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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörüyle bir araya gelmek,
onların sorunlarını dinlemek, bir dizi ziyaretlerde bulunarak, etkinliklere katılım sağlamak amacıyla 10
Ağustos 2018 tarihinde Manisa’ya geldi.
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, bir otelde tarım ve orman sektörü ile bir araya
geldi. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği toplantıda sırasıyla aşağıdaki konuşmalar yapıldı.

1.İsmail BİLEN (AKP Manisa Milletvekili)
Sayın Bakanım, değerli Milletvekili arkadaşlarım,
sayın valim, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları,
kamu hizmeti yapan değerli bürokrat arkadaşlarım,
üreticilerimiz ve de hepinize hayırlı günler diliyorum.
Sayın Bakanımıza sizler adına, hepimiz adına “Hoş
geldiniz” diyorum.
Konuşmama Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürle
başlamak

istiyorum.

Cumhurbaşkanlığı

Hükümet

Sisteminin çiçeği burnunda taze, yeni bir Bakanıyla bizi
mutlu ettiği için, şereflendirdiği için kendilerine çok çok
teşekkürlerimizi sunuyor, saygılarımızı arz ediyorum. Sizlere de hem şahsım adına hem de
hemşerileriniz adına başarılar diliyorum. Allah sizleri muvaffak etsin. Beklentimiz çok yüksek,
taleplerimiz de çok fazla. Evet, bugün özellikle birazdan Üzüm’ü konuşacağız ama İl Tarım
Müdürlüğümüzün Slayt’ında da gördüğünüz gibi mümbit bir arazide yaşıyoruz, güzel bir coğrafyadayız.
Hemen hemen her sektörden özellikle üzümde ve pamukta Ege bölgesinde birinci sıradaydık. Şimdi
zeytinimiz de var. Sayın Bakanım bunun yanında değişik ürünlerimizde var. Kirazımız var. Özellikle bizim
bölgemizden kuzey yarım kürenin ilk kirazını ihraç ediyoruz. Yukarıda da bahsettiniz borsada söylediniz,
Teşkilatta da ifade ettiniz. Damlama sulama bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Özellikle
meralarımızın ıslahı bizim için çok çok önemli. Tarım ve hayvancılık açısından ve diğer tarım ürünlerinin
makineleşmesi ve sanayileşmesi açısından da. Manisa aynı zamanda bir sanayi kenti. Dolayısıyla
sanayisinin de desteklenmesi açısından sizden beklentilerimiz çok fazla.
Şimdi sosyal tarafları görüyorum paydaşları görüyorum. Geçtiğimiz 26. dönemde Üzüm
Araştırma Komisyonu kurmuştuk. Çok yararlı, çok bir faydalı hizmet yaptık. Evet, ihracatçılar birliğinde
bizi misafir eden Birol Beylerde şahit oldular. 30 yıldır siyasetin içerisindeyim, hiçbir zaman bu
paydaşların hepsi bir noktaya temas etmez bir araya gelmez. Her biri birbirinden bağımsız davranır.
Ancak komisyonu dinlediğimiz zamanda, sivil toplum örgütlerimizin bizi misafir ettikleri, ev sahipliği
yaptıkları mekânlarda gördük ki tüm paydaşlar fiyat istikrarı istiyor. Bu fiyat istikrarının sağlanması daha
geçen yıl eksik olmasınlar Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımız Binali Bey’in talimatıyla, Tarım
Bakanımızın gayretleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin devreye girmesiyle, üreticimiz bir mağduriyetten
kurtulmuş oldu. Aynı zamanda ihracatçımızda, tüccarlarımız da zarar etmekten kurtuldu. Sadece onlar
değil, ülkemiz de genel kaygılarından kurtulmuş oldu. Toprak Mahsulleri eğer piyasaya müdahale
etmemiş, müdahale alımı yapmamış olsaydı, fiyat istikrarsızlığı sebebiyle mahsulümüz daha ucuza
ithalatçı ülkelere, büyük ithalatçı ülkelerin vatandaşlarına daha ucuz maliyetle yedirilme veya sunulma
imkânı bulacaktı. Bizim kaybımız da yaklaşık 250 - 300 milyon $ civarında olacaktı. Bu para ülkemizde

kaldı. Ülke bütçesine katkısı oldu. Belki de bütçe açığının kapanmasına bir nebzede olsun üzüm
üreticisinin de katkıları oldu.
Bizim sizden taleplerimiz var. Başta bu fiyat istikrarını sağlamak adına zaman zaman arzın
yüksek olduğu, bol olduğu, verimliliğin yüksek olduğu dönemlerde, fiyat iktidarsızlığını giderecek bir
mekanizmanın kurulması. Biz raporumuzda da bunu ifade ettik. Zaten sizden önceki Bakanımıza da
göndermiştik. Bakanlığımızda bu var. Yoksa bizim elimizde mevcut, yine tekrarını gönderebiliriz. Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne de gönderdik. Onlarında kayıtları içerisinde var. Sizden talebimiz,
Bakanlığımızdan ve Hükümetimizden arzumuz, ülke menfaati açısından stratejik olarak ürünümüzü fiyat
iktidarsızlığı yaşamadan, hem iç piyasaya, hem de yurtdışına arz edebilecek bir mekanizmanın
kurulması. Bu mekanizmanın kurulmasını da geçen yıl olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi bir görev ifa
edebilir. Ancak bunu Toprak Mahsulleri Ofisine mi vereceğiz, başka bir kurum mu kurulacak ya da
birlikler vasıtası ile mi yapacağız? Bunu sizin Hükümetimizin yapacağı çalışmalar neticesinde bir karara
bağlamamız lazım.
Bizim lisanslı depoculuk talebimiz var. Lisanlı depoculuk Birliklere, Kobilere verilmeyen daha
doğrusu Kobilere verilen ancak Birliklerin, Kooperatiflerin muaf tutulduğu bir destekleme talepleri var.
Komisyonumuzda da biz bunu makul ve haklı bir talep olarak gördük. Fiyat istikrarını sağlamak
açısından, hem arz bolluğu hem de arzın zaman zaman eksik olduğu dönemlerde, tüketiciye de çok
yüksek fiyatla bu ürünü yedirmemek adına böyle bir Lisanslı depoculuğundan kurulması talebimiz var.
Burada özellikle Birliklerde veya Kooperatiflerde, Kobiler içerisinde destekleme kapsamına alınabilirse,
desteklemeden istifade edebilirlerse, zannediyorum yöneticimizin menfaatine olacak. İhracatçılarımızın
mağduriyetini engelleyecek, stratejik ürün dediğimiz ürünümüzü ucuz fiyatlarla yurtdışına sevk
etmemiş, ihraç etmemiş olacağız. Bu hususta sizlerden destek bekliyoruz.
Arkadaşlarımızın sizden beklentileri talepleri çok yüksek ancak deminde ifade ettiğim gibi diğer
stratejik ürünler de var. Bunların içerisinde pamuk var. Pamuk, bizim bu bölgeden kısmen taşındı.
Taşınan yerlere bağ dikildi. Bağ da zaten arz fazlası yaşadığımız bir mahsul olduğu için fiyat
regülasyonunu biz burada tutturamadık. Tekrar verdiğimiz desteklerle, pamuğun bu havzaya, Gediz
ovasına yerleşmesi ile inanıyorum ki o boşalan yerlere arz fazlası ürünler ekilmeyecek, dikilmeyecek.
Sizin de Borsa’da ifade ettiğiniz cümleyle bitireyim. Sayın rahmetli Demirel’in hayatta olduğu
dönemlerde “Bir Dolar üzüm Demirel de gözüm”. Bizde hep şunu söylerdik, bir dolara üzümü alıp
satabilirsek şapkamızı havaya atalım. Rabbime hamdolsun 2002 yılından bu güne, aşağı yukarı 1,5
dolarlar civarında. Üzüm üreticisinin mahsulünü değerlendirilmesine Hükümetimizin aldığı tedbirler
sayesinde muvaffak olduk. Üzümün gerçek değerine ulaşabilmesi adına sizin desteğinize, Toprak
Mahsulleri Ofisi’nin devrede bulunmasına, zaman zaman arzın yoğun olduğu dönemlerde bu
tedbirlerin alınması ile aynı zamanda bütçe açığını da giderecek bir fiyat istikrarının temin etmek adına,
bu yönlendirmelerin bu dönemlerde de devam etmesini, özellikle bu yılda devam etmesini istirham
ediyorum.
Evet, mahsulümüz bol olsun. Tüccarlarımıza, üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı, bereketli,
bol bir hasat dönemi temenni ediyorum. İnşallah üreticimiz kazandıkça vatandaşımız mutlu olacak,
vatandaşımız mutlu ve memnun oldukça devletimizde güçlü olacak. Zeytinden gelen, üzümden gelen
hatta belki pamuk ve fındıktan gelen yüksek bedellerle bütçe açığının kapanmasına da vesile
olunacaktır. Ben bu yıl özelikle üzüm üreticilerimize inşallah verimli, bereketli bir yıl diliyorum. Ama
bunu da şimdiden görüyoruz. Verimli ve bereketli bir yıl olacak. Toprak Mahsulleri Ofisinin
görevlendirilmesi noktasında verdiğimiz müjde ile hasat başında inşallah bu mağduriyetler
yaşanmadan tedbirimizi almış olduk ve buradan üreticilerimize bu müjdeyi verelim. İnşallah Toprak
Mahsulleri Ofisi Sayın Bakanımızın da arz ettiği gibi sizlere verdiği müjde ile bundan sonra inşallah

devrede olacak. Evet, katılımlarınızdan dolayı buraya tefrişlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. İl
Başkanımız söylediler. Sivil Toplum Örgütlerimizin temsilcileri ifade ettiler. Manisalılar değerli
Bakanlarının, hemşerilerinin, 1,5 milyonluk Manisalı nüfusu ile yanında, arkasında olacak, başarılı olması
için dua edecek. Biz de inşallah Milletvekilleri olarak bu şehrin, bu bölgenin Milletvekilleri olarak sizlerin
yanında olacağız. Müstahzarımızın sesi olacak, Müstahzarımızın yüzünün gülmesi için elimizden ne
geliyorsa bütün Milletvekillerimiz, başta MKYK üyelerimiz Murat BAYBATUR olmak üzere diğer
arkadaşlarımızla size ve çalışma arkadaşlarınıza yardımda, gece gündüz hizmetinizde olacağız.
Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bereketli bir
hasat dönemi yaşamamızı Cenabı haktan diliyorum.

2.Mustafa Hakan GÜVENÇER (Manisa Valisi)
Saygıdeğer

Bakanım,

Saygıdeğer

Milletvekillerim,

Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok değerli misafirleri,
değerli

yöneticileri,

tarım,

hayvancılık,

orman

sektörümüzün çok değerli temsilcileri, değerli çalışma
arkadaşlarım;

sözlerimin

hemen

başında

yürekte

gerçekten şükürle dolu, huzurlu bir mutluluk hissiyatı ile
muhabbetle, minnetle ve saygıyla sizleri selamlıyorum.
Saygıdeğer Bakanımıza ilimize hoş geldiniz diyorum.
Gerçekten mutlu olduk, gurur duyduk, şereflendik. İlimize
teşrifiniz

için

şahsım

ve

Manisalı

kardeşlerim,

hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum.
Sabah domates sergisinden hemen sonra üzüm hasat sezonunu başlattık. İnsanlık camiasının
kadim geçmişinden beri sürdüre gelmiş bu tür hasat şenlikleri, hattı zatında bazen çok açıkça ve
doğrudan, bazen zıhnen bir şükür ifadesidir. Bizler kıymet bilir kullar olarak, şükür ifademizin nişanesi
yapıp üzüm hasat sezonumuzu bugün saygıdeğer Bakanımızın teşrifleri ile Allah’a çok şükür başlattık.
Tarım, Valilik Makamında da çok kısacık Sayın Bakanıma arz etmiştim, ister istemez ekonomik bir sektör
olarak tanımlansa da bir ekonomik sektör olarak tek başına tanımlanabilecek boyutları çok çok aşıyor.
Önce toprak, arz, su, meteorolojik koşullar, hava, bunlar birer mekan ve imkan olarak Allahü Tealanın
lütfu. Sonra insan. İnsanın besmeleli niyeti, iradesi, alın teri, insanın nasırlı elleri, avucu. Bu mesai
sonrasında beklenen ümitler, sonrasında alınan ürünler birer nimet, sonrasında bu nimetin sofralarda
buluşması, insanlarla paylaştırılması, nihayetinde bir bereket. Bu tarım, insan olmanın en önemli
parçalarından biri eğer doğru tanımlaya bilir isek. Girişte ifade edildi. O rakamları tekrarlamak
istemiyorum ancak şu kadarını söyleyeyim, Manisa’mızda nüfusumuzun %40’nı tarımsal alanda iskan
ediyoruz. Manisa’mızda iç işgücü piyasamızın %40 nı tarım sektöründe istihdam ediyoruz.
Manisa’mızda tarımsal faaliyetler ile gerçi ilk cümlemle belki biraz çelişecek, çok parasal fazla
hapsetmeyelim ama yaklaşık 10 milyar Liralık bir değer yönetiyoruz. İhracatımızın yaklaşık %13,5’ne
tekabül eden, doğrudan 500 küsur milyon liralık bir ihracat yapıyoruz. Tarıma dayalı sanayi ihracatımız
ile birlikte bu rakam biraz daha yükseliyor.
Bütün bunlarla birlikte tarım elbette Manisa için önemli bunu biliyoruz. Ama Manisa’da Tarım
önemli olduğu kadar Manisa, Türk Tarımı için de önemli bir vilayet. Ayrıca şunu da biliyoruz. Tarım
kabiliyeti, tarım potansiyeli bu topraklardaki klimal özellik bizlerin emaneti, bütün milletimiz adına hatta
ve hatta bütün dünya insanlığı adına. Bu emanete sahip çıkma bilinci içerisindeyiz. Türkiye'de,
Manisa'da tarım sektörü iyi durumda ama daha iyi durumda olabilir. Daha iyi durumda mutlaka olmalı.
Tarım sektöründe, tarım sektörünün bütün paydaşları, tarıma hizmet edenler, kamu kurumları, Tarım
Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımızın İl Teşkilatlanmaları başarılı ama daha da daha da başarılı olabilirler.
Daha başarılı olmalılar, daha başarılı olmalıyız. Bu tür toplantılar daha başarılı olmanın en müşahhas ve
inşallah en verimli arayışlarıdır. Biraz sonra sektör temsilcileri söz alacaklar konuya dair çok şey
söyleyecekler. Ancak ben diyorum ki sektörümüzün bütün paydaşları, çiftçilerimiz, işletmelerimiz,
odalarımız, meslek örgütlerimiz çalışkandır, makuldür, ölçülüdür, dengelidir, şükür bilir, kadir bilir,
emanetinin bilincindedir, yakınmacı değildir ama emanetin ağırlığı altında daha iyisinin arayışı
içerisindedir. Biraz sonra sektör temsilcileri marifeti ile dile getirilecek bütün hususlar, bu daha iyiye
olan arayışın en somut işaretleri olacaktır. Allah'a çok şükür bu hususta hiç biri bir köhne değildir, birer
açmaz değildir, birer uçurum değildir, bir handikap değildir. Bugüne kadar hep birlikte elde ettiğimiz

başarının hasılası olarak sadece ve sadece daha iyisi için kendimize koyduğumuz hedefte nişan
noktaları, hedef noktaları, işaret levhalarıdır. Duygusal bir milletiz, çalışkanız, şükretmeyi biliriz kadri
biliriz ama Allah'a çok şükür artık rasyonel davranmayı, realist olmayı, dünya ile yarışmayı, teknolojiyi
kullanmayı, pazarlamayı, usulüne uygun, olması gerektiği gibi hedeflemiş ve beceren pozisyondayız.
Gün ve gün mesafe kat ediyoruz. Bugüne kadar kat ettiğimiz yüksek mesafe bundan sonra kat
edeceğimiz mesafenin de mutlak işaretidir. Belki Sayın Milletvekilimiz İsmail BİLEN beyefendinin de
mahsusen ifade ettiği üzere sulama sorunumuzdur. Hali hazırda toplam tarım topraklarımızın ki toplam
toprak hazinemizin %40’nı teşkil ediyor, %47’sine su verebiliyoruz. Ancak ekonomik olarak, kullanabilir
olarak, toprak varlığı açısından değerlendirdiğimizde çok yakın zamanda bitecek projelerle sulayacak
olduğumuz alan yüzdeleri yüzde 70 lere çıkacaktır. Ancak bu alanda hedefimiz % 70. Bu hedefimiz 70’i
aşan sulama tesislerimizin mutlak suretle Sayın vekilimizin de ifade ettiği üzere kapalı sisteme geçme
zaruriyeti vardır. Bu manada tarım sektöründe 2002'den 2017'ye kadar toplam 3,5 milyar yani eski para
ile 3,5 katrilyonluk yatırım yapılmıştır. Bakanlığımızın projeksiyonu içerisinde Manisa'nın bütün
sulanabilir alanlarının % 100'ünün sulamaya kavuşturulması hedef olduğunu, bu amaçla çok müşahhas
adımlar atıldığını biliyorum.
Tekrar ben bütün taraflara çok çok teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanımızın şahsında
Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Madem bir hasat sezonunun başlangıcında hatta
ortasındayız, hepinize bereketli bir yıl diliyorum. İnşallah arz var, su var, hava var, Allah'ın lütfu, bereketi
var, biz varız, hep beraberiz, birlikteyiz, kararlıyız, birbirimizi seviyoruz, birbirimize güveniyoruz, el ele
verdik daha iyisi niye olmasın? Olacak inşallah. Ben tekrardan bu duygularla sizleri saygıyla
selamlıyorum. Sektör temsilcilerimize tekrardan verecekleri katkı için teşekkür ediyorum. Saygı ile
selamlıyorum.

3.Ümit TÜREK (Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı)

Manisa ilimiz üzüm ve tütün üretiminde ülkemizde 1.
sırada, zeytin üretiminde 2. sırada yer almaktadır. İhraç
edilen ürünlerin çeşitleri Manisa ilinin güçlü yönlerinden
birini oluşturmaktadır.
Odamız ve kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi ile tarımsal üretimde katma
değerin arttırılması gerektiğine inanıyoruz. Manisa'da
üretilen

tarımsal

ürünlerde

markalaşmaya

gidilmesi

gerektiğine inanıyoruz.
Sizlerden isteğimiz, tarım ve sanayide rakiplerimizle olan haksız rekabetin ortadan kaldırılması.
Bizlere bu şartları sağlayın iş dünyasının başaramayacağı bir şey yoktur.

4.Hüseyin SOYGÜR (Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı)
Ülkemiz, dünya sofralık üzüm üretiminde en önemli
ülkelerden birisidir. Üretim artışına bağlı olarak tüketim ve
ihracat ta arttırılmalıdır. Sultani çekirdeksiz yanında birçok
çeşitler ile üretim çeşitlendirilmiştir. Türkiye sofralık
üretimindeki üzüm üretiminden aldığı payı ihracatına
yansıtamamaktadır. Sofralık üzümde Türkiye'nin en büyük
sorunu dış pazarda, sadece tek çeşitle yer almasıdır.
Alaşehir Ticaret Borsası olarak talebimiz yaş üzüm
ihracatına verilen teşvikin devam ettirilmesi, iç piyasada
tüketimin artırılması, üzümün beslenmedeki öneminin
kamuoyuna aktarılması, Avrupa Birliği'ne ihracat potansiyelinin arttırılması, kalitenin yükseltilmesine
yönelik çalışmalar yapılması, Uzak Doğu ülkelerine uçak kargo ile ihracatın arttırılması, uluslararası
piyasalarda tanınır marka oluşturulması ve yeni pazar araştırmalarında öncülük edilmesidir.
En önemli sorunumuz da hasat zamanında Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üzüm alımı konusunda
yetkilendirilmesidir.

5.Yurtcan BİRYOL (Manisa Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Genel Müdürü)
10.000 üretici ortağı olan bir kuruluşuz. Dünya kuru
üzüm piyasasının %90’nı biz belirliyoruz. Bu yüzden
Dünya piyasasındaki fiyat, bizim borsada belirlenen fiyat.
Ama şu anda Dünya’nın en ucuz üzümü bizim üzümümüz.
Fiyat arttırmak için biz kendi aramızda anlaşamıyoruz.
Avrupa'da 40 dolayında büyük alıcı var. Onlar fiyat
konusunda kendi aralarında anlaşabiliyorlar. Bizde ise
toplam ihracatının % 80 ini yapan 20 büyük alıcı var.
Biz tüm alıcılar ve üreticiler istiyoruz ki yasa
düzenlemesi yapılsın, bir referans fiyat belirlensin. Bunu

da TMO yapabilir. O yüzden bu yıl bir referans fiyat açıklasın, bizde fiyatı ona göre belirleyelim.

6.Birol CELEP (Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı)

Neden TMO’ nun müdahale etmesini istiyoruz.
Buradaki amacımız piyasada istikrar olması, hem üreticinin
hem

de

tüketicinin

kazanması.

Dünya

piyasasına

baktığımız zaman Amerika 3.500 dolara diğer ülkelerde
2.800 dolar civarı satıyorlar. Ama biz ürünümüzü 1.500
dolar civarına satıyoruz. Neden üreticimizin parasını tam
almayalım.

Bu

konudaki

destekler

önemli

fayda

sağlayacaktır.

7.Hayrettin UÇAK (Yaş Meyve Ve Sebze İhracat Birliği Başkanı)
Bakanlığınız ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü'nün katılımlarıyla çalışmalar
gerçekleştiriyoruz.

Bu

konuda

Bakanlık

olarak

desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz.
Bitkisel üretimde Biyoteknik Mücadele’de dekara
verilen

desteğin

50

TL’den

80

TL’ye

yükseltileceğinin müjdesini de almış bulunmaktayız.
İhracatta önemli bir sorunumuz olan Akdeniz Meyve
Sineği ile ilgili olarak Bakanlığımızın yapmış olduğu
çalışmaların arkasında duruyoruz.
Hedeflerimize ulaşabilmek için Entegre Kontrollü Ürün Yönetiminin (EKÜY) tüm ürünlerimize
yaygınlaştırılması beklentimizdir.
Yıllardır meyve sebze ihracatçılarına sağlanan ve firmalarımıza can suyu olan tarımsal desteklerin
tekrardan verilmesini sektör olarak bekliyoruz. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz.
Kiraz ihracatı ile ilgili olarak Çin ile aramızda imzalanmış olan protokolden kaynaklanan sorunlar
halen devam etmektedir. Bu sıkıntıların bir an önce çözülmesi ve Tayvan ve Güney Kore ile aramızda
olan ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasını bekliyoruz.
Ürünlerin hasat döneminde, sezonluk işçi çalıştırmak zorunda olan yaş meyve ve sebze
ihracatçılarının kısa süreli istihdam ettikleri mevsimlik işçilerin kayıt altına alınmasında büyük sıkıntı
yaşanmaktadır. Bu konuda Bakanlıktan en kısa sürede girişimde bulunmasını talep ediyoruz.

8.Ahmet AKBUĞA (Akhisar Ziraat Odası Başkanı)
Manisa, tarım yönünden ülkemizde ilk sıralarda yer
almaktadır. Son yıllarda tarım alanında ciddi anlamda
sıkıntılar yaşanmaktadır. Girdi maliyetlerinin yüksekliği
çiftçimizi zora sokmaktadır. Çiftçimiz dolu ve don gibi
doğa olaylarından ciddi manada zarar görmektedir. Yine
bazı ürünlerin para etmemesinden dolayı köylerimizden
şehirlere hızlı bir şekilde göç olmaktadır. Bu da hasat
zamanında işçi sıkıntısına sebep olmaktadır.
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden
alınan kredilerin faizlerinin yüksek olması çiftçimizi
sıkıntıya sokmaktadır.
Mazot ve gübre desteğinin düşük oluşu üreticimizi sıkıntıya sokmaktadır.
Ege Bölgesi ve ilimizde binlerce ailenin geçim kaynağı olan tütün ürünü, 2000 yılından sonra
desteğin kalkmasıyla iyice azalmış, son yıllarda fiyatlarının düşük olması nedeniyle de bitme noktasına
gelmiştir.
Çiftçimizin üretmiş olduğu ürünlerde maliyetlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaların yapılması
gerekmektedir.
Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Mazota %50 destek ve gübre desteğinin
üreticilere verilmesini talep ediyoruz.
Üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlere dış pazarlar bulunması konusunda gerekli çalışmaların
yapılmasını talep ediyoruz.
Üretimin planlı bir şekilde yapılması, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden üreticiye
düşük faizli kredi kullandırılmasını talep ediyoruz.
Genç Çiftçi Projesinin genişletilmesini istiyoruz.
Makine ekipman desteğinin tekrardan verilmesini istiyoruz.
Üretici Birlikleri'nin daha aktif hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.
Dolu ve dondan zarar görmüş olan çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden
almış oldukları kredilerin faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz.
Karadeniz Bölgesi'nde verilen alan bazlı desteklerin Manisa'da üretilen ürünlere de verilmesini
istiyoruz.
Manisa üzümü ve zeytininin, havza bazlı destekleme kapsamına alınarak desteklenmesini istiyoruz.

9.Nejdet TÜRK (Alaşehir Ziraat Odası Başkanı)
Ana girdilerimiz olan mazot, gübre ve zirai ilaçların
desteklenmesini istiyoruz.
Özel

bankalara

borcu

olan

çiftçilerimizin

bu

borçlarının Ziraat Bankası'na aktarılması, 1 yıl ertelenerek
5 yılda geri ödenmesini talep ediyoruz.
Üretim planlanmalı alternatif ürünlerin üretilmesi
özendirilmelidir.
Üzüm tanıtım grubu kurulmalı ve üzüm tüketimi
arttırılmalıdır. Bu sebeple okul üzümü devam ettirilmeli ve

miktarı arttırılmalıdır. Ayrıca askeriyede ve sosyal yardım paketlerinde üzüm verilmesini talep ediyoruz.
Geçen yıl olduğu gibi bu yılda TMO’nun dolar ve enflasyonu gözeterek fiyat açıklamasını
bekliyoruz.
Daha önceden %100 üzümden yapılan meyve suyu ve benzeri ürünler artık şeker kamışı ve
mısırdan yapılmaktadır. Bu ürünlerin tekrar %100 üzüm ihtiva edecek şekilde yapılması, 35-40 bin ton
daha üzümün kullanılmasını sağlayacaktır.
Mevsim değişiklikleri yağmur ve dolu gibi olaylar ürünlerimize zarar vermektedir. Bu sebeple
Alaşehir'de örtü kullanılmaktadır. Bu örtülerin fiyatları pahalı olduğu için Ziraat Bankası'ndan veya
Tarım Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli kredi kullanılarak alınabilmeleri konusunda düzenleme
yapılmalıdır.
Tarım Kredi kooperatiflerinin KGF uygulaması yok. Diğer bankalar gibi KGF uygulaması olmasını
istiyoruz.
Yağmurdan zarar gören Kula, Alaşehir, Demirci ve Selendi ilçelerinde üreticilerin zararlarını
gidermenizi bekliyoruz.
Su tasarrufunu sağlayabilmek için bağların sulamasında kapalı sistem sulamaya geçilmelidir.
Bölgemizde jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Jeotermale karşı değiliz fakat Gediz Havzasında
bor değerleri yükselmiştir.
TARSİM’ de devlet katkısının arttırılmasını talep ediyoruz.
Genç Çiftçi projesinin devam ettirilmesi talebimizdir.
Tarım sektöründe 20 yılı tamamlayan çalışanların emekli olabilmesini talep ediyoruz.

10. Ali Halis UYSAL

(Türkiye Sulama Kooperatifi Merkez Birliği Başkanı)

Yeni yapılan düzenleme ile sulama kooperatifleri
DSİ’ye devredildi. Şuan Akhisar'da bir köyde sulama
kooperatifi kurmak istiyoruz ama İlçe Tarım yetkili
olmadığını söylüyor. DSİ ise bizde bunu soracak bir
mekanizma yok diyorlar.
Örgütlerle ilgili hazırlamış olduğum dosyayı Sayın
Müsteşarımıza veriyorum.

11. Mehmet KAVAS (KÖY-KOOP Manisa Birliği Başkanı)

Tarımda kurtuluşun

kooperatifleşmeden geçtiğini

hep söylüyoruz. Ancak örgütlerle ilgili sorunlar var. Bu
örgütler çok dağınık yapıda tek çatı altında toplanmasını
istiyoruz.

12. Yıldırım ŞAFAK (Selendi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı)
Sayın

Bakanımızdan

tarım

ve

hayvancılığın

kamuoyunda önemsenmesinin sağlamasını istiyoruz.
Hayvansal ürünlere olan talep artmaktadır. Hayvansal
üretim insan beslenmesinin yanında tarım ve imalat sanayi
sektörüne de önemli katkı sağlamaktadır. Et ve süt
ürünleri stratejiktir. Gelecekte telafisi mümkün olmayan
zararlara yol açmadan gerekli önlemler alınmalıdır.
Hayvan sayısını arttırmanın yanında verimliliği de
arttırmalıyız. Hayvan ıslahı ile ilgili bir heyet kurularak
hangi hayvanların ıslah edileceğini ve hangi bölgede
yetiştirileceğini belirlemeliyiz.
Suni tohumlama desteklenmelidir.
Türkiye'de 1 ile 9 baş hayvan kapasitesi hayvana sahip işletme sayısı 1 milyonun üzerinde. Bu
işletmeleri 10 başa tamamlamaya zorlayalım. Bunu da yapabilmek için 10 hayvanı olan işletmelerin
sahiplerinin sigortalarını devlet 5 yıl boyunca ödesin. Ayrıca 10 ineği olan işletmelere 5 yıl erken
emeklilik verebiliriz.
Yine elektrik faturalarını ödenmesinde işletmeler zorlanıyor elektrik giderinin %50’sini Devlet
karşılasın.

13. Ahmet KIRLIOĞLU (Manisa İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı)
Birlik olarak bizi en çok zorlayan konulardan biri
ithalat. İthalatın kesinlikle durdurulmasını istiyoruz.
Tarım ve hayvancılıkla girdi maliyetleri çok yüksek.
Bundan bir buçuk yıl önce karkas fiyatı 28 TL iken bir çuval
yem 43 TL idi. Bugün bir çuval yem 73 TL ve karkas fiyatı
hala 28 TL.
Bizim önerimiz 1996 yılında bir Tarım Şurası yaptık. O
tarım şurası sonrasında çıkan sonuçlarda tarımla ilgili
sorunlar ve çözüm önerileri bulunmakta. Şura sonrası
basılmış olan kitapçığı mutlaka inceleyin.
Tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılmasını engellemek için tarım arazileri sit alanı olarak ilan
edilmelidir.
Ankara'da masa başında yapılan bir takım genelgelerle tarım ve hayvancılık katlediliyor. Örneğin
açıkta süt satışı ile ilgili düzenleme. Hastalıktan ari olmayan işletmeler sütünü satamaz dendi. Küçük
işletmeler için buralarda belirlenmiş olan şartlar ağır gelmekte. 50 kilo süt üreten işletme içinde süt
soğutma tankı ve benzeri ekipmanları istenmekte. Bu genelgenin biraz yumuşatılması istiyoruz.
Enerji ile ilgili sıkıntılarımız var. Bugün hayvancılık işletmelerinde ticarethane tarifesi üzerinden
faturalandırma yapılıyor.
Hem arazilerde hem de işletmelerde daha önceden 6 ayda bir ya da yılda bir fatura ödüyorduk.
Şimdi iki ayda bir faturalandırma yapılıyor. Faturayı ödemediğin zaman elektriği kesiyorlar. Hayvanların
sağılması ve hayvanların su içmesi gerekli. Özellikle hayvanlar susuz kalamaz. Bu yüzden elektriği
açıyoruz, bu sefer de tekrardan gelip saatleri söküyorlar. Özellikle Akhisar Ovası'nda birçok yerde

saatler sökülmüş durumda. Aynı zamanda aboneliğini iptal ediyorlar. Ben daha önce iptal edilmiş olan
aboneliğimi açtırmak için 15.000 TL para harcadım. Tüm Manisa Ovası olarak düşündüğünüz zaman
burada ciddi bir rant var.
14. Ulvi Murat TUNCA (Manisa Süt Üreticileri Birliği Başkanı)
İlkokullarda

yapılan

Okul

Sütü

Programında

kazanılmış olan süt içme alışkanlığını ileride de devam
edilebilmesi için liselerde de Okul Sütü Programının
uygulanmasını istiyoruz.
Arz fazlası çiğ sütün regülasyonu için başlatılmış olan
programın devam ettirilmesini, süt üreticileri olarak 500 TL
olan buzağı desteklemelerinden faydalanmak istiyoruz.
Süt ile uğraşmayan birçok birlik süt konusunda yetkili.
Talebimiz asli işi süt olan süt üretici birliklerinin bu konuda
tek yetkili olması.
Süt üreticileri olarak et desteklemelerinin devam etmesini istiyoruz. Ülke genelinde melez, yerli sığır
ırkları ve 5 yaşını doldurmuş saf ırklarla 2 yıl süreyle cinsiyeti belirlenmiş erkek tohum kullanılarak
tohumlama yapılmasını öneriyoruz. Böylece et açığının kapanması, dişi hayvanların kesilmesinin
önlenmesi ve süt arzının dengeleneceğini düşünmekteyiz. Cinsiyeti belirlenmiş erkek tohum ile
tohumlama et arzını dengeleyecektir. Bu süreçte biz de süt üreticileri olarak yerli etçi dana ile
Bakanlığımız ile birlikte çalışmak istiyoruz.

15. Mazlum ÖZTÜRK (Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Yetiştiricileri Birliği Merkez Birliği
Genel Başkan Yardımcısı)
Etlik broiler üretiminde Manisa birinci sırada ama son
zamanlarda fason üretim yapan bizlerde de bazı sıkıntılar
ortaya çıkmış durumda. Sektörümüzün iki ayağı vardır. Biri
üretici olan bizler diğeri de etimizi verdiğimiz entegre
ayağı. Onlar her geçen gün büyürken diğer tarafta 14-15
bin üretici de her geçen gün sermayesinden yemekte.
Dünyaya baktığımızda satış fiyatının %15-20'sini üretici
payı olarak almakta ama ülkemizde 5 lira olan satış
fiyatının sadece %10’unu üretici pay olarak almakta.
Bakanlığımız bürokratlarının da desteğiyle 27 Ekim
2017 tarihinde bir Yönetmelik çıkarıldı. Ancak bu Yönetmelik bir türlü sözleşmelerimizde yer
almamaktadır. Bakanlığa sorduğumuz zaman bu çıkarılan Yönetmeliğin hiçbir hükmü olmadığını
belirtmektedir. Ancak Yönetmelikte bu Yönetmeliğin yürütülmesinden Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı

sorumludur

denilmektedir.

Uygulanmayacak

olan

Yönetmelik

neden

çıkarıldı.

Bu

Yönetmeliğin çok acele bir şekilde uygulanmaya geçirilmesini istiyoruz.
Hayvancılığın tüm alanlarında desteklemeler olduğu halde bizim alanımızda herhangi bir
destekleme yoktur. Daha önce almış olduğumuz ton başına 30 TL destek talebini burada da yenilemek
istiyorum.

Tarımın ilerlemesinin tek yolu kooperatiflerin, birliklerin güçlendirilmesinden geçmektedir. Bu
konuda özellikle Kanada örneğini incelenerek ülkemizde buna benzer bir yapının hayata geçirilmesini
talep ediyoruz.
Ulusal Beyaz Et Konseyi kurulmasını talep ediyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde etkinliğini
kaybeden Süt Konseyi gibi olmasını istemiyoruz.
Üretim yaparken entegre tesislerin veteriner hekimleri ve mühendisleri tarafından işletmelerimiz
denetlenmekte bunun yanında tüm sorumluluk bize ait olmakta. Önerimiz şu; Bakanlık tarafından 2.000
tane sözleşmeli Veteriner Hekim istihdam edilip, işletmelerin bunlar tarafından denetlenmesi ve
yönlendirilmesi. Dünyada %3-4 olan fiili ölüm oranları ülkemizde maalesef %7 seviyesinde. Bu oranı
düşürmemiz lazım. Bu da 160 milyon TL gibi bir rakam yapmakta. Bunun yolu da bağımsız,
Bakanlığımıza bağlı olarak çalışan, sahada olan Veteriner Hekimler çalıştırmaktan geçmektedir.

16. Merter YILDIZ (Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı)
Veteriner

Hekimler

657

sayılı

kanunda

sağlık

hizmetleri sınıfında yer almalarına rağmen geçtiğimiz ay
kabul edilen torba kanun ile yine sağlık hizmetleri
sınıfında yer alan beşeri hekimler ve diş hekimlerine
yıpranma payları geri verilmiştir. Meslektaşlarımız 2008
yılında kaybettikleri bu haktan mahrum olmuşlardır.
Veteriner Hekimlerimizin bu hakkı tekrardan kazanmaları
konusunda

sizlerden

gerekli

desteği

ve

yardımı

bekliyoruz.
Genç nüfusun köyden kente göçün engellenmesi,
kırsalda kalması için genç nüfusun ciddi manada desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Tarımsal destekler tekrar gözden geçirilmeli ihtiyaca göre özendirici destekler verilmelidir.
Anaç hayvan ve buzağı desteklemelerinde suni tohumlama yapma şartı kaldırıldığı için son yıllarda
suni tohumlama sayılarında ciddi düşüşler olmuştur. Bu da verim kaybına yol açmakta, brucella gibi
hastalıkların yayılmasına sebep olmaktadır.
İl Hayvan Sağlık Zabıtası Kurulunda Veteriner Hekim Odalarının temsilcileri yer almamaktadır.
Bununla ilgili olarak 2 yıl önce yapmış olduğumuz başvurumuz hala değerlendirme aşamasında.
Kurulda Veteriner Hekim Odalarının temsilcileri de bulunmalıdır.
Herhangi bir destekleme almayan kanatlı grubunun da destekleme kapsamına alınarak girdi
kalemlerinin büyük bir kısmını oluşturulan yem, aşı gibi kalemlerin desteklenerek, kanatlı sektöründe
verilecek bu desteğin sektörün önünü açacağını düşünüyoruz.

17. Müjgan ŞENAY (Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı)
İlimiz tarımda ciddi bir potansiyele sahip fakat biz
Ziraat Mühendisleri ilimizde yeteri kadar çalışma imkânına
sahip bulunmamaktayız. Özel sektörde çalışanlar yanında,
kamuda çalışan Ziraat Mühendisleri de evrak yükünden
dolayı araziye yeteri kadar çıkamamaktadır. Özellikle
birlikler,

kooperatifleri

mühendislerin

gibi

çalıştırılarak

arazi

çiftçi
ile

örgütlerinde
buluşturulması

sağlanmalıdır. Bu konuda özellikle bizim bölgemizde pilot
proje uygulamaları yapılabilir. Çünkü arazileri küçük olan
üreticilere yeteri kadar hizmet veremiyoruz.
Çevre kirliliğinden tarım arazilerimizde etkilenmektedir. Kirli atıklardan tutunda Alaşehir'de
Jeotermal kaynaklı çevre olumsuzluklarına kadar olan olumsuzlukları kast etmekteyim. Bu gibi
olumsuzlukları çok iyi değerlendirip bölge topraklarımızın bunlardan korunması gerekmektedir.
18. Alper ALHAT (Akhisar Ticaret Borsası Başkanı)
Zeytin ağacı sayımızı yaklaşık 2 katına çıkardık. Bunun
yanında verimlilikte arttı. Şu an ürünümüz bol sektör
olarak pek bir sıkıntımız yok. Zeytinyağı üreten ülkelere
baktığımız zaman kişi başına tüketimin Türkiye'de çok
düşük olduğunu görüyoruz. Bitkisel yağları ithal ediyoruz
bunun yanında zeytinyağını da nasıl ihraç edeceğimizi
konuşuyoruz.

Türkiye'de

ürettiğimiz

yağı

ülkemizde

kullanmamız lazım.
Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlık olarak bizi
her konuda desteklediniz. Sizden herhangi yeni bir destek
istemiyoruz biz sadece yol haritasını düzenlemek istiyoruz. Sattığımız yağı marketlere %1 KDV ile
satıyoruz. Marketler bunu %8 KDV ile tüketiciye satıyorlar. Ve bu KDV tüketicinin cebinden çıkıyor.
Zeytin ve zeytinyağında KDV’ nin %1’e düşürülmesini istiyoruz.

Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Değerli Milletvekillerim, Sayın Valim, Bakanlığımızın değerli çalışanları, sektörün temsilcileri,
üreticilerimiz hanımefendiler beyefendiler… Ben de hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
Ben hep şunu söyledim arkadaşlara, Tarım Bakanı olur olmaz hastayı dinleyeceğiz. Arkadaşlar
hastayı mutlaka dinlemeniz lazım; hastayı dinlemiyorsak bu işte olmanın bir anlamı yok. O
yüzden gelip burada size bir yarım saat, bir saat nutuk atıp ondan sonra arkamı dönüp gidebilirdim
ama istedim ki sizleri dinleyeyim. İki saatte sabrettik. Sizler de şimdi benim konuşmama biraz
sabredeceksiniz. Çünkü bir deste kâğıtla çıktım ama bunların hepsi sizin istekleriniz.
Evet, şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı birleşti. Yeni sistemin gerektirdiği parlamenter sistemden
kurtulup

yeni sisteme geçmiş olmamızın pratikliği çok var bu işin içiresinde. İki bakanlığın

birleştirilmesi için belki defalarca ve tonlarca yazı çıkarmamız gerekirdi, bugün kararnamelerle bu
teşkilatlar çok rahatlıkla birleştirilebiliyoruz. Yani yeni sistemin ilk faydasını görmüş oluyoruz. Orman, su
ve tarım bunlar aslında ayrılmaz üçlü ve bunlar tekrar bir araya geldi. Suyu ve tarımı ayrı yönetme
imkânınız yok ama biz ayrı yönetmeye çalıştık yıllarca. Bu, ağır devlet ve bürokrasi getirdi. Doğurduğu
sonuçlardan dolayı şimdi daha az sayıda Bakanlık, daha icracı, daha hızlı ve daha çok hizmet veren bir
yapıya kavuşacağız. Ama bu yapıya da hep birlikte ulaşacağız ve ben öncelikle sizleri dinleyeceğim.
Problemler var. Yapısal problem çok, hemen çözülecek olanları çözeriz. Ben arkadaşlarıma şunu
söylüyorum; diyorum ki zoru hemen yapacağız, imkânsız biraz zaman alır. O yüzden dağ gibi
problemlerin hiçbirinden korkmayız evvel Allah. 365 gün her gün bir problem çözsek 365 problem
çözülür. Bir de bunu padişahın at hikâyesi gibi de yapmayacağım. İğne ile kuyu kazmamız gerekse bile
ileriye yönelik neler yapmamız gerekiyorsa bugünden yapmaya başlayacağız. Bugün biz, kimlerden işi,
bayrağı teslim aldık isek, bugün bayrağı sallıyorsak, yarın da bayrağı bizden kıymetli bir arkadaşımız
alacak. Bizim için, yaptığımız performansa göre ya iyi bir Bakanlık bıraktılar veya kötü bir Bakanlık
bıraktı bu arkadaş diyecekler. O yüzden bu yeni sistemde milletimize bahanemiz yok. Millet her konuda

destekledi. 16 yılda gerçekten çok şey yapıldı ama 16 yılda da AK Parti ne istediyse, bu hükümet ne
istediyse bu vatandaş da her konuda destek verdi. Yargı darbesi oldu, yanında oldu, askeri darbe oldu,
bu millet kendini kurşunlara siper etti, ekonomik darbe oldu, Rabbime şükürler olsun kimsenin sesi
çıkmadı. İnşallah bunları da hep birlikte atlatacağız, yarınlara daha mutlu bir Türkiye, daha müreffeh bir
Türkiye’ye ulaşacağız.
Şimdi tarım tabi, bu ekonomi ile ilgili birkaç bir kelime edecek olursak; ben biraz bankacılıktan
da gelmiş olduğum için temel göstergelerinin hiçbiri bugünün siyasal konjektöründen dolayı oluşan,
dolardaki dövizdeki hareketliliği desteklemiyor. Tamamen siyasi bu. Bunu da karşılıklı inşallah yakın bir
zamanda çözeceğiz. Tabi ben tarımı savunma sanayi kadar önemli görüyorum. Çünkü gerçekten biz
bazen içimizde bazı şeylerin önemini anlayamayabiliyoruz. Ama kendinizi çektiğiniz zaman, yurtdışına
gittiğiniz zaman çok farklı görüyorsunuz. Şimdi yurtdışında bütün ülkeler tarımı öncelikle sektör haline
getirmiş ve 3 tane, 5 tane, 7 tane stratejik öncelik koymuş bu şeklin içerisinde yürüyorlar. Bizim tarımla
ilgili çok teşhis, tedavi önerilerimiz de var ama işte şimdi bunları bir plana, programa koyup, ders edip
bu plan program dahilinde yürüyor olmamız lazım. Tabii ki asla ve asla çiftçiyi üzmeden, üreticiyi
üzmeden. Tüketiciyi de aynı zamanda gıda enflasyonuna boğmadan bu dengeyi oturtmamız gerekiyor
şimdi. 2002'de 53,5 Milyon destek verilmiş. Manisa için konuşuyorum. 2017'de 311 milyon destek yani
6 kat artmış destekler. 2,5 milyar lira nakit hibe verilmiş ve bunun 654 milyonu hayvancılığa. 17 bin
dekar mera ıslahı yapılmış. 2013-2016 arasında kooperatiflere 65 milyon lira düşük faizli kredi verilmiş.
5.000 köye 5.000 gelir projesi başlatılmış. Kula ilçemiz 2 milyon metreküp suyla buluşturulmuş, 15
baraj, 9 gölet yapmışız. 22 baraj, 6 gölet de inşaat aşamasında. 162.000 dekar alan sulamaya açılmış, 70
dere ıslah yapılmış, 86 milyon fidan dikilmiş. 4 şehir ormanı, 7 bal ormanı yapılmış. 13 mesire yeri, 28
meteoroloji gözlem istasyonu yapılmış. 16 yılda Manisa özelinde hükümetimiz 25 milyar lira yatırım
yapmış. Bunun 4,5 milyar yani aşağı yukarı yüzde yirmisi Bakanlığımıza ait. Tarım ve Orman Bakanlığına
ait. Yani denildiği gibi aslında Manisa’ya ihtimam gösterilmiş. Egeli Bakan olsun diyoruz ama yani başka
illerden de Bakan olsa en nihayetinde 81 ilin bakanıdır. Buralara da hizmet gelir.
Şimdi …...


Havza bazlı tarımsal yönetim ve tarımsal desteğini birlikte çalışıyoruz. Çalışma biter bitmez bunu
açıklayacağız. Tarımı Havza bazlı yöneteceğiz, desteği de havza bazlı vereceğiz.



Tarımsal destekleri de

sadeleştireceğiz. Çok önemli destek veriyoruz. Verdiğimiz kalemler

değişebilir ama desteklemeye devam edeceğiz. Tarımsal destekleri faydalı olacak şekilde vereceğiz.


Mazot maliyetinin %50’sini destek olarak vereceğiz.



Tarım arazilerini koruyacağız ve çivi çaktırmayacağız.



Bu yıl 5 Milyon bütçeyle 8,3 milyon fidan dikeceğiz. İki tane bal ormanı, iki tane mesire yeri
kuracağız.



Ormanda yılsonuna kadar 190 aileye 2 milyon TL hibe vereceğiz. 15 adet gelir getirici orman
kurulacak.



Tarımsal ürünlerde fiyat istikrarı konusunda gerektiğinde TMO, gerektiğinde de Tarım Kredi
piyasayı idare eder. Burada devlete yük olmadan, üreticiyi ezdirmeden bunu çözeceğiz. Ben bunun
bir adım ötesini düşünüyorum MTA borsası. Bizim Ukrayna ve Rusya'nın hububatının ve hepsinin
ticaretinin içinde olmamız lazım. Bizim global bir tarım firmasına ihtiyacımız var. Bunun bir kısmı
kamunun olabilir ama tamamen özel sektör mantığıyla yönetilecek. İpek Yolu üzerinde bulunan
her değerden alınan ve satılandan da payını alacak bir firmaya ihtiyacımız var.



TDİOSB sayısını arttırmamız lazım. Bununla ilgili bizde bekleyen bir şey varsa hemen hızlandırırım.



Yaş üzüm ihracat desteği ile ilgili bence bir sıkıntı yok, devam edebilir. Arkadaşlar buna bir baksın.



Lisanslı depoculukta 2,5 milyon ton kapasitemiz var. Burada 5 Milyon tonluk bir hedefimiz var.



Uçak kargosunun arttırılması ile ilgili olarak, ben de katılıyorum arttırılması lazım. Ben bugün
bilerek Akhisar'daki havaalanına indim. Burası kullanılmalı belki de sivillere açılmalı.



Kiraz ihracatı sorunu ile ilgili olarak 29 Ağustos tarihinde Çin Tarım Bakanı Türkiye'ye gelecek. Bu
konuda görüşülecek. Farklı alanlara, farklı coğrafyalara yelken açmamız lazım. Biz Çin’de Tarım
Bakanlığı olarak bir Roadshow yapacağız. Buradan da odalarımızı ve iş adamlarımızı davet
ediyorum. İhracatçılarımızı, ihracatçı birliklerini de mutlaka davet edelim.



Mevsimlik işçilerin kayıt altına alınması konusunda ne yapabiliriz bakacağız.



Elektrik fiyatlarına yüksekliği ve sulama konusunda da kapalı sulama sistemlerine önem vermeliyiz.
Bundan sonra bakanlık olarak yapacağımız çalışmalarda açık sulama sistemlerine yer vermeyeceğiz.



Mazota %50, gübreye % 25 destek konusunda evet burada söz.

Ancak burada bu yapmış

olduğumuz havza bazlı çalışmanın da bitmesini bekleyelim.


Alan bazlı desteklerin artırılması konusunda, ben alan bazı desteklerin azaltılması taraftarıyım. Alan
bazlı desteklerle değil bizim havza bazlı ürünlere destek vermemiz lazım. Desteği üretene verelim.



TARSİM konusunda; 2019 yılında incir ve üzüm de, yağmurdan kaynaklı çatlama teminat
kapsamına alınacaktır.



Bor deşarjı konusunda çevre kirlenmeden bu işe bir çare bulmalıyız. Topraklarımızı korumalıyız, bu
işin takipçisi olacağım.



Tarım işçilerinin erken emekli olması konusu, bu dediğiniz anayasaya aykırıdır.



Alaşehir'deki Avşar Barajı’nda sulama sisteminin kapalı sisteme çevrilmesi, DSİ Yatırım Kitabı'na
girmiş durumda. Bunu yapalım.



10 hayvanı olanın sigortasını devlet ödesin. Bakalım buna, yeni bakana sunalım.



Et ithalatı konusunda aylık 100 bin ton et tüketiyoruz. Gelen et miktarı 6 bin ton. Bu işi bir sosyal
sorumluluk olarak görmek lazım.



Tarım şurası kitapçığını not ettim. Biz de bakalım.



Tarım arazilerinin korunması konusunun biz de takipçisi olacağız.



Açıkta süt satışına karşıyım. Kim fabrika kuracaksa destek olalım, süt ambalaja girsin.



Okul sütü konusunu hükümete tekrar ileteceğim.



Yönetmelikle ilgili talebi aldık değerlendireceğiz.



Birlikler ve Kooperatifler konusunda Türkiye'de bir örgüt kirliliği var. Dünyadaki iyi örneklere
bakarak bu konuyu tekrar gözden geçirmeliyiz.



Ulusal Beyaz Et Konseyi işlevsel olur mu bakmak lazım, düşünmek lazım. Et ve Süt Kurumu olarak
biz burada bir şey yapabilir miyiz arkadaşlarla bir tartışalım bakalım.



Veterinerlerin özlük hakları ile ilgili olarak özünde bu işe desteğim. Ben bunun savunucusu olurum,
birlikte savaşını verelim ama başarılı olur muyuz bilmiyorum.



İl Hayvan Sağlığı Zabıtası kurulunda Veteriner Hekim olması hâlihazırda zaten varmış.



Ziraat Mühendisliğini bizim yeniden prestijli hale getirmemiz lazım. Bu işlere ilkokuldan
başlamamız lazım. Üniversite sınavında ilk 8-10 bine girip de Ziraat Mühendisliğini seçene, Bakanlık
olarak burs verebilirsek ileriye yönelik olarak Bakanlık kadrolarını garanti altına almış oluruz.



Zeytinde süper yoğunluklu tarıma geçmemiz lazım. 10 yıl sonra zeytinleri toplayacak işçi



Zeytinyağındaki %1-%8 KDV olayı, tamamen haklısınız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu işi

bulamayacağız. Mekanizasyon ile ilgili hızlı adımlar atmalıyız.
tekrardan konuşmalıyız. %7 oranında ucuzlatmış oluruz. Bu bize enflasyon oranında da bir anlam
ifade eder.

Bugün aranızda bulunmaktan çok mutlu oldum. Bir ayda 2 tane buluşma yaptık. Bu buluşmaları
devam ettireceğiz ki, en hızlı şekilde sektörün problemlerine çözüm getirmenin yollarını birlikte
arayalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.

ZİYARET PROGRAMI
Akhisar Havalimanı’na 10 Ağustos 2018 tarihinde iniş yapan Sayın Bakanımız Dr. Bekir
Pakdemirli, Akhisar İlçesindeki domates tarlasında ve kurutma sergisinde çalışan işçilerle sohbet ederek
birlikte kahvaltı yaptı. Sorunlarını dinledi.

Manisa’ya geçen Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Manisa Valisi Hakan Güvençer'i ziyaret
etti, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaretinin ardından Manisa Valiliği önünde Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hayvan koruma derneklerine kedi -köpek evi,
beslenme odakları, mama ve su kabı dağıtımı törenine katıldı.

Ziyaretin ardından Manisa Ticaret Borsasında Manisa sultani çekirdeksiz üzümünde yeni sezon
açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm törenine katıldı.

Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Saruhanlı İlçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde bulunan
Güres Yumurta işletmesinde incelemelerde bulunarak yeni üretim tesisinin açılışını yaptı.

Tesiste öğle yemeği ve Cuma namazının ardından Manisada bir otelde yapılan, detayları
yukarıda verilen ve yoğun ilgi gösterilen “Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma” toplantısına katıldı.

Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli programın ardından Yunusemre ilçemizde bir bağa
giderek incelemelerde bulundu ve üzüm hasadına katıldı.

