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 CHP MANİSA TARIMINA SAHİP ÇIKIYOR
 
 Türk�ye tarımında 1990'ların sonunda hızlanan üret�m azalmaları ve bel�rg�nleşen tarım 
ürünler� �thalatı özell�kle AKP'l� yıllardan sonra uygulanan tarım pol�t�kaları �le b�rleşerek 
günümüzde tarım sektörünü ülkem�z�n en sorunlu sektörler�nden b�r� hal�ne get�rm�şt�r. 
Türk�ye'n�n en öneml� tarımsal bölgeler�nden b�r� olan MANİSA �l�m�z de Türk�ye tarımında 
yaşanan “üret�m� teşv�k yer�ne �thalatı özend�r�c�” tarım pol�t�kalarından nas�b�n� almıştır. 

 Man�sa, pek çok ürünün yet�şt�r�c�l�ğ�n� yapmaya uygun tarım toprakları ve b�l�nçl� ç�ftç�s�n�n 
varlığı �le Türk�ye'n�n tarımsal potans�yel� yüksek �ller� arasında ön sıralardadır. Ver�ml� 
toprakları, zeng�n su kaynakları yet�şt�r�c�l�k �ç�n öneml� avantaj sağlamaktadır. Balıkes�r'�n çok 
büyük b�r tarımsal potans�yele sah�p olmasına karşın bunu yeter�nce değerlend�remed�ğ� ve 
özell�kle AKP'n�n uyguladığı n�tel�ks�z tarım pol�t�kası sayes�nde Balıkes�r g�b� b�r �lde dah� 
köyden kente göçün c�dd� b�r duruma ulaştığı gözlemlenmekted�r. Bu, sadece Balıkes�r �ç�n 
değ�l Türk�ye �ç�n de geçerl� ve doğru b�r tesp�tt�r.

 Cumhur�yet Halk Part�s�, MANİSA tarımının potans�yel�n� çok �y� b�ld�ğ� �ç�n bu potans�yel� 
harekete geç�reb�lmek amacıyla “CHP Balıkes�r Tarımına Sah�p Çıkıyor” �s�ml� çalışmayı 
yapmıştır. CHP �kt�darında Balıkes�r'de üret�len tüm ürünler hak ett�ğ� değere kavuşacaktır. 
Üret�c�ler�m�z köyler�nde ve tarlalarında sadece üretmey� düşünecekler ve Türk�ye 
ekonom�s�ne katkı sağlayacaklardır. Kısacası CHP �kt�darında ç�ftç� kazanacak, Türk�ye 
kazanacaktır. 

 Türk�ye'n�n her alanda büyümes�n�n motor gücü tarım ve tarıma dayalı sanay�d�r. Döv�z 
harcamalarının azaltılması, Türk�ye'n�n el�ndek� döv�z� dışarıya kaptırmaması �ç�n tarımsal 
üret�m çok öneml�d�r. Tarımsal üret�m� artırarak, �thalatı düşürerek dışarıya döv�z aktarımı 
azaltılab�l�r. Petrolde, elektron�kte, bazı yüksek teknoloj� gerekt�ren temel mak�ne ve k�mya 
ürünler�nde �thalatı dolayısıyla döv�z� belk� kısamazsınız. Ama tarımda üret�m yaparak b�rçok 
kalemde döv�z çıkışını önleyeb�l�r�z. Türk�ye'n�n böyle b�r potans�yel� ve gücü vardır. En güzel 
örnek de BALIKESİR �l�d�r. Balıkes�r b�rçok bakımdan tarımsal üret�mde ve tarıma dayalı 
sanay�de Türk�ye ekonom�s�ne c�dd� katkılar sağlayab�lecek potans�yelded�r.

 AKP hükümetler�n�n uyguladığı pol�t�kaların ters�ne tüm tarım ürünler�nde destekler 
arttırılacak, Türk�ye'n�n ÜRETEN ve HAKÇA BÖLÜŞEN b�r ülke olması hedefine ulaşılacaktır. 
Kısacası CHP �kt�darında ÜRETEN KÖYLÜ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ OLACAKTIR.

 CHP'n�n tarıma bakışı çok açık ve nett�r. “Üreten b�r Türk�ye, hakça bölüşen b�r ülke”. Ç�ftç�s�n� 
yen�den “Efend�” yapmayı hede�em�ş b�r kadromuz var. Alın ter�n�n karşılığının mutlaka 
ödend�ğ� b�r Türk�ye hede��yoruz. Ç�ftç� hak ett�ğ� yere CHP sayes�nde gelecek. B�ze güven�n…

 CHP �kt�darında üreten kazanacak, Balıkes�r'l� üretecek, Balıkes�r kazanacak. Üreten köylü 
yen�den m�llet�n efend�s� olacak.

Kemal KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı



 MANİSA TARIMININ SORUNLARI ve CHP'NİN ÇÖZÜMLERİ
 
 M�ll� mücadelen�n temeller�n�n atıldığı Erzurum kongres� düzenlen�rken, 
Man�sa'nın Alaşeh�r �lçes�nde de m�ll� mücadele kongres� toplanıyor. Bu anlamlı 
yerde yan� Man�sa'da ülkem�z�n temeller� atılmış. Kurtuluş savaşında Atatürk'le 
beraber savaşan, Atatürk'ün bugün zor durumda olan EFENDİLERİ �le b�rl�kte 
Man�sa'da ç�ftç�ler�m�z�n sorunlarına CHP olarak çözümler üreteceğ�z.

 Man�sa'nın en öneml� ürünü ÜZÜM'dür. Üzüm üreteb�lmek �ç�n, alın ter� döküp 
de karşılığını alamadığınız SOFRALIK ÜZÜM ve KURU ÜZÜM �ç�n, b�raraya geld�k. 
Seç�m olmamasına rağmen CHP her zaman bu t�p toplantılar düzenleyerek 
üret�c�ler�n sorunlarına çözümler aramaktadır.  

 Man�sa'da 33 çeş�t meyve üret�lmekted�r. Türk�ye üzüm üret�m�n�n yüzde 90'ı 
Man�sa'da yapılmakta olup 2017 ver�ler�ne göre üzümün Man�sa ekonom�s�ne 4 
m�lyar l�rayı aşan b�r parasal katkısı bulunmaktadır. Yıllara göre Man�sa'da 
çek�rdeks�z üzüm üret�m� 850 b�n ton �le 1 m�lyon ton arasında değ�şmekted�r. 
Türk�ye'dek� bağ alanlarının 80-85'� Man�sa'da bulunmakta olup,  Man�sa'nın dekar 
başına elde ett�ğ� ürün m�ktarı Türk�ye'n�n üret�m�nden daha fazladır.

 Türk�ye'de 535 b�n ton k�raz üret�m�n�n 35 b�n tonu Man�sa'da üret�lmekted�r. 
Y�ne 400 b�n ton olan Türk�ye sofralık zeyt�n üret�m�n�n, 65 b�n tonu Man�sa'da 
gerçekleşt�r�lmekted�r.
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 Bu coğrafya herkese nas�p olmayan b�r ürünü yan� ÜZÜMÜ Man�sa'ya verm�ş. 
Sadece üzümü mü verm�ş, PAMUK'da Man�sa'da c�dd� m�ktarlarda üret�lm�ş, ancak 
hükümetler�n yanlış pol�t�kaları sonucunda PAMUK tarımı yapılmaz olmuş. Bugün 
Türk�ye pamuğu MANİSA'dan almıyor nereden alıyor YUNANİSTAN'dan alıyor.

 Bu coğrafya s�ze başka ne verm�ş, s�ze TÜTÜN verm�ş, ama y�ne AKP'n�n yanlış 
pol�t�kaları sonucunda TEKEL satılmış s�gara fabr�kaları kapatılmış ve MANİSA 
tütünü ek�lmez olmuş. Kısacası MANİSA, toprakları ver�ml� b�r �l�m�z ama ş�md� 
ÜZÜM'cüsü per�şan. Üzüm'de para kazanmanızı �stemeyen b�r �kt�dar TÜRKİYE'y� 
yönet�yor.  

 Dünyada özell�kle kuru üzümde çok büyük b�r avantajınız var. Neden m� ? Çünkü 
ürett�ğ�m�z üzümün neredeyse % 90'ını satıyoruz ve yılda 450-500 m�lyon $ para 
kazanıyoruz. Pek�y� neden ş�kayetç�y�z. Çünkü fiyatı döv�zle bel�rlenen b�r üründe, 
ç�ftç�m�z sıkıntı çek�yor. Ne yapacağını kara kara düşünüyor. Alın ter� gözler�n�n 
önünde er�yor. 

 Bırakın para kazanmayı, alın ter�n�z�n karşılığını alamıyorsunuz. Çok değ�l 2 yıl 
önce güneş altında kuruttuğunuz üzümünüzü 6 l�radan satıyordunuz. O zaman en 
çok kullandığınız gübrelerden b�r� olan Şeker gübren�n tonu 400 TL �d�, KDV ve 
ÖTV'y� kaldırdılar buna rağmen ş�md� Şeker gübre 800 TL oldu. S�z h�ç fiyatı düşen 
sanay� ürünü gördünüz mü? Örneğ�n h�ç traktör fiyatının, ya da traktör last�ğ�n�n 
fiyatının düştüğünü gördünüz mü? Pek�y� neden üzüm fiyatı düşüyor?



 Pek�y� üzüm ne kadar oldu. Bundan 15 gün kadar önce Tarım Bakanı FAKIBABA 
Man�sa'ya geld�. Kuru Üzümü 4 TL'den TMO aracılığıyla alacağız ded�. ÜZÜM bugün 
hala 4 TL değ�l. Pek�y� bunun mal�yet� ne kadar. Resm� olsun, özel olsun herkes�n 
uzlaştığı b�r rakam var o da 3,5-4 TL arası b�r mal�yet. Yan� s�z 9 numara üzümü 
yaklaşık 3,5 l�raya mal ed�yorsunuz ama neredeyse mal�yet fiyatına satıyorsunuz. 
Sonra ne oluyor. Sonrasını söyleyey�m. Önce borçlanıyorsunuz. Sonra borcunuzu 
çev�rmekte zor lanıyorsunuz.  Bank a bank a gezerek borcunuzu da 
gezd�r�yorsunuz. Man�sa'dak� üzüm bağlarının çoğu bankalara reh�nl�. Bu nasıl b�r 
tarım pol�t�kası. Türk�ye'y� yönetemeyen AKP, tarımı da yönetmekte ac�z kaldı. AKP, 
günüb�rl�k pol�t�kalarla çıkış arıyor, et fiyatları yükseld�yse et �thal ed�yor, ç�ftç� 
tarlada buğday hasat ederken �thal buğdayın verg�s�n� sıfıra düşürüyor. Vatandaşı 
değ�l yandaşını düşünen b�r pol�t�ka �le Türk�ye tarımına yön ver�yor. Yan� AKP s�z� 
düşünmüyor, s�z�n yer�n�ze aracıları düşünüyor. S�z�n kurduğunuz kurumları 
örneğ�n TARİŞ'� yönet�lemez hale get�r�yor. Halbuk� TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ, 1935 
yılında çıkartılan b�r yasa �le ÜZÜM p�yasalarını düzenleme konusunda Devletten 
görev alıyor. Hatta TEKEL, Alaşeh�r'e suma fabr�kası kuruyor, s�z bu fabr�kaya 
yıllarca çıkma üzümler�n�z� değer�nden sattınız, ş�md� bu fabr�ka k�m�n ve çıkma 
üzümün yüzüne bakıyorlar mı?

 Bakalım doğru mu? Şu anda 
s�z�n üzümünüzü k�m alıyor. ÖZEL 
SEKTÖR. Pek�y� ç�ftç�n�n karagün 
dostu olan ve üzüm alımında 
görevlend�r�len Toprak Mahsuller� 
Ofis� ne yapıyor. Düşük b�r fiyatla 
p�yasaya g�rerek, sözüm ona 
dostlar alışver�şte görsün d�ye 4 
TL fiyat açıklayarak alım yapacak. 
Sıra alacaksınız, sıra s�ze gelene 
kadar aylar geçecek, borcunuz var. S�zde üzümünüzü TÜCCARA satıyorsunuz.

 CHP İKTİDARINDA BU BÖYLE OLMAYACAK. CHP bugün �kt�dar olsaydı s�z�n 
sofralık üzümünüz en az 1.5 l�ra, madem dolar bazında �şlem gören kuru 
üzümünüz var kuru üzümde 2 $'dı. Madem b�z bu üzümden �y� b�r döv�z 
kazanıyoruz, bunu ç�ftç�m�zle de paylaşmamız gerek.
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 MANİSA TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINA KATILAN 
BİLEŞENLER
 
 Kurum Adına Katılan Yetk�l�

Mehmet ŞAKİRÖZ

Yusuf SÜREKÇİ

İbrah�m DEMRAN

Meral ESKİCİ

Ahmet YILMAZ

Nevzat BELEK

Süleyman ZENGİN

Al� İhsan ÜLGEN

Al� Bey

Selahatt�n KOÇDEMİR

Üzüm Üret�c�s�

Necdet TÜRK

Ahmet ATAK

Mustafa Bey

Mehmet Al� NOYAN

Kurum Adı

Basın Mensubu

Sarıgöl Kooperat�f Başkanı

Z�raat Mühend�sler� Odası Man�sa Şube Başkanı

Üret�c�

Z�raat Yüksek Mühend�s�

Saruhanlı T. Koop. Başkanı

Ballıca köyü-Bağcı

Sarıgöl Z�raat Odası Başkanı

Ç�ftç�-Sen Genel Sekreter�

TARİŞ ortağı b�r üret�c�

Üzüm-Send�kası Başkanı

Alaşeh�r Z�raat Odası Başkanı

Sulama B�rl�ğ� Başkanı

Kemal�ye Sulama Koop.Bşk.

Alaşeh�r T�caret Borsası
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 MANİSA TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINA KATILAN 
BİLEŞENLERİN GÖRÜŞLERİ

CHP'n�n bu toplantıyı düzenlemes�n� 
önems�yorum. Teşekkür eder�z. Üzüm geçen yıl 5-6 
l�ra arasında g�tt� geld�. BU sene neden 3 l�ra oldu. 
Çok pahalı gübre ve mazot kullanıyoruz.

Bu çalıştaydan b�r man�festo bekl�yoruz. Üret�c� 
örgütsüzdür. Kırsal kes�m�n en öneml� sorunu 
örgütsüz olması. TARİŞ çökert�ld�. TMO üzer�nden 
p�yasaya müdahale ed�l�yor. Üzümcüyü aldatıyorlar. 
TARİŞ yen�den canlanmalı. 5-10-15 dekarlık küçük 
araz�lerde üzüm üret�yoruz. Tarımsal enerj� üzüme 
zarar ver�yor. AR-GE oluşturulmalı. Hal yasası 
çalışmıyor. Yaş üzümcünün hal� per�şan. 
Kooperat��er Bankası olmalı. Dış pol�t�ka üzümcüyü 
vuruyor.

Üret�c�

Mehmet ŞAKİRÖZ

Çalıştay �ç�n çok teşekkür ed�yoruz. Sarıgöl 200 b�n 
ton yaş üzüm �hraç ed�yor. Tokatçılar p�yasayı 
bozuyor. G�rd� fiyatları yüksek. Yapacağımız şey 
üzüm suyu, pekmez, et�l alkol üretmek gerek. 
Entegre tes�s kurmak zorundayız. S�rke ve şarap 
üretmekten başka b�r şey �stem�yoruz. CHP'l� 
beled�yeler üzüm satın alsın.

Yusuf SÜREKÇİ
(Sarıgöl Koop.Bşk.)

Çalıştay �ç�n çok teşekkür ed�yoruz. Sarıgöl 200 b�n 
ton yaş üzüm �hraç ed�yor. Tokatçılar p�yasayı 
bozuyor. G�rd� fiyatları yüksek. Yapacağımız şey 
üzüm suyu, pekmez, et�l alkol üretmek gerek. 
Entegre tes�s kurmak zorundayız. S�rke ve şarap 
üretmekten başka b�r şey �stem�yoruz. CHP'l� 
beled�yeler üzüm satın alsın.

Yusuf SÜREKÇİ
(Sarıgöl Koop.Bşk.)
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TARİŞ artık b�r kooperat�f değ�l. TARİŞ ç�ftç� �ç�n 
değ�l kend�s� �ç�n çalışıyor. Jeotermal b�z�m 
üzümümüzü b�t�r�yor. Araz� kamulaştırmaları 
yapılıyor.  

Kamulaştırmalar çok hatalı. Kasıtlı fiyat düşüşler� 
oluyor. TARİŞ'� korumalıyız. Yaş üzümde 
kooperat��er devrede olmalı.

Pamuğa destek var. Buğdaya destek var. Üzüme 
destek yok. TARİŞ üzümün lokomot�fi olmalı.

Meral ESKİCİ

Ahmet YILMAZ 

Nevzat BELEK 
(Saruhanlı TARİŞ 

Koop.Bşk.)

Kavunumuzla ünlüydük, kavunumuzu b�t�rd�ler. 
Zeyt�n ve zeyt�nyağına pr�m desteğ�n�n 
arttırılmasını �st�yorum.  

CHP'ye teşekkür ed�yorum. Üzüm mal�yetler� çok 
yüksek. Gübre fiyatları çok pahalı. Mal�yetler 10 kat 
arttı. Üzüm 4 kat arttı. Taban fiyatlar Ağustos 
başında bell� olmalı. İhracata taban fiyat �st�yoruz.

AB'de fiyat önceden bell�. B�zde değ�l. Çekler, 
vadeler uzatılıyor. 3'e 4'e bölünüyor. Önlem 
alınmalı. 

Üzüm b�zde örtü altında. Kuru üzüm sorunlu, 
sofralık da sorunlu. TARİŞ baskı altında, kuru üzüm 
mal�yet� 4 TL. Planlama eks�k, dış pol�t�ka yeters�z. 
Toprak satışları var. Tarım Bağkur'undan emekl� 
olan 620 TL alıyor.

Üret�c�

Süleyman ZENGİN
(Ballıca köyü-Bağcı)

Üret�c�

Sarıgöl Z�raat Odası 
Başkanı

Jeotermal kuyular bölgem�z �ç�n büyük tehl�ke 
oluşturuyor. 287 adet jeotermal kuyu var. Ged�z 
ovası tarımsal SİT alanı �lan ed�lmel�. Man�sa'da 
tütün b�tt�, pamuk b�tt�. Para kazanamıyoruz. TARİŞ 
�şlev�n� y�t�r�yor, desteklenmel�. Destekler ürüne 
ver�lmel�. Alanlar küçük olduğu �ç�n üreten 
kazanmalı.     

İbrah�m DEMRAN
Z�raat Mühend�sler� 
Odası Man�sa Şube 

Başkanı
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 MANİSA TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINDA 
UZLAŞILAN ORTAK KONULAR
 
 
- ÜZÜM fiyatları çok düşük. ÜZÜM'de devlet�n daha c�dd� destekler yapması 
gerek.

- İşletmeler, küçük ve parçalı, �şletme başına düşen bağ m�ktarı çok az. Bu konu b�r 
s�stem dah�l�nde ele alınarak Devlet tarafından çözülmel�.

- Üzüm, pamuk ve tütün p�yasasında Devlet mutlaka devreye g�rmel�. Et ve Süt 
Kurumunun p�yasadak� varlığı güçlend�r�lmel�.

- Desteklemeler yeters�z, Devlet�n sulama yatırımlarına daha fazla ağırlık vermes� 
gerek.
- Üret�c�ler kend� aralarında örgütlü olmalı.

- Üret�c�n�n b�l�nçlend�r�lmes� gerek.

- Uzun vadel� tarım pol�t�kası olmalı. B�l�msel temell�, tutarlı b�r tarım pol�t�kası 
olmalı.

Tarım Satış Kooperat�fi B�rl�kler� (TARİŞ, Trakyab�rl�k, Çukob�rl�k vb.) ürün 
p�yasalarında etk�n ve etk�l� olmalı.
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 Bu coğrafya s�ze başka ne verm�ş, s�ze TÜTÜN verm�ş, ama y�ne AKP'n�n yanlış pol�t�kaları 

sonucunda TEKEL satılmış s�gara fabr�kaları kapatılmış ve MANİSA tütünü ek�lmez olmuş. 

Kısacası MANİSA, toprakları ver�ml� b�r �l�m�z ama ş�md� ÜZÜM'cüsü per�şan. Üzüm'de para 

kazanmanızı �stemeyen b�r �kt�dar TÜRKİYE'y� yönet�yor.  

 Dünyada özell�kle kuru üzümde çok büyük b�r avantajınız var. Neden m� ? Çünkü 

ürett�ğ�m�z üzümün neredeyse % 90'ını satıyoruz ve yılda 450-500 m�lyon $ para 

kazanıyoruz. Pek�y� neden ş�kayetç�y�z. Çünkü fiyatı döv�zle bel�rlenen b�r üründe, ç�ftç�m�z 

sıkıntı çek�yor. Ne yapacağını kara kara düşünüyor. Alın ter� gözler�n�n önünde er�yor. 

 Bırakın para kazanmayı, alın 

ter�n�z�n karşılığını alamıyorsunuz. 

Çok değ�l 2 yıl önce güneş altında 

kuruttuğunuz üzümünüzü 6 

l�radan satıyordunuz. O zaman en 

çok kullandığınız gübrelerden b�r� 

olan Şeker gübren�n tonu 400 TL 

�d�, KDV ve ÖTV'y� kaldırdılar buna 

rağmen ş�md� Şeker gübre 800 TL 

oldu. S�z h�ç fiyatı düşen sanay� ürünü gördünüz mü? Örneğ�n h�ç traktör fiyatının, ya da 

traktör last�ğ�n�n fiyatının düştüğünü gördünüz mü? Pek�y� neden üzüm fiyatı düşüyor?

 Pek�y� üzüm ne kadar oldu. Bundan 15 gün kadar önce Tarım Bakanı FAKIBABA Man�sa'ya 

geld�. Kuru Üzümü 4 TL'den TMO aracılığıyla alacağız ded�. ÜZÜM bugün hala 4 TL değ�l. 

Pek�y� bunun mal�yet� ne kadar. Resm� olsun, özel olsun herkes�n uzlaştığı b�r rakam var o da 

3,5-4 TL arası b�r mal�yet. Yan� s�z 9 numara üzümü yaklaşık 3,5 l�raya mal ed�yorsunuz ama 

neredeyse mal�yet fiyatına satıyorsunuz. Sonra ne oluyor. Sonrasını söyleyey�m. Önce 

borçlanıyorsunuz. Sonra borcunuzu çev�rmekte zorlanıyorsunuz. Banka banka gezerek 

borcunuzu da gezd�r�yorsunuz. Man�sa'dak� üzüm bağlarının çoğu bankalara reh�nl�. Bu 

nasıl b�r tarım pol�t�kası. Türk�ye'y� yönetemeyen AKP, tarımı da yönetmekte ac�z kaldı. AKP, 

günüb�rl�k pol�t�kalarla çıkış arıyor, et fiyatları yükseld�yse et �thal ed�yor, ç�ftç� tarlada 

buğday hasat ederken �thal buğdayın verg�s�n� sıfıra düşürüyor. Vatandaşı değ�l yandaşını 

düşünen b�r pol�t�ka �le Türk�ye tarımına yön ver�yor. Yan� AKP s�z� düşünmüyor, s�z�n 

yer�n�ze aracıları düşünüyor. S�z�n kurduğunuz kurumları örneğ�n TARİŞ'� yönet�lemez hale 

get�r�yor. Halbuk� TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ, 1935 yılında çıkartılan b�r yasa �le ÜZÜM p�yasalarını 

düzenleme konusunda Devletten görev alıyor. Hatta TEKEL, Alaşeh�r'e suma fabr�kası 

kuruyor, s�z bu fabr�kaya yıllarca çıkma üzümler�n�z� değer�nden sattınız, ş�md� bu fabr�ka 

k�m�n ve çıkma üzümün yüzüne bakıyorlar mı?
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 MANİSA TARIMININ SORUNLARI ve CHP'NİN ÇÖZÜMLERİ
 
 M�ll� mücadelen�n temeller�n�n atıldığı Erzurum kongres� düzenlen�rken, 
Man�sa'nın Alaşeh�r �lçes�nde de m�ll� mücadele kongres� toplanıyor. Bu anlamlı 
yerde yan� Man�sa'da ülkem�z�n temeller� atılmış. Kurtuluş savaşında Atatürk'le 
beraber savaşan, Atatürk'ün bugün zor durumda olan EFENDİLERİ �le b�rl�kte 
Man�sa'da ç�ftç�ler�m�z�n sorunlarına CHP olarak çözümler üreteceğ�z.

 Man�sa'nın en öneml� ürünü ÜZÜM'dür. Üzüm üreteb�lmek �ç�n, alın ter� döküp 
de karşılığını alamadığınız SOFRALIK ÜZÜM ve KURU ÜZÜM �ç�n, b�raraya geld�k. 
Seç�m olmamasına rağmen CHP her zaman bu t�p toplantılar düzenleyerek 
üret�c�ler�n sorunlarına çözümler aramaktadır.  

 Man�sa'da 33 çeş�t meyve üret�lmekted�r. Türk�ye üzüm üret�m�n�n yüzde 90'ı 
Man�sa'da yapılmakta olup 2017 ver�ler�ne göre üzümün Man�sa ekonom�s�ne 4 
m�lyar l�rayı aşan b�r parasal katkısı bulunmaktadır. Yıllara göre Man�sa'da 
çek�rdeks�z üzüm üret�m� 850 b�n ton �le 1 m�lyon ton arasında değ�şmekted�r. 
Türk�ye'dek� bağ alanlarının 80-85'� Man�sa'da bulunmakta olup,  Man�sa'nın dekar 
başına elde ett�ğ� ürün m�ktarı Türk�ye'n�n üret�m�nden daha fazladır.

 Türk�ye'de 535 b�n ton k�raz üret�m�n�n 35 b�n tonu Man�sa'da üret�lmekted�r. 
Y�ne 400 b�n ton olan Türk�ye sofralık zeyt�n üret�m�n�n, 65 b�n tonu Man�sa'da 
gerçekleşt�r�lmekted�r.

 Bu coğrafya herkese nas�p olmayan b�r ürünü yan� ÜZÜMÜ Man�sa'ya verm�ş. 
Sadece üzümü mü verm�ş, PAMUK'da Man�sa'da c�dd� m�ktarlarda üret�lm�ş, ancak 
hükümetler�n yanlış pol�t�kaları sonucunda PAMUK tarımı yapılmaz olmuş. Bugün 
Türk�ye pamuğu MANİSA'dan almıyor nereden alıyor YUNANİSTAN'dan alıyor.
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 CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 
KONUŞMASI

 
 Hakkı, hukuku ve adalet� bu memlekete get�rmeye kararlıyız. K�mlerle 
get�receğ�z hakkı, hukuku ve adalet�? Bu ülken�n 80 m�lyonuyla get�receğ�z, bu 
ülken�n emeğ�yle get�receğ�z, bu ülken�n alın ter�yle get�receğ�z, bu ülken�n üzüm 
üret�c�s�yle get�receğ�z. Hakkı, hukuku ve adalet� get�receğ�z.

 Alaşeh�r, üzümün başkent� olan Alaşeh�r, üzümüyle b�r Türk�ye, b�r dünya 
markası olan b�r şeh�r Alaşeh�r. Aynı zamanda Kuvvay� M�ll�yen�n de bulunduğu b�r 
yerd�r Alaşeh�r. Erzurum Kongres� toplanırken Alaşeh�r'de de Kuvvay� M�ll�yec�ler 
Alaşeh�r Kongres�n� toplarlar. O nedenle Alaşeh�r'de bulunmak, Alaşeh�rl�lerle 
beraber olmak, s�zlerle b�rl�kte bu atmosfer� teneffüs etmek ben�m �ç�n şereft�r, 
ben�m �ç�n gururdur, ben�m �ç�n onurdur.



 BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ
 
 Rahmetl� Ecev�t şunu söylerd�, “Ne ezen ne ez�len, �nsanca hakça b�r düzen” 
derd�. Aynı şey� söylüyoruz; ne ezen ne ez�len, �nsanca hakça b�r düzen. İnsanca ve 
hakça b�r düzen�, alın ter�n�n karşılığını vermey� b�z boynumuzun borcu saydık, 
boynumuzun borcu olarak kabul ed�yoruz. Ve bu ülkeye hakkı, hukuku, adalet� 
get�receğ�z. Bu ülkede herkes alın ter�yle geç�necek. K�mse ceb�n� doldurmayacak, 
doldurtmayacağız, kul hakkını yed�rtmeyeceğ�z b�z.

 B�rleşe b�rleşe kazanacağız. Doğusu batısı, güney� kuzey�, kadını erkeğ�, yaşlısı 
genc� b�rleşe b�rleşe Türk�ye'y� çağdaş uygarlığa ulaştıracağız. B�rleşe b�rleşe, bu 
ü l k e y e  d e m o k r a s � y � 
get�receğ�z. B�rleşe b�rleşe, bu 
ülkeye kadın – erkek eş�tl�ğ�n� 
get�receğ�z. B�rleşe b�rleşe, bu 
ülkede adalet� ,  hakkı ve 
hukuku sağlayacağız. Nasıl? 
B�rleşe b�rleşe, b�rl�kte olarak, 
b�rl�kte mücadele ederek, b�r 
d a v a n ı n  � n s a n ı  o l a r a k , 
ülkes�ne sevdalı davalıların 
�nsanı olarak.

 Üzümden söz ett�m. Üzümün başkent�nden söz ett�m. Alaşeh�r Kuvvay� 
M�ll�yen�n başkent� b�r anlamda. Alaşeh�r Kongres� toplanırken düşmanla nasıl 
mücadele edecekler�n� düşünüyorlardı, onun hesabını yapıyorlardı. Tıpkı 
Erzurum, S�vas Kongres�nde olduğu g�b�. Ş�md� burada bugün üzüm �ç�n 
toplanıyoruz, üzüm �ç�n b�r araya geld�k. Neden üzüm? Geçenlerde fındık �ç�n 
Karaden�z'deyd�m. G�resun'da b�r m�t�ng�m�z oldu. Onlar da adalet �st�yorlardı. 
Üzümde öneml� b�r ülkey�z. Dünyanın en öneml� ülkeler�nden b�r�s�y�z. 500 m�lyon 
dolara yakın üzümden gel�r elde eder�z.
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 Dünya üzüm �hracatının yüzde 45 – 50's�n� Türk�ye sağlar. Herkes�n kazandığı b�r 
ortamda, �hracatçısının, aracısının, �thalatçısının, herkes�n tüccarının, sanay�c�s�n�n 
kazandığı b�r ortamda, b�r üründe, b�r k�ş� kaybed�yor o da üret�c�. Soru şu; neden 
üret�c� alın ter�n�n karşılığını almıyor neden? Az önce ç�ftç� arkadaşlarımla, 
üret�c�lerle b�r araya geld�k. Onlar söyled�ler ben sadece d�nled�m. İlk konuşan yaşlı 
b�r üzüm üret�c�s� kalktı şu soruyu sordu: “İk� sene önce ben üzümün k�losunu 6 
l�radan ver�yordum ş�md� fiyat 4 l�ra �lan ed�ld�. Satıyoruz 4 l�ranın altında neden? 
Bana bunu anlatın” ded�. 

 Evet, bu soru b�z�m gündem�m�z� oluşturan soru. Her şeye zam gel�rken, her 
şey�n fiyatı artarken üzüm üret�c�s� neden mağdur oluyor, neden hakkını alamıyor, 
neden alın ter�n�n karşılığını alamıyor? Şunu herkes�n b�lmes� lazım; 6 l�raydı 2 sene 
önce üzüm ş�md� 4 l�ra d�yorlar. 2 sene önce 6 l�raydı, ş�md� 4 l�ra d�yorlar. Ama 
altında ben de b�l�yorum. 3,5 l�raya düştüğünü ben de b�l�yorum. Ama �lan ett�kler� 
rakam bu, “Bunun altında üzüm üret�c�s� üzümünü satamayacak” d�yor. 4 l�ra 
ded�ğ� saatte üzüm 3,5 l�raya düşmüştür. O nedenle ş�md� ben üzüm üret�c�ler�ne 
seslen�yorum. Bütün kardeşler�me seslen�yorum, �ster üzüm üret, �ster fındık, �ster 
zeyt�n, �ster pamuk ne üret�yorsan. Alın ter� döküyorsan ben�m başımın üstünde 
yer�n var. Sen�n hakkını tesl�m etmek ben�m boynumun borcudur.

 MAZOT, MARİNAYA 1,5 LİRA MANİSALI ÇİFTÇİYE 5 LİRA

 O üzüm 4 l�radır d�yen, 4 l�radan alacağız d�yen hükümete seslen�yorum. 
D�yorum k�, üzümün fiyatı 6 l�rayken şeker gübres�n�n tonu 400 l�raydı. Ş�md� şeker 
gübres�n�n tonu 600 l�raya çıktı fiyat �nd� 4 l�raya. Böyle b�r adalets�zl�ğ� kabul 
edecek m�s�n�z? Böyle b�r adalets�zl�ğ� eğer �nsansak v�cdanımız kabul etmez. 
V�cdanımız kabul etmez.
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 Mazot; yata ver�yorsun 1,5 l�ra ç�ftç�ye ver�yorsun 5 l�ra. V�cdan kabul eder m�? 
Ş�md� ç�ftç� kardeşler�me seslen�yorum. Seç�m dönemler�nde d�l�mde tüy b�tt�, 
ded�m k� “Ben bu ülken�n üreten�ne, ç�ftç�s�ne mazotu 1,5 l�radan vereceğ�m” 
ded�m. Aynı sözümün arkasında y�ne de duruyorum. Ded�ler k�, nasıl yapacaksın 
bu kadar vaad�? Bakın, şu vaatte bulundum. Asgar� ücret net b�n 500 l�ra olacak. 
Ş�md� g�d�n bütün Türk�ye'de nerede CHP'l� beled�ye varsa �şç�s�ne sorun asgar� 
ücret�n kaç l�ra d�ye. En az b�n 500 l�ra. Demek k� oluyormuş, demek k� yapıyoruz. 
Ne söz verd�ysem sözümün arkasındayım. Onlar g�b� değ�l�m ben. Ben başkaları 
g�b� değ�l�m. Hesabını, k�tabını yaparım, vatandaşa öyle söz ver�r�m. “Asgar� ücret 
net b�n 500 l�ra olacak” ded�k bütün beled�yeler�m�z net b�n 500 l�ra yaptılar. Onlar 
hala yapamadılar. B�z yaptık. Önümüzde seç�mler olacak, göreceks�n�z yen� rakamı 
açıklayacağım. Asgar� ücrette de yen� rakamı açıklayacağım. Emekl�lere sözüm 
vardı, “İk� bayramda b�rer �kram�ye vereceğ�m” d�ye, aynı sözümün arkasındayım 
ben y�ne. Mar�naya ver�rs�n 1,5 l�raya Man�sa'lı ç�ftç�ye ver�rs�n 5 l�raya mazotu. 
Buna da adalet d�yeceks�n. Batsın s�z�n adalet�n�z batsın d�yorum.  

 126 ÜLKEDEN TARIM ÜRÜNÜ İTHAL EDİYORUZ
 
 Türk�ye'n�n en güzel bölgeler�nden b�r�s� de Ege bölges�. Beş� b�r yerde d�ye 
söylenen ürünü vardır. Bu bölgen�n üzümü, bu bölgen�n �nc�r�, bu bölgen�n 
pamuğu, bu bölgen�n zeyt�n�, bu bölgen�n tütünü dünya markasıydı. Ama tütünü 
yok ett�ler. B�r daha söylüyorum tütünü yok ett�ler, s�garaları yok ett�ler, yabancı 
tekeller� açtılar o meşhur dünyada b�l�nen Türk tütünü yok oldu. Pamuk? 
Yunan�stan'dan alıyoruz, pamuğu yok ett�ler. Sıra üzüme gel�yor. Üzümü yok 
edecekler. Onun �ç�n söylüyorum hep b�rl�kte olacağız, b�rleşe b�rleşe kazanacağız. 
Tütün üret�c�s� de, pamuk üret�c�s� de, üzüm üret�c�s� de kazanacak.



17

 Bundan 5 yıl önce deseyd�m k�, “Ya bundan b�r süre sonra saman �thal ederler…” 
Em�n olun hep�n�z derd�n�z k�, ya bu Kılıçdaroğlu amma da attı kardeş�m saman da 
�thal ed�l�r m�, bu ülkede yer gök saman dolu d�ye. Geld�ğ�m�z nokta ned�r? Saman 
�thal ett�ler. Tarımı çökertt�ler. Üreten �nsanı cezalandırdılar. Oysa üreten �nsanı baş 
tacı yapmamız lazım. Neden Gaz� Mustafa Kemal Atatürk “Ç�ftç� bu m�llet�n 
efend�s�d�r” d�yor? Neden d�yor? Ürett�ğ� �ç�n d�yor, ürett�ğ� �ç�n! Savaşta ve barışta 
ürett�, kavga etmed� ürett�, k�mseye yük olmadı ürett�. Ş�md� geld�ğ�m�z noktaya 
bakın, ç�ftç� m�llet�n efend�s� değ�l neredeyse m�llet�n köles� olacak. El�nden 
ekmeğ�n� aldılar, ağzından lokmasını aldılar, dışarıya bıraktılar. S�ze sözüm söz, 
Kılıçdaroğlu sözü, ç�ftç�y� bu memleket�n efend�s� yapacağız.

 126 ülkeden tarım ürünü 
�thal ed�yoruz. Had� kahve 
�thal eders�n�z ben anlarım, 
ananas ders�n�z ben anlarım, 
trop�kal �kl�mler�n ürünler� 
ders�n�z anlarım. Ya merc�mek, 
nohut bunlar �thal ed�l�r m�? 
Saman �thal ed�l�r m�? Canlı 
hayvan �thal ed�l�r m�? Et �thal 
ed�l�r m�? Bunların tamamını 
�thal ett�ler.

 ARACININ, TEFECİNİN DEĞİL ÜRETİCİNİN HAKKINI VERECEĞİM

 B�r örnek vereceğ�m s�ze, üret�c� kardeşler�m �y� d�nles�nler b�r örnek vereceğ�m 
s�ze. Çok hayat� b�r örnek vereceğ�m s�ze. Türk�ye'de sank� toprak yok, her yer 
ek�l�yor. Türk�ye'de sank� ç�ftç�ler�n bütün gün meşgul�yetler� var. G�tt�ler 
Sudan'dan 780 b�n dönüm araz� k�raladılar. Devlet, hükümet 780 b�n dönüm araz� 
k�raladılar 99 yıllığına. Ne ekecekler b�l�yor musunuz? Pamuk ek�lecek, kanola 
ek�lecek, hayvancılık yapılacak, oradan Türk�ye'ye gelecek b�z�m ç�ftç�yle rekabet 
edecek. Devlet ç�ftç�yle rekabet edecek. Bunun adaletle bağdaşır b�r yönü var mı? 
V�cdanla bağdaşır b�r yönü var mı? Ahlakla bağdaşır yönü var mı?
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 Zamlar gel�yor, �ğneden �pl�ğe gelecek. Verg�lere gel�yor, �ğneden �pl�ğe gelecek. 
Ş�md� üzüm üret�c�s�ne d�yorlar k�, hala bu fiyattan malını satacaksın. B�z bunu 
kabul etm�yoruz, b�z bunu redded�yoruz, b�z bunun mücadeles�n� yapacağız. 
Sokakta yapacağız, caddede yapacağız, tarlada yapacağız, bağda yapacağız, 
TBMM'de yapacağız, adalet �ç�n yürürken aynı kavgayı yapacağız, demokras� 
kavgasını yapacağız. Herkes�n kazandığı, h�ç k�msen�n yatağa aç g�rmed�ğ�, her 
evde huzurun olduğu b�r Türk�ye'y� b�rl�kte �nşa edeceğ�z. Bu ben�m de görev�m, 
s�z�n de görev�n�z. Ben de savunacağım, s�z de savunacaksınız, ben de 
söyleyeceğ�m, s�z de söyleyeceks�n�z. Ne ded�k? B�rleşe b�rleşe kazanacağız, b�rleşe 
b�rleşe hakkı arayacağız, hukuku arayacağız, adalet� arayacağız. Mücadeles�n� 
beraber yapacağız.

 Ş�md� neler� yapacağız? Üzüm konusunda ne yapacağız? Öyle ya söyled�k, 
hükümet� eleşt�rd�k. Ne derlerd�? Şu CHP var ya CHP, e ne olmuş CHP'ye? Efend�m 
hep eleşt�r�r, h�ç öner� get�rmez. Ş�md� söylüyoruz, hang� sorun varsa çözümü 
Cumhur�yet Halk Part�s�nded�r. Ç�ftç�n�n sorunu, emekl�n�n sorunu, �şç�n�n sorunu, 
taşeron �şç�s�n�n sorunu, ev kadının sorunu, eğ�t�me g�den çocuğu okula gönderen 
annen�n sorunu, eğ�t�mdek� sorun. Her sorunun çözümü b�zded�r. N�ç�n? B�z 
aklımızı kullanıyoruz. B�z �ş�n ehl� olan �nsanlarla aynı masaya oturup konuşuyoruz, 
onlarla sohbet ed�yoruz. Bu sorun var, bu sorun nasıl çözülür d�yoruz.
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 BAĞBOZUMUNDA HÜZÜN VAR, ENDİŞE VAR
 
 Hakkı, hukuku ve adalet� sağlayacağız. Üzüm üret�c� kardeşler�m çok �y� b�l�rler, 
b�zler de �zler�z bazen katılırız. Üzümler toplanır bağbozumu şenl�kler� yapılır. Her 
evde huzur, her evde bereket vardır. Üretm�şt�r, ekm�şt�r, bakmıştır, alın ter� 
dökmüştür, kazancını almıştır ev�ne akşam key��e döner. Böyle b�r Türk�ye'y� 
özlüyoruz b�z. Ama bugün bağbozumu şenl�kler� yapılmıyor. Bağbozumunda 
hüzün var, bağbozumunda end�şe var, bağbozumunda geleceğ�m ne olacak 
end�şes� var.

 Dolayısıyla esk�den olduğu g�b� bağbozumlarını b�r şenl�k havasına döndürmek 
ben�m boynumun borcudur. Her eve bereket�, her eve huzuru get�rmek ben�m 
boynumun borcudur.

 BU HÜKÜMETİN ÇOK GÖRKEMLİ BİR POLİTİKASI VAR: “MALI GÖTÜRME 
POLİTİKASI”

 Dün oturdular böyle telev�zyonun karşısına şuna verg� get�receğ�z, buna verg� 
get�receğ�z, buna zam yapacağız, buna zam yapacağız. Şöyle düşünüyorlar, 
m�llet�n sırtına b�nsen de, ağzından �k� lokmayı alsan da nasıl olsa bu gelecek b�ze 
oy verecek, �sted�ğ�n kadar zam yap. Bu düşünceler�nde haklılar mı, haklılar mı, 
haklılar mı? Ben bu m�llet�n feraset�ne güven�yorum, ben bu m�llet�n ahlakına 
güven�yorum, ben bu m�llete güven�yorum. Eğer sen bu m�llet�n alın ter�n� 
çalarsan bu m�llet sana sırtını dönecekt�r. Ben buna �nanıyorum.

 Sevg�l� kardeşler�m öyle b�r noktaya geld�k k� Türk�ye yönet�lm�yor, 
yönet�lem�yor. Ben merak ed�yorum, mesela şu soruyu kahvede otururken b�r 
vatandaşa sorun, “Ya bu hükümet�n tarım pol�t�kası ned�r, bu hükümet�n dış 
pol�t�kası ned�r, bu hükümet�n eğ�t�m pol�t�kası ned�r, bu hükümet�n enerj� 
pol�t�kası ned�r?” Bu hükümet�n ben�m b�ld�ğ�m çok görkeml� b�r pol�t�kası var: 
“Malı götürme pol�t�kası”, bu konuda uzmanlar.



20

 ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM
 
 Ş�md� üzüm üret�c�s�n�n sorunu kalıcı olarak nasıl çözülür?

 B�r; gerçekç� b�r mal�yet hesabı üzer�ne makul b�r kâr da koyacaksınız. Kaça mal 
ed�yorsun bunu kardeş�m? 100 l�raya. Üzer�ne b�r kar koyacaksınız, taban fiyat 
budur d�yeceks�n�z b�r yıl önceden açıklayacaksınız. Ben üzümü şu fiyattan 
alacağım mal�yet� budur. O zaman ç�ftç� mazottan ş�kayet etmez, gübreden 
ş�kayet etmez, �laçtan ş�kayet etmez. Mal�yet? Kardeş�m mal�yet 500. O zaman 
kârımı da vereceks�n bana. 500 artı şu kadar kâr. Taban fiyat budur d�yeceğ�z. 
Mal�yet artı kârı koyduğun zaman bu sorun kökten çözülmüş olur. Yeterl� m�? Hayır 
yeterl� değ�l.

 Geç�yorum �k�nc� konu; TARİŞ. TARİŞ ç�ftç�n�n, üret�c�n�n kara gün dostu olmak 
zorundadır. TARİŞ'� güçlend�receğ�z, TARİŞ'e her türlü devlet desteğ�n� vereceğ�z. 
TARİŞ üret�c�n�n dostu olacak. Destekleme alımlarını yapacak, ç�ftç�ye asla ve asla 
üret�c�ye sırtını dönmeyecek, buna �z�n vermeyeceğ�z. Esk�den olduğu g�b� 
görkeml� mücadeles�n� sürdürecek.
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 TARİŞ nasıl kuruldu b�l�yor musunuz değerl� arkadaşlarım? B�z� özell�kle telev�zyonlarda 

�zleyen vatandaşlarım d�nles�nler. TARİŞ üç efsane k�ş� tarafından kuruluyor. Belk� onların 

torunları aramızdadır. Bunlardan b�r�s� Nazm� Topçuoğlu, Kazım Nur� Çörüş ve Ahmet Sarı. 

1913 yılında tefec�ler�n el�ne üret�c�ler düşmes�n d�ye b�r araya gel�yorlar. D�yorlar k�, “B�z 

oturup kooperat�f kurmak zorundayız.” 1915'te b�r kooperat�f kuruyorlar. Gaz� Mustafa 

Kemal M�ll� Kurtuluş Savaşından sonra, o da 9 Ek�m 1935 tar�h�nde TARİŞ'� kuruyor kanunu 

çıkarıyor. N�ç�n TARİŞ kuruldu? Üret�c�n�n hakkını tesl�m etmek �ç�n. N�ç�n TARİŞ kuruldu? 

Üret�c�y� tefec�lere mecbur kılmasın d�ye. N�ç�n TARİŞ kuruldu? Üret�c� ekt�ğ� ürünün, alın 

ter�n�n karşılığını alsın d�ye. Pek� TARİŞ'� k�m devre dışı bıraktı? Toprak Mahsuller� Ofis�n�n 

Allah aşkına üzümle ne �lg�s� var! Adı Toprak Mahsuller� Ofis�, hububat alacaksın kardeş�m 

sen! Ç�ftç�ye, üret�c�ye, üzüm üret�c�s�ne destek vermek �st�yorsan TARİŞ'e ders�n k� “Bak 

mal�yet budur, makul kar da budur bu fiyattan üzümü alacaksın. Paran yoksa devlet olarak 

ben vereceğ�m, üret�c�y� asla mağdur etmeyeceks�n.”

 Sözümüz şu �k�nc� sözümüz. B�r, mal�yet artı makul 

kâr. İk�; TARİŞ esk� görkeml� günler�ne kavuşacak, devlet 

desteğ� olacak ama TARİŞ'� s�yasetten arındıracağız. Öyle her 

önüne gelen TARİŞ'le uğraşmayacak. TARİŞ'�n yönet�c�ler� 

gerçek anlamda üret�c�ler olacak. Bu �ş�n fiyatı ned�r? Bu �ş�n 

fiyatı 2 dolardır arkadaşlar. Bu �ş�n makul fiyatı 2 dolardır. 

G�d�n dünyaya bakın, el�n oğlu 2 dolara satıyor da b�z n�ye 

satmıyoruz? N�ye satmıyoruz? B�r�ler�ne kazandırıyoruz, 

emek harcamamış,  a l ın ter �  dök mem�ş b�r � ler �ne 

kazandırıyoruz. Çalışan, üreten? Onu da cezalandırıyoruz.

 Üç; tarım kanununun 21. maddes� var. 21. madde 

d�yor k�, “Ç�ftç�lere, yan� tarıma her yıl m�ll� gel�r�n en az yüzde 1'� oranında teşv�k ver�l�r.” 

Yüzde 1, Türk�ye'n�n m�ll� gel�r� 800 m�lyar dolar, yüzde 1'� 8 m�lyar dolar. Bugüne kadar bu 

hükümet h�çb�r zaman 8 m�lyar doları kend� ç�ftç�s�ne vermed�. Ç�ftç�ler�n bu hükümetten 

alacağı ç�ftç� başına 40 b�n l�ra. 40 b�n l�ra alacağınız var. Ç�ftç� başına, her ç�ftç�n�n Teşv�k 

Kanununa göre bu hükümetten 40 b�n l�ra alacağı var. Bunu g�zl�yorlar.

 Buradan açıkça meydan okuyorum. Başbakansa Başbakan, AK Part�n�n Genel Başkanıysa 

AK Part�n�n Genel Başkanına meydan okuyorum. D�yorum k�, “Ç�ftç�n�n hakkını savunmak 

�ç�n yüzde 1'�, yan� 8 m�lyar doları ç�ftç�ye öded�n m�, ödemed�n m� kardeş�m?” Öded�m 

d�yorsan karşıma çık anlat, ödemed�m d�yorsan ben ona b�r soru soracağım: Sen 15 yılda 

Londra'dak� b�r avuç sermayedara 247 m�lyar dolar fa�z öded�n. 247 m�lyar doları b�r avuç 

k�ş�ye öders�n m�lyonlarca ç�ftç�ne 8 m�lyar dolar ödemezs�n. Bu adalet m�d�r, bu hak mıdır, 

bu hukuk mudur? Söyled�ğ�m rakamların arkasındayım yürekler� varsa gels�nler ç�ftç�ler�n 

önünde konuşalım, bu kadar açık.
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 B�r şey� daha yapacağız. S�z sanmayın sadece üzüm üret�c�s� borçlu. Türk�ye'de 
nerede b�r ç�ftç� varsa, nerede b�r üret�c� varsa heps� bankalara borçlu. Sanıyorlar k�, 
ahırdak� �nekle kapıdak� traktör b�ze a�t. Ahırdak� �nek de, kapıdak� traktör de, 
üzüm bağı da bankalara reh�n, bankaların el�nde, aslında sah�pler� bankalar. S�zler� 
bankacıların hegemonyasından, fa�z hegemonyasından kurtarmak ben�m 
boynumun borcudur. Fa�zler�n�z� s�leceğ�m. Dünyanın fa�z�n� alıyorlar. El�n oğluna 
ver�yorsun da dünyanın parasını ç�ftç�ye n�ye verm�yorsun? Hang� gerekçeyle 
verm�yorsun ç�ftç�ye? S�z�n kabahat�n�z üretmek, s�z�n kabahat�n�z alın ter� 
dökmek, s�z�n kabahat�n�z g�d�p b�r�ler�ne yalvarmamak, s�z�n kabahat�n�z adam 
g�b� durmak, d�k durmak, onurlu durmak. Onlar s�z� cezalandırıyorlar, b�z s�z� 
ödüllend�receğ�z, üreten� baş tacı yapacağız.

 B�r şey daha yapacağız. L�sanslı depoculuğu get�receğ�z. Üret�c� ürünü tesl�m 
ett�ğ� andan �t�baren onun parasını alacak, evrakını alacak. L�sanslı depocunun 
özell�ğ� budur. Yan� al�vre satış olmayacak. Herkes�n alın ter� herkese tesl�m 
ed�lecek. H�ç k�mse zarar etmeyecek, herkes üretecek k�mse zarar etmeyecek. 
Yeter m�? Yetmez, b�r şey daha yapmamız lazım. Sağlıklı b�r planlama, tarım 
planlaması yapmamız lazım. Herkes üzüm ekerse heps� zarar eder, herkes fındık 
ekerse herkes zarar eder, herkes mısır ekerse herkes zarar eder. Öyle b�r planlama 
yapacaksınız k�, mısır üret�c�s� de, fındık üret�c�s� de, pamuk üret�c�s� de herkes 
kazanacak, üzüm üret�c�s� de kazanacak. Herkes kazanacak k�mse zarar 
etmeyecek. Herkes kazanacak, herkes malını satacak. Herkes kazanacak, her evde 
huzur, her evde bereket olacak. Herkes kazanacak, k�mse k�mseye muhtaç 
olmayacak, k�mse k�mseye avucunu açmayacak. Herkes kazanacak, Türk�ye 
Cumhur�yet�n�n sokaklarında herkes onurlu b�r �nsan g�b� gezecek. Hedefim�z 
budur.



23

 Yeterl� m�? Hayır, b�r şey daha yapacağız. B�r Kooperat��er Bankası kuracağız, 
üret�c� kooperat��er�n�n ortak olduğu b�r üret�c� kooperat��er� bankası kuracağız. 
Ç�ftç�, üzüm üret�c�s� g�decek pahalı d�ğer bankalardan kred� çekmeyecek, 
kooperat��er�n ortak olduğu bankadan g�decek ucuz fa�zle, düşük fa�zle kred�s�n� 
alacak ve o kred�yle üret�m�n� gerçekleşt�rm�ş olacak. Böylece Hollanda'da olan, 
pek çok ülkede olan üret�c� b�rl�kler�n�n kurdukları b�r bankayı Türk�ye'ye 
get�receğ�z. S�z� k�mseye, d�ğer bankalara muhtaç etmeyeceğ�z. S�z�n bankanız 
s�z�n olacak. Onun yönet�m�nde de s�yas�ler değ�l, s�zler olacaksınız y�ne.

 Ve b�r şey daha, �ster üret�c� olun, �ster… Üzüme adalet gelecek beraber 
get�receğ�z, hep b�rl�kte get�receğ�z, mücadele edeceğ�z, b�rleşe b�rleşe, 
güçler�m�z� b�rleşt�rerek.  B�r şey daha yapacağız. Ben s�ze b�r soru sorayım, 
Türk�ye'n�n Mısır'la, Avrupa B�rl�ğ�yle, L�bya'yla, İran'la, Irak'la �l�şk�ler�n� k�m 
düzelt�r? G�d�n dünyanın d�plomas�y� en ufak b�len b�r k�ş�s�ne sorun vereceğ� 
cevap şudur, Cumhur�yet Halk Part�s� düzelt�r. Evet, �dd�a ed�yorum Mısır'la, Irak'la, 
İran'la, L�bya'yla, Avrupa B�rl�ğ�yle, Amer�ka'yla, Sur�ye'yle bütün �l�şk�ler� b�z 
düzelt�r�z. Ne kadar süre? En geç �k� yıl �ç�nde en geç, üzümünüzü dünyanın her 
ülkes�ne göndereceğ�z. B�z�m üzümümüzün nes� var, ne eks�ğ� var? Dünyanın en 
güzel üzümü n�ye satmıyoruz, nasıl satamıyoruz? Dış pol�t�kayı k�ş�sel hırslar 
üzer�ne �nşa edersen�z Türk�ye dışlanır. B�z dış pol�t�kayı nasıl yapacağız? Gaz� 
Mustafa Kemal Atatürk'ün ded�ğ� g�b�, “Yurtta barış dünyada barış…” öyle 
yapacağız, bütün dünyayı kucaklayacağız, gel�n kardeş�m d�yeceğ�z.
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 PARA SENİN İÇİN VAR, YANDAŞIN İÇİN VAR, HORTUMLAMAK 
İÇİN VAR
 
 B�r şey daha söyleyeceğ�m, ben bu eleşt�r�ler� yaptığım zaman d�yorlar k�, “Para 
yok k�, para yok k� b�z verel�m ç�ftç�ye. Para nerede” d�yorlar. Buradan seslen�yorum 
o Ankara'dak� beylere seslen�yorum, b�n 100 yataklı saray yaparsın para var, 
yetm�yor 350 odalı ş�md� b�r yazlık saray yapıyorsun ona da para var, 1 uçak değ�l, 5 
uçak değ�l, 6 uçak değ�l, uçaklar alırsın para var. FETÖ �ster para var, her �sted�ğ�n� 
ver�rs�n. Ç�ftç�ye gel�nce para yok. D�ğerler�ne gel�r, “Vallah� b�z yanıldık” ders�n. 
Ben merak ed�yorum ç�ftç� kardeşler�m s�z de yanılttınız mı onları? S�z 
yanıltmazsınız neden b�l�yor musunuz? S�z üret�rs�n�z de ondan, s�z alın ter� 
dökers�n�z de ondan, s�z haktan yanasınız da ondan, s�z hukuktan yanasınız ondan, 
s�z memleket�n�z� sev�yorsunuz da ondan, s�z bu m�lletten, bayraktan, vatandan 
yanasınız da ondan. S�z yanıltmazsınız.

 B�r şey söyled�m y�ne ben� eleşt�rd�ler. Para yok, para yok d�yorsun Sur�yel�lere 
çıktın ded�n k� 30 m�lyar dolar para verd�k. 30 m�lyar dolar demek k� var ver�yorsun. 
Pek�, ç�ftç� ne �sted� yan�? FETÖ'ye ne ded�? Ne �sted�n�z de vermed�k ded� değ�l m�? 
Her �sted�ğ�n� verd�n. B�r de ç�ftç�n�n �sted�ğ�n� ver kardeş�m. B�r şey �stem�yor, 
üzüm fiyatı 6 l�ra olsun d�yor bu kadar. Başka ne olsun? Han �stem�yor, hamam 
�stem�yor, saray �stem�yor, uçak �stem�yor, başka b�r şey �stem�yor, alın ter�m�n 
karşılığını ver d�yor kardeş�m. “Param yok” d�yorsun, para var sen�n �ç�n var, para var 
yandaşın �ç�n var, para var hortumlamak �ç�n var. Pek� CHP �kt�darında para var 
hortumcuya değ�l alın ter�ne para var. Yandaşa değ�l vatandaşa para var.
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 CHP İKTİDARININ İLK 4 YILINDA TÜRKİYE GÖRKEMLİ BİR 
SIÇRAMA YAPACAKTIR
 
 İş�n özet�; güzel b�r gündey�z, b�r aradayız, ülkem�z� sev�yoruz, bayrağımızı 
sev�yoruz, vatanımızı sev�yoruz, �nsanımızı sev�yoruz. B�r arada huzur �ç�nde 
yaşamak �st�yoruz. İster doğuda olsun �ster batıda, �ster güneyde, �ster kuzeyde her 
vatandaşımın huzur �ç�nde yaşamasını �st�yorum. Her vatandaşımın aşı olsun, �ş� 
olsun. Her vatandaşım ürets�n kazansın. Ün�vers�tey� b�t�ren çocuk �şs�z gezmes�n. 
Bakın b�r uyuşturucu belası var g�d�yor. Ahlakta c�dd� b�r çöküntü var g�d�yor. 
Yen�den Türk�ye'n�n ayağa kalkması lazım, bunun b�r tek yolu var �nanarak 
söylüyorum, vallah� de b�llah� de �nanarak söylüyorum, bunun b�r tek yolu var o da 
CHP �kt�darı. Çünkü b�z k�msey� dışlamayız. K�msey� dışlamayacağız. Çıktım 
söyled�m, ded�m k� “Terörü sen 15 yılda b�t�remed�n, 15 yıl. Ne �sted�lerse verd�ler 
onlara, terör yoktu 3 terör örgütünü başımıza bela ett�n. Ben ded�m k�, söz 
ver�yorum 5 yıllık b�r �kt�dar dönem�n�n �lk 4 yılında terörü b�t�rmezsem ayrılırım.” 
Dönüyor bana d�yor k� “Sen k�ms�n?” Ben ona soruyorum sen k�ms�n, sen! Yüreğ�n 
varsa, cesaret�n varsa, onurun varsa, hays�yet�n varsa adam g�b� çıkarsın karşıma, 
oturur meden� �k� �nsan g�b� tartışırız. Ben� n�ye suçluyorsun kardeş�m? Ben bu 
ülken�n refahı �ç�n, bu ülken�n huzuru �ç�n, tüyü b�tmem�ş yet�m�n hakkı, hukuku ve 
adalet� �ç�n mücadele eden b�r�s�y�m. Kul hakkı yemed�m. Vermeyeceğ�m hesap 
yoktur ben�m. Ben sadece ve sadece m�llet�me hesap ver�r�m. Onursa onur, 
gurursa gurur b�r arada huzur �ç�nde yaşayacağız.

 AK Part�ye oy veren vatandaşlarıma da seslen�yorum, onları da sev�yoruz, onlar 
da b�z�m vatandaşımız, onlara da seslen�yorum bu ülkede b�rl�kte yaşayacağız, 
aynı havayı teneffüs edeceğ�z, aynı bayrağın altında halay çekeceğ�z, oynayacağız. 
O zaman ne yapacağız? Kardeşçe yaşayacağız, b�rl�kte yaşayacağız ve huzur �ç�nde 
yaşayacağız. Terörün olmadığı, bütün dünyayla dost olunan b�r ülkey� düşünün. 
Ben şu sözü de ver�yorum, 5 yıllık b�r �kt�darın �lk 4 yılında Türk�ye görkeml� b�r 
sıçrama yapacaktır, bütün ülkelerle barışacak, dünyanın her ülkes�ne ürününü 
satacak. Hollanda'yı geçeceğ�z. O Türk�ye'n�n 5 m�sl� �hracat yapıyorsa ben�m 
ülkem�n devasa büyüklüğü karşısında b�z daha fazlasını yapacağız.

 Herkes�n ürett�ğ�, herkes�n çalıştığı, herkes�n huzur �ç�nde yaşadığı b�r Türk�ye 
özlem�yle hep�n�ze sevg�ler, saygılar, hürmetler sunuyorum. 
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 CHP İKTİDARINDA MANİSA TARIMINDA NELER DEĞİŞECEK
 
 Türk�ye tarımına CHP tarafından yapılacak yönlend�rme en öneml� karşılığını 
MANİSA tarımında bulacaktır. MANİSA ç�ftç�s�, sah�p olduğu ver�ml� toprakları 
CHP'n�n n�tel�kl� tarım pol�t�kaları sayes�nde daha avantajlı kullanacak ve 
gel�r�n�n arttığını bel�rg�n b�r b�ç�mde h�ssedecekt�r. 

 CHP'n�n uygulayacağı destekleme pol�t�kaları sayes�nde başta üzüm olmak 
üzere, buğday, arpa, şekerpancarı, çelt�k ve mısır g�b� ürünlerden elde ed�lecek 
gel�rler�n artacağı kısa süre �ç�nde görülecekt�r. 

 Bölgede sulu tarıma daha c�dd� kaynaklar ayrılacak bölge genel�nde yapımı 
devam eden tüm barajlar b�t�r�lerek ve yen�ler� planlanarak ç�ftç�ler�n kullanımına 
sunulacaktır. Sulu tarımda düşük fiyatlı elektr�k �le başta mazot olmak üzere b�rçok 
tarımsal g�rd�den verg� alınmayacağı �ç�n ç�ftç�ler gel�rler�n�n arttığını kısa sürede 
anlayacaklardır.
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 - CHP �kt�darında ç�ftç�ler�m�z tam 2 kat destek alacaklar. Çünkü CHP 
hukukun üstünlüğüne �nanan b�r part�d�r. Tarım kanunu çok açıktır. GSMH'nın en 
az % 1'� ç�ftç�ye destek olarak ver�l�r den�ld�ğ� �ç�n ç�ftç�m�z CHP �kt�darında buna 
uyulacaktır. AKP bu bütçen�n yarısını vererek hem yasalara uymamış hem de 
ç�ftç�m�z� mağdur etm�şt�r. 

 - CHP �kt�darında ç�ftç�ler�m�z ÖTV ve KDV's�z yan� 1.5 TL'den mazot 
alacaklar. Ucuz mazotun mantığı aslında Türk ç�ftç�s�n�n Dünya �le rekabet edecek 
fiyatlara ve mal�yetlere �neb�lmes� �ç�nd�r. Dünyanın b�rçok ülkes�nde ç�ftç�n�n 
kullandığı akaryakıttan verg� alınmaz ama AKP neredeyse tüm petrol 
�stasyonlarını b�r verg� da�res� g�b� çalıştırdığı �ç�n mal�yetler hep yükselmekted�r. 
KDV ve ÖTV's�z mazot kullanan ç�ftç�m�z�n mal�yetler� azalacağı �ç�n Dünya �le 
rekabet şansımız artacak ve bu sayede yurt�ç� üret�m�m�z artarak tarım 
ürünler�nde �thalat azalacaktır.

 - CHP �kt�darında tarım ürünler�n�n fiyatları 1 yıl önceden bell� olacak. AKP 
uyguladığı n�tel�ks�z tarım pol�t�kasıyla ç�ftç�n�n alın ter�n� karşılamaktan uzak b�r 
fiyat pol�t�kası �le üret�c�y� mağdur etmekted�r. Neredeyse tüm tarım ürünler�nde 
fiyatlar ger�lem�şt�r. CHP n�tel�kl� ve tutarlı b�r tarım pol�t�kası uygulayarak ç�ftç�n�n 
mal�yetler�n� doğru tesp�t ed�p tarım ürünler�n�n fiyatlarını 1 yıl önceden 
açıklayarak ç�ftç�ler�m�z�n mağdur�yet�n� önleyecekt�r.   
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 - CHP �kt�darında ç�ftç�ler�n ürünler� tarlada kalmayacak, tüm ürünler 
Devlet�n gücü h�ssed�lerek p�yasa koşullarında değer�n� bulacak. AKP �kt�darı 
tarım p�yasalarına neredeyse h�ç müdahale etmeyerek hasatla b�rl�kte ç�ftç�y� 
kader�ne terk etm�şt�r. Sosyal b�r Devlet�n tarım p�yasalarını başıboş bırakması, 
düşen tarım ürünler� fiyatlarına müdahale etmemes� kabul ed�lemez. Ancak sosyal 
devlet�n tüm fiyatlara ve tüm p�yasalara müdahale etmes� de günümüz 
koşullarında geçerl�l�ğ�n� y�t�rm�şt�r. Sosyal devlet �lkes�, Devlet�n, tarım 
p�yasalarını yakından �zlemes�, düzenley�c� b�r rol oynaması gerekt�ğ�n�n ne kadar 
doğru olduğunu göstermekted�r. Bu amaçla CHP, her zaman olduğu g�b� hep 
üret�c�n�n yanında yer alacaktır. 

 - CHP �kt�darında ç�ftç�ler�m�zden dosya parası, genel g�derler vb. adı 
altında alınan 214 kalem kes�nt� olmayacak. Ç�ftç�ler gübre desteklemes�, 
mazot desteklemes�, buzağı ödemes�, fark ödemes� vb.tüm destekleme 
ödemeler�n� Z�raat Odalarından aldıkları dosyalar aracılığıyla Tarım �l ve �lçe 
müdürlükler� vermekted�rler. Gerek Z�raat Odaları gerekse Tarım İl ve İlçe 
Müdürlükler� bu dosyalardan başvuru esnasında çeş�tl� g�derler adı altında ücret 
almaktadırlar. CHP �kt�darında her ne şek�lde olursa olsun ç�ftç�lerden dosya parası 
ve destekleme ödemeler�nden kes�nt� yapılmayacaktır. Ç�ftç�n�n hak ett�ğ� 
destekleme ödemes�nden h�çb�r kes�nt�n�n yapılması kabul ed�lemez.  
Kısacası CHP �kt�darıyla ç�ftç�m�z hak ett�ğ� bütçe desteğ�ne kavuşacak, ürett�ğ� 
ürünün ve döktüğü alın ter�n�n karşılığını fazlasıyla alacağı �ç�n Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün ded�ğ� g�b� ÜRETEN KÖYLÜ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ 
OLACAKTIR. 

 CHP �kt�darında Türk�ye ÜRETEN ve HAKÇA BÖLÜŞEN BİR ÜLKE olacaktır.
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 CHP İKTİDARINDA ÜZÜMDE NELER YAPILACAK….

 1. ÜZÜM fiyatları 1 yıl önceden açıklanacak. Yan� bağ budanmadan, ÜZÜM 
fiyatı bell� olacak.

 2. ÜZÜM p�yasalarını mutlaka Devlet kontrol edecek. Çok sağlıklı olan kuru 
üzüm tüket�m�n� arttırmak �ç�n okullarda çocuklarımıza, askerler�m�ze, 
yoksullarımıza üzüm dağıtarak hem sağlıklı b�r nes�l oluşturacağız hem de 
üzümünüz değer kaybetmeyecek. OKUL ÜZÜMÜ AKIL ÜZÜMÜ derler.

 3. AKP, yıllardır ç�ftç�n�n yasa �le hakkı olan destekleme bütçes�n�n yarısını 
vermed�. CHP �kt�darında destekler tam 2 katına çıkacak. Tarım kanunu 21.madde 
ne d�yorsa o yapılacak. Yat sah�b� kaç l�radan mazot alıyorsa ç�ftç�de o fiyattan 
mazot alacak. Mar�na'da 1.5 TL olan mazot Man�sa'da 5 TL'yakın olur mu ?
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 4. TARİŞ yen�den devrede olacak. S�z�n olan TARİŞ s�yasetten arındırılıp, 
üzüm p�yasalarına yön verecek. Yan� TARİŞ y�ne üret�c�ler�n olacak. TARİŞ'e s�yaset 
g�remeyecek.

 5. ÜZÜM, CHP �kt�darında Türk�ye ekonom�s�ne daha fazla katkı sağlayacak. 
L�sanslı depoculuk dah�l olmak üzere, üzüme özel yasalar �le ÜZÜM �hracatı daha 
da artacak, ÜZÜMCÜ borç �ç�nde olmayacak.

 6. ÜZÜM fiyatları mal�yet�n üzer�nde bel�rlenecek. Eğer üzümün mal�yet� 3.5 
l�ra �se en az 6-6,5 TL'den satılmalıdır. 

 CHP olarak Türk�ye tarımını günüb�rl�k pol�t�kalarla yönetmeyeceğ�z. Kırsalı 
boşaltarak köyler� ıssızlaştıran, ç�ftç�s� borç batağında yüzüp, tarlasını, traktörünü 
�cra yoluyla satarken yılda 9-10 m�lyar $'lık tarım ürünü �thal eden duruma gelm�ş, 
ek�l�p d�k�lmeyen 50 m�lyon dönüm araz�s� olan b�r Türk�ye'y� yen�den ÜRETİCİ b�r 
ülke hal�ne get�receğ�z.. 

 Kısacası CHP İKTİDARINDA KÖYLÜYÜ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ YAPACAĞIZ.





ÜZÜM RAPORU
“Manisa Tarımına Sahip Çıkıyoruz”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
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