bahsetmiş olduğum sanayi hammaddesi ürünlerin toplam 
değeri 6 Milyar 606 Milyon dolardır. Bu ürünlerden kauçuğun Türkiye de üretimi 
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yoktur ve Türkiye eskiden beri kauçuk ithal etmektedir. Benzer durum diğer 
ürünler içinde geçerlidir. Örneğin, 2011 yılında Türkiye 1 Milyar 860 Milyon 
dolar değerinde pamuk ithal etmiş, 11 Milyar 451 Milyon dolar pamuğa dayalı 
tekstil ihracatı gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bu ürünlerin toplam değeri olan 6,6 
Milyar dolar, tarım ürünleri ithalatından çıkarıldığında, Türk tarım sektörünün 
2011 yılında 4 Milyar 317 Milyon dolar dış ticaret fazlası fazla verdiği ve net 
ihracatçı durumda olduğu görülmektedir.    
 
Sadece gıda ürünleri dış ticareti açısından baktığımızda, 2011 yılında ülkemiz 
3,4 Milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Burada tarım sektörüyle ilgili 
yapılan tasnifi ve sınıflama konusunu gerek siz değerli üyelerin, gerekse 
kamuoyunun bilmesinde yarar gördüğüm için bu hususu dikkatinize sundum.    
 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Türkiye, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi tarım sektörünü 

desteklemektedir. Tarım, tabiat şartlarına bağlı, risk oranı son derecede yüksek 
bir sektör olması hasebiyle birkaç ülke dışında Dünyadaki bütün ülkeler 
tarafından imkanları ölçüsünde desteklenmektedir. Biz de bir destekleme 
politikası çerçevesinde çiftçiyi ve tarım sektörünü destekliyoruz. Şimdi bu 
desteklerin başlıklarını kısaca size arz edeceğim. 
 
 “Alan bazlı destek” olarak adlandıran ana grup; mazot, gübre, toprak analizi 
gibi desteklerden oluşmaktadır. Bu kapsamda 2012 yılı Ekim sonu itibarıyla 
Türk çiftçisine yaklaşık 2,2 Milyar TL destek ödenmiştir. Son 10 yılda bu destek 
gurubunda ödenen miktarda %39’luk bir artış vardır.  
 
İkinci kalem olarak arz edeceğim destek grubu prim ödemeleri olup, bu grup 
“fark ödemesi” olarak adlandırılmaktadır. Üretim maliyeti ile fiyatlar arasında 
oluşan farkı üreticiye ödemek maksadıyla düzenlenen bir kategoride 2012 
yılının Ekim sonu itibarıyla 2 Milyar 264 Milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu 
destek grubunda da son 10 yılda 11,2 kat artış olmuştur. 
 
Hayvancılık desteklerinde 2012 yılı Ekim sonu itibarıyla ödenen miktar 1 Milyar 
951 Milyon TL olup, ödemeler devam etmektedir. Hayvancılık destekleri de son 
10 yılda 22,5 kat artmıştır.   
 
Bu dönemde başlatılan Tarımsal sigortası destekleri kapsamında 2012 yılı 
Ekim ayı sonu itibariyle 184,5 Milyon TL ödenmiştir. Yine Telafi edici destek 
olarak 96 Milyon TL, Kırsal kalkınma destekleri olarak ise 2012 yılında Ekim ayı 
sonu itibariyle 116 Milyon TL destek ödenmiştir.   
 
Genel toplamda ise 2012 yılı için Ekim ayı sonu itibariyle 6 Milyar 937 Milyon 
TL nakit tarımsal destek ödenmiş olup, yılsonu itibariyle bu miktarın 7,7 Milyar 
TL’ye ulaşması planlanmaktadır. 2011 yılında ise çiftçimize ödediğimiz nakit, 
karşılıksız destek miktar 7 Milyar 84 Milyon TL’dir. 2012 yılı Ekim ayı sonu 
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itibariyle ödenen toplam destek miktarı son 10 yıla bakıldığında 2,7 kat 
artmıştır. 2012 yılsonunu dikkate aldığımızda 2003-2012 döneminde 
karşılıksız, nakdî, hibe destek olarak Türk çiftçisine ödediğimiz tutar 50 Milyar 
700 Milyon TL’dir. Tarıma verilen desteğin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı 
Türkiye’de OECD hesaplamasına göre %2,2’dir. OECD ortalaması ise 
%0,95’dir.   

 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Biraz önce söylediğim, alan bazlı tarımsal desteklerde, daha önceden 
“doğrudan gelir desteği” adı altında bir destek veriliyordu ve bu destek 2002 
yılında, toplam desteklerin %83’ünü oluşturuyordu. Üretimden, üretim 
ilişkilerinden, verimlilikten, kaliteden tamamen bağımsız olarak sadece alana 
verilen bu desteği biz değiştirdik ve bunu doğrudan üretimle ilişkili hâle 
getirerek, verim ve üretimi artıracak şekilde düzenledik. Dünya Bankası ve 
IMF’nin önerdiği bir model kapsamında şartlı kredi olarak verilen bu desteği 

değiştirerek, mazot, gübre, toprak analizi, organik tarım, iyi tarım, fındık 
üreticilerine verdiğimiz alan bazlı gelir desteği gibi üretim ve verimlilikle ilişikli 
olacak şekilde sınıflandırdık.    
 
Fark ödemelerinde özellikle bizim için stratejik değeri olan 17 ürün var: Kütlü 
pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, aspir, dane mısır, zeytinyağı, 
çay primi, buğday desteği, çeltik, diğer hububat ve bakliyat ürünleri. Bu 
kapsamda 2011 yılında 2,5 Milyar TL, 2012 yılı Ekim ayı sonu itibariyle ise 2,2 
Milyar TL destek ödedik.  

 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Hayvancılık desteklerinde ise 2011 yılında 1,7 Milyar TL ödemiş iken, bu yıl 
Ekim ayı sonu itibariyle ödenen miktar 1 Milyar 952 Milyon TL olmuştur. Bu 
miktarın 293 Milyon TL’si yem bitkileri desteği olarak ödenmiştir. Hayvancılık 
destekleri içinde önemli kalemler vardır. Besi desteği, bombus arası desteği, su 
ürünleri desteği, tiftik desteği, ipekböcekçiliği desteği, akredite veteriner hekim 
desteği, hastalıktan ari işletme tazminat desteği gibi. Yine süt desteği olarak 
geçen yıl 449 Milyon TL, 2012 yılında ilk 10 ayda ise 305 Milyon TL destek 
verilmiştir.  Bu yıl 495 Milyon TL büyükbaş hayvan desteği verilmiştir. Yine çiğ 
sütün süt tozu hâline gelmesi için verdiğimiz önemli bir destek var. Eskiden 
Türkiye’de sanayiciler yılın belirli dönemlerinde ihtiyaç duydukları sütü ithal süt 
tozundan karşılıyorlardı. Biz son birkaç yıl içerisinde bunun önüne geçtik. Süt 
tozu üretimini ülke içinde desteklemek suretiyle ithalatını kestik. Türkiye artık 
kendi sütünden süt tozu yapıyor ve sanayici bu yerli süt tozunu kullanıyor. 
Büyükbaş hayvan besi desteğini başlattık. Özellikle belirli dönemlerde 
besicilerin rekabet edebilmesini sağlamak, maliyetlerini düşürmek için hayvan 
başına 300 TL besi desteği ödüyoruz.  
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Bunlar dışında 2006 yılında başlattığımız tarım sigortası desteği ile Türkiye’de 
tarım sigortası uygulamasını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu sene 700 Bin’in 
üzerinde poliçe kesildi ve bunun %50’sini hibe olarak desteklendi. Çiftçimiz; 
tarlasını, serasını, hayvanını, meyve bahçesini dona karşı, doluya ve belirlenen 
risklere karşı sigortaladı.  
 
Telafi edici ödemeler kapsamında çay budama tazminatı desteği, çay budama 
masrafları, patates siğili gibi destekler yer alıyor.  Diğer tarımsal amaçlı 
destekler içerisinde; sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı tohum üretim 
desteği, sertifikalı fidan kullanım desteği, çevre amaçlı tarımsal alanların 
korunması “ÇATAK” desteği, çiftlik muhasebe veri ağı oluşturulması desteği, 
tarımsal yayın ve danışmanlık destekleri yer alıyor.  
 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Tarımsal desteklerin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı çok gündeme gelen 

bir konu olduğu için bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum.  Tarıma verilen 
destekler sadece 2012 yılında 7,7 Milyar TL’ye ulaşacak nakit desteklerden 
ibaret değildir. 
 
Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesindeki ifade şu şekildedir; “Tarımsal 
destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış 
kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın 
yüzde birinden az olamaz.”  
 
Şimdi sizlere 2011 yılında tarım sektörüne sağlanan kaynakların dökümünü 
vereceğim. 2011 yılında tarıma verdiğimiz; 

 Nakit destek 7 Milyar 84 Milyon TL,  

 DSİ’nin sulama amaçlı olarak yaptığı yatırımlar 3 Milyar 585 Milyon TL, 

 Arazi toplulaştırma çalışmaları ve Tarla için Geliştirme Hizmetleri için 
ayrılan kaynak 302 Milyon TL,  

 Hububat, çeltik, çay gibi tarımsal ürün alımları yoluyla yapılan 
desteklemelere verilen kaynak 1 Milyar 939 Milyon TL,  

 Tarımsal kredilerin faiz sübvansiyonu 776 Milyon TL,  

 İhracata tarım ürünlerine verilen destekler 408 Milyon TL’dir.  

 Bunların toplamı ise 14 milyar 95 Milyon TL’dir.  

 Bu miktarda 2011 yılında 1 Trilyon 298 Milyar TL olan Gayrısafi Yurtiçi 
Hasılamızın %1,09’a tekabül etmektedir.   

 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Türkiye tarımında bu makro göstergelerin dışında sizlere Türkiye'nin bitkisel 
üretimindeki gelişmelerle ilgili bilgiler arz edeceğim. 
 
Türkiye’de 2012 yılı TÜİK I. Tahminine göre; toplam tahıl üretimi 33 Milyon 378 
Bin ton olup, bunun 20 Milyon 100 Bin tonu buğday, 7 Milyon 100 Bin tonu  
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arpa, 4 Milyon 600 Bin tonu mısır, 880 Bin tonu çeltik’tir. Yağlı tohumlu bitkilerin 
toplam üretimi miktarı 1 Milyon 756 Bin tondur. Kütlü pamuk üretim miktarı 2 
Milyon 300 Bin tondur. Toplam meyve üretimi 18 Milyon 294 Bin ton, toplam 
sebze üretimi 27 Milyon 928 Bin tondur.   
 
Son 10 yılda genel manada arpa, nohut, kütlü pamuk vb. birkaç ürün dışında 
bir ilerleme, bir büyüme söz konusudur.  
 
Yine 10 yılı önce 16,8 Milyar dolar olan bitkisel hasıla miktarı, %143’lük artışla 
2011 yılında 40,8 Milyar dolara yükselmiştir.  
  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Sizlere hayvancılık destekleri ve faizsiz kredilerle ilgili bilgiler sunacağım. 
Türkiye’de eskiden hayvancılık destekleri toplam tarım destekleri içerisinde 
maalesef %4,4 gibi çok cüzi bir paya sahipti ve bunun da bütçe içerisindeki 

karşılığı sadece 83 Milyon TL idi. 2012 yılsonunda 2,2 Milyar TL’ye ulaşacak 
hayvancılık desteğinin toplam tarım destekleri içerisindeki payı %28,5’e 
çıkmıştır. Bu oranlar bizim stratejik olarak ele aldığımız hayvancılığa verdiğimiz 
önemi göstermesi bakımından son derece önemli ve anlamlı bir göstergedir. 
2003-2012 döneminde hayvancılığa ödediğimiz toplam nakit karşılıksız destek 
9,4 Milyar TL’dir. Ayrıca hayvancılığa sıfır faizli kredi de sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda 2010 yılı Ağustos ayından, 2012 yılı Ekim ayı sonuna kadar 
toplamda 170.417 üreticiye 6,7 Milyar TL faizsiz kredi kullandırılmıştır.  Bu 
kredilerden yatırım için 7 yıl, işletme kredilerine ise 2 yıl vade uygulanmaktadır.  
 
Hayvansal üretim miktarı ve hayvan sayılarındaki artış ile ilgili bazı bilgileri de 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Kamuoyunda hayvan sayılarının Türkiye’de 
hayvan istatistiklerinin hiç yapılmadığı 1980 ile kıyaslanması sık sık 
karşılaştığımız bir durumdur. Hâlbuki Türkiye’de ilk hayvan sayımı 1984 yılında 
yapılmıştır. Dolayısıyla, eğer bir yıl baz alınacak ise bu 1984 olmalıdır.   
 
1984 yılında Türkiye'nin toplam sığır sayısı 12 Milyon 400 Bin baştır.  Ancak bu 
tarihteki toplam sığır sayı içindeki kültür ırkı oranı %2-3 arasında olup, büyük 
çoğunluk verimi düşük yerli ırklardan oluşmaktadır. 2002 yılına gelindiğinde 
Türkiye’de sığır sayısı 9 Milyon 800 Bin başa düşmüştür. 2011 yılında ise sığır 
sayısı 2002 yılına göre %26,3 oranında artarak 12,4 Milyon başa, yani 1984 
rakamına ulaşmıştır. Toplam sığır içindeki verimi yüksek kültür ırkı oranı ise 
2002’de %19 iken, 2011 yılında %39’a çıkmış olup, bu da verimlilik artışını 
getirmiştir.   
 
Cumhuriyet tarihi boyunca kentleşme ve kırsal nüfusun azalmasına dolayı 
sürekli azalan bir seyir izleyen Küçükbaş hayvan sayısında, aldığımız 
tedbirlerle ilk defa bu düşüş trendi son bir kaç yıl içerisinde tersine dönmüş ve 
on yıl öncesinin rakamını az da olsa geçerek 2011 yılında 32,3 milyon başa 
ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacaktır.  
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Süt üretimimiz 2002 yılında 8 Milyon 400 Bin tondan, 2011 yılında 15 milyon 
tona çıkmıştır. Bu artış sadece hayvan sayısındaki artıştan değil kültür ırkına 
dönüşümden dolayı oluşan verim artışından da kaynaklanmaktadır. Kırmızı et 
üretimimiz ise 2002 yılında 420 Bin tondan, 2011 yılında 776 Bin tona 
çıkmıştır.  
 
Üzerinde çok konuşulan yem bitkilerinde 2002 yılında 1 Milyon 153 Bin hektar 
olan üretim alanı, verilen desteklerle 2011 yılında %93 artarak 2 Milyon 226 
Bin hektar, yem bitkileri üretimi ise aynı dönemde 34,7 Milyon tondan, 46 
Milyon tona çıkmıştır. 
 
Bu günlerde çok konuşulan samanda 2011 yılı üretimi 28,3 Milyon tondur. İthal 
edilen saman miktarını ise sadece 461 tondur. Saman ile ilgili yaşanan sorun 
bu yıl Nisan yağışlarının bazı bölgelerde yetersiz olmasından kaynaklanmakta 
olup, “Türkiye’de saman kalmadı, bitti de mecburiyetten ithal ediliyor.” diye bir 

durum sözkonusu değildir.  
 
2002-2011 döneminde; tavuk eti üretimimiz 700 Bin tondan %131,7’lik artışla, 
1 Milyon 600 bin tona, bal üretimi 74 Bin tondan %26,4’lük artışla 94 Bin tona, 
su ürünleri yetiştiriciliği 61 Bin tondan %208’lik artışla 188 bin tona çıkmıştır.  
 
Kişi başı süt üretimi 2002-2010 döneminde dünyada %8,2’lik artış, Avrupa 
Birliğinde %4,7’lik azalma gösterirken aynı dönemde ülkemizde %50,8 
oranında artmıştır.   
 
Kişi başı et üretimi de 2002-2010 döneminde, dünyada %9,1’lik artış, AB’de 
%6,3’lük azalma gösterirken Türkiye’de %72,1 oranında artmıştır.  

 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Tüketici sağlığını ilgilendiren güvenilir gıdayla ilgili yaptığımız bazı çalışmalar 
ile ilgili sizlere bilgiler arz edeceğim. Gıda mevzuatımız Avrupa Birliğiyle 
uyumlaştırılmıştır. Bu şu anlama geliyor; Amsterdam’da, Brüksel’de hangi 
standartlarda gıda mevzuatı uygulanıyorsa, Türkiye’de de aynısı 
uygulanmaktadır. Bu kapsamda 103 yeni yönetmelik çıkarıldı ve uygulamaya 
girdi. Halk sağlığı ve tüketici haklarını korumaya yönelik birçok yeni düzenleme 
yapılarak, uygulamaya geçti. Sağlıksız gıda üreten, taklit veya tağşiş yapan 
firmalar ilk defa olarak kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Türkiye'nin tarihinde 
daha önce de böyle bir uygulama yoktu, ilk defa bu dönemde 2012 yılında 
başlatıldı.  
 
Gıda denetçisi sayısı 1.500’den 4.635’e çıkarıldı. Bu, toplum sağlığı, gıda 
hijyeni ve gıda güvenilirliği açısından çok önemli bir konudur. Aynı şekilde gıda 
denetimi sayısı 2002 yılında 39 Bin iken, 2011 yılı sonunda 400 bine ulaştı. 
2009 yılında 24 saat hizmet veren 174 ALO GIDA hattı gıda hattı kuruldu.  
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Ekmekte kepek oranı arttırıldı, tuz oranı düşürüldü. Böylece daha sağlıklı 
tüketime yönelik adımlar atıldı.  
 
Çevre sağlığına ve çevre korumaya dönük ciddi bir adım atılarak, pestisitlerle 
yapılan havadan ilaçlamalar yasaklandı. “Reçeteli zirai ilaç” uygulaması 
başlatıldı, yetkisiz kişilerin ilaç satması önlendi. Son 9 yılda bitkisel üretim 9 
milyon ton artarken zirai ilaç kullanımı %27 azaltıldı ki bu, Türkiye’de gıda 
güvenilirliği ve halk sağlığı açısından çok önemli bir gelişmedir. 181 adet aktif 
maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin kullanımı yasaklandı. Ottowa 
Sözleşmesine göre Türkiye'nin 2015 yılında son vermesi öngörülen metil 
bromür uygulamasına 2008 yılında son verildi.    
 
Sertifikalı tarım danışmanlığı başlatıldı. Tarihinde ilk defa Türkiye'nin bir 
bölgesi, Trakya bölgesi “şap hastalığından arilik statüsü” kazandı. 

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Kırsal kalkınmayla ilgili 2006 yılında başlatılan bir hamlemiz var. Bu kapsamda  
2012 Ekim ayı sonu itibariyle 3.533 tarımsal sanayi tesisi bitti, 499’un yatırımı 
devam ediyor. Kırsal Kalkınma amaçlı 600 Bin TL’lik yatırımların %50’sinin hibe 
olarak destekliyoruz. Bu yatırımlara verdiğimi 734 Milyon TL hibe desteğinin 
yanında, kırsal alanda 42 bin kişiye de istihdam sağlandık. Kırsal kalkınma 
yatırımları içinde makine-ekipman ve damla-yağmurlama sulama yatırımları 
dahil bugüne kadar toplam 1 Milyar 461 milyon TL hibe desteği ödendi. 2015 
yılına kadar devam edecek destekler ile 3 bin yeni tesis ve 30 bin ilave 
istihdam hedefliyoruz.   

 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Şimdi 2013 yılı içerisinde uygulamaya konulacak bazı yeni projeleri size arz 
edeceğim.  

 Et ve Et ürünleri tebliğinde değişiklik çalışmaları tamamlandı. Yeni 
düzenlemeye göre artık; kanatlı eti ve kırmızı et karıştırılarak et ürünleri 
üretilemeyecek. Bu şekilde et ürünlerinde tağşiş’inde önüne geçilmiş 
olacak.  

 Okul kantinlerinde satılan gıdaların güvenilirliği ve kontrolüne ilişkin 
ülkemizde ilk kez hazırlanan mevzuat kapsamında etkin denetimler 
yapılacak.  

 Ülkemizdeki tüm kesimhanelerin yeni hijyen mevzuatı kapsamında gerekli 
modernizasyonu tamamlamaları ve eksikliklerini gidermeleri sağlanacak. 

 2.500 yeni Tarım Danışmanı alımına yönelik süreç başlatıldı. Daha önce 
istihdam ettiğimiz 7.500 tarım danışmanı sayısını 2.500 yeni istihdamla 
birlikte 10.00’e çıkaracağız. Bu arkadaşlarımız köylerde çiftçinin yanında, 
ahırında, merasında, bahçesinde, tarlasında onun yanı başında yaşayıp 
ona hizmet sunacak. Bu kapsamda alım süreci başladı, ÖSYM’de bu ilan 
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çok yakın bir tarihte çıkacak ve prosedür tamamlanıp en geç 2013’ün Ocak 
ayına kadar 2.500 yeni tarım danışmanı daha almış olacağız. Ayrıca 2013 
yılında; teknik, sağlık ve diğer sınıflardan 1.000 personel alımı yapılacak. 

 Fındıkta alan bazlı destek, her yıl birim destek miktarı artırılarak 3 yıl daha 
devam edecek, fındıktan vazgeçen üreticilere alternatif ürün ve telafi edici 
ödeme desteği verilecek. 

 2012-13 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak Okul Sütü Programı için 
ihale süreci başlatıldı. İkinci dönemde özel okullar dahil, haftada 3 gün 
anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine 200 ml. UHT süt dağıtımı yapılacak.  

 Bölgesel hayvancılık projeleri, kapsamı artırılarak devam edecek.   

 Tarım arazilerinde bölünmenin önlenmesine yönelik Miras Hukukunda 
köklü değişiklikler yapacak yasa tasarısına son şekli verildi. Tasarı 
önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak.  

 Kurulan Tarım Parsel Bilgi Sistemi ile ülkemizde, parsel bazında verim 
tahmini yapılacak ve tarımsal girdiler izlenecek.  

 Her yıl 1 Milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları başlatılacak.  

 Temel tarım ürünlerine sağlanan ihracat destekleri Bakanlığımız kanalıyla  
verilecek.  

 EBK, et ve süt piyasalarını düzenleyen bir kuruma dönüştürülecek.    

 106 Milyon TL tutarındaki 300 Bin tonluk Modern Hububat Silolarının 
temelleri atıldı, 2013 yılı sonunda tamamlanacak. 

 Ekmek israfının önlenmesi konusunda önümüzdeki günlerde geniş boyutlu 
bir kampanya başlatılacak.  

 TİGEM’e ait 6 işletmenin, bu yıl sonuna kadar özel sektör yatırımlarına 
dayalı kiralama süreci tamamlanacak.  

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Şu anda dünyanın 7’nci büyük tarım ekonomisiyiz. 2002 yılında bunu 11’inci 
sıradan devraldık ve 7’nci sıraya getirdik. Önümüzdeki ülkeler; Çin, ABD, 
Hindistan, Brezilya, Japonya ve Endonezya’dır. Bu ülkelerden Japonya hariç 
hepsi kıta ülkelerdir. 2023’e doğru giderken hedefimiz tarımsal ekonomik 
büyüklük itibariyle Dünyanın en büyük ilk 5 ülkesi arasında olmaktadır.   
 
Sürdürülebilir tarımsal büyüme ile, Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi hasılamızı 61,8 
milyar dolardan 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı 40 milyar dolara 
çıkarmayı hedefliyoruz. 
 
2023 yılında parçalı arazileri birleştirip 14 milyon hektar alanda arazi 
toplulaştırmasını tamamlamış, 8,5 milyon hektarlık sulanabilir arazinin tamamı 
suya kavuşmuş, Şap, brusella ve tüberkülozdan ari bir Türkiye hedefimizdir.  
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Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Son olarak Bakanlığımın 2013 yılı bütçesi ile ilgili bilgiler vermek istiyorum.  
Bakanlığımın 2013 yılı bütçesi toplam 13 Milyar 116 Milyon TL’dir. Bunun; 

• 2 Milyar 833 Milyon TL cari giderler,  
• 9 Milyar 256 Milyon TL cari transferler, ki bunun içinde 8 Milyar 975 

Milyon TL’si tarımsal desteklemelerdir,  
• 1 milyar 28 milyonu TL ise sermaye giderleri, sermaye transferleri ve borç 

vermeden oluşuyor.  
2012 Yılı bütçemiz geçen yılın başlangıç ödeneğine göre %25 artmıştır.  
 
 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2013 yılı bütçesinin hayırlı olmasını 
diliyor ve hepinize katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.  

 


