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ÇİFTÇİLERE YÖNELİK POLİTİKALARIMIZDAN BAZILARI 

 Her köyden kolaylıkla ulaşım sağlanabilecek şekilde ilk ve ortaöğretim 

kurumları, sağlık kurumları, kültür merkezleri ve pazarlar kurulacak. Köyler 

arası ticareti ve toplu ulaşımı kolaylaştırmak için uygun saat aralıklarıyla 

servis (ring) sistemleri oluşturulacak. 

 Köylere tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere, uygun 

sektörlerde fabrikalar ve işletmeler açılması teşvik edilecek. 

 Çiftçilerin örgütlenmesi kolaylaştırılacak ve teşvik edilecek.  

 İyi tarım uygulamaları hakkında çiftçilerimize yönelik uygulamalı 
eğitimler düzenlenecek ve bu eğitimler tüm köylerimizde belirli sıklıkta 
tekrarlanacak.  

 Her köyümüz için ilçe tarım müdürlüklerinde sorumlu ziraat mühendisleri 
ve veterinerler görevlendirilecek. 

 Mevcut meraların korunması, ıslahı, kullanılması ve gerekiyorsa yeni 

mera alanlarının açılması için gerekli adımlar derhal atılacak. 

 Köylünün ortak kullanım alanı olan mera, kışlak ve yaylaklarda hayvan 

otlatanlardan hayvan başına ücret alınması uygulaması sonlandırılacak. 

Köylüler, bu alanlardan ücretsiz olarak yararlanabilecekler.  

 Yem fiyatlarının ucuzlaması için yem üretimi desteklenecek. Özel 
sektörün yetersiz kaldığı durumlarda devlet, ihtiyaç duyulan ekstra yem 
üretimini kurumları aracılığıyla kendisi sağlayacak.  

 Yem fiyatları makul seviyeye inene kadar küçük ve orta ölçekli üreticiler 
ve işletmeler için sübvansiyon sağlanacak. 

 Yerli tohum üretimi teşvik edilecek, yeterli yerli tohum üretimi 
sağlandığında yurtdışından tohum ithali yasaklanacak.  

 Fındık, çay, buğday, pamuk, pancar vb. ürünlerde üreticilerimizin 

yabancı ve yerli tüccarlara ezdirilmeyeceği ve emeklerinin karşılığını 

alabilecekleri bir fiyat mekanizması oluşturulacak. 

 Farklı bahanelerle canlı hayvan ve et ithalatına kesinlikle izin 
verilmeyecek, üreticilerimiz korunacak. 

 Tarım ve hayvancılık ürünleri için devletçe sağlanacak destek 
miktarlarına ve bu desteklerin hangi tarihlerde ödeneceğine ilişkin yıllık 
planlamalar yapılacak ve bu planlar ilgili yılın başlamasından 6 ay 
öncesinde kamuoyuna duyurularak üreticilerin bu desteklere göre 
planlama yapmaları sağlanacak.  

 Tarımsal destekler, arazi sahiplerine değil, kiralık arazilerde de olsa ekim 
ve üretim yapan gerçek çiftçilere yapılacak. 


