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CHP TRAKYA TARIMINA SAHİP ÇIKIYOR
Türkiye tarımında 1990’ların sonunda hızlanan üretim azalmaları ve belirginleşen 
tarım ürünleri ithalatı özellikle AKP’li yıllardan sonra uygulanan tarım politikaları 
ile birleşerek günümüzde tarım sektörünü ülkemizin en sorunlu sektörlerinden 
biri haline getirmiştir. Türkiye’nin en önemli tarımsal bölgelerinden biri olan Trakya 
bölgesi de Türkiye tarımında yaşanan “üretimi teşvik yerine ithalatı özendirici” 
tarım politikalarından nasibini almıştır. Türkiye ayçiçeği üretiminin % 65’inin, çeltik 
üretiminin % 55’inin ve buğday üretiminin % 10’unun yapıldığı bölgede ciddi 
bir işsizlik ve buna bağlı olarak köyden kente “göç” artışı yaşanmaktadır. Türkiye 
ekonomisinde önemli bir rolü olan ayçiçeği, buğday ve çeltik gibi bölgede yetiştirilen 
bu ürünlerde Türkiye maalesef net ithalatçı bir konumdadır. 

Bölgede üreticilerce kurulmuş ve üreticilere pazar olanağı sağlayan önemli bir 
bitkisel yağ işleme potansiyeli bulunan Trakyabirliğin varlığına rağmen Türkiye yılda 
4 milyar $ civarında bir dövizi yurtdışına ödemektedir. Üreticiler, ellerine geçen 
ayçiçeği fi yatlarından olumsuz yönde etkilenmekte olup ayçiçeği üretiminde bir 
türlü istikrar yakalanamamıştır. Yine özellikle İpsala, Uzunköprü, Keşan ve Meriç 
ilçeleri ekonomisine önemli katkılar sağlayan çeltik üretiminde Türkiye yılda 250-300 
milyon $’ı bulan bir dövizi yurtdışına ödemektedir. Bölgedeki çeltik fabrikalarının 
kapasitesinin 3 milyon tonu aşmasına rağmen üretimin 800 bin tonlarda kalması 
düşündürücüdür. 

Trakya bölgesinde tüm tarımsal ürünlerin üretimini olumsuz yönde etkileyen bir 
başka konu da sanayiden kaynaklanan çevre kirliliğidir. Bölgedeki sanayi tesisleri kirli 
atıklarını tarım arazilerine bırakmakta ve bu da tarımsal üretimi ciddi oranda olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bölgenin en önemli bu iki ürününde Türkiye genelinde 
maalesef nitelikli ve tutarlı bir tarım politikası uygulanamamıştır. Bundan Trakya 
bölgesi ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiştir.

Türkiye tarımının temel sorunlarından birisi olan çiftçinin yüksek düzeyde borçlu olma 
durumu Trakya bölgesi içinde geçerlidir. Devletin tarıma sağlayabildiği fi nansman 
yetmediğinden çiftçiler borçlanarak fi nansman temin etme yoluna gitmişler ve 
düşük fi yatlar buna karşın yüksek maliyetler karşısında borçlarını ödeyemez duruma 
gelmişlerdir. Türkiye’deki çiftçiler gibi Trakya bölgesindeki çiftçilerin de birçoğu 
borçlu değil borç batağındadır. Yani borcunu nasıl çevireceğini planlamaktan, üretimi 
planlayamaz hale gelmişlerdir. Çiftçiler çareyi arazilerini satmakta bulmaktadırlar. 

Trakya bölgesi, ülkemizin önemli tarımsal bölgelerinden biri olmasına rağmen 
uygulanan tutarsız tarım politikaları nedeniyle ülke ekonomisine yeterli düzeyde 



kaynak sağlayamamaktadır. Üretimi teşvik eden politikalar yerine ithalatı özendirici 
politikaların uygulanması bölgede yetiştirilen ürünlerin üretimini ve üreticileri 
olumsuz yönde etkilemektedir.

Türkiye tarımında uygulanabilecek bilinçli ve tutarlı tarım politikaları, yeniden üretici 
bir ülke olmamızı sağlayabilir. Burada yapılacak en önemli şey tarımsal desteklemelere 
daha fazla kaynak ayırmaktır. Burada tek çözüm vardır. “Üretimi arttırma yönünde 
politikalar geliştirmek”. Bu yapıldığı taktirde yapılan birçok araştırma sonucu 
göstermiştir ki, Türkiye ciddi, tutarlı ve bilimsel nitelikli bir tarım politikası uygularsa 
birçok üründe net ithalatçı konumdan kendine yeterli hatta ihracatçı konuma 
geçebilecektir. Çünkü Türkiye tarımsal potansiyeli yüksek bir ülkedir. 

AKP hükümetlerinin uyguladığı politikaların tersine tüm tarım ürünlerinde destekler 
arttırılacak, Türkiye’nin ÜRETEN ve HAKÇA BÖLÜŞEN bir ülke olması hedefi ne 
ulaşılacaktır. Kısacası CHP iktidarında ÜRETEN KÖYLÜ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ 
OLACAKTIR.

Kemal KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı
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TRAKYA TARIMININ SORUNLARI 

Trakya Bölgesi, Türkiye yüzölçümünün % 3.1’lik gibi küçük bir bölümünü 
kaplamasına rağmen tarımsal üretim ve birim alandan alınan verim 
açısından ülkenin önde gelen bölgelerinden biridir. Ekolojik açıdan birçok 
ürünün yetişmesine uygun olmasına rağmen bölgede uzun yıllardan 
beri ayçiçeği-buğday ve Ergene ile Meriç nehirlerinden ötürü çeltik 
tarımı yapılmaktadır. Üreticilerin bu ürünlerin tarımında uzmanlaşması 
yanında bu ürünlerin hasadından sonra önemli bir pazarlama sorununun 
bulunmaması bölgede ayçiçeği-buğday münavebesinin yapılmasının 
en önemli nedenleri arasındadır. Bölgenin buğday, ayçiçeği ve çeltik 
olmak üzere 3 temel ürünü vardır. 2015 verilerine göre Türkiye buğday 
üretiminin yaklaşık % 10’u, ayçiçeği üretiminin % 60’ı, pirinç üretiminin 
% 58’i, Trakya bölgesinden karşılanmaktadır. Ancak bu 3 temel üründe de 
Türkiye kendine yeterli değildir. Maalesef bu 3 üründe ithal edilmektedir. 
2015’de 1,5 milyar $’lık buğday, 2 milyar $’lık ayçiçeği ve ve 200 milyon $’lık 
pirinç ithalatı yapılmıştır. Bölge çiftçisinden esirgenen bu para yabancı 
ülke çiftçilerine ödenmiştir.
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Bu 3 temel üründe de çiftçi zor durumdadır. Buğday fi yatları neredeyse 
son 10 yıldır 75-85 kuruş/kg aralığında değişmekte, Toprak Mahsulleri Ofi si 
bazı yıllar o da hasat sonrası piyasalara girmekte ve üretici özel sektörün 
düşük fi yatlarına maruz kalmaktadır. 10 yıl önce mazot fi yatı 1,25 TL iken 
bugün 4 TL’yi aşarak 4,50 TL civarına yükselmiştir. 

Ayçiçeğinde bir üretici kuruluş olan Trakyabirlik piyasadaki düzenleme 
mekanizmasını bir türlü gerçekleştirememekte ve üreticiyi yıllardır 
mağdur etmektedir. Ayçiçeğinde 2016 yılında 1 kg ayçiçeğinin maliyeti 1 
TL 90 kuruş iken, Trakyabirlik piyasalara 1,58 TL fi yatla girmiştir. Ukrayna 
ve Rusya gibi ülkelerde maliyetlerin bize göre düşük (mazot, gübre 
vd.girdiler) olması ihtiyacın bu ülkelerden karşılanmasına neden olmuştur. 
AKP iktidarının başladığı yıllarda 110 bin olan Trakyabirliğin ortak sayısı 
günümüzde maalesef 40 binlere gerilemiştir. Halbuki yağlı tohumlu 
bitkilerde 8 milyon işleme kapasitesi varken ayçiçeği üretimi 1,2 milyon 
tonlarda kalmaktadır.

2009’da 1 TL 60 kuruşa kadar çıkan 1 kg çeltik bugün yine aynı fi yatlardan 
alıcı bulmaktadır. Halbuki çiftçi 2 TL fi yat beklemekteydi. TMO piyasalara 
geç müdahale ederek her zaman üreticiyi özel sektöre mahkum etmektedir. 
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3 milyon çeltik işleme kapasitesi olan Türkiye bu kapasiteyi % 30’larla 
kullanarak 900 bin ton çeltik üretebilmektedir. Üreticiden kilogramı 1,5 
TL’ye çıkan çeltik marketlerde 8-9 TL’ye satılmaktadır.

Bölge hayvancılık açısından da oldukça gelişmiş durumdadır. Hatta 
Türkiye, damızlık dişi hayvan ihtiyacını neredeyse Trakya bölgesinden 
karşılamaktadır diyebiliriz. Çünkü bölge hastalıklardan “ari” bir bölgedir. 
Yani bulaşıcı ve tehlikeli “hayvan hastalığı yoktur” anlamına gelen arilik 
konumundadır. Büyükbaş hayvan varlığının % 98’i yüksek verimli kültür 
ve melez ırklardan oluşmaktadır. Hayvan başına süt verimi yılda 5,5-6 ton 
ile AB ortalamasına yakındır. Ancak 2015 yılında süt fi yatı 1,15 TL/lt iken 
günümüzde bu fi yat 1,07 TL/lt civarına gerilemiştir. Aynı dönemde 1 kg 
yem 48 TL’den 55 TL’ye yükselmiştir. Kısacası bölge çiftçisi 1 kg yem satarak 
ancak 1 litre süt alabilmektedir. Halbuki hayvancılığı gelişmiş ülkelerde 1 
litre süt satarak 2-2,5 kg yem alınabilmektedir. Bu durum yani üreticinin 
gelir kaybı AKP iktidarınca dikkate alınmamaktadır. Sütte destekleme 
yok denecek kadar azdır. 2013 yılına kadar 1 litre süt satan üreticiye 
9 kuruş destek verilirken bu destek 2013 yılından beri 6 kuruş olarak 
ödenmektedir. Süt fi yatları bu derece düşük olunca üreticiler maalesef süt 
ineklerini kesmeye başlamışlardır. Yüksek verimli kültür ve melez ırkları 
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maalesef AKP’nin Türkiye hayvancılığını yönetememesinden ötürü son 
günlerde kasaplık olarak değerlendirilmeye başlamıştır. 

Trakya tarımındaki bütün bu olumsuzluklar, üretmek isteyen ama 
para kazanamayan çiftçinin borçlanmasına yol açmıştır. Bölgede başta 
Denizbank olmak üzere birçok banka, tarla ipoteği karşılığı çiftçilere 
kredi kullandırmaktadır. Ürün fi yatlarının artmadığı, girdi fi yatlarının 
sürekli arttığı bir durumda çiftçi aldığı kredileri ödemekte zorlanmakta 
olduğundan Trakya bölgesinde tarım arazilerinin el değiştirdiğini 
görmekteyiz. Bölgede arazi satışları son yıllarda belirgin bir şekilde 
artmıştır. Bankalar direkt olarak arazi satışı yapamadığı için aracı fi rmaları 
kullandığı bilinmektedir. Hatta bazı tarım arazileri değerinin üzerinde 
satılmakta olduğundan bölgede ciddi komplo teorileri konuşulmaktadır.

Bölgede yetiştirilen tarımsal ürünlerin işlendiği küçük işletmelerle başlayan 
sanayileşme 1980’li yıllardan sonra hızla gelişmeye başlamıştır. Bölgede 
başta tekstil, kimya ve gıda sektörü olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 
1300 adet sanayi işletmesi bulunmaktadır. Bölge ekonomisi gün geçtikçe 
tarıma dayalı bir yapıdan, sanayi ve hizmet sektörü ağırlıklı bir yapıya 
dönüşmüştür. Bölgede yaşanan sanayileşmenin getirdiği ekonomik ve 
sosyal faydaların yanında çevre kirliliği nedeniyle ekonomik ve sosyal 
kayıplar da meydana gelmektedir. Çevre kirliliği bölgede başta insan 
sağlığı olmak üzere, Meriç ve Ergene nehrinden yapılan sulu tarımı tehdit 
etmektedir.  
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Trakya tarımında yaşanan tüm bu olumsuzluklar, bölgede bir iç göç 
yaşanmasına yol açmıştır. Edirne ve Kırklareli’nin nüfusları azalırken 
Tekirdağ’ın nüfusu ciddi anlamda artmıştır. Edirne ve Kırklareli’ndeki 
köyler adeta boşalmış, sanayinin yoğun olduğu Çorlu ve Çerkezköy’deki 
köyler ise büyükşehir yasasının da etkisiyle ilçe olmuştur.     

TRAKYA TARIMININ SORUNLARI ve CHP’nin ÇÖZÜMLERİ 
TOPLANTISINA KATILAN KİŞİ ve KURUMLAR

İstanbul İli Çiftçi Örgütleri

Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı

Metin ORAL Silivri Önder Çiftçi Derneği

İsmet ASAN Silivri Sebze Üreticileri Birliği Başkanı

Metin GÜRSU Silivri Ziraat Odası Başkanı

Aygören ATINÇ Selimpaşa Kalkınma Kooperatifi  Başkanı

Necmettin EREL Silivri ve Çevresi Çiçek Üretim Koop.Başkanı

Kemal DİNÇER Seymen Çiçekçilik Kooperatifi  Başkanı 

Vedat LAÇİN Silivri Tarım Kredi Kooperatifi  Yön.Kur.Başkanı

Gökmen ESİN Silivri Yağlı Tohumlar Satış Koop.Müdürü

Mehmet KABAY Silivri Yağlı Tohumlar Yön.Kur.Başkanı 

İzzet ESİN Silivri Tarım Kredi Kooperatifi  Müdürü

Levent İPEK Kadıköy Kalkınma Kooperatifi  Başkanı

Güler YILMAZ Gazitepe Kadın Çiftçiler Kalkınma Koop.Başkanı

Mehmet ADAKAN Adakan Vakfı Başkanı 

Recep SOYDAN Silivrili Üretici

Teoman DEMİR Silivrili Üretici

Hakan TEMELATAN Silivrili Üretici

Aysun SÖKMEN Silivrili Üretici

Nazan KURTAN Silivrili Üretici

Süleyman GENÇOĞLU Silivrili Üretici
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Yalçın SEZER Türkiye Bal Üreticileri Birliği Başkanı

Halil ŞENEL Arnavutköy Ziraat Odası Başkanı 

Ömer DEMİR Başakşehir Ziraat Odası Başkanı 

Belya Mehmet AKALIN Başakşehir Ziraat Odası Yön.Kur.Üyesi

Sezgin ERÇAĞ Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı

Oğuzhan ATASAYIN Kartal Ziraat Odası Başkanı 

Mustafa AY Kartal Ziraat Odası Yön.Kurulu Üyesi

Orhan ONAR Beykoz Ziraat Odası Başkanı

Bilgin ÇAKIROĞLU Sarıyer Ziraat Odası Başkanı

Seyit ÇETİN Çatalca Ziraat Odası Başkanı

Hüseyin ACAR Eyüp Ziraat Odası Başkanı

Hasan KOÇ Çatalca Trakyabirlik Yön.Kurulu Üyesi 

Kırklareli İli Çiftçi Örgütleri

Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı

Ekrem ŞAYLAN Kırklareli Ziraat Odası Başkanı

Mustafa Şener BİLGİN Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı 

Şahin ARSLAN Babaeski Ziraat Odası Başkanı 

Mehmet ATALAY Babaeski Ziraat Odası Yön.Kurulu Üyesi

Emirhan ÜNSÜR Demirköy Ziraat Odası Başkanı

İsmail Hakkı BODUR Kofçaz Ziraat Odası Başkanı 

Nurettin KENAR Pınarhisar Ziraat Odası Başkanı 

Demir Aypar ERKER Vize Ziraat Odası Başkanı 

Edirne İli Çiftçi Örgütleri

Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı

Cengiz YORULMAZ Edirne Ziraat Odası Başkanı

Ahmet ERKEN Edirne Köy Kalkınma Kooperatifi  Başkanı

Recep ELMAS Enez Ziraat Odası Başkanı

Bülent UZEL Havsa Ziraat Odası Başkanı
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Hüseyin DARCAN İpsala Ziraat Odası Başkanı-TZOB Yön.Kur.Üyesi

Hasan ŞEN Keşan Ziraat Odası Başkanı

Secaattin UYUR Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı

Ömer ERGİN Meriç Ziraat Odası Başkanı

Yıldız KILIÇ Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı 

Serdar MANGA Uzunköprü Tarım Kalkınma Derneği Bşk.

Tekirdağ İli Çiftçi Örgütleri

Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı

İsmet ŞİRİN Tekirdağ Trakyabirlik Yön.Kurulu Başk.

Mehmet AYKUT Tekirdağ Önder Çiftçi Derneği Bşk.

Mehmet Ali YAVUZ Çorlu Ziraat Odası Başkanı 

Hasan TOPRAK Çerkezköy Ziraat Odası Başkanı

Nafi z ÜNAL Çerkezköy Trakyabirlik Yön.Kurulu Bşk.

Bülent CAN Hayrabolu Ziraat Odası Başkanı 

Mustafa GÜNDÜZ Malkara Ziraat Odası Başkanı

Ender BORUCU Muratlı Ziraat Odası Başkanı

Muzaff er BORUCU Muratlı Trakyabirlik Koop.Başkanı

İbrahim ÇINAR Saray Ziraat Odası Başkanı

İbrahim ÖZYURT Muratlı Önder Çiftçi Derneği Başkanı

Ömer DÜZGEN Şarköy Ziraat Odası Başkanı 

İmdat SAYGI Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı 

Muhtarlar

Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı

Ömer ERCAN Silivri Muhtarlar Derneği Bşk.Sancaktepe Mah.

Ahmet MUTLU Büyükkılıçlı Mahallesi

Beyzat BAYĞUŞ Çeltik Mahallesi

Cengiz ÇELİK Danamandıra Mahallesi

Mustafa TATAR Sayalar Mahallesi
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Yaşar KÖSE Beyciler Mahallesi

Mustafa DÖNMEZ Çayırdere Mahallesi

Hüseyin ERGÜN Akören Mahallesi

Sezgin ERDİN Büyük Sinekli Mahallesi

Sabri ÖZER Bekirli Mahallesi

Sıtkı AKINCI Seymen Mahallesi

Turgut DEMİROĞLU Küçük Sinekli Mahallesi

Yılmaz SÜTÇÜ Kurfallı Mahallesi

Serhat ATEŞ Piri Mehmet Paşa Mahallesi

Engin GİRGİN Küçükkılıçlı Mahallesi

Solmaz TÜFEKÇİ Alibey Mahallesi

Hatice BÜYÜKOĞLU Semizkumlar Mahallesi

Ertan CİVAŞ Mimar Sinan Mahallesi

Kamil GÜMÜŞ Gazitepe Mahallesi

Nurettin SEZGİNER Fatih Mahallesi

Nuri SOLMAZ Cumhuriyet Mahallesi

Yavuz ALÇI Yeni Mahalle

Gökhan YILDIZ Kavaklı Cumhuriyet Mahallesi

Cemalettin ERKAL Yolçatı Mahallesi

Erdinç ÖZTÜRK Büyükçavuşlu Mahallesi

Ferhan GÜLAN Ortaköy Merkez Mahallesi

Hasan SUSULU Çanta Balaban Mahallesi

Hasip ÖNAL Selimpaşa Merkez Mahallesi

İsmail AVCI Kavaklı Hürriyet Mahallesi

Mehmet YENİÇİFTLİK Kadıköy Mahallesi

Osman BAŞMAYA Gümüşyaka Merkez Mahallesi

Özay DEMİR Demirmenköy İsmet Paşa Mahallesi
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Akademisyenler

Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı

Ahmet ATALIK Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Bşk.

Dr.Cemal POLAT Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube 
Bşk.

Prof.Dr.Canan SAĞLAM Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Prof.Dr.Halim ORTA Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ziraat Yük.Müh. Latif CİNKILIÇ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Prof.Dr.Murat KARTAL Bezmialem Üniversitesi Fitoterapi Merkezi 
Bşk.

Prof.Dr.Metin TURAN Yeditepe Ünv. Genetik ve Biyosistem  
Bölümü

Gazeteciler

Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı

Ali Ekber YILDIRIM Dünya Gazetesi Tarım Editörü

Yalçın BAYER Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı

Meliha OKUR Yaban TV Programcısı- Gazeteci Yazar 
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TRAKYA TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINA 
KATILAN BİLEŞENLERİN GÖRÜŞLERİ

Erdal AKGÜN
(Edirne Ziraat Odası
Meclis Bşk.)

Trakya tarımında son yıllarda en önemli sorunun 
üreticilerin topraklarını satması. Girdi fi yatları sürekli 
artıyor ancak ürün fi yatları yıllardır yerinde sayıyor. 
Bu durum üreticilerin önce gelir kaybına, sonra 
borçlanmalarına ve üretmek isteyen çiftçilerin de 
ipotekli kredilerle tabiri caizse batmalarına neden 
oluyor. Topraklar sürekli el değiştiriyor. Toprakları satın 
alanlar, maalesef tarım dışındaki fi rmalar, birçok fi rma 
üreticilerin peşinde geziyor, icralık olan tarlaları tercih 
ediyorlar.

Mustafa ŞENER
(Lüleburgaz Ziraat 
Odası Bşk)

Sertifi kalı ayçiçeği destekleri verilmedi. Ayçiçeği 
üretimini yıllardır bölgemiz yapıyor ancak Türkiye 
tercihini Rusya, Ukrayna, Bulgaristan gibi ülkelerden 
yana kullanıyor. Halbuki bölge üreticisi yani Türk 
üreticisi tercih edilmeli. Biz daha fazla ayçiçeği üretmek 
istiyoruz alın terimizin karşılığını istiyoruz.

Necmettin EREL
(Silivri ve Çevresi 
Çiçek Üretim Koop.
Bşk.)

Trakya’da CHP’li Belediyeler ağırlıkta. Bizlerde kesme 
çiçek üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz çiçekleri CHP’li 
belediyeler aracılığıyla pazarlamak istiyoruz. CHP 
kooperatifçiliğe çok inandığı ve parti programında 
sürekli kooperatifçilikten bahsettiği için bize yardım 
edeceğini umuyoruz.

Teoman DEMİR
(Silivrili Üretici)

Süt fi yatları çok düşük. Buna karşılık teşvikler yetersiz. 
Yem çok pahalı. Yem fi yatları sürekli artıyor, süt fi yatları 
yerinde sayıyor. Sıfır faizli krediler büyük işletmelere 
verildi. Küçük üreticiler bu kredilerden yararlanamadı.

Prof.Dr.Salih 
AYNURAL
(Rumeli Ünv.Rektörü)

Silivri ve çevresinde İstanbul’un yoğun gelişmesinden 
dolayı ciddi bir imar rantı var. İnşaat sektörü arsa 
üretebilmek için herşeyi yapıyor. Gerektiğinde 1.sınıf 
tarım topraklarının üzerine bile inşaat yapmak istiyorlar. 
Topraklarımızı korumak zorundayız.
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Yrd.Doç.Dr.Cemal 
POLAT
(Tekirdağ ZMO Şube 
Bşk.)

Bölgede tarım toprakları amaç dışı kullanılmamalı. 
Bu topraklar tarımsal üretim için çok önemli, tarımsal 
üretim geleceğimiz açısından en çok dikkat etmemiz 
gereken bir unsurdur. Bölgenin birçok yerine termik 
santraller kurulmak isteniyor. Bölgede sanayileşmeden 
kaynaklanan çevre sorunları var.

Yalçın SEZER
(Türkiye Bal 
Üreticileri Birliği Bşk.)

Aşırı ve kontrolsüz tarım ilacı kullanımı var. Bu 
kontrolsüz kullanım arı ölümlerine neden oluyor. Arı 
ölümleri doğanın kendi dengesinin de bozulmasına 
neden oluyor. BU nedenle tarım ilaçlarının kontrollü bir 
şekilde kullanılması gerekiyor. 

Nazan KURTAN
(Silivrili Üretici)

Çalışmak ve üretmek istiyorum. Çalışarak ve üreterek 
alın terimin karşılığını alamadığımı düşünmeye 
başladım. Bizlere ürettiğimiz ürünlere pazar olanağı 
sağlayan Silivri Belediye Başkanımıza çok teşekkür 
ediyorum. 

Prof.Dr. Metin TURAN
(Yeditepe Ünv.Tıbbi 
Genetik Bölüm Bşk.)

Silivri Belediyesi ile işbirliği içerisindeyiz. Genetik 
biliminin temel ilkelerini kullanıyoruz. Silivri 
Belediyesinin tarımsal üretim merkezi (TURAM) 
Üniversite-Belediye işbirliğinin en güzel örneği. Bizler 
tıbbi bitkiler yetiştiriyoruz. Belediyemiz üretim ve 
pazarlamada üreticilere yardımcı oluyor. 
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Ahmet ATALIK
(ZMO İstanbul Şube 
Başkanı)

Silivri Belediyesini bölge çiftçisine yapmış olduğu 
yapmış olduğu katkılardan ötürü kutluyorum. Türkiye 
tarımının ciddi bir üretim sorunu aynı zamanda bir 
planlama sorunu var. Türkiye tarımı maalesef ithalatçı. 
Desteklemeler yetersiz. Çiftçimiz borçlu. Bu ortamdan 
çıkmak için nitelikli ve tutarlı bir tarım politikasına 
ihtiyaç var. CHP’yi düzenlemiş olduğu bu toplantı için 
kutluyorum.  

Metin GÜRSU
(Silivri Ziraat Odası 
Bşk.)

Bölgemiz İstanbul için ciddi anlamda bir çekim bölgesi. 
Biz tarımsal üretim yapmak istiyoruz. Topraklarımızda 
gelecek nesiller de tarım yapsın istiyoruz. Ancak bunu 
yapabilmemiz için tarımsal üretimden iyi bir gelir elde 
etmek zorundayız. Bu nedenle destekleme politikası 
çok önemli. Destekleme politikası çiftçi üzerine 
kurgulanmalı.

Erdinç ÖZTÜRK
(Silivri Büyükçavuşlu 
köyü)

18 yıllık süt üreticisiyim. Çocuklarımı süt hayvancılığı 
sayesinde büyüttüm, okuttum, ailemi süt sayesinde 
geçindirdim. Ama gün geçtikçe eski günleri arar hale 
geldik. Bu ne biçim bir hayvancılık politikası, eskiden 
Süt Endüstrisi Kurumu vardı. Süt ve yem arasında bir 
denge vardı, şimdi yem ve süt fi yatı neredeyse aynı.

Prof.Dr.Halim ORTA Trakya bölgesi önemli bir tarım bölgesi, bunun yanında 
İstanbul’a yakın olması ile sanayinin de çekim merkezi. 
Bölgede birçok sanayi tesisi bulunuyor. Bu tesislerin 
bazıları atıklarını Ergene nehrine bırakıyor. Ergene 
nehrinde 1980’lerin başında balık tutulur, nehirde 
yüzülürken şimdi bu nehir adeta zehir saçıyor. Tarım 
ve sanayi birlikte Türkiye ekonomisine katkı sağlamalı. 
Sanayi kirliliği ve sanayi üretime tarımsal üretime zarar 
vermemeli.
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Güler YILMAZ
(Gazitepe Kadın 
Çiftçiler Kalkınma 
Koop.Bşk.)

Kadın çiftçilere ve özellikle küçük üreticilere farklı 
teşvikler, desteklemeler olmalı. Biz kendi kooperatifi miz 
aracılığı ile kadınlarımızın ürettiği ürünlere Pazar 
bulunması için ciddi çabalar sarf ediyoruz. Bizim bu 
çabalarımızı destekleyen bir mekanizma olmalı.

Demir Aypar ERKER
(Vize Ziraat Odası 
Bşk.)

Toprak Mahsulleri Ofi si zamanında alım yapmıyor. Alım 
kriterlerini tutturabilen çiftçiler çok az. Çok fazla kesinti 
yapıyorlar. Ayrıca destekleme ödemesi alabilmek için 
çok fazla bürokratik işlem var ve ciddi anlamda bir 
dosya parası kesintisi yapıyorlar.

Mehmet Ali YAVUZ
(Çorlu Ziraat Odası 
Bşk.)

Tarımda kullanılan elektrik çok pahalı. Üreticilere bir 
ayrıcalık tanınmalı. Tarımsal elektrik daha ucuz olmalı. 
Sadece elektrik değil, yem, gübre ve tarım ilaçları da 
çok pahalı. Desteklemeler yetersiz.
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Trakya Tarımının Sorunları ve CHP’nin 

Çözümleri” toplantısında yaptığı konuşma şöyle:

Hepinize yürekten teşekkürler, çok sağ olun. Genelde alışkın olduğumuz 
bir model var. Siyasi partilerin Genel Başkanları gelirler, konuşurlar, 
düşüncelerini açıklarlar ve salondan ayrılır giderler. Bugün aksini yaptık. 
Önce bir araya geldik, üreticileri dinledik, onların dertlerini dinledik, bize 
yönelik eleştirilerini de dinledik ve şimdi onlarla beraber yine bir aradayız.

BİR ÜLKE SAĞLIKLI PLANLAMAYLA YÖNETİLİR

Önce size şunu söylemek isterim. Hükümetler devletleri nasıl yönetmeli? 
Siyasal iktidarlar devleti yönetmek için gelirler. Ama devlet nasıl yönetilir? 
Bir; her söyleyeni bir gerçekleştirelim, bakalım ne oluyor. Bu anlayışla 
yönetirseniz, ülkeyi kaosa sürüklersiniz. Bu anlayışla yönetirseniz, 
geleceği sağlıklı kurgulayamazsınız. İki; ülkeyi yöneteceğiz ama ülkenin 
sorunlarını önce yetkililerden, bu sorunları yaşayanlardan dinleyelim, 
bir planlama yapalım ve ona göre yönetelim. Ülkeyi yönetmek sıradan 
bir olay değildir. Çok karmaşık bir olaydır. Bir sorunu çözelim derken, 
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üç soruna yol açabilirsiniz. O halde yapmamız gereken nedir? Geleceği 
düşünmek, geleceği iyi kurgulamaktır. Buna ne diyoruz? Buna planlama 
diyoruz. Bir ülke sağlıklı planlamayla yönetilir. Eğer siz bir ülkenin 30 
yıl sonrasını, 40 yıl sonrasını, 50 yıl sonrasını düşünmeden bugünkü 
kaygılardan yola çıkıp, “Ben sorunu çözeceğim” diye yola çıkarsanız, 
ülkeyi sağlıklı yönetemezsiniz. Bakın dünyaya, ABD’de de istatistikler 
yayınlanır veya uluslararası kuruluşların istatistikleri yayınlanır. 25 yıl sonra 
ne olacak, 30 yıl sonra ne olacak, kişi başına gelir ne olacak, nereden 
nereye gideceğiz? Bütün bunların hepsinin planlamaları yapılmıştır. 
Ama bu planlar hiç değişmeyecek anlamında değil, plan yapılır, gelişen 
olaylara göre bu planlar sürekli revize edilir. Ama plan şu demek değildir, 
“Hiç meraklanmayın 2015 yılında gelip Ergene Nehri’nde yüzeceğim…”, 
Seçim öncesi bu demeci veriyorsunuz. Güzel, şimdi 2015 değil, 2016’yı 
bıraktık 2017’ye giriyoruz. Bu sözü söyleyen bakan acaba gelip, Ergene 
Nehri’nde yüzecek mi, merak ediyorum. Yüzemeyecek ben de biliyorum, 
siz de biliyorsunuz. Peki o zaman sormamız gereken soru ne? Sormamız 
gereken soru şu; gelip bana beni aldatmak için demeç veren, bana hedef 
gösteren kişi bu hedefi  gerçekleştirmediği zaman vatandaş olarak ben 
ne yapacağım? Bu soruyu sormayıp da sürekli aynı yalanların arkasına 
takılırsak, ülkeyi sağlıklı yöneten bir iktidara kapı aralamış olmayız. 

TARIM STRATEJİK BİR ALANDIR

Bugün en çok düşünmeye ihtiyacımız var. Bugün en çok sorgulamaya 
ihtiyacımız var. Trakya, birinci sınıf tarım arazileriyle zenginleşen bir 
Trakya. Ne eksen karşılığını alıyorsun. Ama şimdi tarım ürünleri, tarım 
toprakları tehdit altında olan bir Trakya. Konuşan her arkadaşım ister 
üretici, ister Ziraat Odası Başkanı, ister üniversitede öğretim üyesi olsun, 
her arkadaşımın kaygısı bir noktada birleşiyor. Trakya’nın tarımı ne olacak 
ve Trakya gelecekte ne olacak? Bu kaygıları gidermek bizim elimizde. 
Dışarıdan birileri gelip bizi yönetemeyeceğine göre, dışarıdan birileri 
gelip bize akıl veremeyeceğine göre, kendi aklımızla, kendi birikimimizle, 
kendi deneyimimizle yola çıkıp bu sorunları çözmeliyiz. Nasıl bir ortamda? 
Demokratik bir ortamda çözmeliyiz.
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 Topraklarımız bu kadar verimli. Yine ortaya ortak bir görüş çıktı. Neydi 
ortak görüş? Çiftçi ekmesine ekiyor, ama ektiği ürünün karşılığını alamıyor. 
Bir başka arkadaşımız buna farklı bir cepheden pencere açtı. Gayet 
güzeldi aslında düşüncesi. Dedi ki, “Fiyatta sorunumuz yok, ama girdi 
fi yatlarında sorunumuz var.” Girdi fi yatları bu kadar yüksekse çiftçi sattığı 
ürünün karşılığını da yeteri kadar alamıyor, o zaman ekmekten vazgeçiyor. 
Cumhuriyetin kuruluşunda ne söylemişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk? 
“Köylü milletin efendisidir” demişti. Çünkü o köylü milyonlarca kişiyi 
besliyordu, o köylü üretiyordu. Fabrikamız dahi yoktu, toplu iğne dahi 
üretemiyorduk, şeker bile yurtdışından geliyordu. Bugün, çok şükür her 
şeyi üretiyoruz. Üretiyoruz da, üreten kişinin alın terinin karşılığını veriyor 
muyuz? Sorumuz bu. Efendim çiftçi desteklensin. Elbette desteklensin. 
Peki kendi çiftçisini desteklemeyen dünyada herhangi bir ülke var mı? 
Yok. İster Amerika, ister Japonya, ister Rusya, Belçika, Hollanda nereyi 
alırsanız alın. Tarım stratejik bir alandır. Altını özenle çiziyorum, stratejik bir 
alandır. Yani, hiçbir ülkenin vazgeçmediği bir alandır. Bugün Dünya Gıda 
Günü. Neden Dünya Gıda Günü’nü ilan ediyoruz ve neden bütün dünya 
için bugün özel bir gün oluyor? Çünkü, bütün ülkeler için tarım stratejik 
bir alandır. O halde stratejik alanı güçlendirmemiz gerekiyor. Dünyada 
milyarlarca kişi aç, onların karnının doyması lazım. Nasıl doyuracağız? Doğal 
açıdan bu kadar zengin bir ülke nasıl oluyor da, kendi pirincini üretmek 
yerine önemli bir kısmını ithal ediyor? Niçin? Buğday üretmek varken ve 
üretiyorken ve topraklarımız varken neden buğday ithal ediyoruz, neden 
nohut ithal ediyoruz, neden fasulye ithal ediyoruz ve garip bir şey neden 
saman ithal ediyoruz? Neden canlı hayvan ithal ediyoruz? Caddelerimizi 
yeşillendirmek için neden yurtdışından ağaç ithal ediyoruz? Ormanımız 
mı yok, çamımız mı yok, meşemiz mi yok? Her şeyimiz var. Neden?

CHP KILI KIRK YARARAK HESABINI YAPMIŞ VE 
VAATLERİNİ DE DOĞRU YAPMIŞTIR

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu soruları kendimize sormadan çıkış yolunu 
bulamayız. Soru sormasını öğreneceğiz ve sorgulamasını da öğreneceğiz. 
Sorgulayamıyorsak, demokrasiyi güçlendiremeyiz. Bir arkadaşım söyledi, 
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siz Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanısınız. Gayet güzel, biz dertlerimizi 
anlatıyoruz bunlar çözülecek mi? Niye çözülmesin? Peki sorunlar nasıl 
çözülür siyaseten? Sizin iktidara getirdiğiniz siyasal partilerle çözülür. 
Sorunun çözümü siyaset değil mi? Siyaset. Siyaseti kim iktidara getirecek? 
Demokratik yollardan vatandaşlar bir siyasal partiyi iktidara getirecekler. 
Çözmezse sorunu değiştireceksiniz. Bu kadar basit. Hem ağlayacaksınız, 
hem oy vereceksiniz. Kusura bakmayın ama o zaman ağlamaya kimsenin 
hakkı yok. Ağlıyorsak gereğini yapacağız.

 Bakın değerli arkadaşlarım, seçim öncesini bir düşünün. Biz dedik ki, 
“Mazotta fi yat bu olacak, asgari ücret 1500 lira olacak, aile sigortasını 
getireceğiz, orman köylüsünün sorununu çözeceğiz. Orman köylülerinin 
tamamını sigortalı yapacağız. 30 yaşına kadar genç kendi köyünde 
çalışıyorsa, onun sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek.” Hatırlayın, 
daha buna benzer vaatlerimiz oldu. İlk tepki şu oldu; “Parayı nereden 
bulacaksınız? Bu vaatleri nasıl yapıyorsunuz” dediler. Sonra ikinci seçime 
gittik, bir süre sonra bizim vaatlerimizi aynen aldılar. Demek ki, kendimize 
sormamız gereken soru şu ve cevap vermemiz gereken yanıt da şu: 
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Evet demek ki, Cumhuriyet Halk Partisi kılı kırk yararak hesabını yapmış 
ve vaatlerini de doğru yapmış. Şimdi diyor ki, mazotun fi yatını yarıya 
indireceğiz. Ben de diyorum ki, “Günaydın.” Demek ki para varmış, demek 
ki indirilebilirmiş. Demek ki, yata nasıl ÖTV’siz, KDV’siz mazot veriyorsan, 
çiftçinin traktörüne de ÖTV’siz, KDV’siz mazot verebilirsin. Peki 14 yıl sonra 
muhalefet söyleyince mi uyandın? Evet o zaman uyandılar. O zaman 
bütün arkadaşlarımdan benim özel isteğim; bizim size anlattığımız, 
vaat ettiğimiz her şeyin bütün ayrıntılarına kadar düşünülerek 
oluşturulduğunu kabul edin. Ben eski bir maliyeciyim. Her konuda şu 
veya bu şekilde mütevazi olabilirim. Ama devlet yönetiminde, verdiğim 
rakamlarda asla ve asla mütevazi olmam. Şunu her yerde söylerim, bu 
konuyu devlette en iyi eğer 20 kişi biliyorsa, o 20 kişiden biriside benim. 
Hiç kimse endişe etmesin. Ürettiğimiz ürünün karşılığını alacağız, ama 
sağlıklı bir üretim planlamasıyla. Herkes buğday ekerse, herkes zarar eder. 
Herkes arpa ekerse, bütün arpa üreticileri zarar eder. Planlama niye var? 
Planlamanın özü herkesin kazandığı ve kimsenin mağdur olmadığı bir 
üretim yelpazesini Türkiye’de nasıl yapabiliriz? Planlamanın özü budur. Ne 
diyorlar? “Havza bazında üretim yapacağız.” Günaydın beyefendi. Yıllardır 
söylüyoruz, yeni mi uyandınız? 
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Ve sizden isteğim; düşünün, eleştirin ve sorgulayın. Bunların olması lazım. 
Üretiyoruz, zarar ediyoruz. “Fındık üreticisi zarar ediyor, süt üreticisi zarar 
ediyor, patates üreten zarar ediyor, elma üreten zarar ediyor, narenciye 
dalda kaldı” diyorlar. Alan yok. Kim alacak bunları? Çözüm var mı? Elbette 
var arkadaşlar. İzmir Büyükşehir’den örnek vereyim size. 0 – 6 yaş grubunda 
altını çiziyorum, 0 – 6 yaş grubunda İzmir’in kendisinde kentinde bir evde 
bir çocuk varsa, her sabah o eve iki şişe süt bırakılır. Öğrenilir, doğum 
yapılmıştır, çocuk 0 – 6 yaş grubundadır, her sabah iki şişe süt götürülür 
kapısının önüne teslim edilir. İzmir bölgesindeki süt üreticisi zarar ediyor 
mu? Hayır. Kimlerle işbirliği yapılıyor? Kooperatifl erle oturuluyor protokol 
yapılıyor. Benzer olaylar çok var. Silivri Belediye Başkanımız az önce 
konuştu. Tarıma yeni bir açılım getiriyor. Herkesin kazanacağı, buğday 
üreticisinin tarlasını ektiği takdirde yeni ürünlerle bir değil, on değil, 
yüz kat daha fazla kazanabileceği bir ürün modelini tanıtmaya çalışıyor. 
Bu görev kimin? Aslında tarım bakanlığının değil mi? Devletin bakanlığı 
var. Peki tarım bakanlığı bununla uğraşıyor mu? Hayır, onun derdi daha 
başka. Kim uğraşıyor bununla? Biz uğraşıyoruz. Kim yapıyor? Biz yapmaya 
çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Belediye bazında yapıyoruz. Sizden isteğim, 
Türkiye bazında yapma fırsatını bize verin. Türkiye bazında yapacağız.

Hep örnek veririm, bir daha vereyim. Hollanda Konya’dan küçük, 
Konya’dan küçük Hollanda, Türkiye’den daha fazla tarım ürünü ihraç eder. 
Devasa Türkiye tarım kıskacı içine girmiş. Dünya çapında tütünümüz vardı 
değil mi? Tütün var mı şimdi? Bitti. Pamuğumuz vardı. Nereden pamuk 
ithal ediyoruz? Yunanistan’dan. Bu ayıp kimin? Pamuk üreticisinin mi, 
tütün üreticisinin mi? Hayır efendim. Bu ayıp ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. 
Bunu artık herkesin görmesi lazım, bilmesi lazım. Tarımı bitiriyorsunuz ne 
oluyor? Köyden çıkanlar büyükşehirlerin varoşlarına sığınmak zorunda 
kalıyor, oralarda iş bulabilir miyiz diye. Yine aşağıda söylendi. Büyük tarım 
işletmelerine teşvik veriyor ama küçük tarım işletmeleri görmezlikten 
geliniyor. 
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DÜNYA ÇAPINDA TÜTÜNÜMÜZ VARDI

Değerli arkadaşlar, az önce planlama dedim. Planlama tek boyutlu 
bir olay değildir. İşin sosyal yönünü düşünmeden, yani insani yönünü 
düşünmeden bir ülkede planlama yapamazsınız, olmaz zaten. Sosyal bir 
devlette planlama insan odaklı yapılır. İnsanın mutlu olabileceği, karnının 
doyabileceği bir planlama yapılır. O nedenle Hollanda’ya gidin, Fransa’ya 
gidin, Almanya’ya gidin, Amerika’ya gidin bakın, aile bazında tarım 
işletmeleri vardır ve teşvik edilir. Aile onunla köyünde oturur, evinde sıcak – 
soğuk suyu vardır, bir kentteki her türlü imkan o köyde de vardır. Dolayısıyla, 
gidip kentin varoşlarında oturmaz ve betona teslim olmaz. Bu mümkün 
mü? Elbette mümkün. Peki aile tarımı, aile işletmeciliği niçin öldürülüyor? 
Bu soruyu sordunuz mu? Neden yapılıyor bu? Bu bir bilinçli politika. Çünkü 
uluslararası tekellere meydan açmak istiyorlar. İçtiğiniz sigaralardan belli 
değil mi, tükettiğiniz tütünlerden belli değil mi, kullandığınız ilaçlardan 
belli değil mi? Biz uluslararası tekellere başkaldıracağımıza, uluslararası 
tekellere teslim olan bir siyasi irade var. Bu irade olduğu sürece, Türk tarımı 
büyüyemez, gelişemez. Hepimizin bunu sorgulaması lazım. Tarımda 
teşvik. Soruyoruz evet, tarımda teşvik yapıyoruz. Yapılıyor doğru, kimse 
itiraz etmiyor. Tarım kanununun 21.maddesi ne diyor? Milli gelirin yüzde 
1’i en az, altını çiziyorum, “en az yüzde 1’i oranında tarıma teşvik veriliyor” 
diyor. Peki bugüne kadar, yüzde 1’i oranında tarıma teşvik verildi mi? 
Hayır verilmedi. Kanunun emredici hükmü bakın, “Verilebilir değil, verilir” 
diyor. “Yani en az yüzde 1 vereceksin” diyor. Vermiyor. Ziraat Odalarına sık 
sık çağrı yaparım. Dedim ki, “Yüzde 1 teşvik sizin hakkınız, kanun bunu 
öngörmüş, TBMM iradesi bunu öngörmüş, yüzde 1 size verilmiyorsa, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini dava edin, Tarım Bakanlığını dava edin, 
hakkınızı isteyin.” Dava eden var mı? Yok. Niçin? Korkuyor vatandaş. Ya 
dava edersem beni de Silivri’ye alırlar mı, beni de hapse atarlar mı, beni 
de FETÖ’cü, şimdi eskiden Ergenekoncu’ydu, şimdi de FETÖ’cü ilan ederler 
mi? Böyle bir devlet anlayışı olmaz arkadaşlar. Türkiye böyle bir anlayışla 
yönetilemez.
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 İKTİDAR PARTİSİNİN TARIM POLİTİKASI YOK

 Arkadaşlarım aşağıda söylediler. Tarıma verilen teşvik işte 11 milyar Türk 
lirası, bilemediniz 12 milyar Türk lirası. Akademisyen bir arkadaşımızın 
yaptığı açıklamaydı. Türkiye’nin milli geliri ne kadar? 800 milyar dolar 
değil mi? Yüzde 1’i ne kadar? 8 milyar dolar. Dolar kaç lira? 3 lira. Çarpın 
24 milyar lira. Ne kadar veriliyor? En fazla 12 milyar lira. Demek ki, sizin 
teşviki en az 1 kat arttırmanız lazım. Teşvik 1 kat artarsa, ürün fi yatı sorunu 
yok. Bu çözülebilir. Parlamentonun size öngördüğü bir teşviki bir siyasi 
iktidar vermiyorsa ve yasayı açıkça çiğniyorsa, size düşen tek görev vardır. 
“Demokrasilerde sen bana yasal hakkımı vermedin, kusura bakma ben 
seni değiştireceğim” demeniz lazım. Bunu derseniz, bu ülkede demokrasi 
var anlamına gelir. Bunu demezseniz, “Sırtımıza bindiler bizi eziyorlar, ben 
ezilmeye mahkumum” diyeceksiniz o zaman. Açık ve net konuşmamız 
lazım. Gizli kapaklı değil, gizli kapaklı birbirimizi eleştirerek değil, açık ve 
net konuşacağız. Mağdur olan sizsiniz, haksızlığa uğrayan sizsiniz, yasal 
olarak size verilmesi gereken teşviki alamayan sizsiniz. O zaman oturup 
düşünmek ve hayatı sorgulamak zorunda olanlar da sizlersiniz. Biz 
elimizden gelen her doğruyu dile getireceğiz. Teşvik kesinlikle yüzde 1 
neyse tarıma verilecektir. Tarım planlaması yapılacaktır. Bana bir Allah’ın 
kulu çıkıp şunu söylesin. İktidar partisinin tarım politikası budur. Nedir 
tarım politikası? Yok ki arkadaşlar. Bir politika var, Türk tarımını ben nasıl 
uluslararası tekellere teslim ederim. Politikayı dışarıda belirliyor, onlar 
belirliyorlar politikayı. Türkiye’de de uyguluyorlar.

BÜTÜN TRAKYA’YI TARIMIN BAŞKENTİ SAYABİLİRİZ

Dolayısıyla, bu toplantıyı Trakya’da yapmamızın bana göre çok daha 
önemli bir anlamı var. Neden? Bütün Trakya’yı tarımın başkenti sayabiliriz. 
Birinci sınıf tarım arazileri, herkesin göz diktiği araziler. Bir kadın kardeşimiz 
konuştu, “Organik tarım yapıyorum” dedi. Bir sürü dert. Organik tarım 
yapanın, özel olarak desteklenmesi lazım. Diğer tarımcıya göre daha fazla 
desteklenmesi lazım. Onun ürünlerinin çok daha iyi para etmesi lazım. 
Biz “Neden organik tarım yapıyorsun?” diye cezalandırıyoruz. Olmaz. 
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Göreceksiniz, eğer önlem alınmazsa önümüzdeki süreç içinde tarımı 
ve çiftçiyi hep beraber yok edeceğiz. Gençler nereye gidecek? “Büyük 
kentlerde acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim, bir yerde çalışabilir 
miyim, bir yerde çalışıp kapıyı oraya atıp, acaba bir şeyler yapabilir miyiz, 
bir şeyler söyleyebilir miyiz” diyecekler. Bereketli topraklar üzerinde 
yaşadığımızın farkında bile değiliz. O nedenle hepimize görev düşüyor.

TÜRKİYE SADECE KENDİSİNİ DEĞİL, BÜTÜN 
ORTADOĞU’YU BESLEYEBİLİR

Bakın değerli arkadaşlarım, toprak analizlerinden söz edildi. Bir çiftçi 
kardeşim, aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı. Toprak analizleri yapılıyordu, 
devlet teşvik ediyordu, hükümet teşvik ediyordu. Biz kullanacağımız 
gübreden daha az kullanmasını öğrendik. Hangi gübreyi ne kadar 
kullanması gerektiğini bize söylediler. Gayet güzel. Ne oldu? Bundan 
vazgeçildi. Ne zaman vaat edildi? Seçimlerden önce. Ne zaman vazgeçildi? 
Seçimlerden sonra. Olur mu? Olmaz, olmamalı. Biz ne düşünüyoruz? Her 
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köye mutlaka bir Ziraat Mühendisi gidecek, her köye. Çiftçinin emrinde 
olacak. Öğretmen gidiyor muydu eskiden? Gidiyordu. Şimdi köy okullarını 
kapattık. Çiftçi üretiyor. Ama onun modern tarımı öğrenmesi lazım. 
Yeni ürünleri öğrenmesi lazım. Toprağının hangi ürüne elverişli olup 
olmadığını öğrenmesi lazım. Kim öğretecek bunu? Ziraat Mühendisi. 
Veteriner, hayvancılık yapılan bütün bölgelerde devletin veterineri olacak. 
Bu ne yapar? İstihdamı artırır, üretimi artırır ve Türkiye bölgesinde tarım 
konusunda da söz sahibi olan bir ülke haline gelir. Türkiye şu anda sadece 
kendisini değil, bütün Ortadoğu’yu besleyebilir. Peki Türkiye bütün 
Ortadoğu’yu besliyor mu? Hayır. Mal alıyor oradan, tarım ürünü alıyor 
oradan. Gelişmiş ülkelerden alıyor. Dünyanın en pahalı mazotunu size 
satıyorlar, dünyanın en pahalı ilacını size satıyorlar. Dünyanın en pahalı 
gübresini size satıyorlar, fi yatı da sabit tutuyorlar niye zarar ediyorsunuz 
diye dönüp size soru soruyorlar. Çiftçi zarar etmesin de ne yapsın?

KENDİ ÜLKEMİZDE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK 
İSTİYORUZ

Yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Eskileri bırakalım, eski anlayışları 
da bırakalım. Yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Bu memlekette 
her şeyden önce üretime ve huzura ihtiyacımız var. Memleketin bu 
kadar derdi var, terör almış başını gidiyor, her gün şehit haberleri geliyor. 
Yurtdışında tanklarımız var. İşsizlik almış başını gidiyor. Bir kişinin özel 
bir derdi var benim koltuğum ne olacak diyor. Ya sen çiftçinin derdini 
dinledin mi, esnafın derdini dinledin mi, sanayicinin derdini dinledin 
mi, ihracatçının derdini dinlendin mi, işsizin derdini dinledin mi, oğlunu 
askere gönderen annenin sesini duydun mu? Duymadım, görmedim. Ne 
istiyorum? Koltuk istiyorum ben. Sana zaten bu ülke en önemli koltuğu 
vermiş. Daha ne istiyorsun kardeşim? Biz kendi ülkemizde barış içinde 
yaşamak istiyoruz. Herkesin kazandığı, herkesin ürettiği, herkesin çalıştığı, 
kimsenin de zarar etmediği bir Türkiye istiyoruz. 
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MUSUL OPERASYONU BAŞLADI, TÜRKİYE MASANIN 
DIŞINDA

‘Dış politikayla tarım arasında bir ilişki var mı?’ diye sorabilirsiniz. Ben 
daha önce bunları size anlatsaydım, “Kılıçdaroğlu gene bir sürü afaki 
şey konuşuyor” diyebilirdiniz. Ama bugün hayatın gerçeği önümüzde 
duruyor. Dış politikanın tarıma nasıl darbe vurduğunu, ekonomiye nasıl 
darbe vurduğunu hep beraber gördük. Dış politika milli olmak zorundadır. 
Yani, dış politika iktidar ve muhalefetin beraber karar aldığı bir alandır. Dış 
politikada konuşurken, gırtlağınızda 9 boğum olduğunu düşüneceksiniz. 
İç politikadaki gibi asıp gürleyemezsiniz, yapamazsınız bunu. Daha 
dikkatli, daha özenli konuşacaksınız. Bizim Irak Başika’da askerlerimiz var. 
Olmalı mı? Evet olmalı. Niye gittik oraya? IŞİD terör örgütüyle mücadele 
etmek için gittik. Etmeli miyiz? Evet etmeliyiz. Ama bir kişinin kalkıp Dubai 
televizyonuna yaptığı bir açıklama her şeyi berbat etti. Mezhep endeksli bir 
dış politikanın çağrısını yaptı. Ne oldu? Irak Başbakanı dedi ki, “Başika’dan 
bizim topraklarımızı terk edin.” Ağır bir şey. Bütün ülkelerin askerleri var 
orada, bizim de var. Çağrı yaptık Irak hükümetine. Gayet açık, gayet net bir 
çağrı yaptık. Biz orada Irak halkının güvenliğini ve IŞİD terör örgütünden 
Irak’ı kurtarmak için oradayız. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ama 
birileri böyle konuşmuyor. 

Musul operasyonu başladı, Türkiye masanın dışında. Niye masanın 
dışında? Benim komşum, niye masanın dışında? Benim ağrıma gidiyor. 
Ben kendi ülkemin çıkarlarını savunmak ve korumak zorundayım. Ama bu 
dış politika Türkiye’yi felakete sürüklüyor. Yanlış bir politika izliyoruz.

DÜNYANIN HER TARAFINDAN KAPININ ÖNÜNE 
BIRAKILAN BİR TÜRKİYE VAR ŞU ANDA

Mısır; Mısır’la kavga ettik. Mısırla ne derdimiz var bizim? Mısır Ro-
Ro seferlerini iptal etti, tırlarımız Mısır’a gidemiyor. Kim zarar gördü? 
Beyefendi yine koltuğunda oturuyor, yine esip gürlüyor. Gidin tır 
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şoförlerine, ihracatçılara bir sorun bakalım bu işin sorumlusu kim? Yine 
biz, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Mısır’a eski iki büyükelçimizi 
ve iki milletvekilimizi gönderdik. Mısır halkıyla Türk halkının dost 
olduğunu, ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün olduğunu, dolayısıyla 
Mısır’la Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi gerektiğini ifade ettik. Biz 
düzeltmeye, onlar bozmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlarım, bu yapı en 
tehlikeli yapıdır. Bu anlayış, en tehlikeli anlayıştır. Dünyanın her tarafından 
kapının önüne bırakılan bir Türkiye var şu anda.

 Evet, turist gelmiyor. Bakın bir turizmcinin bana anlattığı, Almanya’da 
turizm fuarı kurmuşlar. Bizimkiler gitmişler, “Gerçekten son derece 
güzel, cennet gibi ülkemiz var, denizimiz güzel, her şeyimiz çok güzel. 
Terör yüzünden mi gelmiyorsunuz” diye soruyor bizim turizmci? “Hayır, 
Fransa’da da terör oldu, Almanya’da da oldu” diyorlar. “Peki nedir, niye 
gelmiyorsunuz?” “Türkiye’nin imajı bozuldu” diyor. Türkiye bir Avrupa 
ülkesi değil, Türkiye bir Ortadoğu ülkesi konumunda şuanda. İmajını 
bozan kim? Türkiye’yi bir Ortadoğu ülkesi haline getiren kim? Kan ve 
gözyaşını akıtan kim? 
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Değerli arkadaşlarım, seçim yok bakın. Seçim sırasında bunları anlatsam 
buradan girip buradan çıkabilir. Seçim yok, ama hepimizin düşünme 
ihtiyacı ve görevi var ve sorgulama ihtiyacı, görevi var. 

DEMOKRASİSİ GELİŞMEMİŞ HİÇBİR ÜLKE 
BÜYÜMEMİŞTİR, GELİŞMEMİŞTİR

Allah’ın bize lütfettiği bu coğrafya dünyanın en güzel coğrafyası, 7 iklimi 
var. Olağanüstü çalışkan ve zeki insanımız var. Taşı sıksa suyunu çıkaracak 
gençlerimiz var. Üniversiteyi bitiren 4 gençten birisi işsiz. Memlekette 
huzur olur mu? Biz demokrasiyi savunarak, demokrasiyi güçlendirerek, 
kendi sorunlarımıza sahip çıkarak yola çıkmak zorundayız. Bunları sadece 
ben anlatırsam o da doğru değil. Benim anlatmam yetmez çünkü. Sizin de 
anlatmanız lazım, sizin de sorgulamanız lazım. Sizin de eğriyi ve doğruyu 
ayırmanız lazım. Eğer bunu yapabilirsek, bu ülkeyi aydınlığa hep beraber 
çıkarabiliriz.

Demokrasiyi niye savunuyoruz? Çünkü demokrasisi gelişmemiş hiçbir 
ülke büyümemiştir, gelişmemiştir. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir 
ülkenin büyüme şansı yoktur, gelişme şansı yoktur. 21.yüzyılın bilgi çağı 
olduğunu artık hepimizin kabul etmesi lazım. Bakın bizim Silivri Belediye 
Başkanımızın yaptığına, bir grup üniversitemiz destek veriyor, destekliyor. 
O hocalara, o üniversitelere şükran borçluyuz. Bizim vatandaşımız 
görecek, gözüyle gördükten sonra inanıyor. Bizim vatandaşımız birisi ekip, 
biçip gelir elde ettiği zaman ben de aynısını yapabilirim noktasına geliyor. 
Bunları yapmak zorundayız. Nasıl yapacağız? Düşünerek, araştırarak 
ve onu daha sonra yaygınlaştırarak… Bunu yapmak zorundayız. Bilgiyi 
reddediyoruz, bilimi reddediyoruz. Bilgiyi, bilimi reddederseniz hiçbir şey 
elde edemezsiniz. 
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İRAN ÜNİVERSİTELERİNİN ÜRETTİĞİ BİLGİ SAYISI, 
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİ GEÇTİ

Aramızda akademisyen arkadaşlarım da var. Acı bir tabloyu da söylemek 
zorundayım. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı, Türk üniversitelerini 
geçti. Bu ayıp kime ait? Bu bölgede Türk üniversiteleri her zaman 
birinciydi. İlk kez İran üniversitelerinin ürettiği bilgi, bilimsel yayın sayısı 
Türk üniversitelerini geçti. Lise gibi üniversite yaparsanız, hocası olmayan 
üniversite yaparsanız, bu sonucu elde edersiniz. Üniversite demek, bilim 
demektir. Üniversitelerde yasak olmaz. Üniversiteler, her türlü düşüncenin 
özgürce söylendiği alanlardır. Yasak getirirseniz, bilgi üretemezsiniz. 
Demokrasiyi kaldırırsanız, bilgi üretemezsiniz. Aklı özgürleştirmezseniz, 
bilgi üretemezsiniz. Hani bunlardan birisi diyordu ya, “Biz Müslüman 
ülkeyiz, bizden bilim adamı yetişmez.” Müslümanlığı da bilmiyor. Tarihin en 
büyük icatlarını yapanlar hemen Müslümanlıktan sonra İslam alimleridir. 
Cebir’i buldular, fi ziği, astronomiyi her şeyi yaptılar. Bunların onlardan bile 
haberleri yok. Bilgi üreten bir toplum, güçlü bir toplumdur. 

ATATÜRKÇÜLÜK, ÜRETİM DEMEKTİR

Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatarak bitirmek isterim. Ne demek 
Atatürkçülük? Bize çok anlatırlar. Atatürkçülüğün tek bir sözü var. 
Arkadaşlar Atatürkçülük, üretim demektir. Üretirseniz güçlü olursunuz. 
Niçin? Bakın, Mustafa Kemal Atatürk hemen Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, 
barış anlaşmasını imzaladıktan sonra ne diyor? Savaş meydanlarında 
kazandığımız zaferleri ekonomik zaferlerle taçlandıramazsak, bu ülkenin 
bağımsızlığını koruyamayız. Nokta. Bu kadar. Bize Atatürkçülüğü de yanlış 
öğrettiler. Onun da en büyük sorumlusu Kenan Evren ve arkadaşlarıdır. 
Koskoca Osmanlı İmparatorluğunun bir metre demiryolumuz yoktu, 
kendi parasını basacak bankası yoktu, şeker bile üretemiyordu, bez 
üretemiyordu. Okuma yazma oranı kadınlarda binde 8, erkeklerde 
yüzde 6. Dumlupınar Belediyesi’nin çağrısı üzerine Dumlupınar’a gittim. 
Dumlupınar’da yapılan savaş ve şehitler anısına bir müze kurmuşlar. 
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Müzede savaşta kullanılan silahlar var. Amerikalılara ait tüfekler, Almanlara 
ait tüfekler, Ruslara ait tüfekler var. Osmanlıya ait tüfek yok. Ne demişti 
Ozan? “Delikli demir icat oldu mertlik bozuldu” diye. Adamın elinde silah 
var üretmiş, sen yalın kılıç gidiyorsun, 300 metreden seni vuruyor. Peki, 
koskoca Osmanlı İmparatorluğu tüfek üretemez miydi? Üretebilirdi. Ama 
tüfek üretmesi için bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Peki Mustafa Kemal ne 
yaptı? Silah üretmek üzere Makine Kimya Endüstrisi’ni kurdu. Şeker 
fabrikalarını kurdu Anadolu’nun her tarafında, demiryollarını yaptı. Ne 
zaman kendi paramızı basmaya başladık biliyor musunuz? 1930 yılında 
Merkez Bankasını kurduk. Peki 1925 yılında ne yaptık? Kayseri’de uçak 
fabrikasının temelini attılar o insanlar. Peki 1934’te ne oldu? Kayseri’den 
kalkan ilk uçak Ankara’ya indi. 1940’larda neydi? Türkiye uçak ihraç 
eden ülkeydi. Güney Kore’den önce otomobil ürettik biz. Bugün bizim 
otomobil markamız yok. Ama Güney Kore’nin dünya çapında 3 otomobil 
markası var. 1960’lı yıllar, bizim milli gelirimiz Güney Kore’nin 3 katı. Şimdi 
Güney Kore’nin milli geliri bizim 4 katımız. Sorumlusu kim? Kim bunun 
sorumlusu? Bakkal mı, manav mı, çiftçi mi, sanayici mi? Hayır arkadaşlar. 
Bunun sorumlusu öngörüsü olmayan, yeteneği olmayan siyaset anlayışı. 
Bunun sorumlusu siyasetçiler. Ama şu soruyu soracağım. Bu siyasetçileri 
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kim iktidara getirdi? Bu soruyu sormuyoruz. Siyasetçilere kızıyoruz, her 
türlü şeyi söylüyoruz. İyi de kardeşim bunları iktidara kim getirdi? Bu 
öngörüsüz vizyonu olmayan insanlar nasıl geldi? Ne deniyordu? 2023’te 
şunu yapacağız, ihracatımız şu, ithalatımız şu olacak. Şu soruyu sorduk 
mu? Güzel, hedefl er de çok güzel. Peki nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız 
sorduk mu? Sormadık. Şimdi ne diyoruz? O hedefl eri yakalama şansımız 
yok. Olamaz zaten. Ne ürettin, katma değeri yüksek ürün mü üretiyorsun 
sen? Hayır. Üniversiteleri bilgi üretmezse, Türkiye katma değeri yüksek 
ürün üretemez. Bu modeli bilmemiz lazım. Eğer bir ülkede demokrasi 
yoksa o ülke büyüyemez. Buyurun dünyaya bakın, kişi başına geliri 25 bin 
doların üstünde olan bütün ülkelere bakın. Bütün ülkelerde demokrasi 
var, özgürlükler var, medya özgürlüğü var, yargı bağımsızlığı var. Kimse 
kimseye bir şey demez, düşüncelerini özgürce açıklarlar. 

SİYASİ İKTİDAR HER KURUŞ VERGİNİN HESABINI 
VERMEK ZORUNDADIR

Geçenlerde işadamlarıyla bir toplantı yaptım. Dedim ki, “Bir demokraside 
olmazsa olmaz vatandaştan toplanan verginin hesabının verilmesidir.” 
Olmazsa olmaz. Her kuruş verginin hesabını siyasi iktidar vermek 
zorundadır. Demokrasinin kuralı budur. Ama bu kuralın ikinci önemli 
bir halkası var. Vatandaşın da “Ey hükümet benim vergilerimi nerelere 
harcadın sorusunu sorması gerekiyor.” Döndüm ticaret adamlarına şu 
soruyu sordum. İçinizden bunu soracak bir kişi var mı? “Hayır” dediler. 
Niçin? Korku dağları bekliyor. O zaman bizde demokrasi yok arkadaşlar. 
Benim ödediğim verginin hesabını bana vermeyen bir siyasal anlayış eğer 
bir ülkede varsa, o ülkede demokrasiden söz edebilir miyiz? 

İşin özeti; düşünmeye, sorgulamaya ihtiyacımız var. Tarım; her türlü sorunu 
çözebiliriz. Sanayi; bu anlayışla olmaz. Katma değeri yüksek ürün üretmek 
zorundadır Türkiye. Pahada ağır, yükte hafi f ürün üretecek Türkiye. Bu 
olmazsa olmaz. Üniversiteler bilgi üretecek. Şu sözü vermiştik; “Her yıl 
en az 10 bin üniversite mezununu değişik alanlarda yurtdışına doktora 
yapmaya göndereceğiz” demiştik. Ne olacak? 5 yıl sonra Türkiye çok 



36

önemli bir sıçramayı gerçekleştirmiş olacaktı. Peki bu yapılabilir mi? Elbette 
yapılabilir. Bunu yapan gerçekten sanayinin yüz akı olan iş dünyamızda 
önemli fi rmalar da var. Geçen gittim, Bursa’da bir fabrikayı gezdim. Çip 
üretiyorlar. Devletten 5 kuruş teşvik almaksızın. Teşvikler nereye gidiyor? 
Bizim partiyi, yandaş, akraba. Teşvik vereceksen, bu alana vereceksin. 
Katma değeri yüksek ürün kim üretiyorsa, ona teşvik vereceksin. Türkiye 
orta gelir ve orta teknoloji tuzağından kurtulmak zorunda. Bunu yapmak 
zorundayız. 

Efendim, beni dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum, 
hepinize saygılar sunuyorum, sağ olun, var olun diyorum. Güzel bir Türkiye 
için asla umudunuzu yitirmeyin. Türkiye güçlü bir ülkedir, Türkiye’nin 
insanı çalışkandır, Türkiye’nin insanı özverilidir. Hep birlikte Türkiye’yi 
aydınlıklara taşıyacağız. Hepinize şükran borçluyum, hepiniz sağ olun, var 
olun diyorum. 

Milli ekonominin temeli tarımdır. 
M. Kemal ATATÜRK
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CHP İKTİDARINDA TRAKYA TARIMINDA NELER 
DEĞİŞECEK

Türkiye tarımına CHP tarafından yapılacak yönlendirme en önemli 
karşılığını Trakya bölgesi tarımında bulacaktır. Trakya bölgesi çiftçisi, sahip 
olduğu verimli toprakları CHP’nin nitelikli tarım politikaları sayesinde daha 
avantajlı kullanacak ve gelirinin arttığını belirgin bir biçimde hissedecektir. 

CHP’nin uygulayacağı destekleme politikaları sayesinde başta ayçiçeği ve 
çeltik olmak üzere buğday ve şekerpancarından elde edilecek gelirlerin 
artacağı kısa süre içinde görülecektir. Bölgenin tek şeker fabrikası, 
Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından birisi olan Alpullu Şeker 
Fabrikası CHP iktidarında modernize olmuş bir şekilde tam kapasite ile 
çalıştırılacaktır.

Bölgede sulu tarıma daha ciddi kaynaklar ayrılacak başta Hamzadere ve 
Çakmak barajları olmak üzere bölge genelindeki tüm barajlar bitirilerek 
çiftçilerin kullanımına sunulacaktır. Sulu tarımda düşük fi yatlı elektrik ile 
başta mazot olmak üzere birçok tarımsal girdiden vergi alınmayacağı için 
çiftçiler gelirlerinin arttığını kısa sürede anlayacaklardır.

• CHP iktidarında çiftçilerimiz tam 2 kat destek alacaklar. Çünkü 
CHP hukukun üstünlüğüne inanan bir partidir. Tarım kanunu çok 
açıktır. GSMH’nın en az % 1’i çiftçiye destek olarak verilir denildiği için 
çiftçimiz CHP iktidarında buna uyulacaktır. AKP bu bütçenin yarısını 
vererek hem yasalara uymamış hem de çiftçimizi mağdur etmiştir. 

• CHP iktidarında çiftçilerimiz ÖTV ve KDV’siz yani 1.5 TL’den mazot 

alacaklar. Ucuz mazotun mantığı aslında Türk çiftçisinin Dünya ile 
rekabet edecek fi yatlara ve maliyetlere inebilmesi içindir. Dünyanın 
birçok ülkesinde çiftçinin kullandığı akaryakıttan vergi alınmaz ama 
AKP neredeyse tüm petrol istasyonlarını bir vergi dairesi gibi çalıştırdığı 
için maliyetler hep yükselmektedir. KDV ve ÖTV’siz mazot kullanan 
çiftçimizin maliyetleri azalacağı için Dünya ile rekabet şansımız artacak 
ve bu sayede yurtiçi üretimimiz artarak tarım ürünlerinde ithalat 
azalacaktır.
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• CHP iktidarında tarım ürünlerinin fi yatları 1 yıl önceden belli 

olacak. AKP uyguladığı niteliksiz tarım politikasıyla çiftçinin alın terini 
karşılamaktan uzak bir fi yat politikası ile üreticiyi mağdur etmektedir. 
Neredeyse tüm tarım ürünlerinde fi yatlar gerilemiştir. CHP nitelikli 
ve tutarlı bir tarım politikası uygulayarak çiftçinin maliyetlerini doğru 
tespit edip tarım ürünlerinin fi yatlarını 1 yıl önceden açıklayarak 
çiftçilerimizin mağduriyetini önleyecektir.   

• CHP iktidarında çiftçilerin ürünleri tarlada kalmayacak, tüm 

ürünler Devletin gücü hissedilerek piyasa koşullarında değerini 

bulacak. AKP iktidarı tarım piyasalarına neredeyse hiç müdahale 
etmeyerek hasatla birlikte çiftçiyi kaderine terk etmiştir. Sosyal bir 
Devletin tarım piyasalarını başıboş bırakması, düşen tarım ürünleri 
fi yatlarına müdahale etmemesi kabul edilemez. Ancak sosyal devletin 
tüm fi yatlara ve tüm piyasalara müdahale etmesi de günümüz 
koşullarında geçerliliğini yitirmiştir. Sosyal devlet ilkesi, Devletin, 
tarım piyasalarını yakından izlemesi, düzenleyici bir rol oynaması 
gerektiğinin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Bu amaçla CHP, 
her zaman olduğu gibi hep üreticinin yanında yer alacaktır. 

• CHP iktidarında çiftçilerimizden dosya parası, genel giderler vb. 

adı altında alınan 214 kalem kesinti olmayacak. Çiftçiler gübre 
desteklemesi, mazot desteklemesi, buzağı ödemesi, fark ödemesi 
vb.tüm destekleme ödemelerini Ziraat Odalarından aldıkları dosyalar 
aracılığıyla Tarım il ve ilçe müdürlükleri vermektedirler. Gerek Ziraat 
Odaları gerekse Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri bu dosyalardan başvuru 
esnasında çeşitli giderler adı altında ücret almaktadırlar. CHP iktidarında 
her ne şekilde olursa olsun çiftçilerden dosya parası ve destekleme 
ödemelerinden kesinti yapılmayacaktır. Çiftçinin hak ettiği destekleme 
ödemesinden hiçbir kesintinin yapılması kabul edilemez.  

Kısacası CHP iktidarıyla çiftçimiz hak ettiği bütçe desteğine kavuşacak, 
ürettiği ürünün ve döktüğü alın terinin karşılığını fazlasıyla alacağı için 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ÜRETEN KÖYLÜ YENİDEN 
MİLLETİN EFENDİSİ OLACAKTIR. CHP iktidarında Türkiye ÜRETEN ve 
HAKÇA BÖLÜŞEN BİR ÜLKE olacaktır.





TRAKYA TARIMI RAPORU
“Trakya Tarımına Sahip Çıkıyoruz”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ


