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 Sayın Bakanım; 

 

Yaklaşık 700 yıllık geçmişi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (TİGEM) ve akabinde Tarım 

ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevinizde yapmış olduğunuz başarılı çalışmalar ile tarım ve 

hayvancılık sektörüne dair analizleriniz göz önüne alınınca son yıllarda Tarım ve Hayvancılık sektöründe 

yaşanan temel sorunları ve bu sorunların çözülerek Ülkemizi bu sektörde tekrar Dünya ülkeleri arasında 

önemli bir konuma yükseltmek için yapılması gerekenleri bizlerden daha iyi biliyorsunuz.  

 

Son yıllarda Ülkemizde yaşanan ve özellikle bu yıl etkisini arttıran kuraklık nedeni ile hasat dönemini 

yaşadığımız bu günlerde Diyarbakır-Urfa civarında arpanın tonu 2600-2700 TL civarında. Aynı zamanda 

Kızıltepe’de kepeğin tonu 2200 TL. mısır soya v.b. ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar var. Bu nedenle başta 

yem fabrikaları olmak üzere üretici zor durumda. Her gün yem fiyatlarına zam yapılmasına rağmen 

hammadde girdi fiyatlarına gelen zamlar nedeni ile yem fabrikaları zararına satış yapıyor. Durum böyle 

devam ederse yem fabrikaları üretimi durdurma noktasına geldi. Zaten yaşanan kuraklık nedeni ile yayla ve 

meralar da verimsiz ve otları kurumuş durumda. Öyle görünüyor ki hayvancılığın bu yıl yükünü yem 

fabrikaları çekecek. Doğuda özellikle ilimizde ekili alanların yetersiz olması nedeni ile Hayvancılık sektörü 

Yem fabrikalarına bağımlı. Bu nedenle TMO tarafından yem fabrikaları ve üreticiye mısır ve arpa desteğinde 

bulunulması büyük önem arz etmekte. Zaten kaba yem sıkıntısı olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, yem 

fabrikaları desteklenirse üretici de desteklenmiş olacak.  

 

Et fiyatları zaten malumunuz Sayın Bakanım. Piyasada çok ciddi bir panik var.  

Et ve Süt Kurumu, piyasada düzenleyici faaliyetlerini gereği gibi yerine getiremiyor. Hammadde girdi 

fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak et fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıyor. Bu durum insanları 

Hayvancılıktan vazgeçirmekte.  TMO nasıl piyasada istikrar için taşın altına elini koyuyor ise ESK da 

gerekeni yapmalıdır. Bu konuda ESK piyasayı regule ederek özel sektöre karşı piyasa istikrarını korumalıdır.  

 

Yem fiyatlarında yaşanan artışlar nedeni ile sadece besiciler  değil süt üreticilileri de zor durumdadır.. 

Bugün 1 kg yemin yaklaşık fiyatı 2,80-3,00 TL iken sütün kg fiyatı 3,2 TL’ civarındadır. Girdi 

maliyetlerindeki artış nedeni ile üretici ciddi sıkıntı içerisindedir. Üreticinin büyük kısmı besleyememe 

nedeni ile hayvanlarını yok pahasına elden çıkarmaktadır. Gün geçtikçe bölgede hayvancılık cazibesini 

kaybetmektedir. Acil tedbir alınmaz ise (TMO, ESK v.b. kurumlar tarafından )  sektörde  bu yıl yaşanan bu 

açığı kapatmamız çok daha zor olacak ve çok daha büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalacağız.  

mailto:elazigtb@tobb.org.tr
mailto:info@elazigtb.org.tr
http://www.elazigtb.org.tr/


 

 

 

T.C. 
ELAZIĞ TİCARET BORSASI 

 

 

 

                                                                  .Elazığ  Commodity Exchange                                                                   . 
Adres: Çarşı M. Hacı Hayri C. No:11/P–7 ELAZIĞ Tel  +90 (424) 238 64 06 Faks: 0.424. 218 49 04 

Muş Temsilciliği: Minare Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Muş TSO binası Kat:2 No.3/1B Merkez/MUŞ Tel  +90 (436) 212 51 50 

Karakoçan Temsilciliği: Kırkpınar M. Atatürk Cad. Mor S. B Blok No:3 Karakoçan/ELAZIĞ Tel +90 (424) 711 40 40 

E-posta: elazigtb@tobb.org.tr  -   info@elazigtb.org.tr  - Kep: elazig.ticaret@hs01.kep.tr -  Web: www.elazigtb.org.tr 
“Borsamızda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Uygulanmaktadır.” 

Kuraklık nedeni ile hammadde ve girdi materyallerinde yaşanan artış nedeni ile tarım ve hayvancılık 

sektöründeki bu sorunların çözümü için; 

 

✓ Zor günler geçiren hayvancılık yapan tüccarlara şimdiden teşvikler ve hammadde desteği (arpa, mısır 

vb.) verilmelidir. 

✓ Besicilik yapan üreticilere kg başı destekler verilmelidir. 

✓ Yem Fabrikalarına mısır ve arpa desteği sağlanmalıdır. 

✓ 3 tarafı sularla kaplı olan kadim şehrimizde bu sorunların yaşanmaması gerekmektedir. Uluova 

Projesinin tamamlanarak bir an önce hayata geçirilmelidir ve Uluova’da elektrik nedeni ile sorun 

yaşayan çiftçimize bu hususta destek verilmesi büyük önem arz etmektedir. 

✓ Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ve özellikle İlimizde kuraklık nedeni ile zarar gören çiftçilerimizin 

zararları tespit edilerek bir an önce tazmin edilmelidir. 

 

Bir diğer hususta Sayın Bakanım sermaye yetersizliği, Tarım ve Hayvancılık sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin yükü arttı. Geçen yıl bir milyon sermaye ile yapılan işte bu yıl iki milyon liraya ihtiyaç 

var. Bu nedenle üretici ve fabrikalar sermaye açısından desteklenmeli. Sadece doğrudan değil kuraklıktan 

dolaylı olarak etkilenen herkesin borcu ötelenmeli ve ilave finansal destek verilmeli. Üreticinin borcu 

ötelenmeli ve ilave finansal destek verilmeli. Nasıl ki imalat sektörümüzün kredi ihtiyacını Kredi Garanti 

Fonu (KGF) ve KOSGEB gibi finansal kuruluşlarla karşılıyorsak, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik 

KGF ve KOSGEB benzeri finansal kuruluş ve fonlara önümüzdeki senelerde ihtiyacımız olacaktır. Bu fonlar 

ile tarım ve hayvancılık sektörümüz faizsiz kredi ve benzeri hususlarda desteklenmelidir. 

 

ANAP döneminden bugüne hayvancılık sektöründe ne kadar ithalat yapıldıysa hayvancılık daha da 

geriye gitti. Bunun çözülebilmesi için sizin de tecrübeleriniz ile TİGEM modeli özel çiftlikler kurulmalı ve 

buradan piyasa desteklenmelidir. Özellikle besicilik kültürü çok geçmişe dayanan Elazığ İlimiz bu konuda 

“Pilot Bölge” olma potansiyeline sahiptir. Hali hazırda Bakanlıkça verilen hibe destekleri ile yapılan çok 

sayıda büyük ve modern işletmeler bulunmaktadır. Fakat bunlar yalnızca % 30 - % 40 kapasiteler ile 

çalışmaktadırlar. Tam kapasite ile çalışamayan bu işletmeler TİGEM modeli ile birlikte aktif ve dolu hale 

gelerek piyasa desteklenebilir ve ithalatın önüne geçilebilir. Hükümetimize cumhuriyet tarihinde görülmemiş 

destekler verdiği için teşekkürlerimizi sunarız. Ancak süreç gösteriyor ki; ilave destek ve teşviklere ihtiyaç 

duymaktayız. Teşvik ve destek sisteminin elden geçirilmesi gerekiyor. 
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Hayvancılık ile uğraşan üreticilerimiz kendi yem bitkilerini üretecek veya hayvanlarını otlatacak arazi 

ve mera bulamamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan, hammadde giderlerini azaltmak 

adına işletme kapasiteleri göz önüne alınarak milli emlak arazilerinin üreticilere tahsis edilmesi hususunda 

büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerimize Milli Emlak Arazilerinin tahsisi veya uzun vadede kiraya 

verilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda başlatılan çalışma ilimizde bir an önce tamamlanmalıdır. Zaten kuraklık 

nedeni ile yüksek maliyetlere girdi materyali temin etmek zorunda kalan hayvan yetiştiricileri tahsis edilecek 

araziler ile bu ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.  

 

Özellikle Şavaklılar ve Beritanlılar diye tabir ettiğimiz küçükbaş hayvancılık ile uğraşan üreticilerin 

karşılaştığı en büyük sorunlardan biri mera kira fiyatlarının hem yüksek oluşu hem de ilden ile farklılık 

göstermesidir. Bu nedenle Küçükbaş hayvancılığın gelişimi için mera kira fiyatları düşürülerek her ilde 

standart hale getirilmelidir. Bu minvalde Erzincan, Bingöl ve özellikle Erzurum İllerinde küçükbaş yayla 

kiralamalarında yaşanan ciddi sıkıntılar bir an önce giderilmelidir. Özellikle Erzurum ilinde yaylaların önce 

yerli halka verilmesi uygulamasından vazgeçilmeli ve Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane gibi illerde 

atıl durumda olan meralar da ihaleye açılmalıdır. Zira bu durum ilimizin önemli bir ürünü olan Tulum Peyniri 

üretimini ciddi manada etkilemektedir. 

 

Elazığ Ticaret Borsası olarak Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Muş illerinde hizmet vermekteyiz. Borsa 

olarak yapmış olduğumuz incelemelerde Bingöl ilinde TMO Ajans Amirliği’ne ihtiyaç duyulduğu 

kanaatindeyiz. Bingöl İlinde kurulacak bir TMO Ajans Amirliği ile birlikte Elazığ, Bingöl, Malatya ve 

Tunceli illerinde yapılacak çalışmaların Elazığ’da kurulacak TMO Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 

yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle İlimiz TMO Ajans Amirliği’nin Şube Müdürlüğü’ne 

dönüştürülmesinin gerektiği kanaatini taşımaktayız.  

 

İlimiz 24 Ocak 2021 tarihinde 6.8 şiddetinde ciddi bir deprem felaketi geçirmiş ve bu felakette birçok 

ahır yıkılmış veya hasar görmüştür. Fakat bugüne kadar yıkılan ahırlara yönelik herhangi bir destekleme 

yapılmamış ve hiçbir adım atılmamıştır. Bu hususta hayvan varlığının korunması ve arttırılması için büyük 

önem gösteren besi çiftliklerinin ve ahırlarının onarımı veya yeniden yapımına yönelik destek programı 

oluşturulmalı ve TKDK Elazığ özelinden çağrıya çıkmalıdır. 

 

Bu doğrultuda özellikle ilimiz için son derece önemli bir yatırım olan ve kuruluşu tamamlanan Besi 

TDİOSB de üstyapı çalışmaları Bakanlığa iletilmiş olup; Besi TDİOSB mizin bir an önce faaliyete 

geçebilmesi için, bu işlerin tamamlanmasını müteakip Yatırım programına alınması ve ödenek aktarılması 

için desteklerinizi beklemekteyiz.  
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İlimiz ve Bölgemiz şeker pancarı yetiştiriciliğinde önemli yerler arasında bulunmaktadır. Doğu 

Anadolu Bölgesinde özelleştirilmeyen 5 fabrika bulunmaktadır. Bunlar; Elazığ, Malatya, Erciş, Kars ve 

Ağrı'daki fabrikalardır. Erciş, Kars ve Ağrı'daki üreticilere ekim azlığı nedeni ile %10 ilave prim desteği 

verilirken 24 Ocak 2020 tarihinde büyük bir deprem felaketi geçirmiş Elazığ ve Malatya illerindeki 

üreticilere bu destek verilmemektedir. Ayrıca Erciş, Kars ve Ağrı İllerindeki üreticiler elektriksiz sulama 

yapabilirken, Elazığ ve Malatya İllerindeki üreticiler ancak elektrikle sulama yapabilmekteler. Bu nedenle 

pancar üretim maliyeti diğer illere göre yüksek olan Elazığ ve Malatya İllerindeki üreticilere de %10 ilave 

prim desteği verilmelidir. 

 

Elazığ Şeker Fabrikasında pancar işlemesi sonucunda üretilen ve hayvan yemi olarak kullanılabilen 

küspe ve melasın öncelikle Elazığ İlindeki üreticilere, besicilere ve yem fabrikalarına tahsis edilip verilmesi 

gerekmektedir. Zira Elazığ İlindeki üretici, besici ve yem fabrikaları, Elazığ Şeker Fabrikasında tahsis 

verilmemesi nedeni ile başka İllerden Melas ve Küspe getirtmekte, bu da nakliye ücretleri nedeni ile yemin 

maliyetini etkilemektedir.  

 

Bu yıl Elazığ'da yaklaşık olarak 260 bin ton pancar işlenmiştir. Fabrikanın üretim kapasitesi 1800 

ton/gün dür. Fabrikanın teknolojisinin eski olması nedeni ile yeni geçilen randevulu pancar sökümü 

sisteminde sıkıntılar ve aksaklıklar yaşanmaktadır. Doğuda en fazla pancarın ekildiği ve devlet fabrikasının 

olduğu Elazığ İlindeki fabrikanın modernize edilerek daha fazla pancar ekimi ve işlenmesi kısacası çiftçiye 

besiciye ve yem fabrikalarına büyük katma değeri olan Şeker Fabrikamızın ayakta kalması İlimiz ekonomisi 

için önem arz etmektedir. Saygılarımla; 

 

M.Ali DUMANDAĞ 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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