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TÜRKİYE TOHUM İTHALAT VE İHRACATI 

  İhracatımız İthalatımız   

2009 17.618.000 132.214.000 Dolar 

2010 161.308.971 1.489.549.847 Dolar 

Tablo: 1 - Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı  

 

 
 
 

GİRİŞ 
 
Türkiye yeni parlamento seçimlerine hazırlanıyor. 12 Haziran 2011’de yapılacak olan seçim-
ler öncesi siyasi partiler ne yazık ki projelerinden çok, liderlerinin birbirleri hakkındaki ağır 
sözleri nedeniyle gündem oluyor.  
 
Siyasi partiler her seçim öncesinde iktidara gelmeleri durumunda, hangi konuda hangi adım-
ları atacağını, ne tür düzenlemeler yapacağını ‘Seçim Beyannâmeleri’nde açıklarlar. Muha-
lefette kalan partilerin bu seçim vaatleri unutulduğu gibi, iktidar partilerinin seçim vaatleri de 
unutulup gidiyor. Siyasi partilerimiz de futbol takımlarımıza benzediğinden olsa gerek, seç-
menleri de çoğu kez partilerinin proje ve vaatlerinden habersizdir. 
 
Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi olarak hızla yaklaşan seçimler öncesinde Ak Parti, BBP, 
CHP, DP, DSP, Has Parti, MHP ve Saadet Partisi olmak üzere 8 siyasi partinin seçim beyan-
nâmelerini inceledik. “Tarım, gıda güvenliği, tohum ve GDO” başlıklarında yaptığımız bu 
inceleme çerçevesinde, partilerin metinlerini hiçbir yoruma tabi tutmadan alıntıladık. Ne ya-
zık ki, mezkûr başlıklarla ilgili hiçbir partide gerçekçi çözüm önerisi ve proje göremedik. 
Genellikle çiftçilere yönelik ‘tarım’ başlığındaki vaatlerin dışında, tohum, GDO ve gıda gü-
venliğine dair kâmil manada proje ve çözüme sahip hiçbir parti yok. 
 
Bu genel eksikliğe rağmen DP, DSP ve Has Parti, GDO konusunda çalakalem vaatler sunu-
yor. ‘Tohum’ konusunda, DP dışında neredeyse hiçbir partinin somut bir cümlesi dahi yok. 
Beyannamelerinde bazı partilerin gıda güvenliğini, nişasta bazlı şekere indirgediğini görmek 
çok üzücü... 
 
İktidar partisinin ise, ‘yaptıklarım 

yapacaklarımın teminatıdır’ 
anlamına gelen 8,5 yıllık 
iktidarındaki mezkûr alanlarla ilgili 
çalışmalarını saymak ötesinde hiçbir 
taahhüdü yok. Yeniden iktidar 
olacağına kesin gözüyle bakılan bir 
partinin bu yaklaşımı kaygı verici. 
Bugüne kadar yürütülen tarım 
politikalarının aynı şekilde sürmesi, Türkiye için büyük bir talihsizlik demektir. 
 
Mevcut iktidar döneminde çıkarılan Tohumculuk Yasası’na göre, çiftçinin kendi ürettiği to-
humu satması yasak. Yaklaşık 20 yıl önce tek bir çekirdek tohum ithal etmeyen Türkiye, bu-
gün yıllık 1,5 milyar dolarlık tohum ithal eder hale getirilmiş, tohum konusunda adeta küre-
sel tröstlere bağımlı kılınmıştır. 
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1991 / 2005-2011 ARASI HAYVANCILIK DEĞİ�İMİ 

Tür 1991 2002 2005 2.009   

Büyükbaş 12.339.073 9.924.575 10.631.405 8.216.831 ad. 

Küçükbaş 51.196.538 31.953.800 31.821.789 26.877.793 ad. 
Tablo: 2 - Kaynak: TÜİK 

 
Türkiye’nin gıda güvenliği meselesi geçtiğimiz yıl 
gazete manşetlerine, “gıdada çok vahim tablo”, 
“sucukta domuz, biberde zehir” şeklinde 
yansımıştı. Önceki gün açıklanan Avrupa Komisyonu Taklit 
Mallar Komitesi, OECD ve Dünya Gümrük Teşkilatı’nın 
araştırmalarına göre, Türkiye’de en çok gıda ve ilaç taklidi 
yapılıyor ve yıllık taklid ürün miktarı 6 milyar doları buluyor. 
 
2010 yılı verileri seçim öncesinde bir türlü yayınlanmasa bile, 
2009 verileri tek başına endişelenmek için yeterli. 73 
milyonluk Türkiye’de, 2009 yılında sadece 22.172 ürün dene-
timi yapılmış. Günlük 80 milyon, yıllık ise 30 milyar ekmek 
tüketilen bu ülkede bir yılda sadece 309 adet ekmek denetimi 
yapılmış. Oysa 5 milyon nüfusa sahip Bosna Hersek’te, -AB raporlarına göre- yıllık 600 bin-
den fazla gıda denetimi yapılıyor.  
 
Hareketimiz, hiçbir siyasi partiden yana taraf olmadığı gibi, hiçbirini diğerine tercih etmek 
gibi bir yükümlülüğe de sahip değil. Her biri bu ülkenin yasal oluşumları olması hasebiyle, 
siyasi partilerin tümü hakkındaki değerlendirmeler, söz ve eylemlerine göre yapılmakta... 
 
Bu raporumuzdaki eleştirilerimizin de bu bağlamda ele alınması gerekir.  
 
Bu kısa tespitten sonra, seçim beyannâmelerine ulaşılan siyasi partilerin beyannâmelerindeki 
‘tarım, gıda güvenliği, tohum ve GDO’ başlıklarındaki metinlerini noktası ve virgülüne do-
kunmadan alıntılıyoruz. Sonrasında ise daha genel bir tarımsal fotoğrafa yer vererek, uzun 
yıllardır uygulana gelen politikalara yönelik eleştiri ve önerilerimizi sunup, tarihe bir not 
düşmüş olacağız. Bu vesileyle, 12 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini diliyo-
ruz. 
 
06.06.2011 
Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi 

2005-2011 ARALIĞI TARIM VERİLERİ 

  2005 2010   

Tahıl 36,75 32,7 milyon ton 

Sebze 26,65 26 milyon ton 

Meyve 14,72 16,6 milyon ton 

Tablo: 3 - Kaynak: TÜİK 
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 
Tarım 
Not: Ak Parti, Seçim Beyannâmesi’nde tarımla ilgili sadece iktidarı dönemindeki anlatmak 
yeni bir hedef ortaya koymamaktadır.   
 
Gıda güvenliği 
“Uygulamaya girecek yeni Hal Yasası ile sebze ve meyve 
ticaretinde tarladan sofraya güvenli bir dönem başlayacak. 
Tüketicinin yeterli, kaliteli, güvenilir, sağlıklı ve uygun 
fiyatlı mal talebi karşılanabilecek. Tarladan Sofraya Gıda 
Güvenliği'nin sağlanması ve çiftçilerimizin bilgi ve teknik 
yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının yerinde, zamanında 
ve yeterli düzeyde karşılanabilmesi amacıyla tarımsal eğitim ve yayım hizmetleri çeşitlendi-
rilerek geliştirilecek.” 
 
Tohum 
“Genetik kaynaklarımız biyoteknoloji ile bütünleştirilerek ülkemizin bölgesinde lider bir 
tarımsal teknoloji transfer merkezi haline getirilmesi hedefimizdir.” 
 
GDO 
Not: Ak Parti, Seçim Beyannâmesi’nde GDO ile ilgili hiçbir bilgiye yer vermemektedir. 
 
 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 
 
Tarım 
Ürettiği sürece çiftçiden vergi almayacağız ve ürün alım garantisi vereceğiz. Çiftçiye avans 
şeklinde ürünün tahmini bedeli üzerinden ön ödeme 
yapacağız. Her türlü afete karşı ürün sigortası getireceğiz. 
Mayınlı arazileri ekolojik tarım arazileri haline  getireceğiz. 
Tapulaştırma ve toplulaştırma işine hız vereceğiz. Ürün 
borsaları kurarak çiftçinin pazar sorununu çözeceğiz. 
 
Gıda güvenliği 
Çevre dostu tarımsal girdi kullanacağız. Tarımda kullanılan 
ilaçlar denetlenecektir. 
 
Tohum 
Not: BBP’nin Seçim Beyannâmesi’nde tohumla ilgili hiçbir bilgiye yer vermemektedir. 
 
GDO 
Not: BBP’nin Seçim Beyannâmesi’nde GDO ile ilgili hiçbir bilgiye yer vermemektedir. 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
 
Tarım 
Tarımsal altyapı yatırımlarını hızla tamamlayacağız. 2023’e kadar 110 milyon dönüm araziyi 
toplulaştıracak, 4 milyon dönüm sulama yatırımı yapacağız. 
İleri seracılık tekniklerinin yaygın kullanımı, tohumluk, güb-
re, ilaç ve verimliliği artırıcı diğer girdilerin akılcı kullanımı 
ve kalitenin geliştirilmesini destekleyecek, tarım sektörünü 
modern işletmecilik yapısına kavuşturacağız. Yüksek verimli 
ve kaliteli tohum ve damızlık hayvan üretip çiftçimize 
dağıtacak, üreticimizi dış ülkelere muhtaç olmaktan 
kurtaracağız. Tarım ve hayvancılıkta iç üretimi artırıp, 
ithalatı azaltacağız. Üretimde akılcı planlanma ile kısa sürede 
ülkemizi dışarıya mal satan bir ülke haline getireceğiz. Tarıma dayalı sanayileri geliştirecek, 
Küçük Ölçekli Tarımsal Sanayi Siteleri, Organize Tarım Bölgeleri ve Organize Tarımsal 
Sanayi Bölgeleri kuracağız. 
 
Gıda güvenliği 
Üreticiden tüketiciye doğrudan pazarlama kanallarını geliştirecek, tüketici sofrasına uygun 
fiyatlı ve sağlıklı gıdanın ulaşmasını sağlayacağız. 
 
Tohum 
Not: CHP’nin Seçim Beyannâmesi’nde tohumla ile ilgili hiçbir bilgiye yer vermemektedir. 
 
GDO 
Not: CHP’nin Seçim Beyannâmesi’nde GDO ile ilgili hiçbir bilgiye yer vermemektedir. 
 
 

DEMOKRAT PARTİ 
 

Tarım 
Tarım hayatımızda parçalanmış ve işletmeye elverişli olmayan küçük toprakların toplu hale 
getirilmesine hız vereceğiz, böylece makineli tarıma 
geçmek ve ürün artışı sağlamak mümkün olacaktır. 
Tarımda verimliliğin artması için toprak ve su 
kaynaklarının korunmasında yeni bir kurum oluşturacağız. 
Üretim girdilerindeki fiyat artışını indireceğiz, bütün girdi-
lerde gübre, tohum, ilaç, mazot ve sulamada köylümüze 
tarım desteği vereceğiz, köye giren parayla köyden çıkan 
paranın dengesini sağlamak temel uğraşımız olacak. 
Tarımda tabandan kalkınma ve verim için desteklerimiz 
ülke çapına yayılacak. Tütün ve pancar kotalarını kaldıracağız. Ziraat Bankası’nı yeniden 
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tarıma destek bankasına dönüştüreceğiz. “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu”nu tabandan kalkınma hedefimiz doğrultusunda yeniden yapılandıracağız. Çiftçi Kayıt 
Sistemine (ÇKS) göre değil, üretilen ürüne destek vereceğiz. Yeniden destekleme alımları 
yapacağız. Çiftçimizin kullandığı mazottan ÖTV’yi kaldıracağız, KDV oranını düşüreceğiz, 
tarımdaki mazotun litresi her hal ve şartta 1,5 TL’yi aşmayacak. Kamyon ve tır taşımacılı-
ğında mazot daha ucuz olacak, kamyon esnafımızın mazotundan ÖTV’yi almayacağız. 
ÇKS’ye kayıtlı çiftçiden mazot vergisinin yarısı alınacak. Gübreyi % 50 oranında devlet süb-
vanse edecek. Çiftçimize üretim ve satış aşamasında destek olan 17 adet Tarım Satış Koope-
ratifleri Birlikleri; Antbirlik, Çukobirlik, Fiskobirlik, GAP Birlik, Gülbirlik, 
Güneydoğubirlik, Karadenizbirlik, Kayısıbirlik, Kozabirlik, Marmara Birlik, Tariş İncir Bir-
liği, Tariş Üzüm Birliği, Tariş Pamuk Birliği, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Taskobirlik, 
Tiftikbirlik ve Trakyabirlik her türlü tedbir alınarak desteklenecek  Tarım gelirlerinin kayıt 
altına alınması için “4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun”u ye-
niden düzenleyeceğiz  Ürün fiyatlarını tarım sektöründeki üretim birlikleri ve kooperatifleri 
ile birlikte belirleyeceğiz  Zeytinyağı ve pamuk üretimi için prim miktarlarını üretim yılı ön-
cesinden açıklayacak ve prim ödemesini peşin yapacağız. Çiftçilerin ziraat bankasına, tarım 
kredi kooperatiflerine borçlarını yeniden yapılandıracağız  Küçük çiftçi, sadece kredi işlem 
masraflarını ödeyecek. Çiftçinin aldığı banka kredilerinin banka faizleri kaldırılacak. Birleşik 
tarım-sanayi tesislerini arttıracağız. Tarım sigortaları uygulamalarını iklim değişikliğinden 
etkilenen tarım ürünlerimiz için yeniden düzenleyeceğiz. Sulama birlikleri yeniden yapılandı-
rılacak, tarımda kullanılan su ücretsiz olacak. Sulama ve ihracat yapan çiftçilerimize pompa-
larında indirimli elektrik için subvansiyon uygulanacak. Büyükşehir belediyeleri mücavir 
alanlarındaki tarım arazilerinin üzerindeki emlaktan “emlak vergisi” alınmayacak. Türki-
ye’nin “ekilmeyen toprağa para veren ülke” olmasını engelleyeceğiz. 
 
Gıda güvenliği 
Şeker tadındaki yapay şekere dur diyeceğiz  Şekerpancarı ekim alanlarını 
sınırlandırmayacağız. Nişasta bazlı şekerle (NBŞ), tatlandırıcılarla halkımızın sağlığını tehli-
keye atmayacağız, yeni nesil çocuklarımızın geleceğini köreltmeyeceğiz. Mısıra dayalı tat-
landırıcı üretimini AB ve ABD’deki sınırlara çekeceğiz. Pancardan elde edilen etanol üreti-
mini ülke çapında yaygınlaştırmak için destek vereceğiz. Birinci ve ikinci sınıf tarım toprak-
larını gıda güvencesi için mutlaka koruyacağız, bu alanların tarım dışı amaçlarla kullanımına 
izin vermeyeceğiz. “Yeminli gıda müşavirliği” sistemine geçerek, halkımızın güvenilir gıda-
ya erişme hakkını koruyacağız. Yerli tohumlara organik tarımda ülkemizin iç üretim ve tüke-
tim gerçeklerine göre destekleme yapacağız. Başta nar, incir, pamuk, kuru üzüm olmak üze-
re, organik ürünlerimizin ihracatını geliştireceğiz. Zerun, kırik, şigon buğday gibi yerel buğ-
day çeşitlerimiz ve tuza ve kuraklığa dayanıklı ırkları için organik buğday üretimini teşvik 
edeceğiz. Tarımda üretkenliğimizi ve gıda güvencesini su kaynaklarımızı koruyarak sağlaya-
cağız. Zirai mücadelede yasak ilaçların kullanılmaması için güçlü bir denetim mekanizması 
kuracağız. 
 
Tohum 
Tarımda su isteyen tohumlardan kuraklığa dayanıklı mahsullere geçişte destek vereceğiz. 
Güdümlü kanunlarla köylünün, çiftçinin ekmeğiyle, insanımızın sağlığı ile oynayan, üretici-
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sini tohumda dışa bağımlı duruma getiren uygulamaları durduracağız, uluslararası firmaların 
yerli tohumları ortadan kaldırmasına yol açan yasaları değiştireceğiz. Bitki hastalıklarına, 
kara iklimine dayanıklı ve Anadolu’yu yüzyıllarca doyuran yerli tohumlarımızın neslinin 
bitirilmesine izin vermeyeceğiz. Yurdumuzun tohumlarına göz diktirmeyeceğiz, küresel to-
hum firmalarının yerli tohumlarımızın patentlerini almasına, pazar imkanlarını kısıtlamasına, 
satışının yasaklanmasına dur diyeceğiz. Yerli üreticimize soru sorulmadan üretimin çeşidini 
değiştiren teslimiyetçi uygulamaları durduracağız. Gelişmiş ülkelerin, tohumların genleri ile 
oynayıp bizim toprağımızda hibrit tohumlar üreterek milli pazarımıza hakim olma gayretleri-
ne hayır diyoruz. Çiftçimiz verimi yüksek diye, dışarıdan gelen tohumlarla artık kandırılma-
yacak, Türkiye’de yetiştirilen hibrit tohumlarını sıkı denetleyeceğiz. Yerli tohumların tescili-
ni tohum yasası kapsamına alacağız. Üreticimizin her yıl tohum ithaline ödediği büyük mik-
tarlardaki dövizleri milli çıkarlarımız için geri döndüreceğiz. Yağlı tohumlar için primleri 
arttıracak, bu ürünlerin üretimini biodizel yatırımları için teşvik edeceğiz. Yağlı tohumun 
ürünleri için prim miktarlarını üretim yılı öncesinden açıklayacak ve prim ödemesini peşin 
yapacağız. Tohumumuzu ve toprağımızı koruyarak doğal üretime yöneleceğiz. 
 
GDO 
Tohumlarımızın genleriyle oynatmayacağız, GDO ve GDO’culara teslim olmayacağız. 
GDO’lu tohumlara alternatif olarak, yerli bitki tohumlarımızı toplayacak ve her coğrafi böl-
gede iklim ve toprak şartlarına uyan “yerli tohum bankaları” kuracağız. Gümrüklerden 
GDO’lu ürünlerin serbestçe geçişine izin vermeyeceğiz. GDO’ya meşruiyet sağlamak için 
çıkarılan tüm yasaları değiştireceğiz. Yapısı değiştirilmiş, döl vermeyen (hibrit) tohumların 
ve GDO’lu tohumların saltanatına son vereceğiz, yeniden yerli tohumumuzla tarım yapaca-
ğız, yerli tohumları sonuna kadar teşvik edeceğiz ve destekleyeceğiz. Tarımda biyoteknoloji, 
biyogüvenlik, tohum ıslahı ve üretimi, tescil ve sertifikasyon alanlarında bilimsel çalışmaları 
yürüten “Tarım Bilim Akademisi”ni kuracağız. 
 
 

DEMOKRATİK SOL PARTİ 
 
Tarım 
 
Tarımda ulusal bir politika izlenecektir. Günümüzdeki gibi 
tarımda dış dayatmalar kabul edilmeyecek, kendine özgü özel-
likleriyle tarımsal üretim-destekleme-pazarlama düzeni koru-
nacak ve temel gıda gereksinimlerimizin karşılanmasına önce-
lik verilecektir. Bu anlamda desteklemelerin bütçedeki tutarı da 
artırılacaktır. Girdi üretiminde dışa bağımlılığı azaltan 
politikalarla yerli kaynakların kullanıldığı, destekleme 
araçlarıyla girdi maliyetlerinin düşürüldüğü ve çiftçiye ucuz fiyattan; gübre, tohum, tarımsal 
mekanizasyon araçları, tarımsal kimyasallar, mazot ve diğer girdilerin sağlandığı bir üretim 
ve destekleme modeline geçilecektir. Türkiye tarımında tarımsal girdi (ilaç, tohum, gübre 
vb.) kullanımı ve üretimine ilişkin politikalar yeniden belirlenecektir. İthalat yoluyla gelen 
girdilere alternatif üretim ve AR-GE faaliyetleri desteklenecektir. Girdi üretiminde dışa ba-
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ğımlılığı azaltan politikalarla yerli kaynakların kullanıldığı, destekleme araçlarıyla girdi ma-
liyetlerinin düşürüldüğü ve çiftçiye ucuz fiyattan; gübre, tohum, tarımsal mekanizasyon araç-
ları, tarımsal kimyasallar, mazot ve diğer girdilerin sağlandığı bir üretim ve destekleme mo-
deline geçilecektir. Tarım toprakları arasında elverişsiz alanların olabildiğince mera ve or-
man kullanımına bırakılması sağlanacaktır. Tarım arazileri ulusal varlığımızdır. Bu varlığın 
kıt ve çoğaltılamaz oluşu dikkate alınarak üzerinde önemle durulmalıdır. Tarım arazileri ta-
rım dışı amaçlarla kullanılamaz. Tarım arazilerinde konut yapımına ve sanayi yapılaşmasına 
izin verilmeyecektir. Tarım topraklarını koruyan ve modern sistemlerle üretimde bulunan 
işletmeler desteklenecektir. Yeterli sermayeye sahip olmadıklarında kredi ile desteklenecek-
lerdir. Tarım toprakları sadece nicelik değil, aynı zamanda nitelik açısından da korunacaktır. 
Ayrıntılı toprak etütleri ve yetenek sınıflanmasının güncelleşmesi yapılacak, arazi yetenek 
sınıflarına göre ilgili birimlerin çalışması teşvik edilecektir. Organize Tarım Alanları (OTA) 
mevzuatı çıkarılarak, bu alanlarda gönüllü katılma yoluyla birleştirme veya kamulaştırma 
suretiyle optimum tarım arazisi büyüklükleri oluşturulacak ve verimli tarım teknikleriyle 
üretim gerçekleştirilecektir. OTA uygulamasından tarım arazisi olan çiftçiler yararlanacaktır. 
OTA uygulamasında çiftçilere, işletme, planlama, pazarlama, kredilendirme gibi tarımsal 
ekonomi yanında üretim tekniği bilgileri uygulamalı olarak sunulacaktır. Bu yönüyle bilimsel 
tarımın gelişmesine katkı sağlanılacak ve her türlü (bilgi, finans, vergi, eğitim vb) destek 
kamu ve organize olmuş örgütler tarafından sağlanacaktır. Tarım arazilerinin optimum bü-
yüklük altına inmesini, amaç dışı kullanımını önlemek amacıyla Toprak Bankası kurulacak-
tır. Miras hukukunun optimum işletme büyüklüklerini korumaya yönelik düzenlemeleri gün-
celleştirilecektir. Bölge koşulları ve gerçeklerine uygun olarak tarım arazilerinin toplulaştı-
rılması ya da arazi dağıtımı gerçekleştirilecektir. Arazi planlamasının yapılması ve yönetim 
projelerinin arazilere uygulanması sağlanacaktır. Ülke genelinde tarım topraklarının envante-
ri çıkarılarak yöresel örgütlerle birlikte en uygun ürün belirlenecek ve çiftçinin bu ürünü ek-
mesi özendirilecektir. Toprak ve su kaynaklarını korumak, iklim değişikliğinin yarattığı ciddi 
sorunlara ilişkin etkin çözümleri sunmak için yetkin bir devlet kurumu olarak ulusal bakış 
açıyla yıllardır görev yapan ancak kapatılan TOPRAK SU Genel Müdürlüğü yeniden kurula-
caktır.  
 
Gıda güvenliği 
Not: DSP’nin Seçim Beyannâmesi’nde gıda güvenliği ile ilgili hiçbir bilgiye yer 
vermemektedir. 
 
Tohum 
Geleneksel tarım ürünleri, ülkemizin zenginliğidir ve korunacaktır. Yerel ürün çeşitliliğinin 
(tahıl, meyve ve sebzelerin) yok olmasına izin verilemez, bu nedenle üretimlerinin devam 
etmesini sağlayacak önlemler alınacaktır. Tohumda dışa bağımlılığı kaldıracak tedbirler 
alınacak, Tohum Islah Enstitüleri ve Devlet Üretme Çiftlikleri aracılığıyla tohum, fide ve 
fidan üretiminde aktif olarak öncülük edilecektir. 
 
GDO 
Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve ürünlerinin tarım sektörümüz, insan, hayvan, 
bitki sağlığı ve genetik kaynaklarımız için tehdit olduğu bilinciyle ülkemizde üretimine izin 
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verilmeyecek, ithalatı da sıkı denetimlere tabi olacaktır. Dünya’da en çok GDO’lu olarak 
üretimi yapılan soya, mısır, kolza, pamuk ve diğer ürünler için ihtiyacımızı, ülkemizde ürete-
rek karşılama hedefindeyiz. Bu ürünlerde ihtiyacımızı karşılayacak üretim miktar ve kalitesi-
ne ulaşmak için özel destekleme araçları kullanılacaktır 
 

 
HALKIN SESİ PARTİSİ 

 
Tarım 
Arazileri büyük ölçekli yapılar şeklinde toplulaştırma faaliyetlerine hız verilecek, sulama 
imkânları artırılacaktır. Tarımsal Destek Ödemeleri her yıl GSYİH‟nin % 1‟i olarak bütçeye 
konulacaktır Desteklerin % 10‟luk kısmı küçük üreticiler ve 
organik tarıma tahsis edilecektir.  
Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu ile Yem 
Sanayi yeniden kamu sosyal kuruluşları (kâr değil, sosyal 
fayda amaçlı) olarak kurulacak, tarımsal desteklerin % 
15‟lik kısmı bu kuruluşlara aktarılacaktır. Tarımsal Üretici 
Birlikleri çerçeve kanunu hazırlanacak, söz konusu birlikler 
demokratik ve katılımcı bir şekilde üreticilerin pazarlık 
gücünü artıran kurumlar olarak yerinden 
örgütlendirilecektir. Birlik yönetim kurulları “çiftçi kayıt 
sistemi”ne kayıtlı olan üreticilerin oyu ile belirlenecek, denetimleri ise merkezi yönetim tara-
fından gerçekleştirilerek, denetim sonuçları kamuya ilan edilecektir.  Tarımsal desteklerin % 
25‟lik kısmı hitap ettikleri bölge ve kapsama aldıkları ürünlere bağlı olarak “Üretici Birlikle-
ri”ne aktarılacaktır.  Tarımsal destekler doğrudan değil, üretime ve üretim unsurlarına (gübre, 
mazot, ilaç sulama vs.) verilecektir. Motorin, gübre ve zirai ilaç üzerindeki dolaylı vergiler 
kaldırılarak girdi maliyetleri düşürülecektir. Tarımsal üretim yapılan köylerde yaşam koşulla-
rı iyileştirilecek, TOKĠ köyle-re yönlendirilecek, konutların yanında hayvan barınakları 
(ahırlar, ağıllar) ve yayla evleri yapması da sağlanacaktır. Veteriner ve tarım hizmetleri sey-
yar ekipler ile yerine getirilecektir. Bu hizmetlerin zamanında ve süratli yapılması için diğer 
ulaşım araçlarının yanında “Helikopter Filosu” da oluşturulacaktır. Has Parti iktidarında ço-
ban olabilmek için kanuni düzenleme yapılarak kısa devreli kurslar açılacak, kırsalda kesinti-
siz 15 yıl çobanlık yapan insanlar 20 yıl, 20 yıl çobanlık hizmetinde bulunanlar 25 yıl üzerin-
den emekli edilecek, bunların çocukları devlet tarafından karşılıksız olarak okutulacaktır. 
Pamuk üretimine önem verilerek, Nazilli Pamuk Araştırma Kuruluşu teknik eleman ve maddi 
olarak desteklenecek, ülkemiz şartlarına uygun çeşit ıslahı sağlanacaktır. Fiskobirlik ve diğer 
Tarım Satış Kooperatifleri ile Çay-Kur, üreticilerin söz sahibi olacağı şekilde yeniden düzen-
lenecek, Çay-Kur‟un özelleştirilmesi gündemden çıkarılacaktır.  
 
Gıda güvenliği 
Şeker pancarına konulan kota kaldırılacak, nişasta bazlı şeker üretimi kotaları azaltılacaktır.  
 
Tohum 
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Tohumculuk çalışmaları, ülke gen kaynakları dikkate alınarak devlet denetiminde yapılacak, 
bu konuda da şeffaflık esas olacaktır. 
 
GDO 
“Biyogüvenlik Yasası” ve “GDO‟lu Ürünler Yönetmenliği” gözden geçirilerek GDO‟lu 
ürünlere ilişkin halkımızın endişeleri giderilecektir. 
 
 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
 
Tarım 
 
Halen çiftçilere sağlanan GSYH’nın yüzde 0,5’i düzeyindeki devlet desteği ilk etapta yüzde 
1’e yükseltilecek, sonraki yıllarda ise kademeli olarak 
artırılarak yüzde 1,5 düzeyine  ulaştırılacaktır. Tarımsal 
destekler, ürün arz ve talebini dikkate alan, üretici refahını 
artıran, girdi maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün 
fiyatı dengesini gözeten, afete karşı koruyan, üretimde 
verimliliği, etkinliği ve kaliteyi artırmayı hedefleyen bir 
anlayışla yapılandırılacaktır. Küçük çiftçilerin 
desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum, fide gibi 
temel tarımsal girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV 
kaldırılacaktır. Orta ve büyük ölçekte üretim yapan 
çiftçilerin kullandığı bu girdilerinin üzerindeki ÖTV ve KDV ise kademeli olarak yüzde 50 
oranında düşürülecektir. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrik tarifesi farklı-
laştırılarak çiftçilerimizin ucuz elektrik kullanmaları sağlanacaktır. Üretimin artırılması, 
ürünlerin işlenerek kıymetlendirilmesi, iç ve dış piyasalarda pazarlanmasının temin edilme-
siyle çiftçilerimizin hayat standardı yükseltilecektir.  Tarımda marka ürünler geliştirilip ulus-
lararası ticaretten daha fazla pay alınması sağlanacaktır. Ülkemiz için stratejik öneme sahip 
buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çeltik, fındık, üzüm, kayısı, zeytin, yerfıstığı v.b. gibi 
ürünlerimiz için özel destekleme programları geliştirilecek ve bu ürünlere fiyat garantisi veri-
lecektir. Hazine arazilerinde tarımsal üretimde bulunanların tarımsal desteklerden yararlan-
ması sağlanacaktır. Hazine ile olan uyuşmazlıklar giderilecek ve araziler kullanıcılarına uzun 
vadeli olarak kiralanacaktır. Tarımsal ihracata sağlanan destekler artırılacak ve özellikle arz 
fazlası ürünlere ihracat ve pazarlama desteği sağlanacaktır. 
 
Gıda güvenliği 
Ülkemizde gıda güvenliği ve güvenilirliği çağdaş normlara ulaştırılacak, tüketicinin 
korunması ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Tarımsal ürün ve mamul maddeler akredite 
laboratuarlarda analiz edilerek, tüketici sağlığı korunacaktır. 
 
Tohum 
Tohum üretim ve genetik araştırmalar merkezi kurulacaktır. 
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GDO 
Genetiği bozulmamış ürünlerin korunması ve geliştirilmesine önem verilecektir. Bitki ve 
hayvan varlığının korunması amacıyla “Gen Bankası” kurulacaktır. 
 
 

SAADET PARTİSİ 
 
Tarım 
Saadet Partisi iktidarında tarımsal üretim desteklenecektir. Destekler ürünlerin maliyetleri ve 
dünya fiyatları dikkate alınarak belirlenecek ve üreticinin, 
çiftçinin kesinlikle kâr etmesi temin edilecektir. Bu 
destekler hem üretim aşamasında hem de pazarlama 
aşamasında olacaktır. Üretim aşamasında çiftçiye, vergisiz 
motorin (MAVİ MAZOT) temin edileceği gibi, diğer temel 
girdilerin temininde de destekler verilecektir. Çiftçiye 
Faizsiz Kredi verilerek üretim yapması teşvik edilecektir. 
Çiftçiye girdi desteği yanında ürünlerini pazarlarken de 
destek verilecektir. „‟Çiftçinin Kara Gün Dostu‟‟ olarak 
bilinen Toprak Mahsulleri Ofisinin tam kapasite ile 
çalışarak üreticinin elde ettiği ürünleri geciktirmeden, son gramına kadar ve değer fiyatından 
satın alması temin edilecektir. Şeker pancarı ve tütünde uygulanan kotalar kaldırılacaktır. 
Çay, fındık, üzüm, incir, kayısı v.b. gibi ürünlerin yetiştiricileri de desteklenecektir.  
 
Gıda güvenliği 
Not: Saadet Partisi’nin Seçim Beyannâmesi’nde gıda güvenliği ile ilgili hiçbir bilgiye yer 
vermemektedir. 
 
Tohum 
Tohumculuk teşvik edilerek üreticilerin kaliteli ve ucuz fiyata tohumluk temin etmeleri 
sağlanacaktır. 
 
GDO 
Not: Saadet Partisi’nin Seçim Beyannâmesi’nde GDO ile ilgili hiçbir bilgiye yer 
vermemektedir. 
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G E N E L   D E Ğ E R L E N D İ R M E 

 
Yukarıdaki Ak Parti, BBP, CHP, DP, DSP, Has Parti, MHP ve Saadet Parti’sinin seçim 
beyannâmelerindeki “Tarım, gıda güvenliği, tohum ve GDO” ile ilgili metinlerini olduğu 
gibi alıntıladık.  
 
Herkesin malumu olduğu üzere, yaşamın vazgeçilmezi gıdadır. Sağlıklı bir yaşamın vazge-
çilmezi ise temiz gıda. Temiz gıdanın sağlanabilmesi ise temiz çevreyle mümkün. Temiz 
gıda ve temiz çevre için, temiz bir düşünce gerek. Bütün insanlar, fıtratı bozulmamış bitki ve 
hayvanlardan elde edilmiş tabiî gıdaları hak ederler. Zengin de olsa fakir de, zalim de olsa 
mazlum da, Afrika’da da yaşasa Amerika’da da tüm insanlar bu temel haktan mahrum bırakı-
lamazlar. 
 
Oysa günümüz dünyasında, siyasi ve ekonomik çıkarlar, düşüncesizlik ve beceriksizlikler, 
ihtiras ve feraset yoksunluğu, rüşvet, bilgi eksikliği, siyasi mülahazalar, politik tercihler, ba-
ğımlılıklar gibi çok sayıdaki sebeple, insanların ezici çoğunluğu bu temel haktan mahrum 
bırakılmışlardır.  
 
Bugün çevremiz yani evren; endüstriyel ve evsel atıklar, tarım kimyasalları, makyaj ve imaj 
ürünleri gibi çok sayıda atık ve ürün nedeniyle, tüm canlıların yaşamını tehdit edecek 
boyutlarda kirletilmiş durumda. Öyle ki, evrenin altını, üstünü, denizlerini, okyanuslarını 
hatta gökyüzünün derinliklerini bile kirleten bu insan, laboratuvarda tüm canlıların fıtratıyla 
oynuyor, genetik yapısını değiştiriyor. 
 
İşin daha vahim boyutu ise bu kirlenmenin çoğu kimseyi endişelendirmemesi. Çevre denildi-
ğinde, anı yaşayan insanların aklına, yalnızca çöp tenekeleri veya yaşadığı mekânın çevresi 
geliyor. Hâlbuki ‘çevre’, evrenin tümüdür. Evren, çevre olarak görülmediğinden en yakın 
korunur uzağın önemi ortadan kalkmakta. 
 
Atom bombası veya eş değer bir bomba, Hiroşima ve Nagazaki’de görüldüğü gibi sadece 
dünyanın küçük bir alanını etkileyecek ve atıldığı çevrede yaşamı yok edecektir. Fakat 
genetik yapısını değiştirerek hibritleştirdiği, ardından da mülkiyetine geçirdiği tohumlar ve 
bu tohumlara eklediği diğer tarım kimyasalları, tüketen her canlı için bir atom bombası nite-
liğinde. Ülkenize atılan bir atom bombasının parası muhtemelen düşmanınızca temin edil-
mekteyken, fiziksel ve biyolojik açlığımızı gidermesi için satın aldığımız gıda bombasının 
tüm bedelini biz ödüyor olacağız. 
 
Bugün ‘mono kültür’ denilen ‘vahşi transgenik endüstriyel tarım’ ve tarım kimyasallarının 
sadece arı neslini yok etmesi demek, ‘insan eliyle kıyamet’ demektir. Arıların beslenme 
biçimi değiştiği için, asli fonksiyonlarını icra edememesi veya toptan yok edilmesi, muazzam 
bir nizam olan tabiatın geri dönülmez bir biçimde imhası demektir. Çünkü arılar, bitkiler 
arasında tozlaşmayı, dolayısıyla döllenmeyi meydana getirerek, tabiattaki canlılığın devamını 
sağlarlar. Genetik tohumların ekilmesi ve tarım kimyasallarının sorumsuzca kullanılması 
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yüzünden, her yıl arıların milyarlarcasını kovandan ilk çıkışında kaybediyoruz. Büyüyen bu 
felaketin oluşturacağı korkunç tehlikeyi görmek için, illa arif olmak mı gerek?  
 
Partilerin seçim beyannâmeleri ile seçim meydanlarında söyledikleri, siyasetçilerimizin bu 
kıyametin farkında olmadıklarının en açık ispatıdır. Dışarıdan siyasetçi ithal 
edemeyeceğimize göre, bize düşen siyasetçileri uyarmak.  
 

TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACATI İLE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAYI 

Türkiye'nin tarımsal ürün 1991 Payı* % 2002 Payı* % 2010 Payı* % 

İthalatı 1,89 9 4,26 8,3 12,9 6,95 

İhracatı 4,18 30,8 4,75 13,2 12,7 11,14 

İhracatın-ithalatı karşılama oranı 2,21  1,11  0,98  

*Toplam ithalat veya ihracatın içinde, tarımsal ithalat ve ihracatın payı                           

Tablo: 4 - Kaynak: Tüik 

 

TARIMSAL İSTİHDAM 

Tarımsal 2002 2011 

İstihdam (kişi) 7.458.000 5.401.000 

İstihdam (%) 34,9 24,0 

Tablo: 5 - Kaynak: Tüik 

 
Türkiye, 20 yıl önce (1991) ithal ettiği tarım ürününün 2,21 katını ihraç ederken, bugün itha-
latı ihracatından fazla yani, tarımda kendi kendine yetemez hâle gelmiş durumda. 2002 yılın-
da nüfusun yüzde 34,9’u tarımdan geçinirken, bu oran bugün yüzde 24’e gerilemiştir.  
 
Siyasilerin hedefi, tarımsal istihdamı yüzde 5’lere çekmek. Bugün çalışma çağındaki insanla-
rın yüzde 12’si işsiz bir ülkenin, halkını toprak ve tarımdan uzaklaştırması hiçbir açıdan doğ-
ru bir tercih olamaz. Bugün yine 2023’e kadar işsizliğin yüzde 5’e çekilmesi vaat ediliyor. 
Tarımın altından değerli olduğu ve küresel güçler tarafından -en etkin- silah olarak kullanıl-
dığı bir dünyada, toplumun tarımdan uzaklaştırılması hatta utandırılması kaygı verici politik 
bir tercihtir. 
 
Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi olarak, Türkiye’nin ivedi olarak bu yanlış yoldan dönmesi 
gerektiğini siyasiler dâhil herkese hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca her alanda olduğu gibi tarım-
da da ‘kemmiyet/miktar değil, keyfiyet/kalite tercihi’ toplumu sağlıklı kılacak, bu bir yan-
dan sağlık harcamalarında ciddi bir azalma meydana getirecek, diğer yandan da toplumsal 
başarıyı artıracaktır. Bu tercih, tarımsal alanlardaki kirliliği önlediği gibi, toprak verimini de 
artıracaktır.  
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Artık bu ülke siyasilerinin, her şeyin rakamsal büyüklük olmadığını bilmeleri ve rakamsal 
büyüklükle sorunların küçülmediğini, bilakis toplum ve çevre sağlığının bozulduğunu bilme-
leri gerek. 
 
Son 20 yılda tohumda küresel tohum şirketlerine bağımlı hâle gelmiş, tahıl ve sebze üretimi 
azalmış, tarımsal ürün ithalatı ihracatını geçmiş, hayvan miktarı hızla küçüldüğü için canlı 
hayvan veya et ithaline mecbur kalmış, tarımdan geçinen nüfusu yüzde 35’lerden yüzde 
24’lere gerilemiş, özetle, tarımda 3 kat küçülen ve artık tarımda dahi kendi kendine yetemez 
bir ülke hâline gelmiş bir Türkiye manzarası ile karşı karşıyayız.  
 
Maalesef bu fotoğrafın, seçim beyannâmelerinin hiç birinde zikredilmemesi ve siyasetçilerin 
konuyu yeterince bilmemesi yahut da ilgi duymaması kaygı vericidir. 
 
İşte bundan hareketle, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi olarak tohum, tarım ve gıdamızı 
önemsemeyen siyasi partilerin hiçbirinin iktidarının ülke yararına olmayacağını 
düşünmekteyiz. Yaklaşan parlamento seçimleri vesilesiyle, seçmeni ve siyasileri bir kez daha 
uyarmak istiyoruz.  
 
Herkes bilmelidir ki: Yok olan ortak geleceğimiz! 
 
6 Haziran 2011 
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