
BAKLİYAT RAPORU
“Yozgat Tarımına Sahip Çıkıyoruz”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ



YOZGAT BULUŞMASI
19 AĞUSTOS 2017



CHP, NOHUT ve MERCİMEĞE SAHİP ÇIKIYOR-YOZGAT BULUŞMASI
Türk a�le sofralarının vazgeç�lmez ürünler�nden olan nohut, kuru fasulye ve merc�mek g�b� 
bakl�yatlar öneml� b�r prote�n kaynağıdır. Çeş�tl� nedenlerle hayvansal prote�ne 
ulaşamayanlar �ç�n baklag�ller günlük beslenmede yaşamsal öneme sah�pt�r. Bakl�yatlar, 
havanın serbest azotunu toprağa bağlayarak ver�m kapas�tes�n� artırır, k�myev� gübre 
kullanımını azaltır.

AKP'n�n uyguladığı tutarsız tarım pol�t�kaları neden�yle c�dd� anlamda pahalı hale gelen 
bakl�yatlar, yüksek prote�n kaynağı olan ancak yüksek fiyat neden�yle bu gıdalara 
ulaşamayan b�r halk k�tles�n� beraber�nde get�rm�şt�r. AKP önces�, dar gel�rl� halk 
kes�mler�n�n vazgeç�lmez bes�n maddes� olan bakl�yatlar uygulanan n�tel�ks�z tarım 
pol�t�kaları neden�yle artık zeng�n a�leler�n�n sofralarında görünür olmuştur.

Özetle bakl�yatlar, �nsan ve hayvan beslenmes�, d�ğer yandan çevren�n korunması 
açısından yaşamsal b�r öneme sah�pt�r. Türk�ye, baklag�ller�n gen merkez� olarak kabul 
ed�len, Güneydoğu Anadolu �le Doğu Akden�z Bölgeler�m�z� de �ç�ne alan ve "Ver�ml� H�lal" 
olarak adlandırılan coğrafyanın öneml� b�r parçasıdır. Türk�ye coğrafyasının öneml� b�r 
bölümü bakl�yat tarımına uygun olmasına rağmen AKP'n�n tarım pol�t�kaları sayes�nde 
Türk�ye, tüm bakl�yat ürünler�n� artık �thal eder b�r konuma gelm�şt�r. Artık menşe� Türk�ye 
olan merc�mek bulab�lmek neredeyse olanaksız hale gelm�şt�r.

Çok değ�l bundan yaklaşık 15-20 yıl önce Dünya bakl�yat üret�m�nde ve t�caret�nde �lk 
sıralarda yer alan Türk�ye 1980'ler�n ortalarında uygulamaya konan ve nadas alanlarının 
daraltılmasını hede�eyen pol�t�ka çerçeves�nde özell�kle kurak ve yarı kurak alanlarda son 
derece rahat yet�şt�r�leb�len nohut ve merc�mek tarımını yaygınlaştırılmış, bu kapsamda 
TMO alımla görevlend�r�lm�şt�. Sonuçta merc�mek üret�m� 1988 yılında 1 m�lyon 40 b�n 
tona, nohut üret�m� 1990 yılında 860 b�n tona ulaşmıştı. Nüfusumuz her geçen yıl artarken, 
1990 ortalarında uygulamaya konan �st�krar ve tasarruf pol�t�kaları sonucunda, 2016 yılı �le 
karşılaştırıldığında merc�mek üret�m�m�z yaklaşık % 70, nohut üret�m�m�z �se yaklaşık % 50 
oranında ger�lem�şt�r. Sonuçta Türk�ye, her �k� üründe de net b�r �thalatçı duruma 
düşmüştür.

1980'ler�n ortalarında Türk�ye'n�n nohutta Dünya 1.s�, yeş�l merc�mekte net �hracatçı b�r 
üret�c� ülke yapmada en büyük katkı Yozgat �l�nden sağlanmıştır. Yozgat o dönemde yeş�l 
merc�mek üret�m�nde Türk�ye 1.s� olmuştur. Günümüzde �se Yozgat ç�ftç�s� AKP pol�t�kaları 
sayes�nde yeş�l merc�mek ve nohut üret�m�nden vazgeçm�şt�r. Hatta Yozgat artık göç 
vermekted�r.  Bu nedenle CHP olarak “Nohut ve Merc�mek Üret�m�ne Sah�p Çıkıyoruz” 
toplantısını konunun tüm tara�arıyla görüşerek Yozgat'ta düzenled�k. Çünkü, Türk�ye'n�n 
üreteb�leceğ� ürünler� �thal etmes�n� �stemeyen b�r CHP her zaman ç�ftç�n�n yanında 
olacaktır. Geçm�ş yıllarda olduğu g�b� Yozgat'ı ve bu coğrafyayı, bakl�yat üret�m merkez� 
olarak planlamak �st�yoruz.

CHP �kt�darında üreten kazanacak, Yozgatlı üretecek, Yozgat kazanacak. Üreten köylü 
yen�den m�llet�n efend�s� olacak. 

Kemal KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı



TÜRKİYE'NİN BAKLİYATLARDAKİ DURUMU ve 
CHP'NİN ÇÖZÜMLERİ

Prote�n,  v�tam�n ve m�neral 
madde kaynağı açısından çok 
z e n g � n  o l m a s ı n d a n  ö t ü r ü 
bakl�yatlar, �nsan beslenmes�nde 
öneml�  b�r  yer tutmaktadır. 
B�leş�m�nde % 18-31,6 oranında 
prote�n bulunan yemekl�k dane 
baklag�ller (fasulye, merc�mek, 
nohut vb.) �nsanın günlük alması 
g e r e k e n  p r o t e � n  m � k t a r ı n ı 
karşılayan en öneml� b�tk�sel 
kaynaklı  bes�nler�n başında 
gelmekted�r.

Ülkem�zdek� duruma bakıldığında, bakl�yat tüket�m�n�n, �nsan beslenmes�nde 
öneml� b�tk�sel kaynaklı gıda maddeler�nden olduğu görülmekted�r. Çünkü 
Türk�ye'de tahıllardan sonra en çok baklag�ller�n tarımı yapılmaktadır. Bunun en 
büyük neden� �se Türk�ye topraklarının bakl�yat tarımına uygun olmasıdır. Ancak 
araz� ve �kl�m�n uygun olması, �sten�len düzeyde üret�m �ç�n yeterl� olamamaktadır. 
Türk�ye, bakl�yatlarda 1990'lı yılların �lk yarısına kadar net �hracatçı �ken 

günümüzde maalesef 
�thalatçı ülkeler arasına 
g � r m � ş ,  b u  d a  b u 
ürünler�n tüket�m�ne 
yansımıştır. Bundan 
d o l a y ı  k � ş �  b a ş ı n a 
düşen bakl�yat tüket�m 
m�ktar ında da son 
y ı l l a r d a  a z a l m a l a r 
görülmekted�r.
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Türk�ye, bakl�yatlarda 1980'lerden önce üret�mde kend�ne yeterl� b�r ülke 
konumundaydı. Özell�kle 1980'lerden sonra uygulanan akılcı tarım pol�t�kaları 
sayes�nde (�l bazında uygulanan kırsal kalkınma projeler�. Nadas Alanlarının 
Daraltılması Araştırma ve Yayım Projes� ve �k�nc� ürün projeler�) baklag�l üret�m� 
artmıştır. Bu artışlarla Türk�ye baklag�llerde kend�ne yeterl� b�r konumdan net 
�hracatçı b�r konuma gelm�ş, 1997 yılında Türk�ye dünya merc�mek üret�m�nde % 
20'n�n üzer�ndek� payıyla �lk sırayı alırken, nohut üret�m�nde �se yaklaşık %10'luk 
payıyla H�nd�stan'ın ardından �k�nc� sırada yer almıştır. Halbuk� günümüzde 
Türk�ye nohut, fasulye ve merc�mek �thalatçısı ülkeler arasında �lk sıralarda 
gelmekted�r.

Bütün bu üret�m azalmaları Türk�ye'n�n baklag�llerdek� üret�m pol�t�kasını 
değ�şt�rd�ğ� 5 N�san 1994 kararları sonucu olmuştur. Bu tar�hte açıklanan 
"Ekonom�k İst�krar Önlemler�" net�ces�nde tarımsal desteklemeler 4 ürün grubu �le 
(tahıllar, şekerpancarı, tütün ve haşhaş) sınırlandırılmıştır. Baklag�ller bu tar�hten 
sonra fiyat yoluyla desteklenmem�şt�r. Bakl�yat ürün alımlarının ve pazarlamanın 
b�r bölümü Güneydoğub�rl�k g�b� b�r tarım satış kooperat�fi b�rl�ğ� ve TMO el�yle 
yapılmakta �ken ve TMO bu ürünler�n p�yasalarını düzenlerken bu tar�hten sonra 
bakl�yat alımları özel sektör aracılığıyla yapılmaya başlamıştır. TMO ve 
kooperat��er alım yaptıkları yıllarda d�rekt �hracat �şlem� gerçekleşt�rd�kler� g�b� 
�hracatçıya da ürün satab�lmekted�rler. Ancak 90'lı yılların �k�nc� yarısından �t�baren 
TMO ve kooperat��er�n bakl�yat pazarlamasındak� etk�nl�kler� oldukça azalmıştır. 
TMO ve kooperat��er�n etk�nl�kler�n�n azalmasıyla üret�c�ler kend� ürett�kler� kuru 

f a s u l ye,  n o h u t  ve 
merc�meğ� kend�ler� 
pazarlamak zorunda 
kalmışlar, çoğu zaman 
a r a c ı l a r  ü r ü n l e r � 
düşük fiyatlarla alıp 
toptancılara yüksek 
fiyatlarla satmışlardır.
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Türk�ye 1980'l� yılların �k�nc� yansından �t�baren bakl�yatlarda net �hracatçı b�r 
konuma ulaşınca özell�kle Mers�n'de bu �ş�n dış t�caret� de gel�şm�ş, Dünya fiyatları 
Mers�n'de bel�rlenmeye başlamıştır. Dünya ülkeler�ne y�ne b�r süre Türk bakl�yatları 
bu �hracatçılar kanalıyla satılmaya devam etm�şt�r. Ancak özell�kle AKP'l� yıllarla 
b�rl�kte uygulanan yanlış tarım pol�t�kalarının da etk�s�yle bakl�yatların üret�m� de 
azalmış ve �hracat özell�kle yeş�l merc�mekte �thalata dönüşmüştür. AKP'l� yıllarla 
b�rl�kte üret�m�n azalması neden�yle yaşanan rekolte eks�kl�ğ� �le �thal ve yerl� 
fiyatların spekülat�f hareketlere serbestçe açık olması neden�yle bakl�yat 
fiyatlarında aşın fiyat dalgalanmaları yaşanmaktadır. Örneğ�n 2016/2017 per�yodu 
ele alındığında, fiyatı b�r öncek� yıla göre en çok artan ürünler kuru fasulye ve 
nohut olmuştur. Örneğ�n 2016'da 5-6 TL olan nohut Haz�ran 2017'de 10 TL, 7-8 TL 
olan kuru fasulye 12-13 TL'dan satılmaktadır.

Türk�ye bakl�yatlarda 
t u t a r l ı  ve  b � l � n ç l � 
üret�m ve pazarlama 
pol�t�kalarını yen�den 
uygulamaya başlarsa 
bu ürünlerde 1980'l� 
y ı l l a r ı n  � k � n c � 
yar ıs ından 1990' l ı 
yılların �k�nc� yansına 
kadark� yaklaşık 10 
yıllık sürede dünya 
pazarlarına hak�m olduğu konuma yen�den geleb�lecekt�r. Aks� takt�rde 
nüfusunun halen % 20's�n�n tarımda olduğu ve dönem dönem b�r tarım ülkes� 
olduğunu �fade ett�ğ� b�r ülke olan Türk�ye kuru fasulye, nohut ve merc�mek �thal 
etmeye devam edecekt�r. Geleneksel damak zevk�m�z yerl� ürünlerden �thal 
ürünlere kayacaktır.

Türk�ye AKP'l� yıllarda kend� topraklarında rahatlıkla yet�şeb�lecek olan nohut, kuru 
fasulye ve merc�mek �ç�n toplam 2,7 m�lyar $ döv�z� ağırlıklı olarak Kanada olmak 
üzere Cezay�r, Fas, Ç�n, Kazak�stan ç�ftç�s�ne ödem�şt�r.
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Türk�ye'n�n her alanda büyümes�n�n motor gücü tarım ve tarıma dayalı sanay�d�r. 
Döv�z harcamalarının azaltılması, Türk�ye'n�n el�ndek� döv�z� dışarıya 
kaptırmaması �ç�n tarımsal üret�m çok öneml�d�r. Tarımsal üret�m� artırarak, �thalatı 
düşürerek dışarıya döv�z aktarımı azaltılab�l�r. Petrolde, elektron�kte, bazı yüksek 
teknoloj� gerekt�ren temel mak�ne ve k�mya ürünler�nde �thalatı dolayısıyla döv�z� 
belk� kısamazsınız. Ama tarımda üret�m yaparak b�r çok kalemde döv�z çıkışını 
önleyeb�l�r�z. Türk�ye'n�n böyle b�r potans�yel� ve gücü vardır. B�rçok somut örnek 
vereb�l�r�z. Marmara, İç Anadolu bölgeler�nde c�dd� b�r üret�m planlamasıyla yağlı 
tohumlu b�tk�ler�n �thalatı azaltılab�l�r ve yılda 3-4 m�lyar $ döv�z çıkışı önleneb�l�r. 
Y�ne İç Anadolu bölges�nde nohut, fasulye ve merc�mek üret�m� desteklenerek 
yılda 400-500 m�lyon $'lık tasarruf yapılab�l�r. Meralara su ve gübre götürülerek 
üret�m planlamasıyla yılda 1 m�lyar $'ı aşan kırmızı et ve hayvan �thalatı önleneb�l�r. 
Örnekler� çoğaltab�l�r�z.

CHP olarak temel� üret�m olan b�l�msel �çer�kl� b�r bakl�yat pol�t�kası uygulamak 
temel hedefim�zd�r.  CHP �kt�darında, nadas alanlarını çok �y� kullanan ve özell�kle 
Anadolu'dak� göçe b�r ölçüde çare olab�lecek ve �nsanlarımızı sağlıklı b�r şekl�de 
besleyeb�leceğ�m�z bakl�yatların üret�m�nde ısrar ed�lecekt�r.

AKP hükümet�n�n uyguladığı pol�t�kaların ters�ne tüm ürünlerde olduğu g�b� 
bakl�yatların üret�m�nde de destekler arttırılacak, Türk�ye'n�n ÜRETEN ve HAKÇA 
BÖLÜŞEN BİR ÜLKE olması hedefine ulaşılacaktır. Kısacası CHP �kt�darında ÜRETEN 
KÖYLÜ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ OLACAKTIR.



NOHUT, KURU FASULYE ve MERCİMEK ÜRETİMİNE 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

NOHUT
1980'ler�n başında nohut ek�m alanları 2,5 m�lyon dekar �ken NAD projes� 
sayes�nde 7-8,5 m�lyon dekarlara kadar çıkmıştır.
Y�ne 1980'ler�n başında 250 b�n tonlarda olan nohut üret�m� 850 b�n tonlara kadar 
çıkmıştır. AKP'l� yıllarda �se uygulanan n�tel�ks�z tarım pol�t�kaları net�ces�nde ek�m 
alanlarında ve üret�mde düşüş başlamıştır. Ek�m alanları neredeyse 1980'ler�n 
sev�yes�ne gelm�ş, üret�m �se 450 b�n tonlara ger�lem�şt�r.
AKP'l� yılların başında (2003) sadece yaklaşık 23 b�n $ karşılığı 41 ton nohut �thalatı 
yapılmış �ken, 2016 yılı bu rakam 40 m�lyon $'ları aşarak 30 b�n tonları aşmıştır. 
AKP'l� yıllarda sadece nohut �thalatı �ç�n 305 m�lyon $ bedel ödenm�şt�r.
AKP'n�n uyguladığı n�tel�ks�z tarım pol�t�kası sayes�nde 1980'de k�ş� başına 3,8 kg 
nohut tüket�l�rken bu rakam 1990'da 7,9 kg'a çıkmış 2017'de �se 5,4 kg'a 
ger�lem�şt�r.
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YEŞİL MERCİMEK
1980'ler�n başında yeş�l merc�mek ek�m alanları 400-450 b�n dekar �ken NAD 
projes� sayes�nde 2,5 m�lyon dekarlara kadar çıkmıştır.
Y�ne 1980'ler�n başında 50 b�n tonlarda olan yeş�l merc�mek üret�m� 200 b�n 

tonlara kadar çıkmıştır. AKP'l� 
yıllarda �se uygulanan n�tel�ks�z 
tarım pol�t�kaları net�ces�nde ek�m 
alanlarında ve üret�mde düşüş 
b a ş l a m ı ş t ı r .  E k � m  a l a n l a r ı 
neredeyse 1980'ler�n sev�yes�ne 
gelm�ş, üret�m �se 20 b�n tonlara 
ger�lem�şt�r.

AKP'l� yılların başında (2003) sadece yaklaşık 957 b�n $ karşılığı 1900 ton yeş�l 
merc�mek �thalatı yapılmış �ken, 2016 yılı bu rakam 21 m�lyon $'ları aşarak 30 b�n 
tonları aşmıştır. 
AKP'l� yıllarda sadece yeş�l merc�mek �thalatı �ç�n 231 m�lyon $ bedel ödenm�şt�r.
AKP'n�n uyguladığı n�tel�ks�z tarım pol�t�kası sayes�nde 1980'de k�ş� başına 1,8 kg 
merc�mek tüket�l�rken bu rakam 1990'da 9,9 kg'a çıkmış 2017'de �se 0,5 kg'a 
ger�lem�şt�r.



KURU FASULYE
1980'ler�n başında kuru fasulye ek�m alanları 1,1 m�lyon dekar �ken kuru fasulye'de 
NAD projes�n�n kısmen uygulanması sayes�nde 1,8 m�lyon dekarlar görülmüştür.
Y�ne 1980'ler�n başında 165 b�n tonlarda olan kuru fasulye üret�m� 250 b�n tonlara 

kadar çıkmıştır. AKP'l� yıllarda 
�se uygulanan n�tel�ks�z tarım 
pol�t�kaları net�ces�nde ek�m 
alanlarında ve üret�mde 
düşüş başlamıştır.  Ek �m 
alanları neredeyse 1980'ler�n 
s e v � y e s � n � n  d e  a l t ı n a 
düşmüş, üret�m �se 220 b�n 
tonlarda seyretm�şt�r.
AKP'l� yılların başında (2003) 
sadece yaklaşık 3 m�lyon $ 
karşı l ığı  6 b�n ton kuru 

fasulye �thalatı yapılmış �ken, 2016 yılı bu rakam 50 m�lyon $'ları aşarak 50 b�n 
tonları aşmıştır. 
AKP'l� yıllarda sadece kuru fasulye �thalatı �ç�n 510 m�lyon $ bedel ödenm�şt�r.
AKP'n�n uyguladığı n�tel�ks�z tarım pol�t�kası sayes�nde 1980'de k�ş� başına 3,3 kg 
nohut tüket�l�rken bu rakam 1990'da 3,4 kg'a çıkmış 2017'de �se 3 kg'a ger�lem�şt�r.
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KIRMIZI MERCİMEK
1980'ler�n başında yeş�l merc�mek ek�m alanları 4-4,5 m�lyon dekar �ken kısmen 
NAD projes� sayes�nde 6-7m�lyon dekarlara kadar çıkmıştır.
Y�ne 1980'ler�n başında 300 b�n tonlarda olan kırmızı merc�mek üret�m� 570 b�n 
tonlara kadar çıkmıştır. AKP'l� yıllarda �se uygulanan n�tel�ks�z tarım pol�t�kaları 
net�ces�nde ek�m alanlarında ve üret�mde düşüş başlamıştır. Ek�m alanları 
neredeyse 1980' ler �n 
sev�yes�ne gelm�ş, üret�m 
� s e  3 4 0  b � n  t o n l a r a 
ger�lem�şt�r.
AKP'l� yılların başında 
(2003) sadece yaklaşık 15 
b�n $ karşılığı 35 ton 
kırmızı merc�mek �thalatı 
yapılmış �ken, 2016 yılı bu 
rakam 250 m�lyon $'ları 
aşarak 300 b�n tonları aşmıştır. 
AKP'l� yıllarda sadece kırmızı merc�mek �thalatı �ç�n 1 m�lyar 665 m�lyon $ bedel 
ödenm�şt�r. Her ne kadar kırmızı merc�mekte c�dd� b�r �hracat bulunmasına 
rağmen �thalat �ç�n bu bedel ödenm�şt�r. 
AKP'n�n uyguladığı n�tel�ks�z tarım pol�t�kası sayes�nde 1980'de k�ş� başına 1,8 kg 
kırmızı merc�mek tüket�l�rken bu rakam 1990'da 9,9 kg'a çıkmış 2017'de �se 5 kg'a 
ger�lem�şt�r.
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASI

Çalıştayımızda toplam 14 arkadaşımız konuştu. Sorunları b�zzat yaşadığınız �ç�n, 
hem sorunları d�le get�rd�n�z hem de bu sorunların nasıl çözülmes� gerekt�ğ�n� bazı 
arkadaşlarımız d�le get�rd�.

Ş�md� ben şu s�yasetç� şöyle yaptı, şu �kt�dar böyle yaptı dem�yorum. Bunun b�r 
get�r�s� yok. B�z bu ülkede hep b�rl�kte nasıl kazanırız, hep b�rl�kte �t�barımız nasıl 
artar, b�z nasıl üret�r�z, nasıl kazanırız, nasıl huzur �ç�nde hep b�rl�kte yaşarız b�z 
buna bakıyoruz. Devlet ve hükümet den�len �k� kavram var. Devlet bak�d�r, 
hükümet �se geç�c�d�r. M�llet oy ver�r, hükümet olunur, oy vermez hükümet 
olunmaz. Oyu alan hükümet görev yapar. M�llet oy vermez hükümet�n görev� 
b�ter. Ama h�çb�r hükümet Devlet olmak �stemez. Devlet�n ayrı b�r yapısı vardır. 
Devlet�n Val�s� vardır, Devlet�n büyükelç�s� vardır, nüfus memuru vardır, tapu 
memuru vardır. Devlet ded�ğ�m�z kavram budur.

B�r toplum ne yapmalı nasıl üretmel�, nasıl kazanmalı, bu nasıl yapılır? Bunun 
Dünyada b�l�nen tek yolu var. Bazı arkadaşlarım d�le get�rd�. Planlama. Eğer sağlıklı 
ve tutarlı b�r planlama yaparsanız herkes kazanır. Almanya'yı düşünün. Almanya 
ne d�yor. B�r sokakta �k� berber dükkanı açılmasına �z�n vermem d�yor, üçüncü 
berbere �z�n vermem. Beş berbere �z�n vermem. N�ç�n heps� ��as edecek de onun 
�ç�n. B�z planlamayı 1960 yılında kurduk. Şu anda planlama teşk�latımız yok. 
Kapatıldı. O nedenle ç�ftç� arkadaşlarımız d�yorlar, planlama yapalım. Ney� 
ekeceğ�z ney� üreteceğ�z. B�r yıl önceden fiyatlar bell� olsun k� b�z ona göre ney� 
ekeceğ�m�z� b�lel�m. Bunun yolu planlamadır. Planlama olursa bunların h�çb�r� 
olmaz.



Ben s�ze b�r örnek verey�m. Hollanda'dan b�r örnek verey�m. Çok sık ver�r�m bu 
örneğ�. Hollanda Konya'dan küçüktür. Tarım ürünü �hracatı ne kadar? 2016 yılında 
toplam 85 m�lyar avro. Konya'dan küçük, Hollanda. Türk�ye ne kadar 17.1 m�lyar 
avro. Hollanda tarım �hracatı Türk�ye'n�n 5 katından fazla. Bu 85 m�lyar avro'ya 9 
m�lyar avroluk tarım mak�naları �hracatı var bu dah�l değ�l.

Ş�md� Hollanda'nın 5 büyük tarım ürünü �hracatına bakalım. Süs b�tk�ler� 8.1 m�lyar 
avro, Dünya b�r�nc�s�, Konya'dan küçük Hollanda Dünya b�r�nc�s�. Et �hracatı 8 
m�lyar avro, Dünya dördüncüsü, Süt ve süt ürünler� �hracatı 7.7 m�lyar avro, Dünya 
üçüncüsü, Sebze �hracatı 6 m�lyar avro, Dünya b�r�nc�s�, Sıvı, katı yağlarda 4.9 
m�lyar avro Dünya dördüncüsü Konya'dan küçük Hollanda. Nasıl yapıyorlar? 
Planlama. K�m, nerede, ne yapacak, heps�n� b�l�yorlar, k�me hang� fiyatı ver�yorlar 
heps�n� b�l�yorlar. Nereye �hracat yapacaklar, heps�n� b�l�yorlar. Bunu planlayacak 
olan Devlet�n kend�s�d�r. B�z neden Devlette l�yakat d�yoruz. L�yakat bunun �ç�n. 
Ney� nasıl yapacağını b�len k�ş�y� Devlette öneml� yere get�receks�n k� alanı �le �lg�l� 
konuları planlayab�ls�n. B�r arkadaşım Z�raat Mühend�sler�nden bahsetm�şt�. 
Yeterl� eğ�t�mler� ver�lm�yor dem�şt�. Doğrudur. Şu anda 33 tane Z�raat Fakültem�z 
var. Z�raat Fakülteler� her yıl 4 b�n mezun ver�yor. Şu an açıkta olan, arayan 40 b�n 
z�raat mühend�s�. Çoğunun durumunu da arkadaşım söyled�. Toprağı h�ç 
görmem�ş, ne nasıl ek�l�r h�ç b�lm�yor.
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Ün�vers�te kurmakla ün�vers�te olmuyor arkadaşlar. Ün�vers�te farklı b�r şeyd�r. 
Tabela olarak ün�vers�te ders�n�z ama orası ün�vers�te değ�ld�r. Bu farklı b�r şeyd�r. 
Ş�md� Türk�ye �le �lg�l�, Türk�ye'n�n tarımı �le �lg�l� çok büyük oyun oynanıyor. Çünkü 
Türk�ye nüfusu bütün bu tarım ürünü �hraç eden ülkelere caz�p gel�yor. 80 m�lyon 
nüfus var. Onlara tarım ürünü satarsam �y� kazanç elde eder�m d�yorlar. Bakın 
N�şasta Bazlı Şeker. Avrupa'da bazı ülkeler bu şeker�n kullanılmasını yasaklıyorlar. 
Yasak, obez�te yapıyor çünkü, şeker hastalığı yapıyor. B�z�m ülkem�zde n�şasta bazlı 
şekere % 15 tüket�m �zn� var. Denetleme yok. Şekerpancarımız var, toprağımız var, 
fabr�kamız var, herşey�m�z var. Üstel�k şekerpancarından elde ed�len herşey 
sadece şekerde değ�l hayvancılıkta da kullanılıyor. Bununla �lg�l� olarak Amer�ka'da 
başkan devreye g�r�yor. Cargıll yasası çıkartılıyor. En büyük mücadeley� de b�z 
yaptık. Kanun çıkardılar Anayasa Mahkemes�ne g�tt�k. Kararname çıkardılar, 
yargıya g�tt�k. B�z �ptal ett�rd�k, her sefer�nde, �ptal ett�rd�k ama fabr�kanın �nşaatı 
büyüdü, başladı ve devam ett�. K�mse �t�raz etmed�. Şekerpancarı üret�c�ler� de 
�t�raz etmed�. Ama s�yasetç�ler geleceğ� görmek zorunda. Bu b�z� mahvedecek 
demek zorundayız.
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Ş�md� hep beraber ağlıyoruz bu neden böyle oldu d�ye. B�z�m geleceğ� �y� görme 
ve planlama görev�m�z var. S�zler kanaat önder�s�n�z arkadaşlar. Sayın 
Başkanlardan b�r�s� söyled�, Yozgat'ta nüfus sürekl� düşüyor d�ye. Ben�m Yozgat'a 
bu 6.gel�ş�m. Doğru, devamlı nüfus azalıyor Yozgat'ta. N�ç�n burada 
kazanamayınca başka yere g�d�yorlar.

B�z eğer kend� ülkem�zde �y� b�r planlama yaparsak, �y� b�r pol�t�ka uygularsak b�z 
sadece kend� ülkem�z� değ�l aynı zamanda Dünyayı da besler�z. S�yasete g�rmeden 
önce bana deselerd� k� Türk�ye saman �thal edecek bende öyle şey olur mu derd�m. 
Ortadoğu'yu besleyen Türk�ye bugün hayvan �thal ed�yor. 

Merc�meğ�n ana kaynağı, anayurdu Yozgat. Yan� kokulu merc�meğ�n ana yurdu 
Yozgat. Ş�md� nasıl oluyor da merc�mek �thal ed�yoruz ve buradak� ç�ftç� para 
kazanamıyor. Hep şunu söyler�m bazen kend� ayağımıza kurşun sıkarız. B�l�yoruz 
ama o kadar hala aynı hataları yapıyoruz. Oy ver�yoruz hata yapıyorlar ama y�ne 
onların arkasından g�d�yoruz. Öyle olunca Türk�ye'de tarımı çökertmek �st�yorlar. 
Bunu b�r kere herkes böyle b�ls�n. Yabancı ülkeler, 80 m�lyonu b�z besleyeceğ�z 
d�yorlar. Başkan ne güzel b�r örnek verd�. Atatürk, Cumhur�yet� kurmadan önce 
tohum nasıl üret�lecek bunu araştırdı. Tohumculuk Enst�tüsünü kuruyor. Ölmeden 
önce Toprak Mahsuller� Ofis�n� kuruyor, ölmeden önce F�skob�rl�ğ� kuruyor, Tar�ş'� 
kuruyor. N�ye kuruluyor bunlar. Han� ç�ftç�, köylü m�llet�n efend�s�yd�. Ne oldu bu 
efend�ye. Nasıl bu hale get�r�ld� ve k�m bu hale get�rd�. Kabahat ç�ftç�de m� hayır, 
köylü de m� hayır? Kabahat k�mde, ülkey� yönetenlerde arkadaşlar. Kabahatı ülkey� 
yönetenlerde bulacağız. 
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Genel olarak ana kusur k�mde? Ana kusur onları �kt�dara get�renlerde. B�z bu 
gerçek üzer�nden düşünmek zorundayız. Ben�m s�zden �steğ�m önyargılarımızdan 
kurtulalım. Em�n olun b�z yakın tar�h�m�z� b�lm�yoruz. Cumhur�yet�n nasıl 
kurulduğunu b�lmek zorundayız. Cumhur�yet kurulduğunda toplu �ğne b�le 
üretm�yorduk. Tekal�f-� M�ll�ye em�rler� vardı, b�l�yorsunuz değ�l m�? Cepheye 
g�d�lecek, asker�n ayağında çarık b�le yok. K�m�s� buğday ver�r, k�m�s� arpa ver�r, 
k�m�s� yemek ver�r. K�m�s� asker elb�ses�, k�m�s� çorap ver�r. Bunlarla cepheye 
g�d�lm�ş ve savaşa g�d�lm�şt�r. K�m ne verd�yse heps�n�n l�stes� yapılmıştır ve k�m ne 
verd�yse heps�n�n bedel� savaştan sonra tek tek ödenm�şt�r. Cumhur�yet böyle 
kuruldu. Cumhur�yet kurulduğu zaman parasını basacak banka yoktu. 
Osmanlı'nın parasını yabancı bankalar bastı. Osmanlının bankası yoktu. B�z kend� 
paramızı ne zaman bastık. 1930 yılında. Türk�ye Cumhur�yet�nde �lk kez para, m�ll� 
para kend� m�ll� bankamız tarafından 1930'da basıldı. Atatürkçülük de b�ze yanlış 
öğret�ld�. O da çok yanlış öğret�ld�. Atatürkçülüğün �k� ana eksen� vardır. Bunlardan 
b�r�nc�s�, özgürlük ve bağımsızlık ben�m karakter�md�r, bayrağımın altında ben hür 
yaşarım, hür yaşamak �st�yorum. İk�nc�s�, savaş meydanlarında kazanılan zaferler 
ekonom�k zaferlerle taçlandırılmazsa bağımsızlığını koruyamazsın. O zaman ne 
yapacağız. Üreteceğ�z. Üreteceğ�z arkadaşlar. 

Tarım, bütün dünyada stratej�k sektördür. En stratej�k sektördür. İnsanını 
besleyeceks�n, �şte o kadar. Tarımı desteklemeyen dünyada h�çb�r ülke yoktur. 
Belk� çoğunuz böyle b�lm�yordunuz. Sank� b�z�m ülkem�zde toprak yok, g�tt�ler 
Sudan'dan 780 b�n dönüm araz� k�raladılar. Devlet yaptı bunu. 780 dönüm araz� 
k�raladı, orada Türk�ye'de ne varsa orada ek�l�yor. Şunu düşünün? B�r devlet kend� 
ç�ftç�s� �le rekabet eder m�? Orada üreteceks�n Türk�ye'ye get�receks�n. Ama burada 
var. Arkadaşım Fransa'dan örnek verd�. Şekerpancarı üret�l�yor, ç�ftç� asla mağdur 
ed�lm�yor. Üret�len şeker�n b�r kısmı bağış olarak yoksul ülkelere gönder�l�yor. 
B�zde verel�m n�ye verm�yoruz. Müslüman dünyası aç ve yoksul, neden 
verm�yoruz. Buğdayını da ver, şeker�n� de ver, et�n� de ver, Türk�ye'n�n �t�barıdır bu. 
Ş�md� b�z�m düşünme zamanımızdır arkadaşlar, önyargılarımızdan arınma 
zamanımızdır arkadaşlar. La�a m�ll�yetç�l�k olmuyor arkadaşlar. M�ll�yetç�l�ğ�n 
özünde üret�yorsan, satıyorsan, onurunla gez�yorsan bunun adı m�ll�yetç�l�kt�r, 
b�tt� o kadar. Bayrağın var sah�p çıkıyorsun. Üret�yorsun k�m üret�yor, ç�ftç�n 
üret�yor, alın ter� döküyor, sanay�c�n üret�yor. 

16



M�ll�yetç�l�k budur arkadaşlar. Kend� ülkeme, kend� toprağıma kend� ç�ftç�me, 
kend� müteahh�d�me sah�p çıkacağım. Herkes üretecek. Bazen yurtdışına 
g�d�yoruz d�yorlar k�, şu b�nayı b�r Türk yaptı. Gurur duyuyoruz arkadaşlar. B�zden 
b�r�s� çıkmış bunu yapmış d�yoruz, sev�n�yoruz. Çok çalışkan b�r ülkey�z. Tuttuğunu 
koparan �nsanlarımız var, ama önümüzdek� en büyük engel s�yaset. En büyük 
eks�k. Sayın Başkan güzel b�r şey söyled� asla umutsuz değ�l�m ded�. Evet 
arkadaşlar asla umutsuz değ�l�z. Türk�ye geleceğ� çok parlak olan b�r ülke.

Kend� standartlarımızı büyütürsek olmayacak b�r şey yoktur. Tarım var, fındıkta 
dünyada 1 numarayız. İtalyanlar ş�md� Karaden�z'de fındık bahçeler� satın alıyor. 
Fındık bahçeler�n�n �şç�ler� ş�md� İtalyan patronlarının yanında �şç� olarak çalışacak. 
Dünyada 1 numarayız fındık fiyatını b�z bel�rlem�yoruz. Başkaları bel�rl�yor. Çok 
ama çok düşünmem�z lazım. Hep�m�z�n ortak görev� budur. B�r arkadaşım 
söylem�şt�. Ülkücüler, solcular fabr�ka yapıyordu d�ye. Sağ sol kavramları 
18.yüzyılın kavramları. 21. Yüzyıldayız. 18. Yüzyılın kavramları �le dünya 
yönet�lemez. Dünya değ�şt�, hep�m�z değ�şt�k. Çocuklarımız 21.yüzyılın dünyasına 
daha farklı pencereden bakacaklar. Bütün dünyanın yaptığını b�zde yapacağız. Tek 
konu vardır. Ülkem�z�n menfaat�. Kend� ülken�z�n çıkarları doğrultusunda her şey� 
�nşa edeceks�n�z.  Tarımı, sanay�y�, eğ�t�m�, dış pol�t�kayı da �ç pol�t�kayı da, mal�yey� 
de, teşv�kler� de. Heps� b�r halkalar z�nc�r� g�b�d�r. İç �çe geçm�şt�r. Planlama çok 
öneml�d�r. 100 yıl sonrasını planlıyorlar. 200 yıl sonrasını planlıyorlar, b�z� 
yönetenler yarını planlayamıyorlar. B�z� günlük pol�t�kalarla yönet�yorlar.
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B�z� yönetenler şekerpancarında taban fiyat açıkladı, sonra yanlış oldu. Yanlışlık 
oldu, b�r yıl sonrasını açıkladık ded�ler. Yanlışlık falan yok arkadaşlar, bu 
yönetememek, hep�m�z kazanab�l�r�z. Türk�ye'dek� doğal güzell�k, doğal bereket, 
�kl�m h�çb�r yerde yok. Eks�k olan dürüst ve namuslu s�yaset anlayışıdır. Ş�md� 
değerl� arkadaşlarım b�r-�k� konuya daha değ�nel�m sonra b�t�rel�m. B�rkaç ayrıntılı 
konu daha var onları not aldım ancak burada yen� öğrend�m. Örneğ�n sıfır fa�zl� 
kred� d�yorsunuz ancak kullandırılan kred� % 57'ye varan fa�zlere çıkıyor. Yozgat'ta 
100 ton/gün kapas�tel� süt fabr�kasının �şlet�lmes� lazım. Hem de bu fabr�kanın çok 
düşük b�r bedelle s�zlere ver�lmes� lazım. Em�n olun bu çok güzel olur. B�z CHP 
olarak şöyle b�r pol�t�ka �zled�k. Ege'de sıkıntılar vardı. B�r beled�ye başkanımız süt 
üret�c�ler� �le oturdu b�r protokol yaptı. 0-6 yaş grubundak� tüm a�lelere her sabah 2 
ş�şe süt bırakılacak. Hem üret�c� kazanıyor, hem a�leler kazanıyor hem de 
Beled�yem�z h�zmet verm�ş oluyor. Örneğ�n Burdur Beled�yem�z üret�c�lerle 
anlaşma yaptı, peyn�r ürett� ürett�ğ� peyn�r� yoksul a�lelere dağıttı. Herkes 
hayatından memnun oldu, bu t�p uygulamalar her yerde yapılab�l�r. 

Ülkey� ayakta tarım tutuyor den�ld�, doğrudur. B�zde zaten tarımın stratej�k 
olduğunu söylüyoruz. Şekerpancarı üret�m�n� b�t�rmek �st�yorlar ve şeker 
fabr�kalarını kapatmak �st�yorlar. N�şasta bazlı şeker� bütün ülkeye yaymak 
�st�yorlar, doğrudur. Ben şahsen ev�me N�şasta bazlı şeker �çeren ürünler� satın 
almıyorum. Yabancı b�r ülken�n firmasını zeng�nleşt�rmek �stem�yorum. Çünkü bu 
ülken�n �nsanı kazanmalı k�, herkes kazansın. 

Tarım alanlarının toplulaştırılması gerek�r. Z�raat Odalarının yen� b�r kanuna 
kavuşturulması gerek�r, doğrudur. Tarım kanunu TBMM'den geçt�. Ç�ftç�ye 
ver�lecek destek bel�rlend�. Tarım kanununun 21.maddes� çok açık ve net, ç�ftç�ye 
ver�lecek destek Gayr� safi m�ll� hasılanın % 1'�nden az olmaz d�yor, ancak �kt�dar 
bunu verm�yor. Z�raat Odalarının buna dava açması gerek�r. Kanun var çünkü. 
K�mse cesaret ed�p de böyle b�r dava açamıyor. B�z n�ye mazotu KDV ve ÖTV's�z 
vereceğ�z d�yoruz. Mümkün müdür? Evet mümkündür. Kanun var çünkü. Asgar� 
ücret b�z�m g�r�ş�mler�m�z sonucu arttı. Yapamazsınız ded�ler, şu anda b�z�m bütün 
Beled�yeler�m�zde asgar� ücret net 1500 TL. Bütün mesele budur. Parayı k�m�n �ç�n 
harcayacaksınız. Hep�m�z verg� ödüyoruz. Doğan çocuk verg� öder, bez alırsınız 
verg� öders�n�z, emz�k alırsınız verg� öders�n�z.
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Bu verg�ler nereye g�der, haz�neye g�der. Soru şudur? Bu paralar nereye ve k�m �ç�n 
harcanıyor. Sorunumuz budur. Benden verg� alıyorsun nereye harcıyorsun? Eğer 
üret�c�ye, üretene leh�ne harcanırsa �şler yoluna g�rer. Planlama başka b�r boyuttur. 
Dünyada söz sah�b� olmak �ç�n ne üreteceks�n�z? Katma değer� yüksek ürün 
üreteceks�n�z. Hep�m�z�n cep telefonu var, �stersen�z 10 tır mak�ne halısı üret�n ve 
yurtdışına gönder�n, başka ülke de b�r çanta cep telefonu üret�p gönders�n k�m 
daha kazançlı. O nedenle katma değer� yüksek ürün üretmek gerekl�. Devlet�n 
teşv�k pol�t�kası bunun üzer�ne kurulmalı. Fındık �hraç edeceğ�ne fındığı �şle öyle 
�hraç et. Ç�kolata fabr�kasını sen kur, sonra sen �hraç et. Dünyaya sen sat, marka 
yarat, teşv�k et. Marka sözcüğünü de �lk defa Turgut Özal d�llend�rm�şt�. Allah 
rahmet ets�n. 

Tarımın çok sorunu var. Yakıt, gübre, �laç, kal�tel� tohum sorunu, destek sorunu, �şç� 
bulamıyorum sorunu, doğru o sorun da var. Hollanda nasıl yapıyorsa b�z de 
yapab�l�r�z. Kal�tel� ürün üreteb�l�r�z. Teşv�kler� bu bağlamda yönlend�r�rsek başarılı 
oluruz.

Ben asla gelecekten umutsuz değ�l�m. Asla değ�l�m. Bu ülken�n �nsanı em�n olun 
Dünyada saygınlık kazanır, üret�m�yle saygınlık kazanır, her zaman b�r çare üret�r. 
Bu ülken�n �nsanı tar�h yazar, bölges�nde saygınlık kazanır. Ordusuyla, 
ün�vers�tes�yle, bürokras�s�yle. Zaman zaman b�ze yönel�k eleşt�r�ler de var. CHP'ye 
yönel�k eleşt�r�ler de var. CHP her zaman eleşt�r�r ama h�çb�r zaman çözüm 
get�rmez. S�ze sam�m� olarak söylüyorum. Türk�ye'n�n çözülemeyecek h�çb�r 
sorunu yoktur. Öneml� olan parayı nereye ne zaman nasıl harcayacağınızı 
b�leceks�n�z. Mal�ye Bakanlığında uzun yıllar çalıştım, verg� nasıl toplanır, nereye 
harcanır çok �y� b�l�r�m. Em�n olun bütün hayatım bunlarla geçt�. B�z zeng�n b�r 
ülkey�z, söylend�ğ� g�b� fak�r b�r ülke değ�l�z. Her şey�m�z var. Paramız var, 
toprağımız var, güneş�m�z var. Her şey�m�z var. Helva yapacaklara �ht�yacımız var. 
İş�n özü buradadır. 

Her kuruşun hesabını m�llete verecek b�r s�yaset anlayışına �ht�yacımız var. Ben 
s�yaset� zeng�nleşme aracı olarak asla görmed�m. Öyle b�r şey bana nas�p de 
olmasın. S�yaset, halka h�zmet etme aracıdır. Bunu yaparsanız zaten Türk�ye 
zeng�nleş�r. 
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CHP, NOHUT ve MERCİMEĞE SAHİP ÇIKIYOR 
TOPLANTISINA KATILAN TARIM BİLEŞENLERİ

Kurum Adına Katılan Yetk�l�

İsma�l AÇIKGÖZ 

Vel� ÇELİK

Ercan KOCAMAZ

Aydın ÇİL

Abdullah KARAKOÇOĞLU

Kamuran ASLAN

Avn� ÖNEROĞLU

Mehmet AKTAŞ

Met�n ÖZIŞIK

İlham� BAKICI

Tah�r DEMİREL

Süleyman ÇATALYÜREK

Kurum Adı

Yozgat Z�raat Odası Başkanı

Yozgat Sorgunlu b�r ç�ftç�

Yozgat Süt Üret�c�ler� B�rl�ğ� Tems�lc�s�

Yozgat Aydıncık �lçes� Sakızlık köyünden b�r ç�ftç�

Üret�c�

Yerköy Sulama B�rl�ğ� Başkanı

Boğazlıyan Sulama B�rl�ğ� Başkanı

Boğazlıyan T�caret Borsası

Yozgat Sanay� T�caret Odası Başkanı

Yozgat Şoförler Odası Başkanı

Yozgat Mak�ne Mühend�sler� Odası Başkanı

Yozgat Esk� Z�raat Odası Başkanı
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Ersoy Ersoy

Osman KARACA

Nac� TÜRKER

Osman HAKANKİRACI

Mehmet SAYGI

Osman BARIŞ

Şerafett�n YAZAN

Yusuf ŞAHİNER

Selah� YILDIZ

Al� AYIK

Öcal ÖCALAN

Z�nnur� ESER

Yaşar DOĞAN

Ender TAFLIOĞLU

Durak KÖSE

Sadık KARABULUT

Avn� HAKKIÖMEROĞLU

Yozgat Esenl� Sulama B�rl�ğ� Başkanı

Yozgat İnceçayır Köyü Dernek Başkanı

Şefaatl� Paşa köy Sulama B�rl�ğ� Başkanı

Yozgat Gazetec�ler Cem�yet� Başkanı

Yozgat Sanay� İşadamları Dernek Başkanı

Yozgat Esenl� Esk� Sulama B�rl�ğ� Başkanı

Çekerek Z�raat Odası Yönet�m Kurulu Üyes�

Şefaatl� Paşa Köyü (Üret�c�)

Yozgat Tekkeyen�ces� köyü (Üret�c�)

Boğazlıyan T�caret Borsa Başkanı

Boğazlıyan T�caret Odası Başkanı

Boğazlıyan (üret�c�)

Aydıncık Bakl�yat (üret�c�)

Yen�fakılı Z�raat Odası Başkanı

Şefaatl� Esna�arından (üret�c�)

Yozgat Kaşkışla Köyü Muhtarı

Boğazlıyan Sulama B�rl�ğ� Başkanı



NOHUT ve MERCİMEK TOPLANTISINA KATILAN 
BİLEŞENLERİN GÖRÜŞLERİ
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Güneydoğu �ller� buğdayını 1050 TL/ton'dan sattı. 
B�z 800 TL'ye sattık. Toprak Mahsuller� Ofis�n�n alım 
pol�t�kası h�ç �y� değ�l. Ç�ftç� borçlarını 
ödeyemeyecek. Hasat zamanı �thalat olmaz. Düve 
kesmek �st�yoruz, kesem�yoruz. 1 l�tre süt 90 kuruş. 
Mal�yetler çok yüksek. Destekler amacına 
ulaşmıyor. Sözleşmel� hayvancılık model�ne 
geç�lmel�.

Bakl�yata ara verd�k, çünkü para etm�yordu. 
Tohumunu 8-9 TL'ye aldık ama 3-4 TL'den ürünü 
aldılar. P�yasa tamamen tüccarın el�nde.  P�yasada 
Devlet yok. Ç�ftç�ler borç �ç�nde. ÇKS kayıtları 
sorunlu. K�ralama yapıyoruz. Tarlalar h�ssel� olduğu 
�ç�n k�ralamalar �ç�n destek alamıyoruz. Tarım 
s�gortaları çok sorunlu kolaylaştırılmalı. Ver�len 
destekler ç�ftç�ye yetm�yor. 

Yemde KDV yok, kaldırıldı, sütte % 8 KDV var. Süt 1 
TL. Sert�fikalı tohumluk kullanımı zorunlu. Yem 
sütten pahalı.

İthal merc�mek tohumu ek�l�yor. H�br�t tohumluk 
kullanılıyor. Ç�ftç�ler Tarım kred� kooperat��er�ne 
c�dd� anlamda borçlu. G�rd�ler pahalı, destekler az. 
Üretmek gerek. Hızlı b�r şek�lde araz� 
toplulaştırması gerekl�. Tarım �şç�s� yok, 
bulamıyoruz.

1988'de 20 m�lyon dekar alanda bakl�yat tarımı 
yapılırken Ş�md� 6 m�lyon dekara düştük. Sulama 
yatırımları b�t�r�lmel�. Barajlar, göletler b�t�r�lmel�, 
tarlalar suya kavuşturulmalı. 

İsma�l AÇIKGÖZ
(Yozgat

Z�raat Odası Başkanı)

Vel� ÇELİK
(Ç�ftç�)

Ercan KOCAMAZ
(Yozgat Süt Üret�c�ler� 

B�rl�ğ� Tems�lc�s�)

Aydın ÇİL
(Üret�c�)

Abdullah 
KARAKOÇOĞLU

(Üret�c�)



Çok borçluyuz. Şekerpancarı üret�m�nde 5-6 ton 
ver�m alıyoruz. Mal�yet 5 ton g�b�. Yan� boşuna 
çalışıyoruz. İthal tohuma yönel�nd�. En sancılı 
sektör tarım sektörü, üvey evlat olarak görünüyor. 
Destekler üretene ver�lmel�. Ülkem�zde tarım 
eğ�t�m� yeters�z. Çok sayıda Z�raat Fakültes� var ama 
uygulama yok. Ç�ftç� mallarını koruma yasası 
yen�den düzenlenmel�. Tarımda planlama çok 
öneml� ama Türk�ye tarımında planlama yok.

Tarımda planlama yok. C�dd� tohumluk sorunu var. 
Bölgem�z, fazla yağış alan b�r bölge değ�l. Sulama 
tes�sler� çok �lkel, bunlar yen�lenmel�. Açık s�stem 
sulama yapılıyor. Mers�n l�manına bağlı her şey. 
Orta Anadolu'nun pancar havzası olarak 
bel�rlenmes� gerek�r.

Hasat zamanı �thalat yapılması ç�ftç�n�n moral�n� 
zayı�attı. Amonyum N�trat satışı yok. Herkes 
mağdur.

Yozgat tüm teşv�k uygulamalarında hep üvey evlat 
oldu. 100 ton günlük süt fabr�kası varken atıl b�r 
durumda. Kullanılmıyor. 

Mazot fiyatı çok yüksek. Mazottan çok fazla verg� 
alınıyor. Mal�yetler bundan dolayı çok yüksel�yor. 
Ç�ftç�n�n kullandığı mazot ucuz olmalı.

Asıl problem aşırı kanaatkarlık ve b�lg�s�zl�k. 
İnancımızı başka b�r�ler�ne tesl�m ed�yoruz. 

Kend� ç�ftç�m�ze ödeyeceğ�m�z parayı başka 
ülkeler�n ç�ftç�s�ne ödüyoruz. Hayvancılık çok kötü 
durumda.

Kamuran ASLAN
(Yerköy Sulama B�rl�ğ� 

Bşk.)

Avn� ÖMEROĞLU
(Boğazlıyan Sulama B�rl. 

Bşk)

Mehmet AKTAŞ
(Boğazlıyan T�c.Borsası 

Bşk.)

Met�n ÖZIŞIK
(Yozgat STO Bşk)

İlham� BAKICI
(Şöforler Odası Bşk)

Tah�r DEMİREL
(Mak�ne Müh.Odası 

Süleyman ÇATALYÜREK
(Üret�c�) 
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NOHUT, MERCİMEK ÜRETİCİLERİ TOPLANTISINDA UZLAŞILAN 
ORTAK KONULAR
• Nohut ve yeş�l merc�mek, Yozgat �ç�n stratej�k b�r üründür.
• Sulama olanakları ve yağış yeters�zl�ğ� neden�yle bakl�yatlar �ç�n Yozgat ve 
çevres� öncel�kl� �l kapsamına alınmalı.
• Nohut ve merc�mek p�yasalarında Devlet�n gücü h�ssed�lmel�.
• Nohut ve merc�mek tohumu üret�m� �ç�n Araştırma Enst�tüler� desteklenmel�.
• G�rd� mal�yetler�n� düşürücü pol�t�kalara ağırlık ver�lmel�.
• Nohut ve merc�mek üret�m� İç Anadolu bölges�nde c�dd� b�r fark ödeme 
s�stem� �le desteklenmel�.

CHP İKTİDARINDA NASIL BİR BAKLİYAT POLİTİKASI OLACAK…
Nohut, kuru fasulye ve merc�mek g�b� bakl�yatlar neredeyse başka b�r ürünün 
tarımının yapılmadığı İç Anadolu bölges� �ç�n stratej�k b�r üründür. Başka b�r ürün 
den�l�rken bölgede buğday, arpa, şekerpancarı, mısır vb. ürünler�n tarımı 
yapılmaktadır. Ancak bölgedek� yağış m�ktarı yıllık 300 mm c�varında olduğu �ç�n 
yan� yağış yeters�zl�ğ�nden ötürü, bakl�yatların stratej�k önem� büyüktür. 
Yağış yeters�zl�ğ�nden ötürü bölgede nadas yapılmaktadır. Bakl�yat tarımı �le 
nadas b�r ölçüde azalacağından Türk�ye'n�n �ht�yacı bölgeden karşılanacaktır. 
Dolayısıyla, bakl�yatlar İç Anadolu bölges� ve hatta Yozgat �ç�n çok öneml� 
ürünlerd�r. O nedenle bakl�yat üret�m�n�n devamlılığının sağlanması 
gerekmekted�r. CHP'n�n temel hedefi ÜRETİMİ ARTTIRMAK, üret�c� gel�r�n� 
yükseltmek, b�r�m alan ver�ml�l�ğ�n� çoğaltmaktır. Bu amaca ulaşmak �ç�n n�tel�kl� 
ve tutarlı b�r tarım pol�t�kası uygulanacaktır. 
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CHP'n�n bakl�yatlardak� sorunlara karşın uygulayacağı çözümler�n temel özell�kler� 
şunlardır.

• Nohut, kuru fasulye ve merc�mek, bakl�yat sektörünün bel kem�ğ�d�r. 
Bugünkü koşullarda Devlet�n neredeyse h�çb�r tarım ürününde p�yasa yapıcı 
özell�ğ� yoktur. CHP, tarım ürünler� p�yasasında Devlet�n düzenleme görev� 
yapmasını çok önemsemekted�r. CHP �kt�darında b�rçok üründe olduğu bakl�yat 
p�yasalarında da Devlet�n p�yasa düzenley�c� b�r kurumu görev yapacaktır.

• Bakl�yat tarımının geleceğ� organ�k ürünlerded�r. CHP, organ�k ve �y� tarım 
uygulanmış ürünler� destekleyerek bölgede ve ülkede organ�k tarıma geçen 
üret�c�ler� destekleyecekt�r.

• Özel sektörün düşük fiyatla bakl�yat almasını ve zamanında ödeme 
yapmamasını önlemek �ç�n p�yasada denge oluşana kadar, bakl�yat p�yasasında 
Devlet TMO başta olmak üzere p�yasadan ürün satın alma yoluna g�reb�lecekt�r. 
L�sanslı depoculuk teşv�k ed�lecek.

Kısacası Yozgat'a ve nohut, merc�meğe özel, sosyal yönü olan, göçü önlemey� ve 
buradak� t�caret� arttırmayı hede�eyen, doğayla dost b�r BAKLİYAT POLİTİKASI 
olacak. CHP KÖYLÜYÜ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ YAPACAKTIR. CHP'n�n 
bakl�yatlar'da uygulayacağı tarım pol�t�kasının ana hatları kısaca şunlardır.
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CHP'NİN BAKLİYAT POLİTİKASI

1.CHP �kt�darında sadece bakl�yatlara özel desteklemeler yapılacaktır. CHP 
�kt�darında ç�ftç�, bütçe yasası �le hak ett�ğ� desteğe kavuşacaktır. Ç�ftç�y� köyünde 
tutmayı hede�eyen “sosyal destekler” CHP �kt�darında bölgesel ve ürünün 
n�tel�ğ�ne göre gel�r farklılıklarını g�dermeye yönel�k uygulanacaktır. Nohut ve 
merc�mek üret�m�nde artışlar sağlayab�lmek �ç�n bütçeden nohut ve merc�mek 
�ç�n özend�r�c� teşv�kler ver�lecekt�r. 

2. DEVLET her zaman bakl�yat fiyatlarında ve alımda devrede olacak, 
p�yasadak� varlığı güçlend�r�lecek. Cumhur�yet�n kurulduğu yıllardan ber� 
varlığı çok öneml� olan TMO, nohut ve merc�mek g�b� İç Anadolu bölges� �ç�n 
stratej�k ürünler�n p�yasasının düzenlenmes�ne anahtar rol oynayacaktır. 
Üret�c�ler�n oluşturacağı tarım kooperat��er�n�n p�yasada etk�n ve etk�l� olmasıyla 
b�rl�kte TMO p�yasa yapıcı görev�n� kooperat��ere devredecekt�r. 

3. CHP �kt�darında ç�ftç�ler�m�z tam 2 kat destek alacaklardır. Tarım kanunu 
çok açıktır. GSMH'n�n en az % 1'� ç�ftç�ye destek olarak ver�l�r den�ld�ğ� �ç�n, CHP 
halen AKP'n�n yıllardır yarısını kullandırdığı tarım bütçes�n� tam olarak ç�ftç�ye 
kullandıracaktır.

4. CHP �kt�darında ürün fiyatları 1 yıl önces�nden bell� olacak. B�rçok kurum 
tarafından yapılan ürün mal�yetler� çalışmaları d�kkate alınarak nohut ve 
merc�mek fiyatları 1 yıl önceden açıklanacktır. 

5. CHP �kt�darında ç�ftç�ler�m�z ÖTV ve KDV's�z yan� 1.5 TL'den mazot 
alacaklardır. Ucuz mazotun mantığı ç�ftç�n�n mal�yetler�n� düşürmek �ç�nd�r. AKP 
yıllardır buna uymamıştır. CHP �kt�darında ç�ftç�n�n tarımsal üret�mde kullanacağı 
mazotun l�tre fiyatı 1.5 TL olacaktır





BAKLİYAT RAPORU
“Yozgat Tarımına Sahip Çıkıyoruz”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
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