
Konu : Narenciye Üretimi, İhracat Önündeki Engeller ve Çiftçilerimizin 

Yaşadığı Sorunlar hakkında yapılan konuşma. 

Dönem : 27  

Yasama Yılı : 3 

Tarih : 31.10.2019  

Birleşim : 12 

Konuşmacı : ALPAY ANTMEN  

 

Konuşma : 

 

 Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

 Değerl i  mil letveki l ler i ,  öncel ik le bel i r tmek ist iyorum ki  Mersin 'de 

narenciye bahçesi iç inde doğmuş bir  arkadaşınız o larak,  Mersin, 

Adana, Hatay i l ler imizde en önemli  geçim kaynaklarımızdan bir i  

narenciye üret imi ve tarım üret imidir ama narenciye üret imi bu kadar  

çok önemliyken bölgemizde AKP'nin hatal ı  tarım pol i t ikaları nedeniyle 

maalesef  narenciye ürünler imiz toplanmadan dalında kalmaktadır.  

İkt idarın bütün tarım ürünler inde olduğu gib i ,  narenciye konusunda da 

gerekl i  teşvik ler i  sağlamaması,  üret ic i ler in g ird i  mal iyet ler inde aşır ı  

yükselme ve yasal mevzuata rağmen tarımın ekonomik olarak 

desteklenmemesi bu güzel ü lkemizde çi f tç i ler i  ve üret ic i ler imizi  

olumsuz olarak etki lemektedir .  

 Mersin 'de 1 Kasımda başlayacak narenciye günler inde 

Büyükşehir  Belediyemizin de büyük katkı larıyla kent in tüm dinamikler i 

narenciye üret iminin hem Mersin iç in hem de ülkemiz iç in önemine 

işaret  edecekler ancak ikt idar,  bölgemiz iç in bu kadar önemli  o lan 

narenciye üret imi, sat ımı ve ihracatı konusunda duyarsız kal ıyor,  

kalmaya da devam ediyor.  

 Sayın mi l letveki l ler i ,  dün Genel Başkanımız Sayın Kemal 

Kıl ıçdaroğlu söyledi ,  Tarım Kanunu uygulanmıyor.  Çif tç i ler imize 2020 



yıl ında 48 mi lyar 700 mi lyon l i ra teşvik ödenmesi gerekird i  ancak 

2020 yı l ında çi f tç imize sadece 22 milyar  l i ra ödenecek,  çi f tç in in hakkı 

o lan 26 mi lyar 700 mi lyon l i ra ç i f tç iye ödenmeyecek. Para saraya var,  

uçaklara var,  makam arabalarına var,  yandaşa var ama vatandaşa 

yok.  

 Narenciye üret ic i ler i  isyan ediyor.  Gübre,  mazot,  i laç gider ler i  

yüzünden mal iyet ler in i  b i le karşı la yamıyorlar.  Son beş yı lda 

narenciye ihracat gel i r imiz yüzde 11 geri ledi .  Beş yı l  öncesine göre 

şu anda ton başına sat ış f iyat ı  o larak portakalı  yüzde 44, mandal inayı  

yüzde 37, l imonu yüzde 28, greyfurtu yüzde 31 daha ucuza ihraç 

ediyoruz.  7,7 mi lyar dolar değerindeki  Avrupa pazarından ise hiç pay 

alamıyoruz.  10 mi lyar dolar l ık endüstr iyel  narenciye ihracatında ise 

hemen hemen hiç yokuz.  

 Hani b izim ülkemizde tat l ı  b ir  tart ışma konusu var ya "Balığa 

l imon sıkı l ır  mı,  sık ı lmaz mı?" d iye,  üret ic iyi  bu hâle dü şürenler 

sayesinde yakında balığa sıkacak l imon bulamayacağız.  Asl ında 

l imon faydalıdır  ama ikt idar önce çi f tç iyi  l imon gib i  sıkt ı ,  sonra da 

ülkenin bütün değerler ine l imon sıkt ı ;  orduya l imon sıkt ı ,  üniversi teye 

l imon sıkt ı ;  emekl i  ayl ığına,  fabr ikalarımı za,  kadınlara,  gençlere, 

memura l imon sıkt ı ;  Türk parasına l imon sıkt ı ;  demokrasiye,  hukuka, 

insan haklarına l imon sıkt ı ,  yetmedi.  Dünyada hiçbir  ordu, s i lah 

fabr ikasını başka bir  orduya satmadı.  Bunu da AKP ikt idarıy la gördük. 

Tank Palete,  mi l l î  üret ime ve mi l l iyetç i l iğe bi le bu ikt idar l imon sıkt ı .  

 Gelin,  narenciye üret ic i ler in in sorunlarını araşt ı r ıp çözüme 

kavuştural ım, bari  onlara bir  şeyler yapalım.  

 Teşekkür ediyorum.  

Hepinizi  saygılarımla selamlıyorum.  


