
“Ülkemizin en önemli gerçek gündemlerinin 
başında bitirilen tarım, yok edilen hayvancılık, bu 
sahalarda yapılan ve yürütülen yanlış politikalar 
gelmektedir. Bu yüzden Anadolu toprakları artık 
yeterince ekilmiyor. Çiftçimiz ve besicilerimiz sahipsiz, 
üreticilerimiz küresel şirketler karşısında kimsesiz…

Yüksek maliyetler üreticimizin belini büküyor. İnsanlarımız geçimlerini 
bile sağlayacak para kazanamadığı için artık üretmekten vazgeçiyor. 
İnsanlarımız kendi topraklarında yetişen ürünleri değil, nohuttan 
bulgura, etten peynire ithal ürünlere mahkûm ediliyor. 

Herkes farkındaki gökdelenler, asfalt ve beton karın doyurmuyor! 
Ülke olarak kalkınmak istiyorsak önce 
çiftçi ve besicilerimizi ayağa 
kaldırmamız gerekiyor. 
 
İnanıyoruz ki üreticilerimiz desteklenirse 
Anadolu üretim ile yeniden kırsal 
kalkınmayı başlatacak ve bu 
toprakların bereketini insanlığa 
yaşatacaktır.”

NASIL DESTEKLEYECEĞİZ?

ÜRETEN BİR TÜRKİYE İÇİN; 
ÇİFTÇİ VE BESİCİLERİMİZİ 



• Toprak etütleri 
yaparak ülke bütününde 
arazi kullanım planı 
hazırlayacağız.
• Tarım arazilerinin amaç dışı 
kullanımını engelleyeceğiz.

• Tarım desteklerini, girdiler ve 
ürün üzerinden yapacak ve 
destekleri yeterli seviyeye 
çıkartacağız.

Tarım ve hayvancılık alanını 
“Stratejik Sektör” olarak 
önceleyerek verimliliği artıracak 
Ar-Ge çalışmalarına destek 
vereceğiz.

• Tarımda yeni teknolojilerin 
kullanımı yaygınlaştıracak, 
tarım-sanayi işbirliği ve 
entegrasyonunu artıracağız.

• Kooperatifçiliği güçlendirmek için 
katılımcılık ve dijitalleşmeyi 
destekleyeceğiz.

Teknik ve ekonomik bakımdan 
sulanabilir durumda olan tarım 
arazilerimizin tamamını mümkün 
olan en kısa sürede sulanır duruma 
getireceğiz.

• Organik tarımı 
yaygınlaştıracak ve 
destekleyeceğiz.
• Tohumun yerli üretimini teşvik 
edecek ve tohumculukta dışa 
bağımlılığın önüne geçeceğiz.

• GDO’lu ürün üretimi 
ve ithalatına müsaade 
etmeyeceğiz.
• Verilecek desteklerle katma değeri 
yüksek üretim artışı sağlayarak 
etkin bir pazarlama stratejisiyle 
ülkemizi ihracatçı konuma 
getireceğiz.

• Şeker fabrikalarımızı 
özelleştirme 
kapsamından çıkararak 
şeker sektörünü ülke ihtiyacını 
karşılayabilen ve ihracat odaklı bir 
şekilde yeniden yapılandıracağız.

• Mera ve otlakları ıslah ederek 
meralardan ve otlaklardan çiftçimizi 
ücretsiz yararlandıracak, mera ve 
otlakların amacı dışında 
kullanılmasına müsaade 
etmeyeceğiz.

• Güvenilir tarımsal verilerin temini, 
ürün pazarlama altyapısının 
iyileştirilmesi ve arazi parçalığının 
azaltılmasına yönelik veri 
tabanlı çalışmalara 
öncülük edeceğiz.
• Fındık, çay, tütün, zeytin, pamuk, 
pancar ve yaş sebze gibi stratejik 
ürünler için ürün bazında politikalar 
geliştireceğiz.

• Ürün borsaları ile tarımsal ürünlerin fiyat istikrarını sağlayacak ve üreticimizin 
mağduriyetini önleyeceğiz.

• Hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruyarak aracıların rolünü azaltacağız.

• Hayvancılık alanında kısa vadeli çözüm olan ithalat yerine, yurt 
içinde üretimi sürdürülebilir bir şekilde geliştirecek ve 
planlayacağız.

• Ormancılığın ekonomideki katma değerini yükseltecek planlamalar yapacağız.

• Kırsal kalkınmaya öncelik verecek ve kırsal kalkınmayı güçlendirerek yeni 
istihdam alanları oluşturacağız.

• Tarımdaki bütün girdilerden (mazot, gübre, elektrik, ilaç vs.) vergileri kaldıracak 
ve çiftçilerimizi tarım teknolojilerindeki gelişmelerle destekleyeceğiz.


