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CHP ADANA TARIMINA SAHİP ÇIKIYOR

Türkiye’nin nüfus açısından önde gelen illerinden birisi olan Adana, sahip olduğu 
tarımsal potansiyel açısından da önemlidir. Adana denilince Çukurova akla gelmektedir. 
Çukurova, Adana’nın bir ilçesi olmakla birlikte, Toros sıradağları, Seyhan ve Ceyhan 
nehirleri sayesinde on binlerce yılda oluşmuş Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip 
ovasıdır.

Bu bereketli topraklar üzerinde yalnızca tarım ürünleri yetiştirilmemiş, yalnızca 
girişimci sermaye gelişmemiştir. Çukurova; aynı zamanda farklı etnik kökenlerden 
göçüp gelen yoksul ırgatlara ekmek kapısı, sıcak kucak olmuş, onları, onların hayat 
kavgalarını anlatan, ülkemizin yüz akı olan Abidin Dino, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, 
Yılmaz Güney gibi pek çok değerli sanatçımıza ilham kaynağı olmuştur.

Cumhuriyet,  özellikle DSİ aracılığıyla Adana tarımına destek vermiş ve birçok kamu 
yatırımı ile Çukurova’yı suyla buluşturmuştur. 

Adana toprakları o kadar bereketlidir ki, Türkiye buğday üretiminin % 5’ini, mısır 
üretiminin % 20’sini, soya üretiminin % 60’ını, ayçiçeği üretiminin %10’nunu, kütlü 
pamuk üretiminin %10’unu, soğan üretiminin %10’unu, karpuz üretiminin % 20’sini 
turunçgil üretiminin de % 30’unu tek başına karşılamaktadır. Örtü altında yapılan 
tarım alanları içindeki payı % 25 dolayındadır.

Ancak özellikle AKP iktidarının istikrarsız tarım politikaları yüzünden Adana çiftçisinin 
yüzü gülmez olmuştur. Portakal birçok yıl dalında, karpuzlar tarlada kalmış, ithal 
pamuk Çukurova pamuğunun değerini düşürmüştür. Mısır üretimi artmış, ancak 
mısır’dan elde edilen gelir azalmıştır. Buğday fiyatı yıllardır aynı düzeylerde kaldığı için 
Adanalı çiftçi toprağını ekemez hale gelmiştir.   

1960’larda yapılan sulama kanalları yenilenemediği için su kayıpları fazlalaşmış, nitelikli 
tarım toprakları konut ve sanayi tesisleri arasında işlevsiz bırakılmıştır. Çukurova, 
öteden beri kısa vadeli çıkarlar uğruna tarım topraklarının en hızlı en acımasız talan 
edildiği bir yöre olarak anılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Adana tarımının potansiyelini çok iyi bildiği için bu 
potansiyeli harekete geçirebilmek amacıyla “CHP Adana Tarımına Sahip Çıkıyor” 
isimli çalışmayı başlatmıştır. CHP iktidarında Çukurova’da üretilen tüm ürünler hak 
ettiği değere kavuşacaktır. Üreticilerimiz köylerinde ve tarlalarında sadece üretmeyi 
düşünecekler ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaklardır. Kısacası CHP iktidarında 
çiftçi kazanacak, Türkiye kazanacaktır.  

CHP’nin tarıma bakışı çok açık ve nettir. “Üreten bir Türkiye, hakça bölüşen bir ülke”. 
Çiftçisini yeniden “Efendi” yapmayı düşünen bir kadromuz var. Alın terinin karşılığının 
mutlaka ödendiği bir Türkiye hedefliyoruz. Çiftçi hak ettiği yere CHP sayesinde 
gelecek. Bize güvenin…

Kemal KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı
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ADANA’DA TARIM ve SORUNLARI 
CHP Adana İl Bşk.Ayhan BARUT

Adana, toprak, su ve 
iklim gibi tarımsal doğal 
kaynaklar bakımından 
göreceli olarak şanslı 
sayılabilecek bir ildir. 
Ülkemizin en geniş ve en 
verimli ovalarına sahip 
olduğu gibi su kaynakları 
bakımından da zengin 
sayılmaktadır. Ülke 

geneline kıyasla büyük ölçekli işletmelerde yüksek yüzey verimliliğiyle, 
büyük ölçüde tarla tarımının yapıldığı tarımsal yapısıyla, tarımsal önemini 
halen korumaktadır.

Adana, geçmişte olduğu gibi günümüzde de büyük bir tarımsal öneme 
sahiptir. Bu önemini gelecekte de korumaya adaydır. Ancak sahip 
olduğu tarımsal kaynak zenginliğini, mekânsal üstünlüğünü yeterince 
değerlendirdiği söylenemez. Parsel ve işletme genişliğinin göreceli olarak 
büyük olması nedeniyle mekanize tarıma uygunluğu, arazi sahiplerinin 
aile işgücü varlığının yetersiz olması, geçici tarım işgücünün geçmişteki 
kadar bölgeye ilgi duymaması sorunların başlıcalarıdır. Bunun yanında, 
çiftçilerin çoğunluğunun işlerinin başında köyde değil de kent merkezinde 
yaşamaları gibi nedenlerle yoğun aile işgücüne gereksinim duyan aynı 
zamanda da katma değeri yüksek olan örtü altı tarım, organik tarım, sebze, 
meyve ve süs bitkileri-çiçek yetiştiriciliği gibi faaliyetler yerine tek tip 
mekanize olmuş tarla bitkilerine yönelmeleri ilin tarımsal potansiyelinin 
yeterince değerlendirilememesine yol açmaktadır. 

İlin önemli tarımsal sorunlarından biri de tarımın temel üretim kaynağı 
olan tarım topraklarının sanayi ve konut yapıları tarafından amaç dışı 
kullanımıdır. Adana, Bursa ovası, Trakya gibi tarım arazilerinin amaç dışı 
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kullanımı konusunda gösterilebilecek en kötü örneklerden biridir. Büyük 
Şehir Yasası ile tarım arazileri ve meraların rant uğruna amaç dışı kullanımı 
daha kolay hale gelmekte tehdit büyümektedir.

Adana’da tarımsal sanayinin, tarım ürünleri ihracatının desteklenmemesi, 
desteklerden yeterince yararlanılmaması da tarımı geliştirecek bir 
dış dinamik olması bakımından dolaylı olarak tarımsal gelişmeyi 
engellemektedir. Önemli bir tarım ürünleri ihracatı potansiyeli taşıyan 
komşu ve yakın Ortadoğu ülkeleri ile olan ilişkilerin bozulması da ilin 
tarımsal üretimini olumsuz etkilemekte, yakınlığın sağladığı avantajların 
değerlendirilememesine neden olmaktadır.

Hayvancılık, özellikle Adana’nın sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından 
ova kesimine göre önemli ölçüde geride olan Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, 
Pozantı, Karaisalı gibi dağlık yörelerdeki ilçeleri için gelir artırıcı bir olanak 
olarak değerlendirilebilir önemli bir şanstır.

Adana’ya özel olarak aşağıdaki öneriler sunulabilir,
• Öncelikle bir insanlık mirası olan ve büyük bir tehdit altında olan 

Çukurova tarım toprakları, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 
Kanunu kapsamında yer alan “Büyük Ova” ilan edilerek ivedilikle 
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koruma altına alınmalıdır.

• Büyük bir bölümü sulansa da halen Çukurova’da sulanabilecek önemli 
büyüklükte sulanabilecek alan bulunmaktadır. Bu alanlar kamu 
yatırımlarıyla sulamaya açılmalı, drenaj, tesviye gibi tarla içi geliştirme 
yatırımları tamamlanmalıdır. 

• Günümüzde ekonomik koşulların zorunlu kıldığı bir sonuç olarak 
Çukurova’da üretim deseninde tarla ürünlerinin egemenliğidir. Arazi 
verimliliğini ve işgücünü daha iyi değerlendirecek, sebze-meyve, çiçek 
ve süs bitkileri gibi Katma değeri daha yüksek ürünler teşvik edilmelidir. 

• Adana’nın ülke üretimi içinde önemli pay sahibi olduğu narenciye, 
karpuz, patates ve soğan gibi ürünlerde pazarlamadaki bir tıkanıklık 
veya üretim fazlası fiyatların yerlerde sürünmesine yol açarak üretici 
için tam bir yıkım ve çöküş getirmektedir. 

• Bölgenin tarımsal katma değerini artırmak ve artırılan katma değerin 
bölgede kalmasını sağlamak için tarıma dayalı sanayi teşvik edilmelidir. 

• Yerel yönetimler, ihtiyaç duyacakları, peyzaj ve süs bitkilerini, sosyal 
amaçlı çalışmalarında ihtiyaç duyacakları süt ve süt ürünleri, narenciye 
ve benzeri tarımsal ürün ihtiyaçlarını, öncelikle yerel üreticilerden 
sağlamayı ilke edinmelidir. 
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN 
KONUŞMASI

Değerli arkadaşlarım, Aşık Veysel, “Benim sadık yârim kara topraktır” der, 
kara toprakla uğraşan, alın teri döken sevgili çiftçi kardeşlerim, hepinize 
en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. 

TARIM BÜTÜN DÜNYADA EN STRATEJİK SEKTÖRDÜR

Şimdi siyasetin şöyle bir uygulaması var bugüne kadar. Siyasetçi gelir, 
konuşur, “Allah’a ısmarladık” der, gider. Sizler de dinlersiniz. Seçim yok, 
herhangi bir şey de yok. Ama biz sanki yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz. 
Çay üreticisinin sorunu için Rize’ye gittik, bütün çay bileşenlerini topladık. 
“Gelin arkadaş sizin derdiniz nedir?” Ordu’ya gittik fındık üreten ve fındık 
ihraç eden, fındıkla hayatını, geçimini sağlayan bütün bileşenleri davet 
ettik tüccarı dahil, “Buyurun gelin kardeşim sizin derdiniz nedir?” Tarım 
başkenti burası öyle diyoruz, Çukurova dünyanın en önemli 3 ovasından 
birisi, Türkiye’de. Burada da tarım dertli, üretici alın terinin karşılığını 
alamıyor. Dedik “Tamam geliyoruz ve sizi dinleyeceğiz.” Yaklaşık 20’ye 
yakın arkadaşımı büyük bir dikkatle dinledim.



8

Değerli arkadaşlarım, birileri birilerini ayağına çağırır orada nutuk atar 
ve gönderir. Ama birileri de üreticinin ayağına gider üreticinin derdini 
dinler. Bizim kültürümüz budur. Yani alın terine önem vereceğiz. Siyasi 
görüşünüz ne olursa olsun. Ben isterim ki, bu ülkede herkesin karnı 
doysun. Görüşünüz ne olursa olsun, kimliğiniz ne olursa olsun, inancınız 
ne olursa olsun, ben isterim ki bu ülkede hepimiz yolda karşılaştığımızda 
birbirimize selam verelim, “Nasılsın, keyfin nasıl, bir derdin var mı, derdine 
çözüm üretebilir miyim?” diyelim. Bunu söyleyebilelim. Yani, bu ülkede 
hepimiz huzur ve barış içinde yaşamak isteriz. Bunun için de herkesin 
kazanması lazım, hiç kimsenin kaybetmemesi lazım. Özellikle de çiftçinin. 
Neden özellikle çiftçi ve neden Mustafa Kemal Atatürk “Köylü milletin 
efendisidir” diyor. Nedeni şu değerli arkadaşlarım, tarım bütün dünyada 
en stratejik sektördür. Toprağı olmayanın vatanı olmaz. Toprağı olmayanın 
karnı doymaz. Toprağı olmayan babasını, dedesini, atasını defnedemez. 
Dolayısıyla toprak bu kadar önemlidir. Onun için Aşık Veysel ”Benim sadık 
yârim kara topraktır” diyor. Kazıyoruz, biçiyoruz, ekiyoruz, dövüyoruz ama 
bizi besliyor toprak.

SİZİN HAKKINIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

Şimdi çiftçi uzun yıllardır hep aynı dertleri dile getirir. “Geçinemiyorum, 
mahvoldum, perişan oldum…” Bir çiftçilikle uğraşan makine mühendisi 
arkadaşım bunun kısa bir özetini de yaptı. Evet, doğrudur çiftçinin dünya 
kadar derdi var, geçinemiyor. Son 12 yılda iki Trakya büyüklüğünde alan 
çiftçi tarafından ekilmiyor. Niye ekilmiyor? Diyor ki, “Geçinemiyorum, 
ekiyorum zarar ediyorum niye ekeyim?” Eken de mutsuz. Dolayısıyla eğer 
eken mutsuzsa, eken adam zarar ediyorsa, gübrenin fiyatını karşılamıyorsa, 
sıkıntıları varsa o zaman başka bir derdimiz var demektir. Şimdi ben size 
şu soruyu sormak isterim. Çiftçi derdini anlattı, bir arkadaşımız da dedi ki, 
“Ya Genel Başkan sanki Başbakanmış gibi derdimizi çözün diyorsunuz...” 
Anlatacaksınız, ben sizin sorununuzu parlamentoda dile getirmek 
zorundayım. Yoksa benim siyasette ne işim var? Ben sizin hakkınızı 
savunmazsam burada ne işim var? Ben sizin hakkınızı savunmazsam 
arkadaşlarımın burada ne işi var? Sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağız, 
bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.



9

SİZİN SORUNUNUZU ÇÖZMEYEN SİYASET KURUMUNU DEĞİŞTİRİN

Bakın, değim gibi seçim yok ama biz geziyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, 
üretici çok dertli. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Sizin sorununuzu kim 
çözecek? Dışarıdaki lokantanın sahibi Mehmet Efendi mi çözecek, simitçi 
Ökkeş mi çözecek, ayakkabı tamircisi mi çözecek, Sanayi Odası Başkanı mı 
çözecek, Ticaret Odası Başkanı mı çözecek, Ziraat Odası Başkanı mı çözecek? 
Hayır. Bunlar sorunlarını anlatırlar. Sorunun çözümü siyasette yatıyor. Eğer 
siyaset sorunu çözemiyorsa, o zaman o siyasi otoriteyi değiştireceksiniz. 
Bunu yaptığınız takdirde amaca ulaşırsınız.Sorunu kim çözecek? Sorunu 
siyaset kurumu çözecek arkadaşlar. Kanunlardan kaynaklanmıyor mu, 
uygulamalardan kaynaklanmıyor mu sizin sorununuz? Ne diyorsunuz? 
Diyorsunuz ki, “Destekleme fiyatları önceden açıklansın. Hangi ürüne ne 
kadar prim verileceği Ocak ayında, Mart ayında, en geç Şubat ayında veya 
Nisan ayında açıklansın” Neden? “Çiftçi ne ektiğini bilsin” diyorsunuz. Kim 
karar veriyor buna? Bunun kararını siyaset kurumu veriyor. Eğer siyaset 
kurumu sorunu çözmez, kendisi sorun üretirse demokrasilerde sizin 



10

göreviniz o siyaset kurumunu değiştirmektir. Sen söz verdin mi? Verdin. 
İktidara getirdim mi seni? İktidara getirdim. Gereğini yaptın mı? Yapmadım. 
O zaman siz gereğini yapacaksınız ve değiştireceksiniz. Değiştirmiyorsanız 
hiç şikâyet etmeyeceksiniz.

KOSKOCA TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIMDAN PARA KAZANMIYOR

Size bir örnek vereyim. Hollanda, Konya’dan küçük bir devlet, Hollanda’nın 
rakamlarını veriyorum size değerli arkadaşlarım. 67 milyar Euro tarım 
ürünü ithal ediyor. 102 milyar Avro ihracatı var, 35 milyar Avro net 
tarımdan para kazanıyor, 35 milyar Avro. Konya’dan küçük bir devlet 
bir yılda en az 35 milyar Avro tarımdan para kazanıyor. Koskoca Türkiye 
Cumhuriyeti ne yapıyor? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti tarımdan para 
kazanmıyor arkadaşlar. Şimdi siz bu soruyu kendi vicdanınıza sorup, 
bunun cevabını sorgulamazsanız görevinizi yapmamış olursunuz. Siz 
çiftçisiniz. Hollanda’dan ne eksiğimiz var? Adam eksiğimiz var mı? Yok. 
Hepimiz çalışıyoruz. Güneş eksiğimiz var mı? Yok. Daha fazla güneşimiz 
var. Suyumuz? O da var. İnsan? O da var. Gübre var, elektrik var, her şey var. 
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Nasıl oluyor da o ülke dünyanın parasını kazanıyor? Nasıl olur da ondan 
çok daha büyük bir ülkenin tarımda doğru dürüst bir ihracatı bile olmaz? 
Eğer bu soruyu sağlıklı sorgularsak, bütün çiftçi kardeşlerim vicdanında 
sorgularsa bu sorunun cevabını hep beraber buluruz arkadaşlar. Soruyu 
sorarsak, cevabını ararsak bunun cevabını buluruz. Yeter ki, biz bu soruyu 
kendimize soralım. Bu soruyu sormadığımız içindir ki, hep kaybediyoruz.

İktidarın hedefi şu; gayet açık söyleyeyim: “Binersin çiftçinin sırtına, 
binersin emeklinin sırtına, binersin işsizin sırtına, istediğin kadar sopayla 
vurursun, istediğin yere götürürsün nasıl olsa sandık gelince bana oyunu 
verir” diyor. Evet, üzülerek söylüyorum ama böyle bakıyorlar. Çiftçiyi 
çiftçi yerine koymuyor, emekliyi emekli yerine koymuyor, işsize “Sana iş 
bulacağım” demiyor. “Nasıl olsa bunların hepsi gelir sonunda oylarını bana 
verirler” diyor. “Ben de bunların alın terini sömürürüm” diyor. 

ÜRETİCİ ÜRÜNÜNÜ SATAMIYOR

Değerli arkadaşlar, bizim dünya çapında tütünümüz vardı ne oldu bu 
tütüne? Sigaralarımız vardı, ne oldu bu sigaralara? Yabancı tekellerin eline 
geçti. Şeker pancarı da geçecek göreceksiniz. O da böyle olacak. Pancar 
üreticilerine gidin bir sorun bakayım onların dertleri nedir? Hepimiz 
silkinmek ve kendimize gelmek zorundayız. Silkineceğiz. Hepimiz sormak 
zorundayız “Nereye gidiyor bu ülke?” diye. Rusya’yla ilişkiler bozuldu, 
Suriye’yle ilişkiler bozuldu. Dış politika bir ülkenin çembere alınması 
anlamına gelebilir arkadaşlar. İzlediğiniz dış politika yanlışsa Türkiye 
çemberin içinde demektir. Dostu kalmayan bir ülke olur mu arkadaşlar? 
Hangi ülke bizim dostumuz? 

Bakın değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım, dış politikadan en büyük 
zararı çekenler ilk etapta çiftçiler. “Dış politika bizim neyimize gerek, bizi 
etkilemez” diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama geldi önünüzde durdu. Üretici 
ürününü satamıyor. Bitti. Dış politika bu kadar önemlidir. Sonra turizmcileri 
vurdu. Gidin Antalya’ya, gidin İzmir’e, Kuşadası’na, Aydın’a gidin, oteller 
boş. 500 bin genç çocuk işsiz kalacak. Çünkü turist yok. Bunun faturasını 
kim ödüyor? Siyasetçi mi ödüyor? Hayır. Bunun faturasını siz ödüyorsunuz 
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arkadaşlar. Eğer bu fatura biraz daha böyle devam ederse, iki dönem daha 
devam ederse siz bu toprakları da ekemeyeceksiniz. Ektiğinizde kime 
satacaksınız?

Arkadaşlarım Ofis’ten bahsettiler. Karadeniz’de Fiskobirlik’ten 
bahsediyorlar, Çaykur’dan bahsediyorlar, Çikobirlik’ten bahsediyorlar, 
Antbirlik’ten bahsediyorlar, Tariş’ten bahsediyorlar. Bunları kim kurdu? 
Tamamını CHP kurdu. Niye kurdu? “Çiftçinin dostudur” diye kurdu. 
1930’larda kurulmuş bunların çoğu arkadaşlar. Çiftçiyi desteklemek için 
dünyanın bütün ülkelerinde, hangi ülkeyi alırsanız alın çiftçi desteklenir. 
Ama adam gibi desteklenir. Ve biz çiftçiye destek değil çiftçiye köstek 
olan bir politika uyguluyoruz. Değerli arkadaşlarım, mazottan söz 
ettiniz ‘pahalıdır’ diye. Doğru, dünyanın en pahalı mazotunu Türk çiftçisi 
kullanıyor, siz kullanıyorsunuz. Size söyledik “Mazotta ÖTV’yi, KDV’yi 
kaldıracağız...” Niye oy vermediniz? Oy vereceksiniz. Şu soru aklınıza 
geliyor ya “Oy vereceğiz de acaba yapabilirler mi?” 14 yıldır yapmadılar, 14 
yıldır beceremediler, memleketi bu hale getirdiler. Ben sizden 4 yıl yetki 
istiyorum. Devlet nasıl yönetilir bunu bilirim arkadaşlar. 27,5 yıl devlette 
çalıştım. En önemli kurumlarında,  Maliye Bakanlığı’nda. Kanun nasıl 
yapılır, devlet nasıl yönetilir bunların hepsini biliyoruz. Yetiştik böylece. Bir 
sürü Başbakanla çalıştım. Bir şeyin sözünü veriyorsak size şundan emin 
olmanızı isterim, son kuruşuna kadar hesap ederiz, otururuz uzun uzun 
tartışırız ondan sonra milletin önüne çıkarız deriz ki, “Evet bunun fiyatı 
bu olacaktır.” Biz diğer partiler gibi değiliz arkadaşlar. Böyle otur kafadan 
at, yok bizde öyle bir şey. Oturur araştırırız, soruştururuz, her kuruşun 
hesabını yaparız ondan sonra millete çıkar hesabını veririz.

ÜRETENE DEĞİL, EĞLENENE TEŞVİK VERİLİYOR

Çiftçiden mazot. Efendim diyorlar ki “Biz çiftçiye mazot desteği de 
veriyoruz.” Doğru. Ne kadar veriyorlar? 600 milyon lira mazot desteği 
veriyorlar. Eski parayla 600 trilyon. Peki çiftçinin kullandığı mazottan kaç 
lira vergi alıyorlar biliyor musunuz? 8 milyar 400 milyon lira. Yani eski 
parayla 8 katrilyon 400 trilyon lira vergi alıyorlar 600 trilyonu size ödüyorlar 
geri. Diyorlar ki, bunun adına da “Mazot desteği veriyoruz.” Neresi bunun 
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mazot desteği oluyor arkadaşlar? 4 – 5 kat daha fazla vergi ödüyorsunuz 
siz mazota. Yata gelince KDV’siz, ÖTV’siz mazot, pırlantaya gelince KDV’siz, 
ÖTV’siz pırlanta, çiftçinin traktörüne gelince hem KDV var, hem ÖTV var. 
Neden? Efendim biz dışarıdan ithal ediyoruz. Peki kardeşim yat için de 
dışarıdan ithal etmiyor musun sen? Onu da dışarıdan ithal ediyorsun. 
Yata binip adam tarlaya mı gidiyor? Hayır. Traktöre biniyor, tarlaya gidiyor 
üretecek. Sabahın köründe gidiyor üstelik. Üretene değil, eğlenene teşvik 
veriyorsun. Bırak adam üretsin, düğününü sonbaharda güzelce yapsın. Ne 
eksiği var çiftçinin? Sizden bütün bunları sorgulamanızı istiyorum, bütün 
çiftçi kardeşlerimden sorgulamanızı istiyorum. Oturup sorgulayacaksınız. 
Bütün yükü benim sırtıma yüklemeye de hakkınız yok. Bütün yükü 
Kılıçdaroğlu’na yıkalım, o söylesin bunu.

ÇİFTÇİNİN HAKKINI BİZİM DIŞIMIZDA SAVUNAN YOK

Bakın bir Tarım Kanunu var. Tarım Kanununun 21. maddesi, bütün çiftçi 
kardeşlerim açsınlar okusunlar. Diyor ki, “Devlet her yıl milli gelirin en 
az %1’i oranında çiftçiye destek verir.” En az %1’i oranında. Yani çiftçiye 
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vermesi gereken destek 1 yılda 24 milyar lira. Eski parayla 24 katrilyon 
lira çiftçiye destek vermesi lazım, kanun emrediyor. Peki, bunlar kaç lira 
veriyorlar? 11 milyar lira. %50’den bile az. Peki, bir Ziraat Odası Başkanı 
dava açtı mı? “Benim hakkımı niye vermiyorsunuz, çiftçinin hakkını niye 
vermiyorsunuz?” diye dava açtı mı? Hayır. Ziraat Odaları Birliğinin Genel 
Kurulunda da söyledim ya niye dava açmıyorsunuz? Siz çiftçinin hakkını 
savunmayacaksanız Allah aşkına o koltuklarda niye oturuyorsunuz? 
Çiftçinin hakkını emin olun bizim dışımızda savunan yok. Sizin hakkınızı 
sonuna kadar savunacağız. Çünkü siz üretiyorsunuz, alın teri döküyorsunuz. 
Sizin harcadığınız çaba bütün milletin takdirini almak zorundadır. Eğer 
besleniyorsak bu ülkede, sizin sayenizde besleniyoruz. Eğer evimizde 
akşam sofrayı kuruyorsak, sizin sayenizde kuruyoruz. Sizin bu kadar önemli 
bir göreviniz var ve siyaset kurumunun size her zamankinden daha fazla 
önem vermesi gerekiyor.

TARIM BAKANI, FRANSIZ TARIMINA KATKILARINDAN DOLAYI 
MADALYA ALDI

Değerli arkadaşlarım, geleyim başka bir konuya. Devlet nedir, hükümet 
nedir hiç bu soruyu kendinize sordunuz mu? Devlet nedir, hükümet nedir? 
Devlet dediğimiz liyakat esasına göre yönetilir. Yani işi ehline vereceksin, 
yani işi en iyi bilen insana teslim edeceksin. Devlet budur. Örnek vereyim 
size. Devlette şef olmanız için, en düşük mertebedir, şef olmanız için 4 
yıllık üniversite mezunu olmanız lazım. Ve hemen şef olamıyorsunuz, belli 
süre çalışmanız, sonra sınava girmeniz lazım. Kazanırsanız şef olursunuz. 
Peki bakan olmak için, milletvekili olmak için? Sadece ilkokul diplomanızın 
olması yeterlidir. İlkokul diploması varsa Başbakan da olabilirsiniz hiçbir 
engel yok. Bu örneği şunun için veriyorum. Devlet liyakatle yönetilir ama 
hükümetler devletin liyakat esasını bozmazlar, bozmamalılar. Eğer bir 
ülkede tarım politikası yoksa, tarım planlanmamışsa, ‘önümüzdeki 20 yıl 
içinde, 30 yıl içinde biz ne yapacağız bu ülkeye’ diye düşünmemiş, plan 
yapmamışsanız siz devleti yönetemezsiniz. Az önce yukarıda konuştuk, 
tarım bileşenleri söylediler, “Kapalı sulama istiyoruz, var olan sulamalardan 
%75 su kaybı var su tarlaya gelinceye kadar.” diyorlar. Su arkadaşlar bir 
nimettir niye boşuna aksın, niye çiftçi bundan faydalanmasın? Neden 
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doğru dürüst çiftçi alın terinin karşılığını tarlasını sulayarak almasın? Eğer 
siz planlama yapmamışsanız çiftçi kazanamaz. Planlama yapmamışsanız 
yani çiftçi bir sene sonranın hesabını yapmıyorsa, ‘ne olacak, bir sene sonra 
ne ekeceğim’ diye düşünüyorsa o ülkede devlet de yoktur, planlama da 
yoktur arkadaşlar. Açık söylüyorum devlet de yoktur, planlama da yoktur. 

Ben merak ediyorum mesela Tarım Bakanlığı kapansa emin olun 
hiçbirinizin haberi bile olmaz. Çünkü ne iş yapıyor ki Tarım Bakanlığı? 
Tarım Bakanı nereden madalya aldı? Fransa’dan. Şövalye madalyası aldı. 
Fransız tarımına yaptığı katkılardan ötürü Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarım 
Bakanı Fransa’dan madalya aldı. Fransız tarımına yaptığı katkıdan ötürü, 
bizim tarıma yaptığından değil. Bizimkinin zaten ne yaptığını hepiniz 
biliyorsunuz. Başka bir şey söylemeye gerek yok.

TÜRKİYE’NİN NİTELİKLİ BİR YÖNETİME İHTİYACI VAR

Değerli arkadaşlarım işin özeti; Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye’nin iyi 
yönetime ihtiyacı var. Nitelikli bir yönetime ihtiyacı var. Dış politikayı bir 
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düşünün, Rusya’yı, Suriye’yi, Irak’ı, İran’ı, Mısır’ı, Filistin’i bir düşünün. Bu 
ülkelerle ilişkiyi kim düzeltir? Allah aşkına kendinize bir sorun bu ülkelerle 
ilişkiyi kim düzeltir? Açık ve net cevap veriyorum. Büyük bir özgüvenle 
cevap veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dışında hiçbir parti bu ülkelerle 
ilişkileri düzeltemez. “İhracat yapacağız” diyorsunuz. Nereye? Rusya’ya. 
Nereye? Mısır’a. Nereye? Irak’a, İran’a, Filistin’e, Libya’ya. Biz düzeltiriz 
arkadaşlar. Bütün ülkelerle ilişkileri düzeltiriz. Niye düzeltiriz? Çünkü bizim 
geleneğimizde “Yurtta sulh, cihanda sulh” var arkadaşlar. Bizim geleneğimiz 
budur, adetimiz budur. Kavga istemeyiz, her komşuyla barışık yaşamak 
isteriz. Hatay burnunuzun dibinde, 3 – 4 sene önce Hatay’a gittiğimde 
otellerde yer yoktu, lokantalarda yer yoktu. Hafta sonu doluydu, Suriyeliler 
gelirdi otellerde kalırdı, lokantalar dolu, hediyeler alır giderlerdi Suriye’ye. 
Bir sabah kalktık Suriye olmuş bir numaralı düşmanımız. Niçin? “Efendim 
Suriye’de demokrasi yokmuş.” Senin ülkende demokrasi var mı? Sen önce 
bir kendi ülkene getir de, dön ondan sonra oraya bak.

Irak’a gittim. Irak Başbakanı şunu söyledi bize, “Önümüzdeki 10 yıl 
içinde 100 milyar dolarlık yatırım yapacağız ve bu yatırımı Türkiye’den 
gelecek yatırımcılar yapacak” dedi. “Biz size bütün yolları açıyoruz, 
otobanları açıyoruz gelin diye siz otobanlardan değil, pencereden 
girmeye çalışıyorsunuz. Bizim iç işlerimize karışıyorsunuz.” Doğru biz 
diğer ülkelerin içişlerine niye karışıyoruz? Bir ülke bizim içişimize karıştığı 
zaman hoşumuza gidiyor mu? Irak’ı da bıraktık, Suriye’yi de bıraktık, ta 
gittik Mısır’la kavga ettik. Ne işimiz var Mısır’la kavga ediyoruz? Bakın, Ro-
Ro seferlerini iptal ettiler şimdi mallarımızı gönderemiyoruz. Daha pahalı 
gönderiyoruz arkadaşlar. Yazık günah değil mi? Faturayı siz ödüyorsunuz 
arkadaşlar. O nedenle hep beraber oturup bunların hesabını yeniden 
yapmak zorundayız. 

Elektrik fiyatlarından söz ettiniz, gübreden söz ettiniz, ilaçtan söz ettiniz, 
akaryakıttan söz ettiniz. Hepsinde haklısınız. Efendim gübrede KDV’yi 
%1’e indirdik. E ne oldu zam geldi gene üretici açısından fark etmedi ki 
zaten. Hatta daha pahalı oldu üretici açısından. Aradakiler kazandılar 
üretici kazanamadı. Yapacağımız tek şey var. Oturup düşüneceğiz ve 
kararımızı ondan sonra vereceğiz. Sağlıklı işleyen demokraside kural şöyle 
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çalışır; siyasi partiler çıkarlar vaatlerini yaparlar, vaadini yerine getirmezse 
vatandaş der ki, “Ya seni denedik, oy istedin verdik, kusura bakma sen 
gereğini yapmadın ben sana oy vermiyorum.” Bunu dememiz lazım. Böyle 
olursa demokrasi güçlenmiş olur, böyle olursa siyasi partiler öyle kolay 
kolay vaatte bulunamazlar. Yapmayacakları vaatlerde de bulunmazlar. 
Der ki, “Yapacağım vaatte bulunayım çünkü bir dahaki seçimde söz 
verdim yerine getirmezsem vatandaş beni değiştirecek.” Demokrasinin 
bu kuralını çalıştırmamız lazım. Bu kuralı çalıştırmıyoruz. Eğer bu kuralı 
çalıştırırsak başarılı oluruz.

İNANÇ SİYASETE KONU OLMAZ

Bir şey daha söyleyeyim. Bizi zaman zaman eleştiriyorlar. Eleştirirler. Her 
vatandaş Cumhuriyet Halk Partisini eleştirebilir. Eleştirme hakkı da vardır, 
özgürlüğü de vardır. Ama haksız eleştiriye tahammül edemiyoruz, doğru 
değil. Haksız eleştiri doğru değil. Biz hiçbir zaman inancı siyasete alet 
etmedik. Bir adam gelip size, bir politikacı gelip size inancı siyasete alet 
ediyorsa bilin ki, en büyük sahtekar o adamdır. Bakın bunu çok rahat 
söylüyorum. İnanç insanın manevi dünyasının bir zenginliğidir arkadaşlar. 
İnanç siyasete konu olmaz. Çünkü inanç tartışılmaz arkadaşlar. Siyasette 
her şeyi tartışırız. Mazotun fiyatı şöyle olsun, böyle olsun, gübrenin 
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fiyatı böyle olsun, şöyle olsun, çiftçiye şu kadar destek veririm vermem, 
sanayiciye şu kadar destek veririm vermem. Bunlar siyasetin konusudur. 
Ama inanç siyasetin konusu değildir. Allah’la kulun arasına kimse girmez. 
Müslümanlıkta böyle bir şey de yoktur. Kim az Müslüman, kim fazla 
Müslüman, kimin elinde böyle bir terazi var, kime böyle bir yetki verildi? 
Birisi geliyor caminin avlusunda miting yapıyor. Caminin avlusunda 
miting yapıyorsa sırtınızı dönüp gideceksiniz ve bir daha o adamı camiye 
sokmayacaksınız. Bu kadar açık, bu kadar net.

Bize caminin avlusunda siyasi soru sorulur biz orada cevap bile vermeyiz. 
“Burası kutsal bir mekandır, burada siyaset yapılmaz” deriz, saygı duyarız 
inanca. Herkesin inancına saygı duyarız. Benim bir başka vatandaşımın 
inancını sorgulama hakkı yok ki. Böyle bir yetkim yok ki benim. Sizin 
kimliğinizi benim sorgulama hakkım var mı? İnancınızı sorgulama hakkım 
var mı? Yaşam tarzınızı sorgulama hakkım var mı? Bizde böyle bir hak yok. 
Benim sorumluluğum şu; sizin bir derdiniz varsa ben o derdi dinlemek ve 
ona çözüm üretmek zorundayım ve size bu çözümü anlatmak zorundayım. 
Ve ondan sonra da sizden oy istemek zorundayım.

SİZİN SİYASETE DERS VERME ZAMANINIZ GELDİ

“Ofis çiftçinin kara gün dostudur.” yazardı eskiden, şimdi yazmıyor. “Ofis 
çiftçinin dostudur” diyor, “Kara gün”ü kaldırdılar. Çünkü çiftçinin hiç kara 
günü yok artık. Belki ileride “Ofis çiftçinin düşmanıdır” diye yazabilirler 
de endişe etmeyin. O noktaya da ağır ağır gelebilir. Sizin ürününüzü ofis 
almayacaksa kim alacak Allah aşkına? Sizin alın terinizi birilerine peşkeş 
kim çekiyor? Bunun hesabını yapmak zorundasınız. Fiskobirliği bitirdiler, 
Çaykur’u bitirdiler, Toprak Mahsulleri Ofisini bitirdiler, Çukobirliği bitirdiler, 
Antbirliği bitirdiler. O zaman arkadaşlar oturup düşüneceksiniz “Ya bunlar 
bunu yapıyorlar, kusura bakmayın ben de size ders vereceğim” demeniz 
lazım. Siyasete sizin ders verme zamanınız geldi. O dersi verdiğiniz andan 
itibaren süreci aşmış olacaksınız.

Size en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun 
diyorum.
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CHP ADANA TARIMINA SAHİP ÇIKIYOR TOPLANTISINA 
KATILAN TARIM BİLEŞENLERİ

Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı 

Zeki KIVANÇ Adana Sanayi Odası Başkanı 

Atilla MENEVŞE Adana Ticaret Odası Başkanı

Osman BAĞIŞ Adana Ticaret Borsası

Prof.Dr.Bülent ÖZEKİCİ Adana Çiftçiler Birliği 2.Başkanı

Semih KARADEMİR Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı

Nihat KÖSE Veteriner Hekimler Odası Başkanı

Nur ÖZKAN Adana Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı

Mustafa AYDAR Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı

Yavuz TEZCAN Ceyhan Ziraat Odası

Hüseyin DOĞRU Bitki Koruma Ürünleri Bayii Komisyon Bşk.

Ahmet AYHAN Pozantı Ticaret Odası

Cahit İNCEFİKİR Seyhan Ziraat Odası 2.Başkanı

Paşa DİLİÇIKIK Kozan Ziraat Odası Başkanı

Mehmet YAĞAN Kozan Ticaret Borsası Başkanı

Seyhan İNCE Kiraz Üreticileri Birliği

Mustafa YEŞİLYAPRAK Karataş Ziraat Odası Başkanı

Tarık YILMAZ Yumurtalık Ziraat Odası 2.Başkanı

Emin DOĞAN Yüreğir Ziraat Odası 2.Başkanı

Faruk Yaşar UMAR Çukurova Sulama Birlikleri Derneği Bşk.

İhsan Oğuz BEYASLAN Güney Yüreğir Sulama Birliği Bşk.
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Mustafa MERCAN Süt Üreticiler Birliği Başkanı

Şahin GÜNEŞER Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı

Mithat ALTUNAY Adana Bölgesi Su Ürünleri Koop.Birliği Bşk.

Kuddusi ÇALATLI Kozan Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı

İbrahim SAVAŞ Karpuz Üreticiler Birliği Başkanı

Yılmaz BALLIOĞLU Cumhuriyet Sulama Birliği Başkanı

Ayşe Zerrin Polatoğlu Tarımcılar Vakfı

Kadir ÖZLEM Ziraatçiler Derneği Başkanı

Yılmaz DEMİR Tarım Orkamsen Şube Başkanı

Hüseyin GÖRÜR Nurdağı Sulama Birliği Başkanı

Hüseyin TEKDEMİR Gökova Sulama Birliği Başkanı

Ramazan Ali SARIOĞLU Feke Ziraat Odası 2.Başkanı

Osman GÖKÇE Yeni Gök Sulama Birliği Başkanı

Mustafa AKTÜRK Tufanbeyli Ziraat Odası 2.Başkanı

Şahin YETER CHP Meslek Odalarından Sorumlu İl Başkan Yrd.
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ADANA TARIM BİLEŞENLERİNİN ÇUKUROVA TARIMI 
ÜZERİNDE UZLAŞMAYA VARDIĞI KONULAR
• Çukurova’da yetiştirilen tüm ürünler artık gelir getirmiyor. Üretici 

tarlasını, toprağını satarak büyük şehirlere göç ediyor. Çukurova 
eskiden göç alırken artık göç veriyor.

• Çukurova tarımında sulama çok önemli. 1960’larda kamu yatırımları ile 
başlayan açık sulama sistemleri buharlaşmanın çok olmasından ötürü 
artık yerini kapalı sistem sulamaya bırakmalı. 

• Devletçe verilen destekleme ödemelerinde damlama sulama sistemini 
yaygınlaştıracak uygulamalar ciddi olarak teşvik kapsamına alınmalı. 
Hatta damlama sulamada hibeler düşünülmeli.

• Adana yıllardır Türkiye’de, pamuk üretimi ile anıldı. Türkiye’nin pamuk 
ambarı olarak bilindi. Pamuk üretiminden ötürü birçok çırçır fabrikası, 
tekstil fabrikası kuruldu, ancak şimdi Türkiye sektörün ihtiyacı olan 
pamuğu ithal ediyor. Pamukta Adana yeniden bir üretim üssü olmalı.

• Soya, Türkiye’de yem sanayinin önemli bir hammaddesi ve Adana tek 
başına Türkiye soya üretiminde % 60’ların üzerinde bir paya sahip iken, 
Türkiye soya’da net ithalatçıdır. Çukurova’da ithal ettiğimiz ülkelerle aynı 
verimlilik değerlerine sahip bir şekilde yetişen soya’da Devletçe daha 
nitelikli politikalar uygulanmalıdır. Her yıl milyar $’lara yaklaşan ithalat 
gideri Çukurova çiftçisine oluşturulacak destekleme mekanizması ile 
aktarılabilmelidir.

• Çukurova tarımında tarımsal sanayiye önem verilerek katma değeri 
yüksek ürün elde etme hedefimiz olmalı. Bu yönde tarım ürünleri 
işleyen sanayiye özel destekler verilmelidir. 

• Uzun vadeli bir tarım politikası olmalı. Bilimsel temelli, tutarlı bir tarım 
politikası olmalı.

• Sulama kooperatifleri ve Birlikleri başta olmak üzere, tarımsal 
kooperatifler güçlendirilmeli, üretimden pazarlamaya kadar 
kooperatifleşen üreticilere özel destekler verilebilmelidir.

• Çukobirlik piyasada yeniden etkin konuma getirilmeli.
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CHP ADANA TARIMINA SAHİP ÇIKIYOR

Çukurova, Toros sıradağları, Seyhan ve Ceyhan nehirler sayesinde on 
binlerce yılda oluşmuş Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip ovalarıdır. 
Çukurova aynı zamanda Dünyanın da en verimli ovaları arasında 
sayılmaktadır. Bu verimli topraklara kamu kaynakları ile yapılan sulama 
yatırımları ile bölge, ülkenin en önemli tarımsal üretim merkezi haline 
gelmiştir. 

Adana, ülkemizin en geniş ve en verimli ovalarına sahip olduğu gibi 
su kaynakları bakımından da iyi durumdadır. Seyhan ve Ceyhan 
nehirlerinden çiftçiler kendi olanaklarıyla sulu tarım yaparken 1960’ların 
sonuna doğru kamu tarafından gerçekleştirilen sulama yatırımları ile 
bu verimli topraklar geniş ölçüde sulu tarıma kazandırılmıştır. Sulu 
tarımla birlikte ürün deseninde başta pamuk gibi katma değeri yüksek, 
pazara yönelik endüstriyel ürünler yer edinmiştir. Tarımdan sağlanan bu 
zenginlik beraberinde tarıma dayalı sanayinin de gelişmesini sağlamıştır. 
Adana pamukla anılan bir ildir. Yüksek ticari değeri olan tarımsal ürünlerin 
limanlara taşınması amacıyla inşa edilen ilk demiryolu hatlarından biri de 
Adana-Tarsus-Mersin demiryolu hattıdır.

Günümüzde Adana; yoğun girdi ve mekanik gücün kullanıldığı, ülke 
geneline kıyasla göreceli olarak büyük ölçekli işletmelerde yüksek yüzey 
verimliliğiyle, büyük ölçüde tarla tarımının yapıldığı tarımsal yapısıyla, 
hâla tarımsal önemini koruyan bir ildir. 

Adana 2016 verilerine göre 2,3 milyon nüfusuyla, ülke nüfusundaki payı % 
2,8’dir. Bu nüfusun % 90’ı (Büyük Şehir yasası ile nüfusun tamamı) kentsel 
kesimde yaşamaktadır. Geçmişte ülkenin 4. büyük kenti iken bu gün 6. 
sıraya gerilemiş, geçmişte net göç alan bir il iken bu gün net göç veren bir 
il konumuna gerilemiştir. istihdam olanakları bakımından özellikle geçici 
tarım işçileri için ilk sıralarda yer alırken, bu gün işsizlik oranının % 20-
25’lere yükselmesi ile bir işsizler deposu olmuştur.
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Adana 555 bin hektar tarım alanı ile ülke tarım arazisi içindeki payı 
yaklaşık % 2,3’tür. Tarımsal arazisinin varlığı yanında bu arazinin önemli 
bir bölümünün verimli ovalardan olması, sulanabilir alanların % 60’ının 
sulanması, önemli bir bölümünün de yakın bir zamanda küçük bir 
yatırımla sulamaya kazandırılabilmesi potansiyeli Adana’yı tarım arazisi 
varlığı bakımından önemli kılmaktadır. 

Adana, pek çok tarım ürününün üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır. 
Örneğin ülke buğday üretiminin % 5’ini, mısır üretiminin % 20’sini, soya 
üretiminin % 60’ını, ayçiçeği üretiminin %10’nunu, kütlü pamuk üretiminin 
%10’unu, soğan üretiminin %10’unu, karpuz üretiminin % 20’sini 
turunçgil üretiminin de % 30’unu tek başına karşılamaktadır. Örtü altında 
yapılan tarım alanları içindeki payı % 25 dolayındadır. Pamuk üretiminde 
hala önemini korumasına rağmen 1980’lerde 200 bin hektar dolayındaki 
pamuk ekilişi günümüzde ürün/girdi fiyatları paritesindeki çiftçi aleyhine 
gelişmeler yüzünden kârlı olmaktan çıkmış 40 bin hektarlara gerilemiştir.
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1990’da yaklaşık 56 bin hektar olan mısır ekilişi, 2010’larda 100 bin 
hektarlara ulaşmış, bölgede neredeyse yetiştirilmeyen ayçiçeği, 50 bin 
hektara çıkmıştır. İzlenen tarım politikaları, küreselleşen piyasalar ve 
acımasız rekabet koşulları yüzünden ürün/girdi fiyat paritelerindeki 
çiftçi eline geçen fiyatlar aleyhine gelişmeler, üretim maliyetlerini aşırı 
artırmış, buna karşılık ürün fiyatları reel olarak yerinde saymış, kimi yıllar 
bazı ürünlerde gerilemiştir. Bu dayanılmaz cendere çiftçileri mısıra ve 
ayçiçeğine yöneltmiştir. Mısırın üreticiler tarafından tercih edilmesinin 
nedenlerinden biri de buğdayın ardından ikinci ürün olarak yetiştirme 
olanağıdır. Böylelikle finansal açıdan zorda olan üretici, buğdayı hasat 
edip satarak nakit girişi sağlamakta, bunun bir bölümünü 2. ürün mısırın 
girdilerini almakta kullanmaktadır. 

Üretim desenindeki bu gelişmelerin sonucunda toprak verimliliğinin 
korunması için temel kural olan ekim nöbetine uyulmamış topraklar 
sürekli ekilmiş, tek yanlı bitki besin elementlerinin aşırı sömürülmesine, 
ikinci ürün ekimi toprak hazırlığı için mazot maliyetini düşürmek üzere 
anız yakılması yüzünden toprak verimliliğinin aşırı düşmesine ve giderek 
daha fazla gübre kullanımına yol açmıştır.

Adana tarımında yetiştirilen ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayan 
buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, soğan, karpuz, turunçgil ve örtü altı 
tarımında yetiştirilen tüm ürünlerdeki mevcut durum ve CHP iktidarında 
bu ürünlerde nasıl politikalar uygulayacağının tartışıldığı “Adana Tarımına 
Sahip Çıkıyor” isimli toplantı 3 Haziran 2016’da Adana’da tarımsal örgütler 
ve tarımsal kuruluşların temsilcilerinin de katılımı ile yapılmıştır. 

CHP İKTİDARINDA ÇUKUROVA TARIMINDA NELER 
DEĞİŞECEK

CHP iktidarında, tarım bütçesi 2006 yılında çıkartılan Tarım Kanununun 
21.maddesinde yer aldığı gibi GSMH’nın en az % 1’ini sağlayacak şekilde 
oluşturulacaktır. Yıllardır AKP iktidarı öngörülen bu bütçenin yarısını 
çiftçilerimize destek olarak ödemiştir. Tarımsal desteğin üreticilere az 
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ödenmesi, köyden kente göçü hızlandırmış, çiftçinin borçlanmasına yol 
açmış ve Türkiye’yi tarımsal ihracatçı bir ülkeden tarım ürünleri ithalatçısı 
bir ülke konumuna getirmiştir.

CHP tarımı stratejik bir sektör olarak görmekte, tarımdaki desteklemenin 
çiftçiyi toprağında tutmak  ve tarımsal üretimden elde ettiği gelir ile 
başka bir sektörde iş aramak zorunda kalmayacak bir düzeyde olmasını 
sağlayabilmek için politikalar geliştirecektir.

CHP iktidarı ile Türkiye tarımında planlı, kaliteli, verimli, katma değeri 
yüksek üretim ve markalaşmayı sağlayacak politikalar geliştirilecektir. 
CHP Türkiye tarımında bilinçli, tutarlı ve bilimsel temelli bir tam politikası 
izleyecektir. 

AKP iktidarınca tarıma yıllardır önem verilmemiş bunun sonucunda 
26 milyon dekar alan kullanılmaz hale gelmiştir. Bu alanın büyüklüğü 
Trakya bölgesinin yüzölçümü kadardır. CHP iktidarıyla birlikte ekilmeyen 
bu alanda üretim planlaması yaparak başta Türkiye’nin ithalatçı olduğu 
ürünlerin üretimine öncelik verilecektir. Türkiye günümüzde yaklaşık  4 
milyar $’lık yağlı tohumlu bitkiler ithal etmekte, 1-1,5 milyar $ civarında 
buğday, 500 milyon $’lık nohut, fasulye ve mercimek ithal etmektedir. 
Öncelik bu ürünler olmak üzere ithalatçısı olduğumuz diğer ürünlerde de 
üretim planlaması yaparak halen değerlendirilemeyen tarım toprakları 
değerlendirilecektir.
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Türkiye tarımına CHP tarafından yapılacak yönlendirme en önemli 
karşılığını Çukurova tarımında bulacaktır. Çukurova çiftçisi, sahip olduğu 
verimli toprakları CHP’nin nitelikli tarım politikası sayesinde daha avantajlı 
kullanacak ve gelirinin arttığını belirgin bir biçimde hissedecektir. 

CHP’nin uygulayacağı destekleme politikası sayesinde başta pamuk ve 
soya olmak üzere, mısır, buğday ve ayçiçeğinden elde edilecek gelirlerin 
artacağı kısa süre içinde görülecektir. Bugüne kadar Devlet tarafından 
piyasa oluşturulmamış, soğan, karpuz, yaş meyve-sebze ve turunçgillerin 
hem üretiminde istikrar yakalanacak hem de üretici refahı artacaktır. 

Sulama olanakları iyileştirilecek, tarımda elektrik kullanımı ucuzlayacağı, 
başta mazot olmak üzere birçok tarımsal girdiden vergi alınmayacağı için 
çiftçiler gelirlerin arttığını kısa sürede anlayacaklardır.

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. 





ADANA TARIMINA 
SAHİP ÇIKIYOR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ


