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rUnriyn gUyUx vrir,r-nr MEcLisi BA$KANLIGTNA

AKP'nin 9 yrlhk iktidar ddneminde uyguladr[r tanm politikalarr artan girdi maliyetleri ve

diigtik tiriin fiyatlan ile sonuglanmrq; tanm sekt<irii ve iireticilerimiz bi.iyiik sorunlarla kargr

kargrya kalmrgtrr.

AKP doneminde 3 milyon hububat tireticisi periqan olmugtur. 2002'de 375.605 bin dolar

olan hububat ithalatr, 2009'da1.202.124 bin dolara grkmrqtrr.

2002'de 13.063.500 dekar olan kuru bakliyat iiretim alan 2009 yrh sonunda 8.009.592
dekara diigerken; 2002'de 1.510.100 ton olan kuru bakliyat iiretimi de her gegen yi azalarak

2009 yrlrnda 1.101.348 tona gerilemigtir. Hububat ithalah 2002 yilrnda 35 milyon ABD

dolarrndan 2010 ylmda% 632 artrgla 256 milyon dolara grkmrqtrr.

2002'de 2 milyon 542 bin ton olan ktitlii pamuk tiretimi 2009'da 1 milyon 725 bintona

dtigmtigtiir.

Stit riretiminde yem fiyatlarr neredeyse stit fiyatlarryla egitlenmig, tiretici darbopaza girmiqtir.

Son yrllardazefiinyapr fiyatr hemen hig artmamrq; zeytinyafrna yeterli prim verilmemigtir.

Do[u Karadeniz Bcilgesinde 5 Nisan 2004 gecesi don afeti yaganmrqtrr. Htikiimet findrktaki

zararrn 2090 sayrh Kanuna gdre 297.565.418 Tl'lik krsmmrn kargrlanabilece[inin tespitini
yaptr[r halde, zararun 169 milyon Tl'lik krsmr hala <idenmemiq, findrk iireticisi I35.236 ailenin

169 milyon TL alacalr adeta gasp edilmiqtir.

Ttirkiye'de yrlda 3 milyon ton narenciye iiretilmesine ra[men, girdi ve nakliye maliyetinin

yiiksekli[i, Tl'nin agrrr delerlenmesi nedenleriyle yeterli ihracat yaprlamamakta, narenciye

dahnda kalmaktadrr.

2002'den 2009 yrhna biiyiikbag hayvan varhlrnda niifus artrgr dikkate ahndr[rnda anlamh bir

iyileqme saflanamazken;20A2'de 25.173.706 bag olan koyun varh[r 2009'da 21.749.508 baqa;

yine aynr donemde 6.780.094 bag olan kegi varh[r da5.128.285 baqa gerilemigtir.

Krrmrzr et tiretimi 2002'de 434bin tondan 2009'da412bin tona inmiqtir.

AB ve ABD'de krrmrzr et fiyatlan, M dolar/kg seviyelerinde iken, iilkemizde 17 dolarikg

seviyelerinde seyretmektedir. Sorunu g<izmek amacryla AKP Htikiimeti20I0l623 sayit Bakanlar

Kurulu Karan ile EBK Genel Miidiirlti$i'ne 31 .12.2010 tarihine kadar gegerli olmak iizere "0"

gtimriik vergisi ile 100.000 ton canh sr[rr ithali tarife kontenjanr tanrmrq; 2010/1157 sayrh BKK



ile siireyi 3I.12.2011 tarihine kadar uzatmrqtrr. Bu gergevede canh hayvan ve karkas et ithalinde

% 135 ile o/a 225 arasrndaki grimnik vergisi oranlan, 20101822 ve 20101973 sayrh BK

Kararlanyla "0" ile o/o 40'a gekilerek ithalatta ozel sektoriin <inti agrlmrgtrr. Bunlara kargrn, et

fiyatlannda <inemsenebilecek bir dtiqtiq saflanamazken, ithalat dzendirilmig bazr i.iretici firmalar

besicilik faaliyetinden gekilip karkas et ithaline yonelmiglerdir.

2010 yrhnda Kurban Bayramt'nda kesilecek kurbanhk hayvanlar da ancak ithalatla

sa$anabilmiqtir.

Hayvan hastahklarryla mi.icadele ve grda denetirnleri yetersiz kalmrg, de[igik bdlgelerde kimi

hayvan pazarlan qap nedeniyle kapatrlmrg, Tiiberkriloz ve Brucella yaygrnlagmrgtrr.

AKP'nin tiretici dostu olmayan politikalarr sonucunda Ttirkiye temel tanmsal tiriinlerde net

ithalatgr durumuna gelmiqtir. Ote yandan Tanm Kanunu'nun tanmsal desteklemelere btitgeden

ayrrlacak kayna[rn gayrisafi yurtigi h6srlanrn ytizde birinden az olamayaca[r htikmii hig

uygulanmamrgtrr. 2011 yrh Bi.itgesinde tanmsal destekleme odene[i GSYH'nrn % 0,50'lik

oranryla 2002 yil,nrn gerisinde kalmrgtrr.

Tiirkiye'de krrsal alanda yoksulluk oram 2o02'de o/o 34,48 iken 2009'da o/o 38,69'a

ytikselmiqtir.

Yanhg politikalarryla iilkemiz giftgilerini iqsizli[e ve yoksullu[a iten, krrmrzr et fiyatrnr

pahahlagtrran, goztmii yerli iiretim ve tireticiyi desteklemek yerine ithalatta bulan ve bu suretle

yabanct i.ilkelerin giftgilerinin desteklenmesine yol agarak grirevinin gereklerine aykrrr davranan

Tanm ve Koyigleri Bakanr Mehdi EKER hakkrnda Anayasa'run 99'uncu ve igttzii[tin 106'ncr

maddeleri uyannca gensom aqrlmasrm saygrlanmrzlaarz ve teklif ederiz.
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