
 

Günal: AKP’nin Tarım Politikaları İflas Etti! 
 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 
Bütçe görüşmelerinde AKP’nin tarım politikalarının iflas ettiğini söyleyen MHP 
Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal, desteklemelerin azaldığını ve çiftçilerin 
desteklerden yararlanamadığını, desteğin üreticinin ürününe verilmediğini, verilen 
destekten kesinti yapıldığını belirtti. Köyler ve köylülerin kendi kaderlerine terk 
edildiğini ve devletin gıda denetimini bile özelleştirdiğini ifade eden Günal, nişasta 
bazlı şeker sektörüne verilen desteğin yabancıların işine yaradığını ve yerli pancar 
üreticisini bitirdiğini söyledi. Günal, ayrıca Ziraat Bankası’nın çiftçilere yeterli kredi 
vermediği için, yabancı sermayeli bankalardan kredi alan çiftçilerin arazilerinin 
yabancıların eline geçtiğini, AKP’nin kurbanlık koyun olarak çiftçiyi seçtiğini ve bu 
nedenle üreticinin hacizle karşı karşıya kaldığını söyledi! 

 
Tarım Bakanlığı Bütçesi sunulurken, biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz diye bazen 
şaşırıyorum. Sürekli Manipülasyonlar Bu istatistiklere ve Bakanın anlattıklarınıza bakarsak 
ya biz rüyadayız ya AKP hükümeti ya biz kâbus görüyoruz, yada AKP hükümeti pembe 
hayaller görüyor. 
Tarım Bakanını tebrik(!) ediyorum. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde “İhracat rakamları var, 
ithalat rakamları yok.” demişim, el hak bu sene ithalatı da söylediniz! Ama manipülasyonla 
onu da düşürmüşsünüz. Vallahi, TÜİK Başkanına taş çıkartan bir yaklaşımınız var. TÜİK’i 
de size mi bağlasak ne?  
Türkiye’de bir garabet var: Tarımsal üretim ortalamanın altına düşerken, tarımsal istihdam 
bütün sektörlerin üzerinde artıyor. Bakıyorum ithalata siz getirmişsiniz bir sürü sektörleri 
eklemişsiniz. Böylece istatistik oyunlarıyla tarımsal ithalatı azaltışsınız… 

 
Destekleme Azalıyor, Çiftçiler Desteklerden Yararlanamıyor! 
Ayrıca desteklemeyle ilgili yaptığınız açıklamada geçen yıldan bu yana “İşte şunları verdik, 
doğrudan gelir desteğinin yerine bunlar geldi.” diye altını doldurmuşsunuz.  Ama o destek 
doğrudan üreticiye gitmiyor!  
Sebze ve meyve komisyoncularıyla ilgili Antalya, Mersin, Osmaniye hallerinden gelen 
bilgiler var elimde.  Emin olun destekler doğrudan üreticiye gitmiyor! Bunu düzeltmek için 
desteği araziye, arsaya değil doğrudan ürününü getiren üreticiye verelim, yani üretime, mala 
destek verelim! Bir de desteklemeden kesintilerin oranını düşürelim!  
Doğrudan nakit destekleri sıkıntılı, destekleme kararnamesi sıkıntılı! Kooperatiflere üyelik 
sorunu üye olma mecburiyeti var. vatandaş hem çiftçilik hem hayvancılık yapıyor, bir sürü 
birlik bir sürü örgüt, resmen örgüt enflasyonu var.  Hepsine ayrı aidat ödemek zorunda 
kalıyor. Bakanlığın adını değiştirmekle hayvancılık gelişmiyor, sıkıntıları gidermek için 
yeniden yapılandırmayı göze almak gerek! 

 
Köyler ve Köylüler Kendi Kaderlerine Terk Ediliyor! 
Köy Hizmetleri kaldırıldı, il özel idarelerine devredildi. Şimdi il özel idareleri de kapanıyor, 
köyler mahalleye dönüşüyor, köyler ve köylüleri kaderine  terk ediliyor! Bakanlıkta yok, özel 
idare yok, belediye zaten “Ben şehirciyim” diyecek, sınırları da genişletelim diyorsunuz, 
genel kurulda kavga ediyoruz. “Köylünün canı çıksın.” demediğiniz kaldı! Tarım olmasa, 
hayvancılık olmasa, orman işi olmasa köylü ne yapacak, neyle geçinecek? Köyü yok 
ediyorsunuz, köylüyü de kaderiyle başbaşa bırakıyorsunuz. 
 
Gıda Denetimleri de Özelleştiriliyor mu? 
Bakanlık olarak gıda denetimlerini özel sektöre yaptırma yetkisi almıştınız. Gıda 
denetimleriyle ilgili özel sektöre yaptırdığınız denetim var mı? Kaç tanedir, varsa ne kadar 
para ödüyorsunuz? Tarım Bakanlığının personeli bu denetimleri yapacak nitelikte ya da 
altyapısı yeterli düzeyde değil midir? 

 



Nişasta Bazlı Şeker Sektörü (NBŞ) Destekleniyor, Yerli Şeker Pancarı Sektörü 
Öldürülüyor! 
Senelerdir soruyoruz ama uygulamada çok fazla bir gelişme göremiyoruz nişasta bazlı 
şeker konusu canımızı sıkmaya devam ediyor! Şeker pancarı üretimi 22 milyondan 16 
milyona düştü. Şeker pancarı sektörü tamamen millî bir sektördür, istihdama katkısı da, 
üretime katkısı da yurt içinde durur. Nişasta bazlı sektör ise tamamına yakını yabancı 
sektörün elindedir. Dolayısıyla bir taraftan istihdamı artıralım, katma değeri artıralım, 
köylüye, üreticiye destek olalım derken, neden şeker pancarı yerine Nişasta bazlı şekeri 
destekliyoruz? AKP Hükümetine yetki verildi, ama her sene yüzde 50 artırmak zorunda 
mısınız? “Avrupa Birliği standardı” diyorsunuz sürekli olarak, bu konuda Avrupa Birliğinin 
ortalaması kaç? 27 AB ülkesine baktığınız zaman nişasta bazlı şeker üretimi toplamında ne 
kadar? Yüzde 6.5! Ülkemizde yüzde 10’du, yüzde 50 de artırdınız kota yüzde 15 oldu. MHP 
olarak millî bir tarım politikası uygulamaktan, ithal edilen ürünlerin yerli üretimi varsa 
desteklemekten yanayız. 
Üretimi yerli, istihdamı yerli, bütün ham maddeler yerli. Biz bunun ölmesine seyirci kalıyoruz. 
Hakikaten de bunu anlamakta biraz zorluk çekiyoruz. Bir taraftan destekleyelim derken, bir 
taraftan bu politikaları uygulayalım derken ciddi anlamda böyle bir şeyle karşı karşıyayız.  

 
Ziraat Bankası Çiftçiye Yeterli Kredi Vermiyor! Çiftçilerin Arazileri Yabancılara 
Geçiyor! 
Ziraat Bankası tarımsal kredi verme amacıyla kurulmuş ve sürekli olarak dile getirdiğimiz bir 
husus, ama sürekli olarak siz özelleştirme programından bahsedip duruyorsunuz. Sonra da 
diyoruz ki:  “Bak ne güzel, Ziraat Bankası kar ediyor, ne var canım?” diye bakıyoruz. Tabii ki 
anonim şirket kar amaçlı kurulur dedik, görev zararı verilmez dedik, ama öyle bir hâle geldi 
ki çiftçilerimiz Ziraat Bankasından kredi almak da zorlanıyor. Öbür tarafta bazı özel bankalar 
daha cazip koşullar sunuyor. Sonucunda da gazetelerde görüyoruz, yabancı sermayeli 
bankalar, özellikle belli bölgelerde yoğunlaşan kredi projeleri sunuyorlar ve çiftçinin aklına 
giriyorlar. Bir süre sonra üretimden elde edilen gelir de yetmeyince bu sefer toprakların 
hacziyle karşı karşıya kalıyorlar. Millî güvenlik açısından da tehdit oluşturabilecek birtakım 
sıkıntılar var. Çitçinin önüne Ziraat Bankasından kredi almayı teşvik eden, kolaylaştıran, 
bürokratik engelleri kaldıran, şartlar ve teminatlar konusunda devletin, bakanlığın yardımcı 
olmasını sağlayan tedbirler almak gerekir! Nakit desteğini artıramıyorsak kredi almak için 
yeterli teminat bulamayan, arsasını ipotek etmek zorunda kalan çiftçiye kredi almasını ve 
düşük faizli almasını kolaylaştıracak bir şey yapmak lazım. Ziraat Bankasının da normal bir 
banka gibi özelleştirmeye hazırlamak yerine tarımsal desteklere daha ağırlık veren, tarımsal 
kredilere ağırlık veren bir yapıya dönüştürmek lazım.  

 
AKP Kurbanlık Koyun Olarak Çiftçiyi mi Seçmiştir? 
Bana gelen bir mektupta diyor ki: “Sayın Milletvekilim, 2011 yılı buğday prim ödemeleri 
desteklemeleri ödenmediği gibi 2008, 2009, 2010 yılı prim ödemelerinin de iadesi 
istenmektedir. Buğday müstahsil makbuzu kesen şirketlerin Maliyeye borcu olduğu için 
çiftçiden geçmiş yıllara dönük iadesi talep ediliyor, ödeyemiyoruz, çok zor durumdayız, 
kurbanlık koyun olarak çiftçi seçilmiştir. Sizden ricamız bu durumun acilen durdurulup 
olması gereken şekilde düzenlenmesidir.” Ben de Tarım Bakanlığı’na soruyorum “Böyle bir 
şey var mı? Varsa nereden kaynaklanıyor?”  

 
Üretici Hacizle Karşı Karşıya! 
Seçim bölgem Antalya’dan gelen şikayetlerde 10 yıl önce kazandıkları parayı bu hükümet 
döneminde kazanma imkanı olmadığını, gübre, mazot ve ilaç girdileri yıldan yıla yüzde 100 
oranında artmasına rağmen ürün fiyatlarının düştüğünü ve bankaya olan kredi borçlarını 
ödeyemedikleri için hacizle karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar. 
Ayrıca"1 salatalık fidesi 47 kuruş. 47 kuruşu kazanmak için yaklaşık 10 kilo salatalık 
satmamız gerekiyor. Geçen yıldan bu güne ne değişti de fiyatlar bu kadar düştü? Çünkü 
hükümetimiz ihracata destek vermedi" dedi. 10 Kilo salatalığa 1 salatalık fidan alamıyoruz! 
Ürünü para etmeyen çiftçi AKP Hükümetine tepki olarak ürünlerini yollara döküyor! Bu da 
AKP Hükümetinin tarım politikasının iflas ettiğinin göstergesidir! 


