
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER’İN 2013 YILI 
DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 YILI HEDEFLERİ KONUSUNDA YAPTIĞI BASIN 
TOPLANTISI METNİ (07.01.2014)  
 
Değerli basın mensupları hoş geldiniz diyorum. 2014 yılının başındayız. Toplantıya 
başlamadan önce hepimize hayırlı seneler diliyorum. Sağlıkla, afiyetle, huzurla, 
barışla ve başarıyla geçsin 2014 yılı, milletimiz ve bütün insanlık için.  
 
Değerli arkadaşlar, 2014 yılının başında kendi sektörümüzle ilgili çok kısa olarak 
dünyadaki durumu, gıda ve tarımla ilgili gelişmeleri, 2013 yılının değerlendirmesini ve 
2014 yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak planladığımız projeleri sizlere 
paylaşmak istiyoruz. Toplantının gayesi bu. Bulunduğumuz mekân bakanlığımızın 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklemeyi Kurumu. Bundan dolayı da önemli. 
Türkiye’nin kırsal kalkınması ile ilgili çok önemli hibe desteklerin verildiği, projelerin 
desteklendiği birim burası. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz çerçevesinde 
kurulan bir birim burası. 
 
TARIM VE GIDA YOKLUĞUNDA ANLAŞILAN BİR SEKTÖR 
 
Genel tarımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Gıda ve tarım şairin dediği gibi, yokluğunda 
anlaşılan bir sektör. Yokluğunda hissediliyor. Var olduğu sürece insanların aslında 
çok da önemsemediği, yani hayatında ne kadar anlamlı, ne kadar değerli olduğunu 
çokta gündelik hayatımızda hissetmediğimiz bir sektör. Ama Allah göstermesin, 
yokluğuyla imtihan etmesin, yokluğunu da çok büyük acılarla, travmalarla 
hissettiğimiz bir sektör. O nedenle önemli. 
 
Değerli arkadaşlar, dünyada 2013 yılı sonu 2014 yılı başı itibariyle geçen sene 
dünyada buğday üretimi yaklaşık 700 milyon tona çıktı, mısır üretimi 950 milyon tona 
çıktı, arpa 143 milyona, pirinç 471 milyon tona çıktı. Bunların ürünlerin, temel 
ürünlerin her biri 2013 yılı içerisinde dünyada yüzde 0.4 ile yüzde 10 arasında 
değişen oranlarda artış gösterdi. Keza süt, hayvansal ürünlere baktığımızda dünyada 
724 milyon ton kadar süt üretildiğini biliyoruz. 189 milyon ton toplamda kırmızı et 
üretimi var. 
 
DÜNYADAKİ AÇLIK, ADALETSİZLİK VE SEVGİSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR 
 
Tabi kırmızı et üretimi derken bir şeye dikkat etmemiz lazım, özellikle global üretimde 
Türkiye ile mukayesede bu genellikle Türkiye’nin aleyhine kullanılıyor. Genelde 
dünyadaki kırmızı et üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı domuz eti. Bu nedenle bunu 
dikkate, parantez içine almamız lazım. Normalde dünyada sığır eti üretimi 64 milyon 
tondur, yaklaşık 100 milyon tonda kanatlı eti üretimi var. Bunlara baktığımız zaman 
aslında insanların tamamına yetecek kadar gıda üretiliyor. Yani bu miktar demin 
söylediğim bitkisel ve hayvansal ürünlerin miktarı dünyadaki 7 milyar insanı 
besleyecek durumda ama gelin görün ki maalesef dünyada 900 milyon insan açlıkla 
karşı karşıya. Bu tabi hem bölgesel, hem ülkesel, hem küresel bir takım 
problemlerden kaynaklanıyor. Bir kere bazı ülkelerin ekonomik ve siyasi 
iktidarsızlıkları, bazı ülkelerin bölgesel iklim şartları ve oralardaki üretim problemleri, 
bir de küresel ticaretin ve küresel adaletsizliğin hatta küresel sevgisizliğin, 
merhametsizliğinde bunda şahsen önemli bir payı ve katkısı olduğunu düşünüyorum. 
Yoksa eksik üretimden, dünya insanlara yetmediğinden kaynaklanmıyor. Bir sistem 



sorunu var, bir adalet sorunu var, gerçekten bir merhamet sorunu var,  Birileri sadece 
daha fazla kar etmek ve yüksek karını düşürmemek için ticaret politikalarında, 
spekülasyonlarda, bir takım problemlerde varlığını gösteriyor. Bunun bedeli olarak 
900 milyon insan azgelişmiş bölgelerde, çok yoksul bölgelerde maalesef açlıkla 
boğuşuyor.  
 
SON 10 YILDA TARIMIMIZ AB ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE BÜYÜDÜ 
 
Dünyada 2013 yılında gıda fiyatlarında yüzde 4,4’lük bir azalma var. FAO’nun 
Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatı’nın endeksine göre, fiyat endeksine göre 
hububat fiyatlarında yüzde 24’lük bir azalma var, bir önceki yılda çünkü ciddi bir artış 
olmuştu. Şeker fiyatlarında keza dünyada bir azalma, yağ fiyatlarında da çok küçük 
bir artış var yüzde 1,4 oranında. Türkiye’ye geldiğimizde 2013 yılında tarım sektörü 
yüzde 3,9 oranında büyüme kaydetti. 2002-2012 yılları arasında ortalama bizim yıllık 
büyümemiz yüzde 2,2 tarım sektöründe. Avrupa Birliği’nin ortalaması yüzde 0,2’dir. 
Tarım sektörü büyümesi 10 yılın ortalaması, buna özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkeler 27-28 ülkenin 10 yılda tarımdaki büyüme 
ortalaması yüzde 0,2 iken, Türkiye’de yüzde 2,2. 2013 yılının ilk 11 ayında 
Türkiye’nin tarım ihracatı 16 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış 
oranı yüzde 10,1. 
 
GIDA MADDELERİ DIŞ TİCARETİMİZ 5,2 MİLYAR DOLAR FALA VERDİ 
 
Gıda maddeleri dış ticaretimiz 5 milyar 200 milyon dolar fazla verdi. Yani dış ticaret 
fazlamız var, gıda maddeleri ticaretinde. Türkiye 75 milyon vatandaşının karnını 
doyuruyor, 30 milyonun üzerinde gelen turisti de ağırlıyor, üstüne de ilave dünyaya 
16 milyar dolar gıda ve tarım maddesi satıyor. Dış ticaret maddesi fazlamız gıdada 
sadece 5,2 milyar dolar bu 11 aylık, Kasım ayına kadar. Tim rakamları 21 milyar 
dolar tarım ihracatı olarak açıkladı. Biz TÜİK’in rakamlarını esas alıyoruz. TÜİK’in 
rakamları 11 aylık ve 11 aylık rakamı biraz önce sizinle paylaştık.  
 
TARIMSAL HASILA 62 MİLYAR DOLARA ÇIKTI 
 
Değerli arkadaşlar, Türkiye dediğim gibi bütün tarımsal üretimi yıl yıl artan, verimliliği 
artan bir ülke, biraz sonra bu rakamlarını sizinle paylaşacağım. Geçen zaman 
içerisinde Türkiye dünya tarımsal üretim hasılası açısından 62 milyar doları aştı ve 
bununla da Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi, en büyük tarım hasılasına sahip ülkesi 
haline geldi. Dünyanın da 7.  büyük tarımsal hasılasına sahip ülkesi konumuna geldi. 
Bizde devraldığımızda dünyanın 11.siydi, Avrupa’nın da 4.süydü Türkiye.  23 milyar 
dolar hasılayı biz 62 milyar dolara çıkardık, bu tabi uygulanan politikalarla 
benimsenen stratejiyle paralel olarak gelişti.  
 
2013 yılında Türkiye’de biz üreticilerimize karşılıksız nakdi hibe destek olarak 9 
milyar LİRA nakit karşılıksız hibe destek verdik. Bu kaydedilen 62 milyar dolar 
hasılanın tabi gerçekleşmesinde kuşkusuz desteklemelerin büyük payı var.  
 
2013 YILINDA 4 ÜRÜNDE CUMHURİYET TARİHİNİN ÜRETİM REKORU KIRILDI 
 
Bitkisel üretim açısından 2013 yılını değerlendirdiğimizde arkadaşlar;  Cumhuriyet 
tarihinin üretim rekorlarını birçok üründe kırıldığı bir yıl oldu bizim açımızdan.  



Örneğin buğday üretimi 22 milyon tona çıktı Türkiye’de. Bu Cumhuriyet tarihinin 
rekoru yani hiçbir yıl, hiçbir zaman Türkiye 22 milyon ton buğday geçmişte üretmedi.  
Mısır üretimi yaklaşık 6 milyon tona çıktı 5,9 milyon tonun biraz üzerinde.  Çeltik 
üretimi yine Cumhuriyet tarihinin rekoru 900 bin ton. Mısırda yine Cumhuriyet tarihinin 
rekoru. Ayçiçeği üretimi 1,5 milyon tona çıktı buda rekor. Başlıca hububat ürünlerinde  
4 üründe de Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Buğday, mısır, çeltik ve ayçiçeği.  
 
Turunçgil üretiminde Türkiye yine 3.7 milyon ton üretime çıktı. Bu da yine kayıtlarda 
geçmişten olan, ulaşılabilen bir rakam değil. Burada da yüksek bir rekora ulaştık. 
Türkiye’ye kivi 80’li yılların sonunda geldi. Bazı meyvelerde ve yaklaşık 80-90’lı 
yılların başında 2000 ton civarındaydı. Kivi üretimi bu sene 42 bin tona çıktı ve 
dünyanın sayılı kivi üreticisi ülkeleri arasına girdi.  Muz üretimi 215 bin tona çıktı. 
Bunlar hep Türkiye’nin içinde üretiliyor artık. Piyasada gördüğümüz iri muzların biz 
çoğunu ithal zannediyoruz, gerçekte ithal değil onlar, o çeşitler artık Türkiye’de 
yetişiyor. Yaklaşık 90 bin tondan biz devraldık, 215 bin tona 2013 yılı içerisinde muz 
üretimimizle çıktı. 
 
TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİ ÖNLEYECEK TASARI MECLİS’TE 
 
Bitkisel üretimde, sizinle paylaşacağım 3 tane önemli husus var. Bir tanesi şu;  
değerli arkadaşlar, Türkiye’nin tarım sektöründe temel alt yapı problemi miras yoluyla 
tarım arazilerinin sürekli bölünmesi ve küçülmesidir. Bu yapısal bir altyapı sorunudur. 
Türkiye’nin medeni hukukuyla, miras hukukuyla ilişkili bir konudur. Biz 2005-2006 
yıllarında bir değişiklik yaptık. Asgari bölünmeye bir sınır getirdik, bir limit getirdik. 
Ama yetmedi 2013 yılı içerisinde miras kanununda düzenleme yapan bir kanun 
tasarısını da Bakanlar Kurulu’ndan taslağı geçirip tasarı haline getirdik ve TBMM 
gündemine getirdik. Şu anda TBMM’nin gündeminde. Bu Türkiye’nin, bu temel 
sorununu çözülmesi açısından temel, önemli bir adım. İnşallah bu yasama 
döneminde de bunu hayata geçirmeyi, kanunlaştırmayı hedefliyoruz, bunun için 
çalışıyoruz. Birinci husus bu, bunu sizinle paylaşmak istiyorum, 2013 yılı içerisinde bu 
anlamda attığımız çok önemli bir adım bu. Tarihi bir adım.  
 
İkinci husus; bu bölünmüş yapının parçalanmış iyice fregmante olmuş, nerdeyse 
atomize olmuş ve 30 milyon parsele dönüşmüş 30 milyon ayrı parça var, tarım arazisi 
var. Türkiye’de yani yaklaşık 3 milyon çiftlik, 3 milyon işletme ama 30 milyon parça bu 
her bir işletme, her bir çiftlik 10 ayrı parselden oluşuyor. Dolayısıyla bunların 
toplulaştırılması gerekiyor. Biz burada da büyük bir mesafe katettik. Hükümetimiz 
döneminde 4 milyonu tamamlandı sadece 2013 yılı içerisinde tamamladığımız 
toplulaştırma miktarı 1 milyon hektar bu senenin sonunda da inşallah 2 milyon hektarı 
bitmiş olacak. Dolayısıyla 6 milyon hektara tamamlamış olacağız toplamda 
toplulaştırmayı. 2013’te 1 milyon hektar arazi toplulaştırmasını yaptık.  
 
Bir başka husus şu; bizim yağlı tohumlarla ilgili eskiden beri tabi sanayimiz 
büyüdükçe, nüfusumuz arttıkça yağlı tohum ihtiyacımız artıyor ve sulanması 
gerekiyor o nedenle de üretimi arzu ettiğimiz kadar hızlı yapamıyoruz. Anadolu’nun 
bir yerli yağlı tohumu olan aspir bitkisini geliştirdik yani tohumunu geliştirdik. Bu da 
2013 yılı çalışmalarımız içerisinde önemli olduğunu düşündüğümüz bir husus. Enerji 
Bakanlığı’mızla bir sözleşme yaptık, bir protokol imzaladık.  28 Kasım tarihi itibariyle 
aspir ve kanolada sözleşmeli üretime geçilmesiyle ilgili bir protokol imzaladık Enerji 
Bakanlığımızla. Özellikle nadas alanlarında yani 1 yıl toprağın dinlendirilmesi 



uygulamasına,  1 yıl toprağı boş tutmadan oraya aspir veya kanola ekilmesi halinde 
üretilecek olan aspirin sözleşmeli üretim kapsamında desteklenmesi, ayrıca diğer 
desteklerin yanında sözleşmeyle onun satın alınması. Dolayısıyla üreticinin satış 
problemi yaşamaması için bu sözleşme önemli. Bunu da yine 2013 yılında 
uygulamaya geçirdik. 
 
İLK DEFA DAMIZLIK HAYVAN İHRACATI YAPTIK 
 
Hayvancılık alanındaki önemli bir adım; Cumhuriyet tarihi için de çok önemli, 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye de kendi yetiştirdiği yüksek genetik kapasiteye 
sahip damızlık materyal ihracatı yaptı. Yani gebe düve ihracatı yaptı. Tarihinde hiçbir 
zaman Türkiye yüksek nitelikli gebe düve ihracatı yapmadı. Yani 70-80’li yıllar da 
kesimlik koyun keçi ihracatı yapıyordu.  Benim söylediğim o değil bir düve yani sığır 
cinsi, iki damızlık yani yüksek süt verme kabiliyetine sahip pedigrili, annesinin 
kayıtları, babasının kayıtları tutulmuş, yüksek vasıflı. Hani bizim geçmişte işte 
Almanya’dan Hollanda’dan Amerika’dan ithal ettiğimiz şekilde, şimdi biz Türkiye’nin 
içinde bunları biz geliştiriyoruz, büyütüyoruz ve bunları yurt dışına ihraç etmeye 
başladık. Bu uygulamada 2013 yılında başladı. 2018 yılına kadar bağlantıları yapıldı, 
ihracat bağlantıları. Azerbaycan ve Türkmenistan’a başladı.  6000 büyük baş hayvan 
ihracatı içinde ayrıca bağlantı yapıldı. Bu peyderpey devam edecek. Keza çok uzun 
süredir ara verilmiş olan küçükbaş hayvan ihracatı da koyun keçi ihracatı da tekrar 
başladı. Katar’a ve Azerbaycan’a koyun ve keçi ihracatı başladı, devam ediyor. 
 
2013 YILINDA 1,3 MİLYAR DOLARLIK HAYVANSAL ÜRÜN İHRACATI YAPILDI 
 
Bir başka önemli gelişme Avrupa Birliği ülkelerine süt ürünleri ihracatı başladı 2013 
yılı içerisinde. Bu da bizim için çok önemli, çünkü Avrupa Birliği Türkiye’deki Üretim 
sisteminin hijyen şartlarının hastalıklarla mücadele sisteminin yeterli olmadığı 
gerekçesiyle başlangıçtan itibaren Türkiye ürünlerinin Avrupa birliğine girmesine izin 
vermiyordu. Uzun bir sistem kurmak suretiyle onun alt yapısı hazırlamak suretiyle 
2013 yılında Avrupa Birliğine süt ürünleri ihracatı başladı. Hayvansal dış ticaret ve 
hayvansal ürün dış ticaretinde 1,3 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek düzeyine ulaştık. 1 milyar 300 milyon dolar Türkiye 2013 yılında hayvansal 
ürün ihracatı gerçekleştirdi yani süt ve et yani peynir vs. bu tür ürünlerin ihracatını 
gerçekleştirdi. Bu da yine bir rekor.   
 
Et ve Süt Kurumu 2013 yılı içerisinde kuruldu. Eski Et ve Balık Kurumuna biz süt 
fonksiyonu sütle ilgili düzenlemeler yapma yetkisini de vermek suretiyle ana 
statüsünde değişiklik yaptık ve yeni bir kurum olarak yapılandırdık. Türkiye’de artık 
Türkiye Et ve Süt Kurumu hem et piyasaları, hem süt piyasalarını regüle etmek 
maksadıyla, üretici ve tüketici lehine gerektiğinde piyasalara müdahale etmek için bu 
kuruldu. Bu da 2013 yılında hayvancılık açısından önemli bir gelişme. 
 
BALIKÇI TEKNELERİNİN SAYISINI AZALTMAK İÇİN TEŞVİK VERİYORUZ 
 
Su ürünleri ve balıkçılık konusunda; denizlerdeki av baskısını azaltmak maksadıyla 
Türkiye’nin balıkçılık filosu sayı olarak çok çok yüksekti, yani Türkiye denizlerinin 
taşıyabileceğinden daha fazla. Biz buna bir çözüm geliştirdik. Önce 12 metre ve 
üzerindeki balıkçı teknelerinin gönüllü olarak avcılıktan çıkmalarını teşvik etmek 
suretiyle bir uygulama başlattık. 2014 yılında da bu uygulamanın kapsamı genişletildi.  



2014 ‘te bu devam edecek. Su ürünleri avcılığında getirilen yeni düzenlemeler le 
gerek balıkçılık gerek tüketiciler açısından da olumlu sonuçları görülmeye başlandı. 
Yasa dışı avcılığa karşıda bir takım yeni önlemler alındı.  
 
4733 TARIMSAL TESİSE 1 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ VERDİK 
 
Kırsal kalkınma alanında sizinle paylaşacağım önemli bir husus şu;  biz tabi kırsal 
kalkınmayı şunun için önemsiyoruz değerli arkadaşlar, hammaddeyi sadece tarımsal 
hammaddeyi üretmekle belirli bir düzeye kadar gelir elde edilebiliyor. Katma değerin 
mutlaka işin içine katılması lazım, katma değer artışı sağlayan bir tarım sanayinin bir 
gıda sanayine dönüşmesi lazım.  Amacımız kırsal kalkınmayla ilgili. Bir katma değeri 
artırmak. İki ürün çeşitliliğini artırmak. Üç üretici gelirlerinin artırılmasını temin etmek. 
Bugüne kadar 2006 da başlattığımız bir uygulamayla yaklaşık 1 milyar lira hibe 
desteği vermek suretiyle 4733 tane tarıma dayalı sanayi tesisi kurdurduk. Bunlar 
tamamlandı. Şu anda faal. Bunlar gıda sanayi, hayvansal ürünlerle ilgili tarımsal 
ürünlerle ilgili bitkisel ürünlerle ilgili tesisler .  
 
Yine verimliliği artırmanın en önemli unsurlarından birisi mekanizasyondur.  Yani 
çiftçilerin ihtiyaç hissettikleri makine ve ekipmanın onlara temin edilmesidir. Burada 
da yine hibe destek uygulaması getirdik. 222 bin yeni makine ekipman projesine 
800milyon liranın üzerinde destek sağlamak suretiyle bunları Türk çiftçisinin 
kullanımına girmesine yardımcı olduk.  
 
GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR İMZA ATTIK 
 
Güvenilir gıda konusunda özellikle vatandaşlarımızın tüketicilerimizin hijyenik yüksek 
kalitede standartı belirlenmiş sağlıklı ürünlere ulaşabilmesini temin açısından gıda 
güvenilirliğini artırma yönünde bir takım tedbirler aldık.  2013 yılında da ilave adımlar 
atıldı, onları sizinle 2013 yılı değerlendirmesi çerçevesinde paylaşmak istiyorum.  
Kırmızı et ve kanatlı et karışımı ürünlerde yasakladık 2013 yılı içerisinde. Bunu 
hafızalarınıza getirmek istiyorum. Çünkü eskiden bu yasal düzenleme olmadığı için 
karışım et ürünü engellenemiyordu. Mesela diyelim ki et ürünü yapıyor, bir sucuk 
yapıyor üzerine %100 kırmızı et yazıyor, dana eti yazıyor içinden tavuk eti çıkıyor.  
Biz bunları kesinlikle yasakladık ve bunları teşhir de  ediyoruz yani cezalar veriyoruz, 
üretimini durduruyoruz, vs.. bir de vatandaşa bu markaları artık bunu yapan bunu 
tespit ettiğimiz  markaların isimlerini de  vatandaşa  açıklıyoruz, teşhir ediyoruz. 
Ekmekte kepek oranı % 60 oranında asgari bulunması gereken kepek oranını % 60 
oranında artırdık. Tuz oranını % 1,5 oranında azalttık. Bunlar ekmeğin kalitesi için 
son derece önemli. Sağlıklı beslenme açısından çünkü ekmek temel gıda maddesi. 
Tuz miktarı yüksek tutuluyordu, biz bunu düşürdük, en fazla bu var denilecek tuz 
miktarını, birde asgari en az bulunması gereken kepek miktarını da %60 oranında 
artırmak suretiyle bir tam buğday ekmeğine geçişi bu şekilde başlattık. Katkı 
maddelerini kaldırdık. Ekmekte 17 çeşit katkı maddesi kullanılıyordu. Bu 17 çeşit 
katkı maddesinin tamamının uygulamasına son verdik. Bunları yasal mevzuatla 
yaptık.  Ekmekte sadece buğday unu, su, maya ve çok az miktarda yasanın belirttiği 
kadar tuz. Başka bir şey ekmekte, standart ekmekte olmayacak. Bu uygulama 2013 
yılı içerisinde başlattık. 
 
KAMUOYUNA 177 PARTİ ÜRÜNÜ TEŞHİR ETTİK 
 



Gıda takviyeleri adı altında piyasada, özellikle kentlerde kentli tüketicinin çok fazla 
rağbet ettiği nerdeyse ilaç gibi kullanılan çok sıklıkla kullanılan ürünler var. Bunların 
kullanımına, bunların üretimine, bunların denetimine ve bunların ruhsatlandırılmasına 
dönük birçok tedbir yeni tedbir 2013 yılında getirildi. Sağlık Bakanlığı’mızla da bu 
konu da yine işbirliği yapıldı. Sağlıksız gıda üreten taklit ve tağşiş yapan değişik 
gruplarda 177 parti ürün hem cezalandırıldı, para ve adli cezalar dışında birde bunlar 
vatandaşa bunların teşhiri yapıldı. En son 2 hafta önceydi 50 grupta bir teşhir yapıldı. 
Piyasa gözetimi kapsamında gıda ile ilgili 500 bin denetim yapıldı toplam 2013 yılı 
içerisinde. Bunu sadece bir mukayese açısından söylüyorum, 2002 yılında Türkiye’de 
yapılan toplam gıda denetim sayısı 39 bindir. Şimdi 500 bin. Yani bu halk sağlığına 
tüketici sağlığına verilen önemi göstermesi açısından önemli. 
 
EKMEK İSRAFINI ÖNLEMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATTIK 
 
Türkiye’de ekmek israfının önlenmesiyle ilgili 17 Ocak’ta geçen yıl Sayın 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da iştirak ettiği, şereflendirdiği ve başlattığı 
bir kampanya yürütmeye başlattık.  Bunun sonuçlarını da 17 Ocak’ta kamuoyuyla 
ayrıca bir yıllık değerlendirmesini sizlerle paylaşacağız. Bir yıl içerisinde 
yürüttüğümüz kampanya hangi sonuçları üretti, elde etti onları da sizinle ayrıca 
paylaşacağız. Bu sene 2013 te yaptığımız faaliyetlerden biriside buydu.  Önemli de 
başarı elde ettik. O kadarını söyleyeyim size. Yani ciddi sonuçlar aldık. 
Kampanyadan önce yaptırdığımız bir araştırma vardı, o araştırmayı kampanyanın 
sonunda yeniledik. Bir daha yaptık ve sonuçları mukayese yaptık. Ortada önemli bir 
başarı söz konusu.  Yapılacakları da yine sizinle paylaşacağız.  
 
OKUL SÜTÜ UYGULAMASI 2014 YILINDA DA DEVAM EDECEK 
 
Okul sütü uygulaması kapsamı, 2013 yılı içerisinde de genişletilerek devam etti.  Özel 
okullarda kapsama alındı. Bu 2014 yılı içerisinde de devam edecek.  İhalesi yapıldı. 
Araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında 2013 yılı içerisinde değerli arkadaşlar 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir tarımsal sulama eğitim merkezi hizmete girdi. 
Resmi açılış henüz yapılmadı. Bir de Ankara’da bitkisel biyoteknoloji merkezi kuruldu. 
Resmi açılışı yapılmadı. 2013 yılı içerisinde 2 tane önemli araştırma merkezi 
tamamladık ve hizmete koyduk.  
 
TÜRKİYE’NİN İLK BOTANİK BAHÇESİNİN TEMELİNİ ATTIK 
 
Türkiye’nin uluslararası standartları karşılayan yani uluslararası standartların 
çerçevesinde sahip olunan bir milli botanik bahçesi yok sayın arkadaşlar. 2013 yılı 
içerisinde bakanlığımızın arazisi üzerinde 2500 dekar arazi üzerine Türkiye’nin ilk 
Milli Botanik Bahçesinin temelini attık. 2015 yılında hizmete girecek. Rusya’daki 
Meng botanik bahçesinden sonra Avrupa’nın 2. büyük botanik bahçesi olacak. 
Burada Türkiye’nin 4000 üzerindeki endemik bitki varlığının açıkta yetiştirilebilecek 
olanları açıkta,  diğerleri de özel iklim seralarında sergilenecek. İklim seraları olacak 
tropik bitkiler su bitkileri step bitkileri çöl bitkileri yani Türkiye’nin bütün biyoçeşitliliğini 
bir manada biz orada sigorta altına almış olacağız. 
 
EXPO 2016 ANTALYA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR 
 



Bunun gibi bir iki hususu da 2013 yılı kapsamında bilgilendireceğim ve 2014 yılı 
projelerimizi anlatacağım. Biz dünya 160 yıldır expo organizasyonları yapıyor 
1850lerden itibaren Türkiye bugüne kadar hiçbir expoya ev sahipliği yapmadı. 
Türkiye’nin ilk exposu 2016 yılında Antalya’da bakanlığımızın koordinasyonunda 
düzenleniyor. Şu anda hızla yapımı devam ediyor. 2016 yılı 23 Nisan’ında 6 ay 
süreyle tematik evrensel expo ya ev sahipliği yapacağız. Yine bakanlığımızın 1100 
dekar arazisi üzerine alt yapısı şu an hızla yapılıyor, teması da “Çiçek ve Çocuk” 
Çiçek insanın estetik ihtiyaçlarının, tabii dengenin, ekolojik dengenin karşılığıdır. 
 
Türkiye’nin biyoçeşitliliğinin karşılığıdır. Çocukta insanlığın hem vicdanıdır hem 
insanlığın masum tarafıdır hem insanlığın geleceğidir. Dolayısıyla bu iki çok önemli 
tema üzerine biz evrensel expo organizasyonu yapıyoruz. 2012 yılında biz bayrağı 
teslim aldık, kanunu biz 2012 yılında çıkardık. Ajans kuruldu şu anda alt yapı 
çalışmaları büyük bir hızla gidiyor. İnşallah bahara doğru oraya alanla ilgili bir basın 
turu yapacağız. Çünkü muhteşem bir botanik expo olacak orada.  
 
TİGEM’İN SULAMA PROJESİNE E-DEVLET ÖDÜLÜ VERİLDİ 
 
2013 yılında alt yapıyla ilgili çalışmalara ağırlık verdik. Bizim için önemli bir faaliyet. 
Ceylanpınar tarım işletmemiz var. Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi. 2007 yılında 
hepimizin yüreğini sızlatan ve gözyaşlarımıza sebebiyet veren bir şiddetli kuraklık 
yaşadık. Orada 50 bin hektar yani 500 bin dekar araziyi terkin ettik yani sürdük, 
tohum attık, gübre verdik ve terk ettik. Çünkü hiç yeşermedi hiç su olmadı, hiç 
yağmur olmadı bizde onun üzerine orada yeraltı sularını araştırmaya başladık ve 
100’ün üzerinde derin yeraltı kuyularıyla dünyanın en modern en iyi teknolojisiyle 
yağmurlama sulama sistemini devreye soktuk.  50 bin hektar araziyi sulamaya açtık. 
Orası hep zarar eden bir işletmeyken kara geçti. Bu modern sulama tekniği çünkü 
uzaktan kumandayla bilgisayarlarla sensör pivot dedikleri bir kolu 500 metre çapta 
dolanan devasa sulama sistemleri. E-tr ödüller verildi, TBMM’de özel ödül aldı. 
Sulama projesi bu modern teknolojilerin kullanılması e- devlet çerçevesinde en 
önemli proje özel ödüle layık görüldü. Çünkü böyle bir sulama sisteminin öyle bir 
yerde kurulmuş olması son derecede önemli.  
 
KÖYLERE 10 BİN TARIM DANIŞMANI ATADIK 
 
2013 yılındaki önemli faaliyetlerimizden biri şuydu. 2013 Ocak ayında 2500 TARGEL 
personeli almak kaydıyla TARGEL’deki personel sayımızı 10 bine çıkardık. 10 bin 
köyde tarım bakanlığının elemanlarının kendisi tarafından seçilmiş, tercih edilmiş 
köyde ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi 
personelimiz var. Her birine bulunduğu köy ve etrafındaki birkaç köy daha 
zimmetlendi. Bu, köylünün, üreticinin, çiftçinin ilçe merkezine ve il merkezine ziraat 
mühendisinin ayağına gelmesini beklemek yerine bütün mesaisini köyde köylülerle 
geçirdiği eğitim yayım projesi. 10 bin elemanımız var ve 2013 te bunun son 2500 
alarak 10 bini tamamladık. 2013 yılını biz kuşkusuz çok daha fazla sayıda projeyle 
hayata geçirmiştik ama önemli gelişmeleri sizinle bu şekilde paylaştım.  
 
2014 yılıyla ilgili neler planlıyoruz onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bitkisel 
üretimle yani zirai üretimle ilgili olarak biz 2009 yılında tarım havzaları sistemi 
kurmuştuk. Türkiye’nin bütün tarım parsellerini verilerini bir bilgisayar ortamına 
aktarıp 528 milyon data kullanıp her bir parselin segmentini, toprak verimliliği ve iklim 



durumuna ait verileri işlemek suretiyle o bölgede hangi ürün hangi verimlilik düzeyiyle 
yetiştirilir, onun haritasını çıkarmıştık. Bunu 2009 da çıkardık ve bazı destekleri 
bununla ilişkilendirdik. Bu demek oluyor ki hangi ürün nerede verimli üretiliyorsa 
orada o ürünü destekleyelim, verimsiz bir yerde desteklemenin manası yok şimdi biz 
bunu bir adım daha ileri götürüyoruz. 2014 yılı içerisinde alt havzalar düzeyinde bu 
çalışmaları başlatıp desteklemeyi bununla ilişkilendiriyoruz.  
 
Çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması projesini başlattık. Amacımız burada şu; 
özellikle yanlış sürüm teknikleri fazla gübre kullanımı veya buna benzer hatalı sulama 
gibi yani modern tarımın zararlarından toprakları korumak, ekolojik bir manada tarımı 
yaygınlaştırmak. İsmine biz ÇATAK diyoruz. Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin 
Korunması projesi. Biz bunu 30 ilde başlatmıştık, 2014 yılında bunu 43 yıla 
çıkarıyoruz. Anıza ekim sistemini 1 milyon hektar alanda uygulayacağız. Orta 
Anadolu’da Doğu Anadolu’da Türkiye’nin birçok yerinde toprağa buğday arpa 
ekiyorsunuz, toprağın takati kalmıyor, su yeterli olmadığı için bir sene toprağı 
dinlendiriyorsunuz. Boş bırakıyorsunuz biz buna nadas diyoruz.  
 
PARSEL TANIMA SİSTEMİ 2014’TE BAŞLIYOR 
 
Toprağı bir sene boş tutmamak içine ona özgü bir ürün, mesela bir yağlı tohum aspir 
bitkisi. Bunu da doğrudan anıza ekmek suretiyle hem ikinci bir ürün alalım, hem 
toprağı boş tutmayalım, hem toprağın rutubetini muhafaza edelim, hem toprak daha 
az işlensin, hem çevre, hem üretim amaçlı hem ekolojik hem ekonomik işleviyle 
Türkiye’nin ciddi bir ihtiyacını da karşılıyor. Demin söylediğim Enerji Bakanlığıyla 
yaptığımız protokol de bununla alakalı, bu sene bunu 1 milyon hektar alanda inşallah 
2014 yılı içinde uygulamasını yapacağız. Parsel tanımlama sistemini biz hayata 
geçireceğiz.   
 
Türkiye’de 30 milyon tarım parseli var dedim bu sene biz bununla ilgili şunu 
yapacağız. Bütün parselin her birinin uydudan görüntüsünü alıyoruz şu anda her 
parselin bir kimlik numarası var aynı vatandaşlık numarası gibi. Bilgisayara 
girdiğimizde Türkiye’nin hangi vilayetinde ilinde, köyünde ve ilçesinde olursa olsun o 
tarım parselinin numarasını girdiğimizde bize o parselle ilgili bütün bilgileri veriyor. 
Denizden yüksekliğine,  meyili,  toprak yapısı, ne kadar,  ne tarafa bakıyor,  doğuya 
mı kuzeye mi güneye mi batıya mı, yağışı ne kadar ne ekiliyor, tüm bu bilgileri 
uydudan görebiliyoruz. Sistemi bundan sonraki yapıda kullanacağı kimyasal gübre, 
kullanacağı ilaç açısından bu parsel numarasıyla bunu birebir ilişkilendireceğiz. 
Böylece o parselde kullanılan gübre miktarı ve kullanılan ilaç miktarı ne bütün bunları 
takip etme imkânına kavuşacağız. Bu, izlenebilirlik, gıda güvenliği açısından çok 
önemlidir. Yani, o üründen sonra ne üretildi; sebze mi, meyve mi, tarla ürünü mü? O 
üründe, o parselde ne kadar ilaç kullanılmış, ne kadar gübre kullanılmış, nereye 
gitmiş? Herhangi bir problem olduğunda bunu geriye doğru izleme imkânımız da 
olacak. Biz bunun alt yapısını 6-7 senedir kurmaya çalışıyoruz. Nihayet bu 
tamamlandı. 2014 yılı içerisinde Parsel Tanıma Sistemini hayata geçirmiş olacağız.  
 
Türkiye’nin 30 milyon tarım parselinin her birinde ne ekiliyor biçiliyor, ne kadar gübre 
kullanılıyor, ne kadar ilaç kullanılıyor, ne kadar tohum kullanılıyor? Bütün bunları 
izleme imkânımız olacak. 2014 yılında inşallah Parsel Tanıma Sistemini 
başlatacağız.  
 



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 37 MİLYONU GEÇTİ 
 
Biz, hayvancılık alanında Anadolu’nun sözüne itikat ettik. Çok hikmetli bir söz ve ben 
göreve geldiğimden beri bu sözü tekrarlarım. Şimdi bir kez daha tekrarlıyorum, 
Anadolu coğrafyasının hikmetli bir sözüdür bu; “Buğday ile koyun gerisi oyun” diye. 
Şimdi Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca bunu ihmal etti. Özellikle koyunu ve keçiyi 
küçükbaş hayvanları hep ihmal etti, hep ondan kaçtı. Hâlbuki bizim coğrafyamız bize 
bunu söylüyor, bunu yetiştireceksiniz diyor. Coğrafyanın bize olmazsa olmaz 
talimatıdır bu. Bunu yaparsak hem dengeyi korumuş oluruz, hem ekolojik dengeyi 
hem kendi hayatımızı, çevremizi daha iyi idame ettiririz. Fakat bu giderek yok olduğu 
için sürü yöneticisi ve çoban sayıca azaldı, sürü yöneticisi ve çoban da kalmadı. Biz 
sürü hayvancılığını destekleme kapsamına aldık. Koyun ve keçiyi Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa destekleme kapsamına aldık. Toplam küçükbaş hayvan sayısı 
aşağıya doğru giderken artık bu sayı yukarı doğru gidiyor. 31 milyona kadar düşen bu 
sayı şimdi 37 milyonu geçti, bu çok önemli bir gelişme.  
 
SERTİFİKALI ÇOBAN İSTİHDAM EDENE DESTEK  
 
Şimdi yeni bir şey getiriyoruz. Çoban diye tabir edilen, biz “sürü yöneticisi” diyoruz, 
onlara yönelik özel bir eğitim programı başlattık. Bununla ilgili Çalışma 
Bakanlığımızla bir protokol imzaladık. Eğitimli sürü yöneticisinin istihdamını 
destekleme kapsamına alıyoruz. Yani eğitim veriyoruz, sertifika veriyoruz ve bu sürü 
yöneticilerini istihdam eden sürü sahiplerine de destekleme ödemesi yapacağız. 
Böylece hem istihdam yaratmış olacağız, hem sürü sahiplerinin ihtiyacı olan 
çobanları eğitmiş olacağız. Böylece istihdamın yanı sıra çobanları eğiterek iş 
verimliliğini, dolayısıyla ekonomik katkılarını arttırmış olacağız. Özellikle destekleme 
kısmı da hayata geçiyor. 2013 yılında eğitim programını başlattık, 2014 yılında ise 
bunların istihdamına destek sağlanması uygulamasını başlatıyoruz.  
 
ETÇİ VE SÜTÇÜ IRKLAR İÇİN ISLAH PROGRAMI BAŞLIYOR  
 
Birde eti etçi, sütü sütçü ırktan temin etme projemiz var. Bu da çok önemli. Çünkü 
Türkiye bugüne kadar şunu yaptı; etini de sütünü de sütçü ırklardan aldı. Hâlbuki 
sütçü ırkın süt verim yönü gelişmiş, etçi ırkın et verim yönü gelişmiş. Biz ikisini de 
sütçü ırktan alıyorduk. Şimdi ülkemiz belirli bir düzeye geldi, etini artık etçi ırklardan 
sütünü de sütçü ırklardan almaya dönük politikalar uyguluyoruz. 2014 yılı içerisinde 
de buna ait yeni ıslah programları ve destekleme programları başlatacağız. 2014 yılı 
için bu da çok önemli.  
 
Özellikle DAP, GAP ve DOKAP Bölgelerindeki toplam 33 ilde etçi veya kombine 
ırklarla anaç hayvanlara ve doğacak buzağıya destek vereceğiz. Özellikle besi 
hayvanını et hayvancılığına katkı sağlamak maksadıyla. Yani bunların 1. 
jenerasyonda kalitesini yükseltecek şekilde etçi ırklarla bunları tohumlamak suretiyle 
yüksek nitelikli et verimi yüksek hayvanların elde edilmesini hedefliyoruz. Bunu 
yapanlara da hatırı sayılır bir destek vereceğiz ki; Türkiye, et hayvanı ithal etme 
mecburiyetinde kalmasın. Yani o açığı oradan kapatacağız. Çünkü geçmişte bu 
başlatılmadığı için sadece süt tarafı yapılmış. Sütü 8 milyon tondan 17 milyon tona 
çıkardık. Türkiye’nin süt üretimi belirli bir noktaya geldi artık, et yönünü de ayrı bir 
kanaldan geliştirmemiz gerekiyor. 2014 yılı içerisinde et hayvancılığının gelişmesi 
yönünde böyle bir destekleme uygulaması başlatacağız. Bu, özellikle besiciler için et 



sanayicileri için hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız ve toplum kesimleri ve 
kuşkusuz tüketiciler için son derecede önemli.  
 
Yine, Et ve Süt Kurumumuz tarafından sözleşmeli besicilik uygulaması, kısmen şu 
anda uygulanıyor. Bunu çok daha yaygın bir hale getireceğiz. Böylece Et ve Süt 
Kurumu da piyasa regülasyonunda daha aktif bir rol üstlenecek.  
 
DENİZLERDEKİ BALIK STOKLARINA SIKI TAKİP 
 
Su ürünleriyle ilgili 12 metre ve üzeri balıkçı gemilerine takılacak takip cihazlarıyla 
gemilerin av faaliyetleri uzaktan takip sistemi ve uydu bazlı olarak izlenecek. Yani 
denizlerdeki av stoklarının balık stoklarının tüketilmemesi, yok edilmemesi, zarar 
verilmemesi için bunun korunması açısından yeni bir sistem getiriyoruz. 12 metre 
üzerindeki balıkçı teknelerinin av faaliyetlerinin yakın bir şekilde izlenmesi için bu 
gemilere takılacak aparatlarla bir sistem kurulacak.  
 
Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi için de pilot proje uygulayacağız. 
Çünkü balık alanlarında, bazı körfezlerde birçok yerde terk edilmiş av araçları var ve 
bunlar hem denizin kirletilmesinde hem birtakım çevre açısından, balıklar açısından 
zarar verici birtakım faaliyetleri içeriyor. Bunlar için de 2014 yılında proje başlatıyoruz.  
 
KIRSAL KALKINMAYA 860 MİLYON EURO HİBE VERECEĞİZ 
 
Kırsal kalkınmayla ilgili 4300’ün üzerinde tamamladığımız tarıma dayalı sanayi 
tesisinin sayısı 2015 yılının sonuna kadar 6000’e çıkacak. Kırsal kalkınmada içinde 
bulunduğumuz kurum, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014 yılında 
toplam yatırım tutarı 1,1 milyar lira olan 5 bin projeye destek verecek. Bu projelere 
600 milyon lira hibe desteği ödemeyi öngörüyoruz. 2016 yılı sonuna kadar ise 
toplamda 1,5 milyar Euro yatırıma 860 milyon Euro hibe desteği vermeyi planlıyoruz.  
 
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ BAŞLIYOR 
 
Güvenilir gıda konusunda yani gıda hijyeni ve bunun takibi, güvenliği konusunda 
tüketici sağlığı açısından 7 ürün grubundan tüketicilerin de kontrolde bireysel olarak 
daha etkin rol almalarını sağlamak maksadıyla 2014 yılında yeni bir uygulama olan 
“Ürün Takip Sistemi”ni başlatacağız.  
 
Ürünlerin içerdiği şeker ve tuzun azaltılmasına yönelik yeni düzenlemeler 
öngörüyoruz. Sağlık Bakanlığımızla koordineli olarak bu konuda çalışma yapıyoruz. 
Obeziteyle mücadele konusunda bizim de Gıda Bakanlığı olarak alacağımız bir takım 
tedbirler var.  
 
YENİ TARIMSAL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ GELİYOR 
 
2014 yılı içinde 6 Tarımsal Araştırma Merkezini hizmete açıyoruz. 2013’te 2 tanesini 
hizmete açmıştık, 6 tanesi bitmek üzere onlar da 2014 yılında hizmete girecek. 
İzmir’de Bitkisel Doku Kültürü Merkezi, Biyolojik Mücadele Merkezi, Adana’da Geotik 
Bahçesi, Yalova’da geotik dediğimiz bu soğanlı süs bitkileri lale gibi zambak gibi 
kıymetli süs bitkileri, böyle bir bahçe yapıyoruz. Bitki Islahı ve Jenerasyon Atlatma 
Merkezi bu tabi teknik bir tabir, buda yine bitki ıslahında özellikle kalitenin 



arttırılmasında önemli bir merkez. Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi kuruyoruz. 
Kuraklık Test Merkezi daha önce kurmuştuk ve Mersin’de bir Tarımsal Biyoteknoloji 
Merkezi kuruyoruz.  
 
ÜRETİCİ VE TÜKECİYİ BİLGİLENDİRECEK “ÇAĞRI MERKEZİ” KURULUYOR 
 
Yine, 2014 yılında bakanlığımızın başlatacağı çalışma ile 365 gün 24 saat hizmet 
veren çağrı merkezi kuruyoruz. Burada üreticilere hem tarımsal desteklemeler 
konusunda bilgi ve yardım hem de tarımsal konularla ilgili bilgi talebinde bulunan 
vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme ve bilgi sağlanacak. Birde tüketicilerimizin gıda 
ile ilgili güncel ve doğru bilgilere ulaşmasını temin edecek bir mekanizma da bu çağrı 
merkezi içerisinde kurulmuş olacak. 
 
300 BİN TONLUK HUBUBAT DEPOSU HİZMETE GİRİYOR 
 
Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından 2014 yılında 300 bin tonluk hububat deposu 
hizmete girecek. Önceki yıl 300 bin tonluk depo silonun temelini atmıştık, onlar bitti. 
Bunlara ilave 270 bin tonluk deponun yapımına da yine 2014 yılı içerisinde 
başlayacağız.  
 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’müzün Ceylanpınar’a kurduğu sulama sisteminin 
bir benzeri Orta Anadolu’daki İşletmelerimizde de kurulacak. Altınova, Gözyuva ve 
Konaklı İşletmelerinde 60 bin dekarlık alan modern basınçlı sulama sistemleriyle 
sulanacak. Ayrıca, TİGEM özellikle yerli tohumu artırmak amacıyla özel tohumluk 
firmalarıyla birlikte çalışma yapmaya devam edecek.  
 
TÜRKİYE, GIDADA NET İHRACATÇI BİR ÜLKE 
 
Gıda, tarım ve hayvancılık çok geniş bir sektör ve çok sayıda konuyu bünyesinde 
barındıran geniş bir sektör ama zaman sınırlı ve tabi teknik de bir konu. Ben 
olabildiğince bunu tabiri caizse öz bir şekilde anlatmaya çalıştım ama yine de tabi 
anlatmadığımız çok konu var. Kuşkusuz bunlardan ibaret değil, ne 2013 ne de 2014. 
Biz şuna değer veriyoruz; Türkiye, gıda bakımından gıda temin ve tedariki ve üretimi 
bakımından güvende bir ülke. Bunun özellikle altını çiziyorum. Türkiye, gıda 
bakımından kendi ihtiyacını karşılama noktasında dünyanın en önemli ülkelerinden 
birisi ve tarımsal üretim bakımından da net ihracatçı bir ülkedir.  
 
Türkiye’de zaman zaman mesela herhangi bir ürün tekil olarak ele alınıp, bir 
ticaretinden yola çıkılarak sanki bu ürün ülkede yokmuş, bitmiş veya hiç 
üretilmiyormuş gibi söyleniyor. Ticaret modern dünyada, küresel dünyada çok farklı 
bir şeydir. Türkiye, 186 ülkeye 1660 çeşit tarım ve gıda maddesi ihraç eden bir ülke 
ve elbette ticaret de serbesttir. İnsanlar ticari olarak karlı gördükleri bir ürünü 
Türkiye’de üretilsin ya da üretilmesin ithal yada ihraç edebiliyorlar. Bu, Türkiye’nin o 
ürüne muhtaç olduğu manasına gelmez. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. 
Çünkü bu aksi gibi söyleniyor, yani bu sistem yokmuş ya da üretilmiyormuş gibi 
anlatılıyor. Bunun etrafında böyle birtakım şehir efsaneleri üretiliyor. Vatandaşında 
tabi haklı olarak kafası karışabiliyor. Net olarak sizlerin aracılığınızla bütün 
vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye, dünyanın en büyük tarımsal 
üreticilerinden birisi ve dünyanın 7. büyük tarımsal hasılasına sahip ülkesidir. Bizim 
önümüzde sadece büyük kıta ülkeleri var ve son 10 yıldaki gelişmelerle büyük 



mesafeler aldık. 2002 yılında tarımsal değerimiz 23 milyar dolardı. Üretimi ve 
verimliliği arttırdık ve tarımsal hasılayı 62 milyar dolara çıkardık. Şimdi 1660 çeşit 
tarım ve gıda maddesi ihraç eden ülke olduk. Biz şimdi gelecek nesillerde 21.yüzyılda 
da bu konumu nasıl iyileştirerek sürdürürüz, şuanda bunun çalışmalarını yapıyoruz.  
 
TARIMDAKİ ALT YAPI SORUNLARINI ÇÖZMELİYİZ  
 
Alt yapıyla ilgili özellikle iki temel meseleyi bitirmenin gayretindeyiz. Biri 
toplulaştırmanın tamamlanması, bu süre istiyor. Yani zorunlu bir mecburiyetten 
kaynaklanan, bizim bir karar vermemizle bir para tahsis etmemizle ilişkili bir şey değil 
bu. Türkiye’de tarım arazileri çok küçük parçalara ayrılmış ve milyonlarca varis var. 
Bunları hukuk içerisinde bir araya getirmemiz gerekiyor. Miras yoluyla bölünmenin 
önüne geçilmesi, toplulaştırmanın tamamlanması ve sulanabilir bütün tarım 
arazilerinin tamamının sulamaya açılması. Bu üç temel mesele alt yapıyla ilgili. 
Bunun dışında Türkiye, diğer bütün alanlarla ilgili bilgi, teknoloji, sermaye, kredi 
kullanımı ile ilgili hususların tamamında çok ileri bir safhada, o noktalara hamdolsun 
geldi. Onun için kendi üretimini rahatlıkla kendisi yapıyor, ihtiyacını gideriyor. Gıda 
bakımından da güvenli, güvende bir ülkedir. Sorularınız varsa alıyım, çok teşekkür 
ederim. 
 
SORU: Eğitimli çoban istihdam edenlere hatırı sayılır bir destekleme ödemesi 
yapacağınızı söylediniz. Bu yıl et ithalatı söz konusu mu? Birde bu yıl kar 
yağmadı, tarımsal açıdan bir kuraklık var mı, bu konuda ciddi endişeleriniz var 
mı?  
 
Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 37 milyonu geçti. Küçükbaş hayvancılığı ilk defa 
biz destekleme kapsamına aldık ve şuanda kaydedilen her koyun ve keçi başına 
yılda sahibine 20 lira para veriyoruz. Bu hayvanların sütüne de çok daha yüksek 
destek veriyoruz. Biz profesyonel sürülerin sayısının artmasını istiyoruz. Ama bize 
gelen şikayet şu; sürü sahipleri diyor ki, biz çoban bulamıyoruz. Yani kimse çobanlığa 
rağbet etmiyor. Bizde bunun üzerine bir proje geliştirdik. Bunun eğitimi almak isteyen 
vatandaşlarımıza 120 saatlik teorik ve pratik eğitim veriyoruz. Pratik eğitimi, bizim 
TİGEM çiftliklerinde, teorik eğitimi de ilgili bakanlıklarla birlikte il müdürlüklerimiz 
bünyesinde yapıyoruz. Eğitimin sonunda katılımcılara “sürü yöneticisi” sertifika 
veriyoruz. Şimdi bunu bir adım daha ileri götürmek suretiyle, sürü sahiplerinden bu 
sertifikalı çobanları istihdam edenlere, onlarla sözleşme yapanlara biz bakanlık olarak 
ilave bir destek vermeyi planlıyoruz. Bu uygulama 2014 yılında başlayacak. 
Vereceğimiz destek miktarı önümüzdeki günlerde Tarımsal Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulumuz tarafından belirlenecek. Vereceğimiz destekle hem istihdam 
yaratacağız hem de nitelikli personel yetiştirerek bu alandaki iş gücü ihtiyacını vasıflı, 
nitelikli iş gücünü geliştireceğiz.  
 
2013 yılı içerisinde et ithalatı, hayvan ithalatı, kasaplık-besilik, kurbanlık ithalatı 
yapmadık, ihtiyaçta yoktu zaten. Biz bunu çok söyledik ama maalesef çok söylemekle 
olmuyor. Demek ki yeterli yetkinlikte söyleyemiyoruz. Geçmişte de ihtiyaçtan dolayı 
değil, sadece Trakya Bölgesinde hastalık kontrol projemizden dolayı oraya hastalık 
bulaşmasın diye, Anadolu’dan oraya geçişi sınırlandırdığımız için birileri kalkıp kaçak 
yollara tevessül etmesin, fiyat farkı oluşmasın diye, iki sene sınırlı sayıda kurbanlık 
hayvanı oraya getirttik. Onun dışında zaten hiç ihtiyaç olmadı. Türkiye’nin diğer 
bölgelerine hiç kurbanlık getirtmedik. Ama birileri çıkıyor, Türkiye kurbanlık hayvan 



ithal ediyor filan gibi. Bu doğru değil. Amaç orada sınırlı bir alanda belirli bir bölge için 
belirli bir amacı karşılamak içindi.  
 
Bizim geçen seneki kırmızı et üretimimiz 916 bin ton, beyaz et üretimimiz de 1 milyon 
700 bin ton. Bizim devraldığımızda beyaz et üretimi 700 bin tondu, şimdi ilave 1 
milyon tonluk üretimle bu rakam 1 milyon 700 bin tona çıktı. Keza kırmızı et üretimi 
de 420 bin tondu, şimdi 916 bin tona yükseldi.  
 
SIĞIR VARLIĞI DÜŞMEDİ, ARTTI 
 
Türkiye’de ilk hayvan sayımı 1984 yılında yapıldı, 30 yıl önce yani. Ondan önce 
Türkiye’nin hayvan istatistikleri tamamen afaki, tamamen tahminiydi. Dikkat edin 
bunu özel maksatla söyleyenler 1984’ü söylemiyor 1980’li yılların başı diyor, yanlış 
bilgi veriyorlar. Tamamen afaki, gerçek olmayan bir şey söylüyorlar. Bunu özellikle 
muhalefet söylüyor, 1981 diyor. İlk sayım 1984’te yapıldı. Ondan öncekiler tahmindi, 
1984’te tek tek sayım yapıldı. Şimdi o gün Türkiye’nin 12 milyon 400 bin sığır varlığı 
vardı. 2002’ye gelindiğinde bu 10 milyonun altına düşmüştü, bugün ise 14 milyon 100 
bin. Yani 30 sene önceki rakamın üzerindeyiz şimdi.  
 
Daha önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. O tarihte, 1984 yılında sığır varlığı 12.4 
milyon iken, bunun sadece yüzde 3’ü verimli ırklardan oluşuyordu. Bugün yüzde 40’ın 
üzeri yüksek verimli ırklardan oluşuyor ve geri kalanı da melez. Artık düşük vasıflı 
ırklar hiç yok. Dolayısıyla etin ve sütün verimliliğinde, çok yüksek miktarda artmasının 
altındaki temel sebep de budur. Koyun ve keçi sayısının da arttırılması suretiyle 
Türkiye’nin et ihtiyacı karşılanır.  
 
TARİH ANGUS KONUSUNDAKİ HAKLILIĞIMI YAZACAK 
 
Türkiye’de sütçü ırklar yani süt verimi yüksek ırklar yetiştiriliyor. Bunların erkek 
yavruları besleniyor ve kasaplığa gidiyor. Yani, Türkiye kırmızı et ihtiyacını buradan 
karşılıyor. Sütçü ırkın erkek yavrusu ama neticede sütçü ırk, kemik daha yüksek, et 
tutma kabiliyeti daha düşük. Dünya ne yapıyor? Dünya etini etçi ırklardan alıyor. Yani 
herkesin hakaret ettiği Angus dediği etçi ırk veya Simental, Hereford, Şarole gibi etçi 
ırklar bütün Avrupa ülkeleri,  gelişmiş ülkeler kendi şartlarına uygun etçi bir ırkı almış 
bir yerden getirmiş, adapte etmiş, geliştirmiş ve etini oradan alıyor. Biz geçmişte bunu 
yapmamışız. Ne yapmışız? Almanya’dan sütçü ırkı almışız. Bunu iyi beslerseniz et 
verimi yüzde 50 randıman verir. Etçi ırkın ise et verimi yüzde 65 randıman verir. 
Arada yüzde 15’lik bir fark var. Artık, ülkemiz etini etçi sütünü sütçü ırklardan alsın, 
sınıf atlasın. Benim istediğim bu. Ben, onun için Angus’un Türkiye’ye getirilmesini, 
onunla birtakım melezleme ve ıslah çalışmalarının yapılmasını, Simental’in 
getirilmesini istedim. Bana hakaret ettiler. Tarih benim doğru yaptığımı yazacak, tarih 
böyle diyecek. Bundan eminim. Biz bunları içerideki melez dişi hayvanlarımızla etçi 
ırkların ıslahını birlikte yapalım et kalitemizi, verimimizi arttıralım. Bir tarafta saf etçi 
ırkları yetiştirelim, mesela onlara sıfır faizli kredi desteği veriyoruz 
 
KÜÇÜKBAŞI DESTEKLEME KAPSAMINA ALDIK  
 
Sütü bir yere getirdik, 17 milyon tona çıkardık. İnsanlar süt içmeyi artırmayınca o 
zaman sütün miktarı belirli zamanlarda artıyor diğer zamanlarda düşüyor. Bunun belli 
bir dengeye getirilmesi için yeni projeler lazımdı. Biz bunları hayata geçirdik. Şimdi, 



iki alanda daha yeni adım atıyoruz. Küçükbaşı da devreye koyalım diyoruz. Çünkü 
bizim coğrafyamız küçükbaş hayvancılığa daha uygun. Küçükbaşın toplam et 
içerisindeki oranını arttırmalıyız. Ben onu yapıyorum şuanda. Cumhuriyet tarihinde 
koyun ve keçiyi destekleme kapsamına alan ilk Bakan benim, benim Hükümetim. 
Benden önce böyle bir şey hiç yoktu. Kimse oraya dokunmamış aksine keçileri 
düşman ilan etmişler. Koyunu insanlardan uzaklaştırmışlar. Bunlar yanlış. Bütün 
bunu yaptığımızda toplam et içerisindeki koyun ve keçi miktarını arttırırız. Ayrıca etçi 
ırkları da buraya getirmek suretiyle onları da devreye koymak suretiyle et ihtiyacımızı 
o zaman dengeleriz. İşin özü bu.  
 
AVRUPA KIRMIZI ET İHTİYACININ YÜZDE 60’INI DOMUZDAN KARŞILIYOR 
 
Şu anda yaklaşık 1 milyon ton kırmızı et üretimimiz var. Kayıt dışı olanlarla 1 milyon 
tonu da aşıyor. 1,7 milyon ton da beyaz et üretimimiz var. Bunu nüfusa böldüğümüz 
zaman Avrupa’yla mukayesede az gibi görünüyor. Ancak Avrupa’nın da dünyanın da 
yediği kırmızı etin çok yüksek miktarı domuz etidir. Biz bunun istatistiklerine 
bakıyoruz, Avrupa’da kişi başına 50 kilo et kırmızı et düşüyor. Halbuki o kırmızı etin 
yüzde 60’ı domuz. Onu düşürdüğünüz zaman biz sadece sığır, koyun ve keçi eti 
yiyoruz. Dünyanın da ortalaması yüzde 58’i domuz eti. Onun için orayla 
mukayeselerde bu işi biliyorum diyen arkadaşlarımız istatistikleri mukayese ederken 
onu söylemiyor. Bizde domuz yok dolayısıyla yediğimiz kırmızı etin miktarı kötü bir 
rakam değil. Türkiye’de kişi başına 6-7 kilo kırmızı et düştüğünü söylüyorlar. O da 
doğru değil, yanlış. Türkiye’de 1 milyon ton kırmızı et yani 1 milyar kilogram. Bölün 
bunu 75 milyona rakam çok kötü bir rakam değil, ama bu sadece sığır, keçi ve 
koyundan.  
 
ŞUAN İTİBARİYLE TARIMSAL KURAKLIK SÖZ KONUSU DEĞİL 
 
Bu sene maalesef bir meteorolojik kuraklık söz konusu. Bu yıl özellikle Çukurova’da 
bazı bölgelerde henüz bir tarımsal kuraklık söz konusu değil. Yani toplam 
meteorolojik kuraklıktan kastımız şu; bir yıl içerisindeki toplam yağışa biz meteorolojik 
kuraklık diyoruz. Bizim için tarımcılar için tarımsal kuraklık önemli. Tarımda bitkinin 
suya ihtiyaç hissettiği dönemler vardır. Bu, üç dönemdir. Bir, tohumu toprağa attığınız 
zaman yeşermesi için toprakta bir rutubet olması gerekir. İki, bitki büyüyeceği zaman 
gövdesinin gelişmesi için bir ihtiyaç var.  Bir de ürün döneceği başak dolacağı zaman 
bir dönem vardır. Bizim ihtiyacımız üç dönemdir. Biz ona tarımsal kuraklık diyoruz. 
Şuan itibarıyla bir tarımsal kuraklık söz konusu değil. 
 
SORU:Hayvan ıslah projesi gerek verim gerek sayı bakımından nasıl sonuç 
verdi? Kuzu etinin yanında oğlak etini rahatlıkla yiyebilir miyiz? 
 
Halk elinde ıslah projesi kapsamında 71 ilde 8 bin yetiştiricide 29 ırkta 1.5 milyon 
küçükbaş hayvana destek verdik. Gelecekte oğlak da kuzu da bugünküne göre fiyat 
bakımından çok daha uygun olacak. İlerleyen zamanlarda bunların tüketimine de  izin 
vereceğiz. Açıkçası biz erken kuzunun kesilmesine izin vermiyoruz oğlak için de aynı 
durum geçerli. Çünkü belirli bir ağırlığa gelmeden sırf ağız tadı için çok genç yaşta 
kesilen hayvanlar ekonomik açıdan zararlıdır. 
  
 
 



SORU: Patates fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? Arıcılıkta polene destek 
vermeyi düşünüyor musunuz? 
 
İktisatta örümcek ağı teorisi vardır. Burada da tarımı hep örnek verirler. Çok sayıda 
küçük üretici olduğu zaman özellikle Türkiye gibi yani milyonlarca ve çok küçücük 
alanlarda üretim yapıldığında yani ölçek ekonomisine ulaşılmadığı zaman bunun 
etkisi çok ağır hissedilir. Yani üretim bir sebeple azalıyor fiyatlar ise artıyor. Fiyatlar 
artınca ertesi yıl herkes o ürünü ekiyor ve fiyat düşüyor ertesi sene insanlar bu defa 
bunu ekmiyor bu seferde fiyat artıyor. Patateste 2012 yılına göre yüzde 17 oranında 
bir azalma var Ama 2013 yılındaki üretimimizde 4 milyon ton yani 1700 ton yaklaşık 
azalma var bir önceki yıla göre. Bu azalmada bazı bölgelerde siğil sebebiyle blokajın 
da etkisi oldu .  
 
Özellikle arıya, kovana destek veriyoruz. Nihai bir ürün olan polene destek 
verdiğimizde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu yüzden de daha pratik olanı kayıtlı kovan 
sayısına destek veriyoruz. 
 
SORU: Enerji Bakanlığı madencilik faaliyetleri uygulama yönetmeliğinde 
değişiklik yapılması hakkında yönetmeliğin resmi gazetede yayınlandı. 
Dolayısıyla tarım alanlarında eğer kamuya yararı görülürse maden arazisine 
çevrilmesinin de önü açılmış oldu. Bunun tarım arazilerine üretime negatif 
yönde etkisi olur mu? 
 
Bazı alanlar ve konular vardır ki orada toplumsal ulusal fayda daha önemlidir. Yani 
hangi alanda daha çok ne getirir ulusal fayda daha çok nerededir eğer alınacak karar 
tarımdan yanaysa tarımla ilgili olur madenle ilgili ise madende olur. Biz toprak koruma 
alanında son derece titiz davranıyoruz yani negatif anlamda söylemiyorum. Yani orda 
ciddi bir koruma tedbirimiz var. Size bir  örnek vereceğim biz Türkiye’nin toprak 
koruma ve arazi kullanım kanunu 2005 yılında çıkardık. 2005 yılına kadar böyle bir 
kanunu yoktu. Manası şudur, herhangi bir tarım arazisi üzerinde bir fabrika bir bina 
bir amaç herhangi bir şey yapabiliyordu. 2005 yılında biz kanun çıkardık ve bütün 
illerde il toprak koruma kurulları oluşturduk. Bu kurulların içerisinde sadece kamu 
görevlileri yok örneğin tema gibi sivil toplum kuruluşları da var. Ve bizim bir hesap 
yaptırdık o tarihten sonra amaç dışı kullanım için toprağı talimatta talepte bulunup 
talebi karşılanmayana red cevabı alan ve engellenen kurtardığımız arazi miktarı 450 
bin hektar 4.5 milyon dönüm demek yani eğer biz bu kanunu çıkarmamış olsaydık 
200’ten bu yana 4.5 milyon dönüm tarım arazisi gitmiş olacaktı. 
 
SORU:Zeytinyağı teşvikleri devam edecek mi? 
 
Göreve geldiğimiz günden itibaren zeytin ağacı sayısını arttırmaya çalıştık. Biz 
göreve  geldiğimizde Türkiye’de zeytin ağacı sayısı 99 milyondu. Avrupa Birliğinde 
zeytin ağacı kotaya tabi yani AB’ye üye olduğunuz gün sizin zeytin ağacı sayınız 
kaydediliyor ve o kotayı aşamıyorsunuz. Avrupa’da en çok zeytin ağacı olan ülkede  
170 milyon ağaç vardı. Göreve geldiğimde zeytine destekleme sistemi getirdik. 
Hedefimiz İspanya’yı yakalamaktı. 10 dekardan aşağı olmamak üzere sertifikalı 
fidanla zeytin bahçesi tesis edene o zaman 250 liradan  dekar başına destekleme 
verdik. Şu anda zeytin ağacı sayımız 160 milyonu geçti. Yani 66 milyon zeytin ağacı 
diktik. Şu an zeytin ağacı sayısı bakımından İspanya’yı geçtik. Şimdi 2013 yılı ürünü 
zeytinyağına 2014 yılında 70 kuruş kilogram başına destek getiriyoruz.  



SORU:Son günlerde fasulye fiyatlarındaki yaşanan artışın sebebi nedir? 
Müdahale etmeye düşünüyor musunuz? 
 
Bazı ürünlerin dünya piyasalarındaki durumu fiyatların belirlenmesinde özellikle 
önemli oluyor. Hindistan ve Çin’in kuru fasulye üretimindeki düşüşü  dünya 
fiyatlarında bir artışa neden oldu. Bizim üretimimizde çok ciddi bir azalma yok. 2013 
yılı fasulye üretiminde önceki yıllara göre yüzde 2 gibi az bir düşüş var. Fiyat artışıyla 
ilgili de Ekonomi Bakanlığıyla istişare edip orda bir düzenlemeye gidebiliriz. 
 
SORU: 2013 yılı buğday, mısır ve çeltik üretimimizde artış oldu mu? 
 
Üretimde bir azalma beklemiyoruz. Çünkü bizim artışımız verimlilik artışından 
kaynaklandı. Bu çok önemli . 10 sene önce Türkiye 9.5 milyon hektar arazide buğday 
ekiyordu 18 milyon 19 milyon ton buğday alıyordu. Bugün 8 milyon hektar arazide 
buğday ekiyor 22 milyon ton buğday alıyor. Bunu ise sertifikalı tohum kullanılmasını 
artırarak sağladık. Sertifikalı tohum miktarı Türkiye’de 150 bin tondu şuan da 650 bin 
ton. Bu arpa içinde mısır içinde diğer ürünler içinde benzeri bir verim artışı demektir. 
Parametre değişmezse biz üründe azalma beklemiyoruz ama ilkbahar yağışları da 
üretimde etkili olacak. Türkiye’nin buğday üretiminde 4 milyon ton fazlası var.Biz bu 4 
milyon tonu ihraç ediyoruz. Türkiye makarna ihracatında dünyada ikinci buğday unu 
ihracatında ise birinci. 
 
SORU:AOÇ’nin son yıllarda ürün çeşitliğini arttırdı. Bu durumun  geri dönüşleri 
nasıl oluyor? 2014 yılı hayvancılık destekleri ne kadar olacak?  
 
AOÇ butik üretim yapan bir kuruluş. Biliyorsunuz ki AOÇ Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önce şahsen başlattığı 1937 yılın dada hazineye devrettiği ve örnek bir 
takım ürünlerin üretildiği bir çiftliktir. Biz bunu 10 yıl da ürün çeşidi 44’den 164’e 
çıkardık. Yani bu 120 yeni ürün demek. Türkiye Cumhuriyeti’nde önceden yerli yoğurt 
mayası yoktu. Evlerde annelerimiz yapıyordu ama yoğurt fabrikalarında kullanılan 
yoğurt mayası ithal ediliyordu. Bunun üzerine AOÇ Türkiye’nin değişik yerlerden 
yoğurtlardan maya geliştirdi ve bunu tüketicinin beğenisine sundu. AOÇ arazileri ile 
ilgili bazen yanlış bilgiler basında yer alabiliyor. Değerli arkadaşlar 1925’ten 2005’e 
kadar AOÇ’nin toplam ağaçlandırılan arazisi 4500 dönüm. Biz bunun üstüne 18 bin 
500 dönüm daha ağaçlandırdık. Dolayısıyla 23 bin dönüm araziye çıkardık.  
 
2013’te hayvancılığa verdiğimiz destek miktarı 2.8 milyardı. 2014 yılında bu 3 
milyarın üzerinde gerçekleşecek. Şimdi şöyle söyleyeyim 2002’de hayvancılığa 
verilen destekleme oranı yüzde 4.4‘tü. Bizim yaptığımız devrim hayvancılığa verilen 
desteklemelerde gerçekleşti. 2002 yılında Türkiye’nin tarımsal desteklerinin sadece 
yüzde 4‘ü hayvancılığa veriliyordu. Biz şu anda bunu yüzde 30’a çıkardık. 
 
SORU: Danıştay’ın iki mısır çeşidi için verdiği yürütmeyi durdurma kararı 
üzerine nasıl bir süreç izlenecek? 
 
Öncellikle şunu belirtmek istiyorum bahsedilen iki mısır çeşidinin insan gıdası olarak 
tüketilmesi zaten yasak. Gıda maksatlı ithal edilmesi, üretilmesi ve kullanılması 
kesinlikle yasak. Biyogüvenlik Kurulu yüze yakın insandan oluşuyor. Her biri farklı 
konuda çalışan komite üyeleri var. Onlar başvuru yaptıklarında komite bunu risk 



esasına göre değerlendiriyor. Bir çok risk kategorisi var. Danıştay’ın kararı bu sosyo-
ekonomik riskle ilişkili. Dava şu an esastan görüşülüyor. 
 
SORU: Trakya’da yakalanan kaçak kanola tohumları nedeniyle mağduriyetler 
var. Bu durumla ilgili Bakanlığınızın soruşturması hangi aşamada? 
 
Bölgeden gelen ihbar üzerine derhal müfettişleri görevlendirdik. Teftiş henüz bitmedi. 
Kayıt dışı bir tohum var ve o tohumları bir firmanın ambalaj malzemesi içinde 
dağıtmışlar. Şikayetler, işin müsebbipleri çok ayrıntılı bir şekilde emniyetle, 
istihbaratla araştırılıyor. Vakti geldiğinde onu zaten açıklayacağız. 
 
SORU: İstanbul'da borsada tarım ürünlerinin işlem görmesi için bir adım 
atılacak mı? 2014 yılında 7 ürün grubuyla ilgili takip sisteminin başlatılacağını 
söylediniz bunu biraz açar mısınız?  
 
Lisanlı depoculukla ilgili şirket kuruldu LİDAŞ. TMO onun önemli bir ortağı. Bizim 
açımızdan ürünlerin sağlıklı bir şekilde fiziki dolaşım olmadan senetlerle ticaretinin 
yapılması önemli. Ürün fiziki olarak ne kadar az dolaşırsa ürün sağlığı denetimi o 
kadar kolay olur. Amerika’da Avrupa’da da diğer yerlerde ürünlerin hisse senetleri 
sadece alınıp satılıyor. Bizim LİDAŞ’la yapmak istediğimiz budur. Sadece tarlada 
siloya silodan işlem  yerine gitsin. Bunu oturtturmaya çalışıyoruz.  
 
Biliyorsunuz artık tüketiciler özellikle şehirlerde çok bilinçli hareket ediyorlar. Herkes 
fonksiyonlu cep telefonu kullanıyor. Bizde klasik denetim sistemlerine ilaveten 
karekod uygulaması başlattık ve pilot uygulamayla en yüksek düzeyde taklit ve tağşiş 
yapma riski olan ürün gruplarıyla başlamak istedik.  Biz 500 bin denetim yapıyoruz 
yılda. Bu denetimlerin içerisinde taklidi en çok olanlar takviye gıdalar. Bu takviyelerin 
kullanılması  toplumun canını yakabiliyor. Nedir takviye gıda? Bitki köklerinden 
çiçeklerinden yapraklarından bir ürün elde ediliyor bu bir hapa dönüşüyor aslında bu 
sadece gıda takviyesidir. Ama birileri alıyor bunun içerisine bir takım kimyasal 
ilaçların gerçek hammaddesinin onun içine koyuyor. Daha sonrada bir çok hastalığa 
iyi geliyor diye satışa sunuyor. Tabi biz bunları alıp incelediğimizde bunların 
içerisinde ilaç olduğunu tespit edebiliyoruz. Bunun için karekod uygulamasıyla en çok 
gıda takviyelerindeki sahtekarlığı önlemek istiyoruz. 
 


