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ÖZGÜR VE ZENGİN BİR TÜRKİYE 



• Dünya nüfusu 2030 yılında 8,5 milyar, 2050’de ise 9,7 milyar kişi.

• 2050 yılına kadar üretimde yüzde 70’lik bir gıda artışı gerekiyor. 

• Dünya nüfusunun yaklaşık 850 milyonu açlık ve beslenme sorunu yaşıyor.

• Toprak ve su artmıyor.

• Pandemi süreci ile yasaklar gelmeye ve gıda fiyatları ciddi oranda yükselmeye
başladı.

• Tüm dünyada gıda güvenliği ve tarımsal üretimin yeterliliği stratejik bir alana
dönüştü.

TARIM ARTIK STRATEJİK BİR SEKTÖR OLDU 



• GSYİH içindeki payı %6,3 

• Toplam bitkisel üretim 124 milyon ton

• Toplam hayvan sayısı 72 milyon

• Katma değeri yaklaşık 47 milyar dolar
• İstihdam içindeki payı %17 civarında (yaklaşık 5 milyon kişi)

• Kayıt dışı çalışma oranı %82

• İhracat 20,7, ithalat 15,2 milyar dolar

SAYILARLA TARIM



SAYILARLA TARIM

• Toplam tarım alanı 37,7 milyon hektar

• İşlenen tarım alanı 23,1 milyon hektar

• Son on yılda toplam tarım alanı %3,2 

• İşlenen tarım alanı %5,2 azalmış
• Azalan 1,3 milyon hektarlık alan Kıbrıs yüzölçümünün 1,5 katına yakın



• Sulamaya açılan alan kümülatif olarak;
2019 yılında 3 milyon 420 bin hektar,

• 2020 yılında 3 milyon 480 bin hektar,

• 2021 yılında 3 milyon 620 bin hektara çıkıyor.

• 2019-2021 arasında 2 yılda sadece 200 bin hektar alan sulamaya açılıyor.

• Şu anda sulanabilir alanımız 6,5 milyon hektar

• Ekonomik olarak sulayabileceğimiz alan toplam 8,5 milyon hektar

• 2023 yılında bu alana ulaşması hedefleniyor

• 8,5 milyon hektar sulanabilir alana ulaşmamız 3 yıl değil, tam 20 yıl gibi bir süreyi
buluyor. 

TARIMSAL SULAMA



Yerimiz 1



Yerimiz 2



TARIM SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI

• Üretimin yapısı (plansız ve öngörülemez)
• Girdi maliyetleri ve destekleme sistemi
• Örgütlenme sistemi
• Teknoloji kullanımı ve yenilikçilik
• Kayıt dışılık ve tarım işçileri
• Toplama, depolama ve nakliye 
• Markalaşma ve pazarlama 
• Finansman ve borçlar



DEVA’NIN SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

• Planlı ve programlı bir yaklaşım.
• Eylem planı, 56 madde.
• Zamanlı 90/360 gün.
• Nasıl yapılacak? Yapılacak eylem ve tedbirin içeriği.
• Kim yapacak? Kimlerle beraber yapacak?

• Yapısal sorunlara yapısal çözüm.

• Bütüncül, kapsayıcı ve tutarlı yaklaşım.

• İstişare ve ortak akla dayalı çözüm.

• Gerçekçi  ve maliyetleri dikkate alan çözümler.
• Teknoloji ve yenilikçiliği içeren çözümler.



TARIM POLİTİKAMIZIN AMACI

• İnsana, toprağa,  çevreye saygılı,

• Üretici ve tüketicinin haklarını koruyan,

• Sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi esas alan,

• Veriye ve bilime dayalı,
• Yüksek katma değer üreten,

• Rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmak.



HEDEFİMİZ

• Vatandaşlarımızın güvenli, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslendiği,
• Arz talep ve fiyat dengesinin gözetildiği, 
• Gıda ve tarım alanında ihracat potansiyelini ciddi ölçüde yükseltmiş,
• Gıda güvenliğini önceleyen,
• Gıda endüstrisinde kullanılan tahıl ve yağlı tohumlar başta olmak

üzere kendine yeterli, protein açığını kapatmış, 
• Finansal olarak güçlü ve teknoloji ile donatılmış tarımsal işletmeler ile 

eğitimli çiftçilere sahip, bir Türkiye hedefimizdir.



ÜRETİM MODELİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ - 1

• Planlı bir tarım üretim sistemi kuracağız.

• Tarım veri ve bilgi sistemi kuracağız. 

• Çiftçi ve tarım envanteri yapacağız.

• Tarım işletmeler kayıt sistemi oluşturacağız.
• Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlayacağız.

• Tarım arazilerini daha etkili koruyacağız ve atıl arazileri üretime
açacağız.



ÜRETİM MODELİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ - 2

• Havza bazlı üretime geçeceğiz.

• Ülkemizi tıbbi ve aromatik bitki üretim ve ticaret merkezlerinden biri
yapacağız .

• Yağlı tohumlu bitkilerin üretimini artıracağız.
• İyi tarım ve organik tarım üretimini artıracağız.

• Yüksek teknoloji seracılığı özel olarak destekleyeceğiz.



ÜRETİM MODELİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ - 3

• Kuraklıkla etkin şekilde mücadele edeceğiz.
• GAP, KOP, DAP  projeleri kapsamındaki altyapı yatırımlarını öncelikle

tamamlayacağız.
• Basınçlı sulama yatırımlarına daha fazla destek ve öncelik vereceğiz.
• Kapalı devre, yağmurlama ve damlama sulamaya geçeceğiz.
• Her köye ziraat danışmanı/veteriner hekim vereceğiz.
• Genç çiftçilerimizi daha fazla destekleyeceğiz.
• Tarım meslek liselerini yeniden açacağız.



ÜRETİM MODELİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ - 4

• Hayvancılıkta yerli, verimli ve kaliteli üretimi teşvik edeceğiz.

• Kullanılmayan mera ve yaylakları hayvancılğa açacak, ıslah çalışmalarına 
ağırlık verecek ve otlama kapsitesini güçlendireceğiz.

• Büyük/orta büyüklükteki çiftliklerin sınıflandırma ve sertifikalandırma 
işlemlerini tamamlayacağız.

• Hayvancılık üretim bölgelerini teşvik ederek hızla yaygınlaştıracağız.



ÜRETİM MODELİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ - 5

• Süt tozu üretimini teşvik edeceğiz.

• Arıcılığa özel teşvik ve destek vereceğiz.

• Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız.

• Yeni balık türlerinin üretimini ve gelişimini sağlayacağız.



ÜRETİM MODELİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ - 6

• Yüksek katma değerli ithal girdileri (Vitaminler, enzimler, biyokimyasal

bileşenler vs.) üretmek için büyük ölçekli hayvancılık yem yatırımlarını

teşvik edeceğiz, gereken durumlarda kamu özel sektör ortak projelerini

hayata geçireceğiz.

• Gübre sanayindeki yerli üretimin arttırılması için özel teşvikler

uygulayacağız. Özellikle kentsel atıkların organik gübreye çevrilmesi

konusunda yerel yönetimleri teşvik edeceğiz.



TARIMDA PLANLAMA VE 

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK



TARIMDA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

• Tarım politikalarımızın temel amaçlarından biri de 
çiftçilerimizi belirsizlikten kurtarmaktır!

• Çiftçimiz, oluşacak ürün fiyatının belirsizliği içinde 
maliyetler altında ezilmekte, çaresizlik içinde manasız bir 
kumar oynamaya zorlanmaktadır!

• Emeğini, birikimini ve geleceğini riske atıp karşılığını 
bulamayan çiftçi üretime küsmekte yeni yatırımdan 
kaçmaktadır!



GECE YARISI KARARNAMELERİYLE 

PATATES VE SOĞAN 

İHRACATININ YASAKLANMASI, 

ÜRETİCİLERİN UMUTLARININ 

ÇÜRÜTÜLMESİ

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK DEĞİLDİR !



BESİCİLERİN HAYVANLARI TAM 

KESİME HAZIRKEN ET VE SÜT 

KURUMU’NUN SIRBİSTAN VE 

BOSNA’DAN ET GETİRMESİ

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK DEĞİLDİR !



MEYVE VE SEBZENİN 

YAKLAŞIK %70’İNİN SATILDIĞI 

AÇIK HAVA SEMT 

PAZARLARININ YASAKLANIP, 

KAPALI ALANDA HİZMET VEREN 

ZİNCİR MARKETLERİN 

AÇIK BIRAKILMASI 

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK DEĞİLDİR !



SÜT ÜRETİCİLERİ KAN AĞLARKEN 

TİCARET ANLAŞMALARINA 

İTHAL SÜT TOZU 

ŞARTI GETİRİLMESİ

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK DEĞİLDİR!



DEVA TARIMINDA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK

• DEVA tarımında TMO henüz ekim yapılırken açıkladığı ve belli 
aralıklarla güncellediği taban alım fiyatları ile çiftçiyi karanlıklardan 
aydınlığa çıkaracaktır.

• DEVA tarımında gümrük vergileri, kotalar, desteklemeler gibi hassas 
konular kapalı kapılar ardında gece yarısı kararnameleri ile değil, 
STK’lar ve üretici birlikleri ile istişare halinde şeffaf bir süreçle karara 
bağlanacaktır.

• Tarımsal ürünleri ihraç veya ithal ettiğimiz ülkelerle tarım ürünleri bir 
pazarlık konusu olmaktan çıkarılacaktır. Yanlış dış politika kararlarının 
külfeti çiftçinin omzuna yüklenmeyecektir.



DEVA TARIMINDA GİRDİ MALİYETLERİ VE 

DESTEKLER



ÇİFTÇİNİN TEMEL GİDERLERİNDE 2.5 KAT  

ZAM İLE MALİYETLER YÖNETİLEMEZ ! 
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PET ŞİŞE İLE MAZOT 
ALARAK TARIMSAL 
ÜRETİM YAPILAMAZ !



TARIMDA GİRDİ MALİYETLERİ VE DESTEKLER - 1

• Tarım destekleri üretim sezonu öncesi açıklanacak ve üretim yılı 
içinde ödenecek.

• Havza bazlı üretim ve ürün destekleme sistemine geçeceğiz.

• Kırsal kalkınma desteklerini tek çatı altına toplayacağız.
• DEVA iktidarının ilk 90 gününde çıkaracağımız yasal düzenleme ile 

çiftçilerimizin kullandığı mazotun ÖTV’sini iade edeceğiz.

• Gübreye %50 destek vereceğiz.



TARIMDA GİRDİ MALİYETLERİ VE DESTEKLER - 2

• Yem bitkilerinin kullanımına %50’ye kadar destek vereceğiz.

• Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında ve planlı şekilde
yapacağız.

• Çiğ süt/yem ve et/yem paritesinin istikrarlı olmasını sağlayacağız.
• Tarımda kullanılan elektriği çiftçimize daha ucuza vereceğiz.

• Tarımsal ürünlerin lojistik giderlerini azaltmak için otoyol ücretlerini
ucuzlatacağız.



TARIMSAL ÖRGÜTLENME

• Üretici birlikleri ve kooperatifleri güçlendireceğiz.

• İşletme ortaklığı ve sözleşmeli çiftçilik modellerini
destekleyeceğiz.

• Kadınlardan oluşan kooperatifleri destekleyeceğiz.

• Yönetişim
• Finansman
• Eğitim 
• Coğrafi işaretleme
• Paketleme

• Depolama
• Markalaşma
• Pazarlama
• Gözetim ve denetim



DEPOLAMA, MARKALAŞMA, SATIŞ VE PAZARLAMA

• Lisanslı depoculuk sistemini yaygınlaştıracağız.

• Ürün borsalarını geliştireceğiz.

• Modern depolama ve laboratuvar sistemini yaygınlaştıracağız.

• Markalaşma, coğrafi işaret destekleri ile nakliye ve raf ömrünü 
uzatacak paketleme ve ambalaj teknolojilerini destekleyeceğiz.

• Tarım ürünlerinin ulaşımını daha hızlı etkili yapacağız.



KAYIT DIŞILIK VE TARIM İŞÇİLERİ



DENETİMSİZ,

SAHİPSİZ,

KAZA DEĞİL CİNAYET!



DEVA TARIMINDA KAYIT DIŞILIK VE TARIM İŞÇİLERİ

• Tarım işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlayacağız.

• Başta kadınlar olmak üzere tarım işçilerinin SGK sistemine entegre 
edilmesi için pozitif ayrımcı uygulamaları hayata geçireceğiz.

• Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, sağlık, barınma, beslenme ve 
çocuklarının eğitim şartlarını iyileştireceğiz.



TARIM TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK



DEVA TARIMINDA
TARIM TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK - 1

• Dijital tarım çözümlerini yaygınlaştıracağız.

• Akıllı tarım ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını
teşvik edeceğiz.

• Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını teşvik edeceğiz.
• Tohum, fide ve fidan geliştirilmesine yönelik, yenilikçi araştırmaları

destekleyeceğiz.



DEVA TARIMINDA
TARIM TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK - 2

• Yazılım ve donanım ürünlerinin de tarımsal hibelerden
faydalandırılmasını sağlayacağız.

• Tarım veri ve bilgi sistemini üreticilerin de erişebileceği interaktif bir
platforma dönüştüreceğiz.

• Bu platform ile örnek olarak;

• Yetkililerin Şanlıurfa’da tespit ettiği büyükbaşlarda görülen üç gün
hastalığı ile ilgili Şanlıurfa ve çevre illerin tamamındaki besicileri önlem
amaçlı bilgi verilmesi.

• Çiftçiler ile yapılacak online anketler ile karpuz ekim alanları ekim henüz
başlamadan tahmin edilip yayınlanacak.



DEVA TARIMINDA
TARIM TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK - 3

• Üniversite-sanayi iş birliklerine benzer 
şekilde üniversite-tarım ortak 
çalışmalarının artırılmasını teşvik 
edeceğiz.

• Kuracağımız tarım risk yatırım fonları 
ile özellikle teknokentlerdeki tarımsal 
teknolojik girişimleri destekleyeceğiz.



TARIMSAL FİNANSMAN VE ÇİFTÇİ BORÇLARI



ÇİFTÇİYİ BORÇ 

ALTINDA BIRAKARAK 

TARIM POLİTİKASI

YAPILAMAZ ! 



DEVA TARIMINDA TARIMSAL FİNANSMAN VE 
ÇİFTÇİ BORÇLARI - 1

• 2004 yılında 6,2 milyar TL olan çiftçi borçları, 2021 yılında 
150 milyar TL’yi aşmış durumdadır. 

• Çiftçi borçları 24 kat artmıştır!
• 2021 yılı bütçesinde tarımsal destekleme ödemeleri 

neredeyse 2020 yılı ile aynı bırakılarak 23 milyar TL ödenek 
öngörülmüştür.

• Ziraat Bankası’nı tekrar çiftçinin bankası yapacağız.



DEVA TARIMINDA TARIMSAL FİNANSMAN VE 
ÇİFTÇİ BORÇLARI - 2

• DEVA Partisi iktidarında sıkıntı içerisindeki çiftçilerin borçları 
faizsiz olarak yapılandırılacaktır.

• Çiftçilerimizin finansal okur yazarlığını geliştirmek için üretici 
birlikleri ve ziraat odaları ile projeler hazırlanılacaktır.

• Kuracağımız tarım girişim fonları ile tarım işletmelerine yatırım 
yapılması, birleşmeler ve satın almalar ile ölçek büyütülecek ve 
verimlilik sağlanacak.

• Tarımsal destekleme ödemelerini planlı ve vaktinde yani çiftçinin 
ihtiyacı olduğunda yapacağız.



DEVA TARIMINDA TARIMSAL FİNANSMAN VE 
ÇİFTÇİ BORÇLARI - 3

• ESK, TMO ve tarım kredi kooperatiflerinin çiftçilerden yaptığı alımların 

ödemesini en geç 30 iş günü içinde gerçekleşmesini sağlayacağız.

• Özellikle genç çiftçilerin KGF destekleri ile tarımsal kredilere ulaşmasının 

yasal altyapısını kuracağız.

• Tarım sigortası uygulamasını daha etkin kullanacağız.



SON SÖZ

ÖNCE TARIMDA KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKE,

SONRA DÜNYANIN GIDA MERKEZİ OLACAĞIZ.



DEVA DİYOR Kİ; YEDİKLERİMİZ İÇİN ÇİFTÇİLERİMİZE 
TEŞEKKÜR ETMEYİ ASLA UNUTMAYALIM.




