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ÖNSÖZ
”nda her alanda söz sahibi olabilmemizin önünü
“
açacak yeni yönetim sisteminin getirdiği dinamizm ile tarım ve ormancılık
alanında üretken ve verimli geçeceğine inandığımız bir döneme büyük
umutlarla giriyoruz.
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu yeni dönemde, üretim kaynaklarımızı
koruyarak ve geliştirerek, tarımsal üretimin bütün dallarında ve
ormancılıkta sürdürülebilirliği ve çevresel duyarlılığı ön planda tutan
politikalar üretmeyi hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da ifade ettiği
gibi, “Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse,
tarımsal üretim de o nispette önemlidir!”
Güncellediğimiz ve rasyonel verilere dayalı olarak geleceği planladığımız
tarım vizyonumuzda; üreticimizin alın terini, inovasyona açık “teknofest
kuşağı” gençlerimizin akıl teriyle, Bakanlığımızın güçlü ve donanımlı
teşkilat yapısını buluşturmakta kararlıyız.
Bakanlık olarak ortak aklın işletilmesinin önünü açacak yapıcı eleştirilerin
ve makul önerilerin ülkemiz tarımına katkı sunacağına yürekten
inanıyoruz. Taşıdığımız bu inancın yanı sıra; yazılı-görsel basında ve
özellikle bazı sosyal medya platformlarında Bakanlığımızın politika ve
uygulamalarına yönelik gerçek dışı iddiaları teessüfle takip ediyoruz. Söz
konusu iddiaların iyi niyetten uzak ve kamuoyunu yanlış yönlendirme
amaçlı olduğu aşikârdır. Bu türden iddiaların amacı, kamuoyunda
bilgi kirliliği oluşturmak, üreticilerimizin motivasyonunu düşürmek ve
tüketicilerimizi asılsız bilgilerle tedirgin etmektir.
Bu yaklaşımımızın doğal bir sonucu olarak, hazırlanmasını zaruri
gördüğümüz bu bilgilendirme kitapçığıyla, aziz milletimizin her bir
ferdinin birinci elden doğru ve güvenilir bilgiye erişmesini amaçlıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kasım 2022
Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ
Tarım ve Orman Bakanı
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Tarımsal GSYH'de
Önemli Artışlar Sağlandı
2003-2021 döneminde Tarımsal Gayri Safi Yurt içi Hasılada önemli
artışlar yaşandı. Cari fiyatlarla; 2002 yılında 25,1 milyar $ olan Tarımsal
GSYH, 2021 yılında %78,1 artışla 44,7 milyar $’a yükseldi.

44,7
Milyar $
25,1
Milyar $

2021

2002
Kaynak: TÜİK

Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasılada
%78,1 oranında artış sağladık.
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İDDİA

Türkiye Tarım Ürünlerinde İthalatçı Bir
Ülke Konumuna Geldi

Türkiye, Tarım ve Gıda
Ürünlerinde Net İhracatçıdır
Türkiye, tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı bir ülkedir.
İktidarımız döneminde ülkemizin bu durumunu daha da güçlendirdik.

25
Milyar $

19,3
Milyar $

2018

2021

2021 yılında 7,2 milyar $ dış ticaret fazlası

•

Son 4 yılda ihracatta %29,5 artış sağlandı.

•

2022 yılının ilk 9 ayında toplam 21,2 milyar dolar ihracat
gerçekleşmiştir.
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İDDİA

Üreticiye Yeterli Destek Verilmiyor

Tarımsal Destekleri
Artırdık
39,7
Milyar TL

2002 yılında 1,8 milyar TL olan
destekleme bütçesini, 2022 yılında
39,7 milyar TL’ye yükselttik.

%73

23
Milyar TL

2003-2021 döneminde günümüz
fiyatlarıyla 464 milyar TL ödeme
yaptık.

1,8
Milyar TL
2002

2022 Kasım ayı itibarıyla 35 milyar
TL ödeme yaptık.
2021

2022

2017 yılında uygulamaya giren “Havza Bazlı Destekleme
Modeli” kapsamında; ülkemiz için stratejik öneme sahip, insan
sağlığı-beslenmesi, hayvan beslenmesi ve bölgesel önemi olan
21 ürün, yetiştirildiği en uygun havzalarda destekleme kapsamına
alınmıştır.
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İDDİA

Tarımsal Destekler Kırsala Ulaşmıyor

Kırsalda, 87 Bin Proje ile
254 Bin İstihdam Sağladık
IPARD: 2011-2022 döneminde yatırım tutarı 26,5 milyar TL olan 23.761
projenin sözleşmesi imzalanmıştır. Ödeme yapılan 21.944 projeye
toplam 9 milyar TL hibe ödenmiş olup 16,9 milyar TL değerinde yatırım
gerçekleşmiştir. Bu sayede 87 bin kişiye istihdam sağlanmıştır.
KKYDP: 2006-2022 döneminde 16.105 projeye 10,5 milyar TL hibe
yapılmış ve 118 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. Ayrıca 283.284
Makine-Ekipman alımı için günümüz fiyatlarıyla 4,6 milyar TL destek
verilmiştir.
Genç Çiftçi Projesi: 2016-2018 döneminde toplam 48 bin genç
çiftçimizin projesine 3,5 milyar TL hibe desteği sağlanmıştır.

Hibe Programları Sayesinde;
•

Kırsal kalkınma alanında gerçekleştirdiğimiz 87 bin proje (KKYDP,
IPARD, Genç Çiftçi) ve toplam 27,6 milyar TL (KKYDP, IPARD, Genç
Çiftçi, Makine Ekipman) hibe ödemesi ile 254 bin yurttaşımıza
istihdam sağladık.

•

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi: Yüksek kesimlerde
yaşayan küçük ölçekli çiftçilerimizin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi
ve üretimin pazara entegrasyonunun sağlanması amacıyla,
2018-2027 yılları arasında iki aşamada gerçekleştirilecek proje ile
çiftçilerimize toplam 73,5 milyon avro destek sağlanacaktır.
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•

Proje, İlk aşamada Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop
ve Bartın illerinin dezavantajlı bölgelerinde 45 ilçede 1.793 köyde
uygulanacak olup, 30 bin haneye ulaşacaktır. Hibe desteği yatırım
konuları ve yatırımcı türüne göre değişmekle birlikte projenin
%70-100’ü
desteklenecektir.
Projenin
ikinci
aşamasına
Kahramanmaraş ve Çankırı illeri dahil edilerek 17.400 haneye daha
ulaşılacaktır.

•

Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi: Konya ve Karaman
illerinin 600-1800 metre rakımda yer alan dağlık kesimlerindeki
11 ilçe ve bu ilçelere bağlı 238 köyde kırsal yoksulluğu azaltmak
amaçlanmaktadır.

•

Hibe oranları %70-100 arasında değişmekte olup proje sayesinde
çiftçilerimize 22,27 milyon avro destek sağlanacaktır.

•

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi: 81 ilimizde uygulanmaya
başlayan proje ile nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarında
yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, ormancılık, gıda ve su
ürünleri konularında üniversite ve/veya yüksekokul mezunlarının,
mahallinde uygulayacağı projelere, proje başına 100 bin TL’ye
kadar hibe desteği verilmektedir.

•

Bu kapsamda Kasım 2022 tarihi itibarıyla 1.116 proje sahibine
günümüz fiyatlarıyla 115 milyon TL hibe ödenmiştir.

•

LEADER: Yerel Kalkınma Stratejilerinin uygulanması programıdır.
AB’ye aday ülkeler arasında ilk kez Türkiye’de uygulanmaktadır.
IPARD Programındaki kriterlere uygun olarak dernek statüsünde
kurulmuş ve bulundukları yöreye ilişkin bir yerel kalkınma stratejisi
hazırlamış olan yerel eylem derneklerinin faaliyetleri ve projeleri
desteklenmektedir. Bugüne kadar 50 Yerel Eylem Grubu ile
sözleşme imzalanmış ve 36 milyon TL destek ödenmiştir. Ayrıca
29 Ocak 2022’de yayınlanan çağrı ilanı kapsamında alınan 67 yeni
başvurunun değerlendirme süreci devam etmektedir.
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İDDİA

Gıda Denetimi Önemsenmiyor

Gıdalar Tarladan Sofraya
Her Aşamada Denetleniyor
•

Bakanlığımız tarafından gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine
yönelik denetim sayısı her geçen yıl artırılarak sürdürülmektedir.

•

2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 7.500 kontrol görevlisi tarafından
1 milyon 100 bin denetim gerçekleştirilmiştir.

•

Gıdaların uygunluk kontrolleri, 41 Kamu ve 101 Özel Gıda Kontrol
Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

•

Tüketici en iyi denetçidir yaklaşımıyla 7/24 hizmet veren
“Alo 174 Gıda Hattı” ile şikayet ve talepler değerlendirilerek
cevaplandırılmaktadır. Bugüne kadar 2,8 milyon başvuru alınmıştır.

Denetçi Sayısı

Denetim Sayısı

5 Kat Artış

7.245

1.500
2002

35 Kat Artış

1,4
Milyon

40 Bin
2002

2021

6

2021

İDDİA

Bitkisel Üretimimiz Azalıyor

Bitkisel Üretimimiz
%20 Arttı
Kuru fasulye, mısır, çeltik, ayçiçeği, soğan, sarımsak, limon, badem,
ceviz, muz, nar, şeftali, mandarin, elma ve çilek gibi birçok üründe
üretim rekorları kırdık.

117,9

Milyon Ton
Üretim

98,2

Milyon Ton
Üretim

2002

2021

2022 yılında bitkisel üretim miktarının 127,6 milyon ton olacağı
tahmin edilmektedir.
Kaynak: TÜİK-Tahıllar (pirinç dâhil) Baklagiller ve Yağlı Tohumlar (yem bitkileri hariç), Çok Yıllık Bitkisel
Ürünler ile Sebze ve Kavun-Karpuz, Kök ve Yumruların üretim verileri.
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İDDİA

Ülke Olarak Yeterli Olduğumuz
Hiçbir Ürün Yok

Türkiye Birçok Üründe
Kendine Yeten Bir Ülkedir
Bazı Bitkisel Ürünlerde
Yeterlilik Oranları

Bazı Hayvansal Ürünlerde
Yeterlilik Oranları

Buğday
%102

Şeker Pancarı
%100

Nohut
%122

Süt
%107

Kırmızı Et
%100

Patates
%107

Kuru Soğan
%114

İncir
%502

Beyaz Et
%136

Yumurta
%123

BAL

Fındık
%553

Kayısı
%398

Ayçiçeği
%62,5

Bal
%111

Çavdar, bakla (taze), bezelye (taze), biber, domates, havuç,
hıyar, kavun, karpuz, patlıcan, pırasa, limon, mandalina, portakal,
Antep fıstığı, üzüm, elma, şeftali ve kiraz gibi pek çok üründe de
yeterlilik oranları %100’ün üzerindedir.
Ayrıca ülkemiz, fındık, kiraz, ayva, incir ve kayısı üretiminde
dünyada birinci sıradadır.
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İDDİA

Tarım Arazilerinin Ekilişi Azalıyor

3 Milyon Dekar Alanı
Üretime Kazandırdık
Bakanlığımızca bitkisel üretimin artırılması kapsamında atıl/boş/
nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik yürütülen
faaliyetler sonucunda 2021 yılında
•

3 milyon dekar alan tarımsal üretime kazandırılmış,

•

Nadas alanları 1,1 milyon dekar azaltılmış,

•

Tarla bitkileri ekiliş alanı 4 milyon dekar artırılmıştır.

Ayrıca, ekilmeyen tarım alanlarının üretime kazandırılması amacıyla
mülkiyet hakkı ile kullanım hakkının ayrılması, sözleşmeli üretim, hazine
arazilerinin üretime kazandırılması konularında mevzuat çalışmaları
devam etmektedir.
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İDDİA

Ülkemiz Toprakları Kullanılmıyor,
Venezuela’dan Arazi Kiralanıyor

Bakanlığımızca Yurt Dışında
Arazi Kiralanması Söz
Konusu Değildir
•

2050’li yıllarda nüfusu 100 milyonun üzerine çıkması beklenen
Türkiye’nin tarımsal üretimini artırması aklın ve bilimin bir gereğidir.

•

Ülkemizin tarım politikalarında önceliği, tüm tarım alanlarımızın
verimli bir şekilde kullanılması ve çiftçimizin desteklenmesidir.

•

Türkiye; tarımsal üretim, tarım teknolojileri ve gıda sanayiinde
dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Pek çok ülkeye bu
alanlarda ürün, hizmet ve teknoloji ihracatı gerçekleştirmekteyiz.

•

Bakanlığımız, özel sektör aracılığıyla yabancı ülkelerde yatırım
imkânları geliştirme konusunda yeni bir vizyon belirlemiştir.

•

Yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda karar verici özel
sektör olacaktır.

•

Bakanlık olarak görevimiz, firmalarımızı yatırım yapılabilecek
ülkeler hakkında bilgilendirmek ve haklarını koruyacak hukuki bir
zemin oluşturmaktır.
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•

Dünya Ticaret Örgütünün raporlarına göre yaklaşık 41 ülke, başka
ülkelerde arazi kiralamıştır. (Örneğin; İngiltere 4,4 milyon hektar,
ABD 3,7 milyon hektar)

•

Kendi sınırları dışında tarımsal yatırım yapan ve/veya arazi kiralayan
ülkelerin, söz konusu yatırımlarını bugünler için değil gelecekte
dünya gıda piyasasında söz sahibi olmak için gerçekleştirdikleri
aşikârdır.

•

Bu ortamda Türkiye’nin küresel gıda piyasasındaki yerinin
korunması ve sağlamlaştırılması adına Bakanlığımızın yeni vizyonu
büyük önem kazanmıştır.

•

Bu vizyoner yatırımlar yoluyla öncelikle stratejik ürünlerin temininde
sınırlı sayıdaki ülkelere bağımlılığın azaltılması sağlanacaktır.
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İDDİA

Nişasta Bazlı Şeker Nedeniyle
Pancar Şekeri Üretimi Azaldı

Pancar Şekeri Üretimi
%17 Oranında Arttı
•

Halkımızın tükettiği şekerin %97,5’i pancardan elde edilmektedir.

•

Nişasta Bazlı Şeker kotaları %10’dan %2,5’e indirilmiştir.

•

Şeker üretimi; 2002 yılında 2,16 milyon ton iken 2021/2022
döneminde %17 artışla 2,52 milyon tona yükselmiştir.

•

Dekara Pancar Verimi; 2002 yılında 4,4 ton iken bu değer
2021/2022 döneminde %34 artışla 5,9 tona yükselmiştir.

•

2002 yılında 16,5 milyon ton olan toplam pancar üretimimiz,
2021/2022 döneminde yaklaşık %8 artış ile 17,8 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir.

2022/2023 döneminde; 19 milyon ton pancar, 2,6 milyon ton şeker
üretimi beklenmektedir.
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İDDİA

Türkiye Buğday İthal Eden Ülke
Konumuna Geldi

Buğday Unu İhracatında
Dünyada 1’inci Sıradayız
•

Buğday üretiminde kendine yeten bir ülkeyiz.

•

Buğdayda, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracat bazlı
ithalat yapıyoruz. Aldığımız buğdayı un, makarna, irmik vb. olarak
ihraç ediyoruz.

•

Buğday unu ihracatında ülkemiz
2002 yılında dünyada 11’inci
sırada iken, 2005 yılından
beri dünyada 1’inci sırada yer
almaktadır.

•

2002-2022/9 döneminde mamul
maddenin (un, makarna, irmik,
bisküvi, bulgur vb.) buğday
karşılığı dahil 87,8 milyon ton
ithalat yapılmışken, 96 milyon
ton ihracat yapılmıştır.

•

Değerde 14,2 milyar $, miktarda
ise 8,2 milyon ton dış ticaret
fazlamız vardır.
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39,1
Milyar $
24,9
Milyar $

İTHALAT

İHRACAT

2002-2022 Eylül Dönemi

İDDİA

Ülkemiz Saman İthalatına Muhtaç
Hale Geldi

Saman Üretiminde
Kendimize Yeter Durumdayız
•

Ülkemizin saman üretimi yıllık 25 milyon ton olup hayvancılıkta
18 milyon ton saman tüketilmektedir. Geri kalan miktar kâğıt
endüstrisinde, mantar yetiştiriciliğinde ve hayvan altlığı olarak
kullanılmaktadır.

•

2019 yılında 26 ton, 2020 yılında 6.434 ton ve 2021 yılında 204 ton
sap/saman ithalatı gerçekleştirilmiştir. İthal edilen miktar, üretim
ve ihtiyaçla kıyaslanmayacak kadar küçüktür.

•

2022 yılı içerisinde sap/saman ithalatı gerçekleşmemiştir.
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İDDİA

Girdi Maliyetleri Desteklenmiyor

Desteklemeleri Üretim
Öncesine Aldık ve Artırdık
•

Hububatta 2023 yılı ilkbahar döneminde yapılacak mazot ve gübre
destek ödemeleri altı ay öne çekilerek ekim zamanı olan 2022 yılı
sonbahar dönemine alındı.

•

2022 yılı için gübre desteği birim fiyatları ürün bazında %130 ile
%163 arasında değişen oranlarda artırılmıştır.

•

Gübrede %18, karma yemde %8 olan KDV 2016 yılında kaldırıldı.

•

Mazot desteğini ilk kez 2003 yılında başlattık.

•

Mazot ve gübreye günümüz fiyatlarıyla bugüne kadar toplam 73,2
milyar TL destek verildi.

•

Stratejik ürünlerde üretim yılındaki mazot maliyetinin %50’sini
karşılıyoruz.

•

Mazot desteği, artan maliyetler ölçüsünde ürün bazında %130 ile
%395 oranları arasında artırılmıştır.

•

Nadas alanlarında dekara 38 TL destek sağlıyoruz.

•

Ürüne göre dekara 83 TL ile 271 TL arasında mazot ve gübre desteği
veriyoruz.

BUĞDAY
121 TL/da

BAKLAGİLLER
96 TL/da

MISIR
83 TL/da
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PAMUK
271 TL/da

İDDİA

Ülkemiz Tohumculukta Dışa Bağımlı
Hale Geldi

Türkiye Tohum Üreten ve
İhraç Eden Bir Ülkedir
•

Türkiye’yi, kendi tohumunu üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna
getirdik. Biyolojik çeşitliliğimizi koruyan büyük projeler yaptık.
Türkiye tohum üreten ve ihraç eden bir ülkedir. Hâlihazırda
117 ülkeye tohum ihracatı yapmaktayız.

1,3
Milyon Ton

215
Milyon $

17
Milyon $

145
Bin Ton

2002

2021

2002

Kaynak: TÜİK

•

Tohumluk üretimimiz son 20 yılda 9 kat artmıştır.

•

Tohum ihracatımız son 20 yılda 12,6 kat artmıştır.
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2021

•

Bakanlığımızca sertifikalandırılan tohumlukların satışında KDV
oranı %1’e indirilmiştir.

•

Tohum ve fidan ilk kez bu dönemde destekleme kapsamına
alınmıştır.

•

2021 üretim yılında sertifikalı tohum kullanım desteğinde kanolada
(kolza) 4 kat artış gerçekleşmiş, 2022 üretim yılı için arpa, buğday,
çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik birim fiyatlarında %50 artış
yapılmıştır.

•

2023 üretim yılı için ise hububat grubunda destekleme miktarı
24 TL/da’dan 50 TL/da’a çıkarılarak %108 artış yapılmıştır.

•

2002 yılında 4 milyon adet olan sertifikalı fide/fidan üretimi, 2021
yılında yaklaşık 69 kat artışla 278 milyon adede yükselmiştir.

278
Milyon Adet
4
Milyon Adet

2002

Son 20 yılda fide/fidan
üretiminde 69 kat artış
sağlanmıştır.
2021

•

Bugün meyvecilikte kullanılan fidan ve fidelerin %99’u yurt içinde
üretilip sertifikalandırılmaktadır.

•

Tohum dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı; 2002’de
%31 iken, 2021 yılında %94’e yükseltilmiştir.
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İDDİA

Et ve Süt Sektöründe Üreticiyi Koruyan
Hiçbir Müdahale Yapılmıyor

Üreticimizi Fiyat
Dalgalanmalarına Karşı
Koruyoruz
•

ESK tarafından açıklanan alım fiyatı ile birlikte Et Piyasasının
Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında
besicilere ödenen 2.500 TL/baş destekleme ve verimlilik primleri ile
birlikte ortalama alım fiyatları 100 TL/kg olarak uygulanmaktadır.

•

ESK kendisine ait 12 Et Kombinasının yanı sıra, kombinasının
bulunmadığı illerde de özel sektöre ait 21 kesimhane ile birlikte
toplam 33 kesimhanede besicilerimize mahallinde kesim hizmeti
sunmuştur. Bu kapsamda 2019, 2020, 2021 ve 2022/10 yıllarında
toplam 358 bin 249 büyükbaş hayvan kesimi yapılmıştır.

Süt Üreticilerinin Alın Terini Koruyoruz
•

Süt regülasyonu kapsamında 2016-2021 yılları arasında piyasadan
toplanan yaklaşık 1,2 milyon ton arz fazlası çiğ sütten 96 bin
ton yağsız süt tozu üretilerek tamamına yakını ihraç edilmiştir.
Üreticilerimize bu kapsamda yaklaşık 1,2 milyar TL ödeme
yapılmıştır. ESK, piyasa ihtiyaçları doğrultusunda regülasyon
faaliyetlerine devam etmektedir.

•

ESK, üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlerde değer kaybı
yaşanmaması için gerektiğinde müdahale alımları yapmakta ve
çiğ süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen tavsiye
fiyatın altına inmesini engelleyerek üreticimizi desteklemektedir.
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Uygulanmaya başlanan Sözleşmeli Besicilik Modeli kapsamında:
•

Verimlilik teşvik primi ile canlı stok yönetimi ve sürdürülebilir
üretim sağlanacaktır.
• Besicilere kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre erken ya
da geç kesim primleri verilebilecektir.
• Besicilerin aylık maliyetleri düzenli olarak hesaplanıp çiftçi refahı
gözetilerek alım fiyatları güncellenecektir.
• Alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler 5 yıllık planlama
yapabilecektir.
• Üreticilerimizin küçükbaş canlı stoklarında artış olması ve Kurban
Bayramı sonrası kuzu alım fiyatlarının düşme eğilimi göstermesi
nedeniyle ESK, fiyatlarda istikrarı sağlamaya yönelik yeni adımlar
atmıştır.
Bu kapsamda:
• Küçükbaş yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin üretim maliyetlerini
göz önünde bulundurarak alım fiyatları 94 TL/kg’ye yükseltilmiştir.
• Küçükbaş karkas et ihracatı başlatılmıştır. İhracat süreci 2022 yıl
sonuna kadar devam edecektir.
• Canlı küçükbaş hayvan ihracatı başlatılmıştır. İhracat süreci 2022
yıl sonuna kadar devam edecektir.
• Küçükbaş etinin iç piyasadaki tüketimini artırmak amacıyla ESK,
kendi satış mağazalarında küçükbaş hayvan eti satış fiyatlarında
%25 indirim kampanyası
başlatmıştır.
Tarım Kredi Kooperatifleri
mağazalarında ESK tarafından
üretilen dana kuşbaşı, kıyma,
köfte, kavurma ve şarküteri
ürünlerinde piyasanın yaklaşık
%40 altında fiyatla satış
yapılmaktadır.
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İDDİA

Hayvan Varlığımız Sürekli Azalıyor

Hayvan Varlığında
Önemli Artışlar Sağladık
•

2002-2022 döneminde hayvan sayısında önemli artışlar olmuştur.

•

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında AB'de 1. sıradayız.
9,9
Milyon

Büyükbaş
hayvan sayısını
%80,8 artırdık.

2002

31,9
Milyon

Küçükbaş
hayvan sayısını
%83,4 artırdık.

2002

251
Milyon

Kanatlı
hayvan sayısını
%58,6 artırdık.

2002

Arı kovanı sayısını
%107,1 artırdık.

Kaynak: TÜİK, EUROSTAT 				
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4,2
Milyon
2002

17,9
Milyon

2022*

58,5
Milyon

2022*

398,1
Milyon

2021

8,7
Milyon

2021

*Haziran ayı sonu itibarıyla.

İDDİA

Türkiye Su Ürünlerinde İthalatçı Bir
Ülke Konumuna Geldi

Türkiye Su Ürünlerinde
Net İhracatçıdır
Türkiye, su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı bir ülkedir. İktidarımız
döneminde bu durum güçlenerek devam etmektedir.

1,4
Milyar $
952
Milyon $

2018

2021

2021 yılında 1,16 milyar $ dış ticaret fazlası

•

Son 4 yılda ihracatta %47 artış sağlandı.

•

2022 yılının ilk 9 ayında toplam 1,2 milyar dolar ihracat
gerçekleşmiştir.
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İDDİA

Gıdada GDO Denetimi Yapılmıyor

Gıdada GDO’ya
Geçit Yok
•

GDO’lu ürünlere ilişkin düzenleme; 26.03.2010 tarihli “Biyogüvenlik
Kanunu” ve bu Kanun kapsamında yayımlanan “Genetik Yapısı
Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”
kapsamında gerçekleştirilmiştir.

•

Bu düzenlemeye göre ülkemizde GDO’lu bitki ve hayvanların
üretimine izin verilmemektedir.

•

Bugüne kadar ülkemizde gıda amaçlı olarak onay verilmiş bir
GDO’lu ürün bulunmamaktadır.

•

Hayvan beslemede kullanılmak üzere, GDO’lu bazı soya ve mısır
çeşitlerine izin verilmiştir.

•

GDO’lu yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlere geçiş
söz konusu değildir. Bu ürünlerde GDO’ya rastlanmaz.

•

Gıda Amaçlı GDO’lu ürün ithalatına izin verilmemektedir.

•

GDO analizleri akreditasyon belgesine sahip 12 Kamu ve 47 Özel
Gıda Kontrol Laboratuvarında yapılmaktadır.
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İDDİA

Tüketici Sağlığını Koruyacak
Düzenlemeler Yapılmıyor

Tüketici Sağlığını Koruyacak
Önemli Düzenlemeleri
Hayata Geçirdik
•

Tarladan sofraya gıda güvenilirliğini sağlamaya yönelik 5996 sayılı
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu
Kanuna bağlı olarak 200’ün üzerinde ikincil mevzuat çıkarıldı.

•

Bu mevzuat, AB normları ve uluslararası kabul görmüş kriterler
esas alınarak yapılmıştır.

•

Gıdaların güvenilirliği ve kriterlerinin belirlendiği 100’ün üzerinde
ürüne ilişkin kodeks hazırlanmıştır.

ÖNEMLİ BAZI DÜZENLEMELER
•

Birçok geleneksel gıda ürünümüzde bazı katkıların kullanımı
yasaklandı.

•

Takviye edici gıdaların piyasaya arzından önce onay alma şartı
getirildi.

•

Toplu tüketim yerlerinde alerjen bildirimi zorunlu hale getirildi.

•

Tüketicilerin gıdada daha doğru tercih yapmaları adına hazır
ambalajlı gıdaların etiketinde beslenme bildirimi uygulaması
zorunlu hale getirildi.

•

Gıda etiketlerinde enerji ve besin öğelerinin (yağ, doymuş yağ,
karbonhidrat, şeker, protein ve tuz) miktarlarının yer alması zorunlu
hale getirildi.

•

Gıdaların trans yağ içeriği Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği şekilde
maksimum %2 olacak şekilde belirlendi. Uygulamaya AB’den 3 ay
önce geçildi.
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İDDİA

Ülkemiz Bitki Gen Kaynakları
Korunmuyor

Gelecek Nesiller İçin
Tohumlarımızı Tohum Gen
Bankalarımızda Koruyoruz
Ülkemizin
bitki genetik kaynaklarının korunması, uzun süreli
muhafazası, sürdürülebilirliği, bilimsel araştırmalarda kullanımı ve
gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla ex-situ koruma çalışmaları
yürütüyoruz.
•

İzmir’de bulunan Ulusal Tohum Gen Bankasında 3.081 türe ait
56.735 tohum örneği korunmaktadır.

•

Ankara’da bulunan Türkiye Tohum Gen Bankasında 1.213 türe ait
62.440 tohum örneği korunmaktadır.

•

18 Arazi Gen Bankasında 107 türe ait 10.055 canlı örnek muhafaza
edilmektedir.

•

6 Araştırma Enstitümüzde yaklaşık 7.000 popülasyona ait 1.000
türde soğanlı ve yumrulu doğal süs bitkisinin (geofit) muhafazası
yapılmaktadır.

•

Ülkemizin genetik kaynaklarına sahip çıkmak ve atalarımızın
yıllardır yetiştirdiği ürünleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla
Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde “Yerel
Tohum Buluşmaları” gerçekleştirildi. Çiftçilerimiz ve halk tarafından
Bakanlığımıza, yerel bitki ve çeşitlerine ait 1.000’i aşkın tohum
bağışlandı.

Bugün tarımda yaygın olarak kullanılan tohumların iklim değişikliği,
salgın hastalıklar vb. değişikliklere uyumlu çeşitlerin geliştirilmesinin
en önemli sigortası, gen bankalarında depolanan ve çevresel
değişikliklere toleransı yüksek olan ata tohumlarımızdır.
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İDDİA

Ülkemizde Yeşil Alanlar Azalıyor

Orman Varlığımızı
Artırıyoruz
•

Son 20 yılda, orman alanımızı 2,3 milyon hektar artırdık.

•

Son 20 yılda dünyada orman varlığı azalırken, ülkemiz orman
varlığını artıran nadir ülkelerden biri olmuştur.

•

1972 yılında 20,2 milyon hektar olan orman alanımızı 2021 yılında
23,1 milyon hektara çıkardık.
20,8
Milyon
Hektar

2002

23,1
Milyon
Hektar

23,4
Milyon
Hektar

Son 20 yılda yaptığımız
ağaçlandırma çalışmaları
ile orman varlığımızı %11
artırdık.
2021

2023
Hedefimiz

•

Bugün itibarıyla orman alanımız ülke yüzölçümünün %29,6’sını
kaplamaktadır. 2023 yılı orman varlığını 23,4 milyon hektara
çıkararak ülke yüzölçümünün %30’unu kaplaması hedeflenmektedir.

•

“5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi” kapsamında
2022 yılı sonuna kadar; 5.766 köyde badem, ceviz, kestane, dut,
fıstıkçamı, alıç, ahlat, kuşburnu, defne, keçiboynuzu vb. türlerle
gelir getirici köy ormanları tesis edilmiş olacak ve yaklaşık
20,3 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır.
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İDDİA

Toprak Varlığımız Hızla Azalıyor

Topraklarımızı Koruyoruz
•

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı
veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi
bozulmalarının hızlı geliştiği, ortalama eğimi %8 ve 100 hektardan
büyük ovalarımızı koruma altına alıyoruz.

•

Bu kapsamda 72 ilde toplamda 9,33 milyon hektar olan 440 adet
ovamızı Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararnameleri ile
koruma altına aldık.

•

1989 - 2002 yılları arasında tarım vasfını kaybeden arazi miktarı yıllık
ortalama 140 bin hektar iken, bu alan 2003-2018 yılları arasında
57 bin hektara, son 3 yılda ise 14 bin hektara kadar düşürüldü.

1989-2002
140 Bin
Hektar
2003-2018
57 Bin
Hektar
2019-2021
14 Bin
Hektar
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İDDİA

Orman Yangınlarına Müdahale Edilmiyor

Orman Yangınlarına
Müdahalede Lider Ülkeyiz
•

Orman Yangınlarıyla Mücadele çalışmaları kapsamında, “Orman
Yangın Yönetim Sistemi” ile insan gücü, kara ve hava araçlarını tek
merkezden yöneterek Türkiye’yi, orman yangınlarıyla mücadelede
çevre ülkelere de her an yardım edebilecek güçlü bir yapıya
kavuşturduk.

AKDENİZ ÜLKELERİNİN SON 10 YILLIK ORTALAMA ORMAN
YANGIN VERİLERİ (2011-2020)
%2,67

%0,37

%0,35
%0,04

9,1
Bin ha
Türkiye

%0,58

%0,07

13,05
Bin ha
Fransa

95,6
Bin ha
İspanya

24,3
Bin ha
Yunanistan

Kaynak: EFFİS Raporu ve FRA Verilerine Göre
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64,8
Bin ha
İtalya

130,7
Bin ha
Portekiz

ALO

177

Kurmuş olduğumuz Erken Uyarı Sistemi ile
orman yangınlarına ilk müdahale süresini
40 dakikadan 11 dakikaya düşürdük.

GÖREVLİ 15.453
PERSONEL
4.722
SAYISI

YER 1.350
MÜDAHALE
182
ARAÇ SAYISI

HAVADAN
MÜDAHALE
ARAÇ SAYISI

5.617 Teknik Eleman

Yangın İşçisi
Memur

Arazöz		
Dozer 		

20 Uçak

110.000 Gönüllü Personel

2.270 İlk Müdahale Aracı
510 İş Makinesi

8 İHA

55 Helikopter

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından
2 Uçak, 25 Helikopter ve 2 İHA rezerv güç olarak kullanılacaktır.

•

Ormanlarımızı 776 adet kuleden 24 saat gözetliyoruz.

•

Anayasamızın 169. maddesince orman alanları güvence altına
alınmıştır. Yanan alanlar Orman Genel Müdürlüğümüzce yeniden
ağaçlandırılmaktadır. Ülkemizde yanan hiçbir orman alanı imara ve
yapılaşmaya açılmamıştır.
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İDDİA

Yeterli Fidan Dikimi Yapılmıyor

11 Milyon Fidan ile Guinness
Rekorlar Kitabına Girdik
•

Kasım 2019’da 81 ilimizde, genç yaşlı el ele, aynı anda; 13,8 milyon
fidanı daha yeşil bir Türkiye için farkındalık oluşturmak adına
toprakla buluşturduk.

•

Çorum’da 303.150 fidanla “1 saatte en fazla fidan dikme” rekorunu
kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdik.

•

Ayrıca her vatandaşımız için 1 fidan olmak üzere 2020 yılında
83 milyon vatandaşımız adına 603 milyon fidanı toprakla
buluşturduk.

•

Kasım 2020’de de ülke genelinde pandemi dolayısıyla katılımı
sınırlı tutmamıza rağmen 5.230 hektar alanda, 4.446.803 adet
fidan dikildi.

•

2020 yılında da yine bir başka rekora imza atarak farklı türlerden
fidan dikmek suretiyle Ankara Çubuk’ta fidanlarla Türkiye
Haritası oluşturduk. 21.825 m2lik bir alanda 452.023 adet fidanla
oluşturduğumuz bu figür dünyanın en büyük ağaç mozaiği olarak
Guinness tarafından da tescil edildi.

Son 20 yılda 5,9 milyar adet
fidanı toprakla buluşturduk.
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2021 YILI GELECEĞE NEFES PROJESİ KAPSAMINDA:
•

Proje 2021 yılında da uluslararası olarak
yabancı ülke paydaşlarımızla birlikte
kutlanmıştır. Etkinliğe, 69 ülkeden
1 başbakan, 17 bakan, 50 büyükelçi,
6 uluslararası kuruluş temsilcisi olmak
üzere, yabancı misyondan 190 kişi
katılım sağlamıştır.

•

COVID-19 Pandemisi nedeniyle yurt
dışı ülkelerde fidan dikim etkinliği
yapılmamış ancak, ana etkinlik sahası
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
yakınındaki AOÇ arazisinde yapılmak üzere, ülkemiz genelinde
81 ilde yaklaşık 1.000’e yakın noktada, 5,2 milyon fidanın toprakla
buluşturulması sağlanmıştır. Etkinliklere 300 bin kişi katılım
sağlamış ve yaklaşık 5.784 hektar alan ağaçlandırılarak yeşil örtü
geliştirilmiştir.

•

Ayrıca, 2021 yılında her bir vatandaşımız için orman
yangınlarından büyük hasar gören ormanlarımızın yeniden
tesis edilmesi amacıyla yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları
kapsamında, 3’er fidan dikerek yıl sonu itibarıyla toplam
252 milyon fidanın toprakla buluşturulması sağlanmış ve fidanlarımız
geleceğe nefes olmuştur. Dikilen fidanların il bazında sayısal
dağılımı, gelecegenefes.com web adresinde, kamuoyu ile
paylaşılmıştır.

•

2022 yılında, Proje kapsamında fidan diken kişilerin fotoğraflarını
yüklemeleri için bir dijital platform oluşturulmuş ve bu sistem
üzerinde Guinness tarafından yapılan incelemeler neticesinde,
“383.783 kişinin fidan dikerken çekilmiş fotoğraflarından oluşan
Dünya’nın en geniş dijital fotoğraf albümü” rekoru da 21 Mart
2022 tarihinde Guinness Dünya Rekoru olarak ülkemiz adına
tescillenmiştir.
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İDDİA

Sulama Yatırımları Yetersiz

Sulama ve İçme Suyu
Yatırımlarında Cumhuriyet
Tarihimizin Rekorunu Kırdık
2003-2022 döneminde günümüz fiyatlarıyla toplam
450 milyar TL’lik su yatırımı yaptık.
2003-2022 dönemi tesis sayıları

716
Baraj

5.382
Taşkın
Kontrolü
Tesisi

615
HES

24
Atıksu
Tesisi

299
İçme Suyu
Tesisi

436
Gölet ve
Bent

1.614
Sulama
Tesisi

45
Hayvan
İçme Suyu
Göleti

101
Yer Altı
Depolaması ve
Suni Besleme

Son 20 yılda 9,232 tesis ve 329 toplulaştırma projesini
hizmete sunduk.
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Türkiyenin Gururu Dev Tesisleri
Milletimizin Hizmetine Sunduk
Gaziantep Düzbağ İçme Suyu

Deriner Barajı ve HES

Ankara Gerede İçme Suyu

Borçka Barajı

KKTC Su Temin Projesi

Dalaman Akköprü Barajı

Melen İçme Suyu Projesi

Gördes Barajı

Ermenek Barajı

Zamantı Tüneli

Mavi Tünel

Suruç Tüneli ve Sulaması

Çine Adnan Menderes
Barajı ve HES

Ilısu Barajı ve HES

Elazığ İçme Suyu

20.200 MW
Kurulu Güç

12.200 MW
Kurulu Güç

1924 - 2002
(79 Yıl)

2003-2022
(20 Yıl)

79 yılda 12.200 MW kurulu güce ulaşmışken son 20 yılda mevcut
kurulu gücümüzün üzerine 20.200 MW ekleyerek toplam kurulu
gücümüzü yaklaşık 2,5 katına çıkardık.
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İDDİA

Kuraklıkla İlgili Hiçbir Önlem Alınmıyor

Kuraklığa Karşı
Suyumuzu Koruyoruz
•

İklim değişikliği nedeniyle %30’dan fazla verim kaybı yaşayan
buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, nohut ve mercimek üretimi
yapan 651.102 çiftçimize 2,6 milyar TL destek sağladık. Tarım
sigortası uygulamaları kapsamında
2021 yılında buğday,
arpa, yulaf, çavdar, tritikale, nohut ve mercimek ürünleri için
Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptıran üreticilerimize;
36,3 milyon TL Devlet prim desteği sağlanmış olup 215 milyon TL
tazminat ödenmiştir.

•

65 ilde kuraklıkla mücadele kapsamında KKYDP (%50’si hibe)
programı ile başvuru yapılan bireysel modern sulama sistemlerinin
hepsini hibe kapsamına aldık.

•

2023-2027 Tarımsal Kuraklık Stratejisi ve Eylem Planımızı oluşturarak,
Cumhurbaşkanlığı Kararı ve Uygulama Tebliği yayımlandı. Söz
konusu Plan ile tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak,
kuru/sulu alanda üretim yapmak için gerekli yol haritası belirlendi.

•

Bakanlığımızca yapılan analizler çerçevesinde yer altı sularının
tarımsal açıdan yetersiz olduğu 11 il ve 52 ilçede su tüketimi yüksek
olan mısır gibi ürünler yerine su tüketimi daha az olan mercimek,
nohut ve baklagil yem bitkisi eken çiftçilerimize ilave destek
verilmektedir. Bu havzalarda damla sulama uygulaması yapan
mısır üreticileri desteklenmektedir.

33

•

Tarımsal kuraklığa hassas alanları belirleyerek kuraklık risk haritaları
oluşturuyoruz.

•

Kurak ve yarı kurak bölgelerde yağış sularından maksimum fayda
sağlamak üzere yağmur suyu hasadı projeleri yürütüyoruz.

•

Tarımda dijitalleşme ile bitkinin ne zaman ve ne kadar sulama
suyuna ihtiyaç duyduğunun tahmin edilmesinde “Dijital Sulama
Yönetimi” projeleri yürütüyoruz.

•

Düşük kaliteli ve arıtılmış suların tarımsal sulamada kullanımına
ilişkin AR-GE çalışmaları yürütüyoruz.

•

Tarımda su tasarrufu ve verimliliğe yön verecek, kuraklık yönetimine
katkı sağlayacak “Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi
TAGEM-SuET” i hayata geçirdik.
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İDDİA

AOÇ Arazi Varlığında Azalmalar Yaşanıyor ve
Yeterli Ağaçlandırma Yapılmıyor

Arazi Varlığı Korunuyor
•

1937 yılında Atatürk tarafından Hazineye bağışlandıktan sonra
1939-1983 yılları arasında çıkan kanunlar ve kararlar ile Atatürk
Orman Çiftliği arazi varlığında azalmalar olmuştur. Sıklıkla
kamuoyunda bahsi geçen iddialar asılsız olup, 1983 yılından sonra
herhangi bir arazi kaybı yaşanmamıştır. Kamuoyunda yer alan
iddialar, 1983 yılına kadar çıkarılan çeşitli kanunlarla Atatürk Orman
Çiftliği mülkiyetinden çıkmış alanlardır. Bu alanlarla ilgili işlemler
tasarruf sahiplerince yapılmaktadır. Bu nedenle medyada, Atatürk
Orman Çiftliği arazileri olarak tanımlanan alanlar, Atatürk Orman
Çiftliği mülkiyetinde ve sorumluluğunda değildir.

Araziler Ağaçlandırılıyor
•

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin
22.800 dekar alanı ağaçlandırılmış
olup bu alanların %80,5’lik
kısmı 2002-2022 yılları arasında
ağaçlandırılmıştır. Ağaçlandırma
ve park alanlarının artırılması için
gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
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