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CHP, DÜZCE TARIMINA SAHİP ÇIKIYOR
Türk�ye'n�n en öneml� �hraç ürünler�nden b�r� olan fındık üret�m�nde % 13'lük c�dd� b�r payı 
olan Düzce tarımı ve ç�ftç�m�z, son yıllarda olumsuz s�nyallerle kamuoyunun gündem�ne 
gelm�şt�r. Bunun temel neden� 15 yıllık AKP �kt�darıdır. AKP, Türk�ye tarımında sürekl� b�r 
dönüşüm yaşandığından bahsederek, tarımda büyümen�n gerçekleşt�ğ�n� m�ll� tarım 
projes� �le her şey�n daha da �y� olacağını her platformda d�le get�rmes�ne rağmen gerçekler 
h�ç de öyle değ�ld�r. 

AKP'n�n tezatlar part�s� olduğunu ve kamuoyunu sürekl� algı operasyonu �le aldattığını 
b�l�yoruz. Türk�ye'de ve Düzce'de tarımsal üret�m yapan üret�c� neden borçlanıyor, neden 
köyden kente göç ed�yor, neden Dünya fındık bahçeler�n�n % 70'�ne sah�p olan fındık 
üret�c�s� zor durumda. Bu sorular yanıtı çok karmaşık değ�l tam ters�ne çok bas�t ve net. AKP 
üret�m� destekleyen pol�t�kalar yer�ne sürekl� �thalatı destekleyen pol�t�kaları terc�h ett�. Türk 
ç�ftç�s�ne dünyanın en pahalı g�rd�ler�n� kullandırmayı, yaptığı göz boyama �nd�r�mler� b�le 
becer�ks�zce aracı ve �thalatçılara kaptırdığını sürekl� d�le get�rmektey�z. Üret�m� dışlayan bu 
pol�t�kalarla üret�m artmaz ve tarım küçülmeye devam eder.

Düzce, tam olarak b�r tarım şehr�d�r d�yemey�z. Düzce, orman varlığı yüksek b�r şeh�rd�r. 
Düzce ekonom�s�nde tarımın c�dd� b�r payı olmasına rağmen Düzce ekonom�s� �malat 
sanay�nde öneml� b�r �vme yakalamıştır. Düzce'dek� kırsal nüfusun neredeyse en öneml� 
geç�m kaynağı fındık'tır. Anavatanı olarak da kabul gören Doğu Karaden�z kıyıları aks�ne, 
Düzce'de t�car� anlamda fındığın tar�hsel geçm�ş oldukça yen�d�r. Düzce g�b� Batı Karaden�z 
bölges�nde ver�ml� tarım alanlarının varlığı, fındık yet�şt�r�c�l�ğ�n�n kolay olması ve Devlet�n 
b�r dönem fındık alım pol�t�kalarının da etk�s�yle bölge halkı fındık yet�şt�r�c�l�ğ�ne önem 
verm�şt�r. 

Türk�ye �ç�n fındık'ta üret�m pol�t�kalarını üret�c� gel�r�n� arttıran pol�t�kalarla özdeşleşt�rmes� 
aslında Bülent Ecev�t dönem�nde yaşanmıştır. Fındık, özell�kle CHP'n�n 3.Genel Başkanı olan 
Bülent Ecev�t'�n Türk�ye'y� yönett�ğ� dönemde Türk�ye'n�n en öneml� �hracat gel�r�n� 
oluşturan b�r tarım ürünü olmuştur. Fındık üret�c�s�n�n yüzü Karaoğlan Bülent Ecev�t 
sayes�nde gülmüştür. Ecev�t'�n uyguladığı �st�krarlı fiyat pol�t�kaları sayes�nde fındık üret�c�s� 
alın ter�n�n karşılığını fazlasıyla almıştır.

Günümüzde �se, Düzce ç�ftç�s� AKP pol�t�kaları sayes�nde fındık üret�m�nden b�r türlü �sted�ğ� 
gel�r� elde edemem�şt�r. Hatta, Düzce uzun zamandır "göç alan" konumunda b�r �l �ken ş�md� 
"göç veren �ller" arasında yer almaktadır. Bunun da temel neden� olarak AKP'n�n uyguladığı 
ekonom� pol�t�kası olduğunu söyleyeb�l�r�z. Bu nedenle CHP olarak “Düzce Tarımına Sah�p 
Çıkıyoruz” toplantısını konunun tüm tara�arıyla görüşerek Düzce'de düzenled�k. Çünkü, 
Türk�ye'n�n üreteb�leceğ� ürünler� �thal etmes�n� �stemeyen, fındık g�b� akılcı ve planlı üret�m 
pol�t�kalarıyla �hracat potans�yel� daha da fazla b�r duruma get�reb�lecek ürünlerde CHP her 
zaman ç�ftç�n�n yanında olacaktır. Geçm�ş yıllarda olduğu g�b� Düzce'y� ve bu coğrafyayı, 
üret�m ve katma değer yaratan tarımsal sanay� merkez� olarak planlamak �st�yoruz.  

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

Kemal KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı



DÜZCE EKONOMİSİ ve TARIMININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
 
Karaden�z ve Marmara bölges� arasında geç�ş �kl�m�ne sah�p Düzce 1999'da 
yaşanan �k� büyük deprem sonrasında 12 Aralık 1999'da �l olmuştur.  Düzce, �l 
olduktan sonra hızlı b�r gel�şme gösterm�şt�r. D-100 karayolunun şeh�r �ç�nden 
geçmes�, ayrıca, İstanbul ve Ankara'nın ortasında bulunması dolayısıyla Düzce, 
hem stratej�k konumundan, ulaşım kolaylıklarından, l�manlara ve gümrüklere 
yakınlığından dolayı yatırımcıların terc�h ett�ğ� yerler arasında ön sıralarda 
bulunmaktadır.
Düzce, 7 �lçes� ve şeh�r merkez� �le b�rl�kte 350 b�n k�ş�n�n yaşadığı, gel�şen, 
gel�şt�kçe talepler� artan b�r �l�m�z durumundadır. Düzce'de tekst�l ve tekst�l 
ürünler� �malatı, ağaç ürünler� �malatı ve mak�ne ve teçh�zat �malatı sanay� 
sektörler� ön plana çıkmaktadır. Tekst�l sanay�, Düzce �l�nde en gel�şm�ş sanay� 
sektörü olarak �ldek� sanay� �şletmeler�n�n %20's�n�, toplam sanay� �şgücünün 
%25'�n� ve �l sanay� sektörü b�lançosunun %23'ünü kapsamaktadır. İl ekonom�s� 
�çer�s�nde oldukça yüksek paya sah�p olan bu sektör son dönemde yaşanan kr�z 
sonrasında durgun b�r halded�r.
İl�n bölge sanay�s� �çer�s�nde yüksek paya sah�p olduğu b�r d�ğer sektör ağaç 
ürünler� �malatı sektörüdür. Bölgedek� ağaç ürünler� �malatı sektörü b�lançosunun 
% 18'� Düzce'de üret�lmekte, bölgede bu sektörde faal�yet gösteren �şletmeler�n 
�se % 17's� Düzce'de bulunmaktadır.

4



DÜZCE TARIMININ SORUNLARI ve CHP'n�n ÇÖZÜMLERİ
Düzce İl�n�n 249.200 hektarlık yüzölçümünün yaklaşık % 30'u yan� 73.935 hektarı 
tarım araz�s�d�r. Düzce araz�s�n�n yaklaşık yarısı da yan� 124.390 hektarı orman 
alanıdır. Ormanlık saha dışında kalan bölümlerde özell�kle fındık, mısır ve buğday 
tarımı yapılmaktadır.

Düzce tarımının sorunlarını Türk�ye tarımının sorunlarından ayırmak doğru olmaz. 
AKP'n�n Türk�ye tarımına yapmış olduğu tahr�battan Düzce ç�ftç�s� de olumsuz 
yönde etk�lenm�şt�r. Hatta Düzce'n�n Alaplı İlçes� Çay Köyüne bağlı Sarıkadı 
Mahalles�nde oturan üret�c�ler fındık fiyatlarının yükselmemes�n� protesto ederek 
fındıklarını yakarak protesto etm�şlerd�r. Bu protesto yerel ve ulusal basında yer 
almıştır.

CHP tarımı stratej�k b�r sektör olarak görmekte, tarımdak� desteklemen�n ç�ftç�y� 
toprağında tutmak ve tarımsal üret�mden elde ett�ğ� gel�r �le başka b�r sektörde �ş 
aramak zorunda kalmayacak b�r düzeyde olmasını sağlayab�lmek �ç�n pol�t�kalar 
gel�şt�recekt�r. 

CHP �kt�darı �le Türk�ye tarımında planlı, kal�tel�, ver�ml�, katma değer� yüksek 
üret�m ve markalaşmayı sağlayacak pol�t�kalar gel�şt�r�lecekt�r. CHP Türk�ye 
tarımında b�l�nçl�, tutarlı ve b�l�msel temell� b�r tam pol�t�kası �zleyecekt�r. 
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Türk�ye tarımına CHP tarafından yapılacak yönlend�rme en öneml� karşılığını 
Düzce tarımında bulacaktır. Düzce ç�ftç�s�, sah�p olduğu ver�ml� toprakları CHP'n�n 
n�tel�kl� tarım pol�t�kası 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�kası sayes�nde başta fındık olmak üzere, 
tüm ürünlerden elde ed�lecek gel�rler�n artacağı kısa süre �ç�nde görülecekt�r. 
Bugüne kadar Devlet tarafından p�yasa oluşturulmamış, yaş meyve ve sebzeler�n 
hem üret�m�nde �st�krar yakalanacak hem de üret�c� refahı artacaktır. 
Sulama olanakları �y�leşt�r�lecek, tarımda elektr�k kullanımı ucuzlayacağı, başta 
mazot olmak üzere b�rçok tarımsal g�rd�den verg� alınmayacağı �ç�n ç�ftç�ler 
gel�rler�n arttığını kısa sürede anlayacaklardır.

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 TÜRKİYE ÜRETEN ve HAKÇA BÖLÜŞEN BİR ÜLKE olacaktır.
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DÜZCE'DE FINDIK ÜRETİCİSİNİN SORUNLARINI CHP ÇÖZECEK
Türk�ye'y� yönetemeyen AKP, tarımı da yönetmekte ac�z kalmaktadır. Günüb�rl�k 
pol�t�kalarla çıkış aramakta ancak üret�m odaklı olmayan tamamen kend� çıkar 
gruplarını gözeten n�tel�ks�z b�r tarım pol�t�kası �le Türk�ye tarımına yön 
ver�lmekted�r.

En bas�t örnek fındık'tır. Fındık, Türk�ye ekonom�s� ve �hracatı açısından stratej�k b�r 
öneme sah�pt�r. Şöyle k�; Türk�ye'de 33 �lde yaklaşık 502 b�n ç�ftç� 7 m�lyon dönüm 
alanda fındık tarımı yapmaktadır. Bu 33 �l�n t�caret�nde fındık başrol oynamaktadır. 
Başka dey�şle 3-4 m�lyon k�ş�n�n geç�m� fındıktan karşılanmaktadır. Fındık, ülkeye 
�hracat yoluyla en fazla döv�z gel�r� sağlayan tarım ürünüdür.  Türk�ye, 2015'de 3,5 
m�lyar $, 2016'da 2,8 m�lyar $ �hracat gel�r� elde etm�şt�r.

Dünya fındık üret�m�n�n yaklaşık %70'�n�, �hracatının da yaklaşık % 80'�n� Türk�ye 
sağlamakta �ken bu avantajını h�ç kullanamamakta, üret�c�s�n� mağdur 
etmekted�r. Halbuk� fındığın önem� 1935 yılında yapılan 1.Ulusal Fındık Kongres� 
�le başlamış ve ardından 1938'de F�skob�rl�k kurulmuştur. F�skob�rl�k üret�c�ler 
tarafından kurulan b�r tarım satış kooperat�fi b�rl�ğ�d�r. 1980'lerden sonra başlayan 
neol�beral pol�t�kalarla b�rl�kte üret�c� örgütler�ne büyük darbeler vurulmuştur. 
Ancak en büyük darbey� AKP hükümetler� vurmuştur. F�skob�rl�ğ� tamamen devre 
dışı bırakarak b�r dönem Toprak Mahsuller� Ofis�ne fındık aldırmıştır. B�r üret�c� 
örgütü olan F�skob�rl�ğ�n tamamen p�yasalarda etk�s�z kalmasıyla fındık p�yasası 
tamamen tüccar ve aracıların el�ne geçm�şt�r. Bu sayede en büyük �hraç ürünü olan 
fındık'ta üret�c�ler�n alın ter�n�n karşılığı tüccarın �nsafına kalmıştır.



Türk�ye'n�n fındık rekoltes� normal olarak 600 b�n ton c�varında �ken, Dünya fındık 
tüket�m� 700 b�n tonlardadır.  Fındık'ta her zaman stoklu b�r üret�m söz konusudur. 
Bunun neden� n�tel�kl� b�r tarım pol�t�kası olmamasından dolayıdır. Stok, fazla 
olunca �hracatta sıkıntılar baş göster�nce tüccarlar hemen fiyatları düşürmeye 
başlamaktadırlar. Devlet�n p�yasalara müdahale etmemes�, üret�c�n�n örgütlü 
olmaması, Devlet�n yeterl� destekleme yapmaması fındık üret�c�s�n� zor durumda 
bırakmaktadır. 

Fındık b�r tarım ürünü olduğu �ç�n doğa olaylarından etk�lenmekted�r. Örneğ�n 
2014 yılında yaşanan don olayı, fındıktak� rekoltey� düşürmüş, fındık fiyatlarının 6-
7 TL'lerden 15-16 TL'lara hatta 20 TL/kg'lara satılmasına neden olmuştur. 

2015 yılında 13-14 TL/kg'lardan başlayan fındık satış fiyatları karşısında bazı 
üret�c�ler b�r öncek� yılın fiyatlarının gerçekleşmes� beklent�s�nde olduklarından 
ürünü elden çıkarmamıştır. Özell�kle Düzce, Adapazarı ve Akçakoca bölges�nde 
hattında bu tür üret�c�ler çoktur. 

Üret�c�n�n mağdur olmasında en büyük neden, AKP hükümet�n�n fındıkta yabancı 
b�r ş�rket�n p�yasalarda tekelleşmes�ne göz yummasıdır. Fındık'ta en çok alım 
yapan ve �ç ve dış t�carette etk�l� b�r rolü olan Oltan Gıda 2015 yılı �ç�nde b�r İtalyan 
firması olan “FERRERO” tarafından satın alınmıştır. Daha öncek� yıllarda Oltan Gıda 
fındık p�yasalarında etk�l� �ken ve FERRERO fındığı Oltan Gıda'dan satın alırken söz 
konusu firma İtalyanlara satılmıştır. 

Kısacası Türk fındığının fiyatını ve alım koşullarını artık b�r İtalyan firması 
bel�rleyecekt�r. Söz konusu firma b�r Dünya dev�d�r ve tüm özel firmalar g�b� 
karlılığı hatta aşırı karlılığı esas almaktadır. Fındık p�yasasında daha öncek� yıllarda 
kend� hesabına toptancı ve aracılık yapan spekülatörler b�le ş�md� FERRERO adına 
ürün toplamaktadır. Kısacası üret�c�y� düşünen yoktur. 

Pek�y�, bu durum karşısında AKP hükümet� ve Tarım Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA 
ne yapmaktadır ? Bakan herkese ş�r�n davranarak sözüm ona sektörü d�nleyerek 
çözümler üretmekted�r. Ancak la�a çözüm olmaz. AKP tarımı desteklememek ve 
üret�c�y� mağdur etmek �ç�n her yolu denemekted�r. Son olarak fındıkta 2017 yılı 
�ç�n fiyat 10 TL/kg olarak açıklanmış ve bu fiyattan da p�yasada TMO'nun alım 
yapacağı duyurulmuştur.
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Referandumdan b�r gün önce daha öncek� Tarım Bakanı Faruk Çel�k, Anadolu 
Ajansı'na fındık p�yasasına müdahale edecekler�n� açıkladı. Bölgede, Toprak 
Mahsuller� Ofis� fındığın k�losunu 15 l�radan alacak söylent�s� yayıldı. Kabuklu 
fındığın k�losu 10 l�ranın altına düşerken yapılan bu açıklama, Karaden�z 
Bölges�'nde “evet” oylarının artmasında öneml� rol oynadı. 

Tarım Bakanı Faruk Çel�k, referandumun üzer�nden 3 gün geçt�kten sonra fındık 
fiyatını 10 TL olarak açıkladı. Böylece fındık üret�c�s� y�ne kandırılmış oldu. Bölge 
ekonom�s�n�n ağırlıklı olarak fındık üzer�nden dönmes� ve AKP'n�n b�r nev� şantaj 
�le EVET oyu alması artık b�ld�k ve alışıldık b�r yöntem olmuştur.

Bu açıklama, aynı zamanda sezon başında fındık �le �lg�l� yapılan rekolte tahm�n� ve 
d�ğer tesp�tler�n ne kadar eks�k ve yanıltıcı olduğunun da kanıtı oldu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çel�k, 2016 Temmuz'unda yan� sezon 
başında ne dem�şt�? “Fındık, Türk�ye �ç�n stratej�k b�r ürün. Arz fazlaysa fiyatlarda 
�ster �stemez b�r düşüş oluyor. Böyle b�r süreç yaşanmıştı. Ama 2016 �t�barıyla da 
aks� b�r durum olacağı görülüyor. Ş�md� fiyatların çok yüksek olacağı �zlen�m� söz 
konusu. Geçen yıl fiyatlar �n�şl� çıkışlı seyrett� ama bu yıl b�z böyle b�r tablo 
beklem�yoruz. Üret�c�m�z çok yüksek oranda taleple karşı karşıya kalacak.”
Bu açıklama �le fındık fiyatının yükseleceğ�n� bekleyen üret�c� fındığını satmadı. 
Alıcılar İtalya, İspanya, Azerbaycan ve Gürc�stan'dan fındık alımı yaptı. Bakan 
Çel�k'�n söyled�ğ� talep olmayınca fındık fiyatı düştü. Sezon başındak� hesap 
tutmadı. F�yat düştü, ş�md� devlet el�yle müdahale ed�l�yor. Bu müdahale aynı 
zamanda AKP Hükümet�'n�n fındık pol�t�kasında da c�dd� b�r değ�ş�kl�k anlamına 
gel�yor.



Mehd� Eker'�n Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dönem�nde Toprak Mahsuller� 
Ofis�, 2006-2009 dönem�nde 3 sezon fındık p�yasasına müdahale ett�. P�yasanın en 
öneml� aktörü oldu. 2009 yılında p�yasaya müdahalen�n doğru olmadığı bu 
nedenle “Yen� Fındık Stratej�s�” �le alan bazlı desteğe geç�lmes� ve fiyatın serbest 
p�yasada bel�rlenmes� kararlaştırıldı. Ş�md� serbest p�yasadan vazgeç�l�yor. 
Yen�den p�yasaya müdahale dönem� başlıyor. Toprak Mahsuller� Ofis� yen�den 
p�yasaya g�rerek fındık alacak. Acaba bu devamlı mı olacak yoksa referandumdan 
EVET çıkardıktan sonra bu pol�t�ka son mu bulacak.

Fındıkta sezonun büyük bölümü ger�de kaldı. Şu anda küçük üret�c�n�n el�nde 
fındık yok. Daha doğrusu rekolte tahm�n� tutmadığı �ç�n üret�c�de, tüccarda ne 
kadar fındık olduğu da net olarak b�l�nm�yor. B�l�nen o k�, yapılacak müdahalen�n 
küçük üret�c�ye b�r yararı olmayacak. 

Özetle, fındıkta sezon başında yanlış rekolte tahm�n� sonucunda üret�c� “fiyat 
artacak ” beklent�s�ne sokulması �le c�dd� b�r hata yapıldı. Referanduma b�r gün kala 
“p�yasaya müdahale ed�lecek” açıklamasıyla bölgeden �stenen oy alındı. 
Bunlardan ötürü, açıklanan 10 TL'l�k fiyat üret�c�y� tatm�n etmem�şt�r.

Tarımda �st�krarsızlık olmaz. Fındık g�b� stratej�k b�r üründe uygulanacak tarım 
pol�t�kası net olmalıdır. Bu pol�t�ka hem üret�c�y�, hem sanay�c�y� hem de 
tüket�c�ler� korurken ülke ekonom�s�ne katma değer yaratan b�r n�tel�k taşımalıdır. 
AKP'n�n sadece fındıkta değ�l neredeyse h�çb�r tarım ürününde c�dd� ve tutarlı b�r 
tarım pol�t�kası yoktur. CHP �kt�darında b�l�msel temell�, üret�me dayalı, geç�ml�k 
tarım yapan üret�c� yer�ne t�car� tarım yapan üret�c�y� hede�eyen b�r tarım 
pol�t�kası olacaktır.

Türk�ye tarımını günüb�rl�k pol�t�kalarla yönetmey� adet hal�ne get�ren AKP 
hükümet�, kırsalı boşaltarak köyler� ıssızlaştırmış, ek�l�p d�k�lmeyen 50 m�lyon 
dönüm araz�s� olan b�r Türk�ye yaratmıştır. Üret�c�ler borç batağında yüzüp, 
tarlasını, traktörler�n� �cra yoluyla satarken yılda 8-9 m�lyar $'lık tarım ürünü �thal 
eder duruma gel�nm�şt�r. Kısacası AKP z�hn�yet�, kend� ç�ftç�s�n� desteklemeyen, 
yabancı firmaları ve başka ülkeler�n ç�ftç�ler�n� destekleyen b�r z�hn�yett�r.

FINDIKTA ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ CHP HAREKETE GEÇİRECEK…
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASI
D�yeceks�n�z k� seç�m yok referandum yok, n�ye konuşuyorsunuz. Seç�mden 
seç�me gel�p de konuşmanın b�r mantığı yok arkadaşlar. Bu memleket b�z�m 
memleket�m�z. Görüşler�m�z farklı olab�l�r ama sonuçta kend� bayrağımızın altında 
yaşamak �st�yoruz hem de huzur �ç�nde yaşamak �st�yoruz. S�yas�ler�n sorumluluğu 
var, herkes�n sorumluluğu s�zlerle sohbet edeceğ�m, onun �ç�n geld�m. S�zlerle 
sohbete geld�m, oy �stemeye gelmed�m. Ş�md� sözü s�zlere vereceğ�m, s�zlerden 
�sted�ğ�m şu. Son derece sam�m� olalım, her türlü eleşt�r�ye açığız. Ne �stersen�z 
söyleyeb�l�rs�n�z, çek�nmey�n. Herşey� konuşab�l�rs�n�z, part�m�z� eleşt�reb�l�rs�n�z, 
görüşler�m�z� eleşt�reb�l�rs�n�z. Eks�ğ�m�z varsa onu da söyley�n, kusurumuz varsa 
onu da söyley�n. Öyle gel�p m�t�ng yapıp buradan g�tmen�n b�r anlamı yok. B�z�m 
eks�ğ�m�z var mı elbette var. B�r yanlışımız var mı elbette vardır, b�z bunları 
göremeyeb�l�r�z ama s�z göreb�l�rs�n�z. O nedenle önce s�zler� d�nleyeceğ�m. Lütfen 
b�zden beklent�ler�n�z�, b�z�m eks�kl�kler�m�z�, aklınıza ne gel�rse, zamanımız da var 
herşey� söyley�n. Dolayısıyla ben s�yaset� topluma adanmışlık olarak görüyorum. 
S�yasetç� topluma h�zmet etmek �ç�n çalışır, masa başında oturmak �ç�n değ�l. Yan� 
s�yaset topluma h�zmet �se, k�ş�sel zeng�nleşme aracı değ�ld�r. S�yasete böyle 
bakıyoruz. S�z� üzen söylemler�m�z de olab�l�r. O nedenle �lk sözü s�ze vereceğ�m. 

Çalıştayımızda toplam 24 arkadaşımız konuştu. Herkese yürekten teşekkür 
ed�yorum. Kısaca sorunları b�zzat yaşadığınız �ç�n, hem sorunları d�le get�rd�n�z 
hem de bu sorunların nasıl çözülmes� gerekt�ğ�n� bazı arkadaşlarımız d�le get�rd�. 
Çalıştayımıza katılan arkadaşlarımıza teşekkür ed�yorum, katılamayan 
arkadaşlarımıza da teşekkür ed�yorum. Herkes b�z�m vatandaşımız, özel olarak 
baskıdan dolayı gelem�yorsa orada b�r sorun vardır. Buna d�kkat çekmek �ster�m. 
Bu sorunu aşmak gerek�r. 



B�ze teşekkür ed�ld�, Ankara'dan çıkıp buraya geld�n�z, sorunları yer�nde 
d�nl�yorsunuz ded�ler. Hatta b�r de eleşt�r� vardı, CHP halka �nm�yor, sorunları 
yer�nde d�nlem�yor d�ye hatta değ�ş�k arkadaşlar �fade ett�ler CHP kırsala g�tm�yor 
ded�ler. Bu konudak� tüm eleşt�r�lere saygımız var ve büyük de b�r haklılık var. 
Ankara'da oturup arada b�r telev�zyona çıkıp, seç�m meydanlarında, seç�m 
süres�nce m�t�ng yapıp m�lletten oy �stersen�z m�llet s�ze oy vermez. Gerçekç� 
olmamız lazım. Nasıl oy alacaksınız. M�llet�n ayağına g�deceks�n�z. G�deceks�n�z 
konuşacaksınız, n�ye b�ze oy verm�yorsunuz d�yeceks�n�z. Hırsızlık yaptıysak 
vermey�n, kul hakkı yed�ysek vermey�n, yalan söyled�ysek b�ze oy vermes�n, ama 
doğruları söylüyorsak “b�z� değerlend�r�n, b�ze oy ver�n demem�z gerek�r. Bunu 
vatandaşa anlatmamız lazım. B�z�m bu süreçte halkla buluşmamız lazım. 

Bakın b�z fındık �ç�n Ordu'ya g�tt�k. Bütün fındık b�leşenler�n� topladık. Onlarla 
konuştuk. Orada fındık üret�c�s� de vardı, fiskob�rl�k yönet�c�s� de vardı, fındık 
�hracatçısı da vardı, esnafı da vardı. Hep beraber oturduk, konuştuk, sorunun nasıl 
çözüleceğ� konusunda fik�r b�rl�ğ�ne vardık. Bütün mesele s�yas� �rade bu sorunu 
çözmeye hazır mı değ�l m�? Ç�ftç�den yana mı tavır koyacak yoksa aracıdan yana 
mı? Bütün sorun bu. Ben�m gördüğüm bu. F�skob�rl�k 1938 yılında kurulmuş. 
Atatürk'ün kurduğu kurumlardan b�r�s�. Tıpkı Toprak Mahsuller� Ofis� g�b�, tıpkı 
Z�raat Bankası g�b�. Tarım Kred� Kooperat��er� g�b�. Ç�ftç�y� desteklem�şler, ç�ftç� b�r 
otomob�l üretm�yor çünkü, 3 ay 5 ay ürün beklemez, onu değerlend�rmek gerek. 
Onun �ç�n de bu kurumları kurmuşlar. O nedenle ç�ftç� Dünyanın her yer�nde özel 
olarak korunur. Ş�md� ç�ftç� �le �lg�l� b�z�m kanunlarımızda özel b�r madde var. Tarım 
Kanunu. Tarım Kanunun 21. Maddes� d�yor k�, her yıl ç�ftç�ye ver�lecek destek m�ll� 
gel�r�n % 1'�nden az olamaz, ama �kt�dar bu % 1'� verm�yor. Kanun ver�leb�l�r de 
dem�yor, vereceks�n�z d�yor. Bu % 1 ver�lmed�ğ� zaman sorunlar çıkıyor. TZOB dava 
açamıyor. Madem kanun çıkmış, kanunu uygulamak gerek. Arkadaşlarım mazot 
örneğ�n� verd�ler, mazottan alınan verg�n�n çok az b�r kısmı mazot desteğ� olarak 
ver�l�yor. O nedenle uygulanan bugünkü pol�t�ka �le bugün b�z�m 2 Trakya 
büyüklüğündek� araz�m�z bugün ek�lm�yor.
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Ş�md� buğday mesela, hasat �y� ama buğdaydak� gümrük verg�s�n� sıfırladılar. Ne 
olması lazım, ç�ftç�n�n ayağa kalkması lazım. Ama ç�ftç� ayağa kalkamıyor. 
Korkuyor. Ama sonuçta ne kadar çek�n�rsek çek�nel�m, sonuçta sandığa g�deceğ�z, 
oy kullanacağız. B�z eğer s�yaset� sam�m� olarak sorgularsak, yan� k�m bu ülken�n 
çıkarı �ç�n çalışıyor, k�m bu ülken�n esnafı �ç�n, �şç�s� �ç�n, ç�ftç�s� �ç�n çalışıyor d�ye 
s�yaset� sorgularsak, emekl�l�kte yaşa takılanlar �ç�n k�m çalışıyor, k�m ne vaatler 
ver�yor, buna kulak kabartab�l�rsek, k�m ney� gerçekleşt�rmek �ç�n çalışıyor bunu 
sorgulayab�l�rsek hang� söylemler� gel�şt�rd�k d�ye düşünürsek mesele aydınlanır. 
B�z s�yas� terc�hler�m�z� maalesef ön yargılarımızla yapıyoruz. 

B�z h�çb�r zaman s�yas� part�ler�n programlarına bakmıyoruz. İşte b�z söyled�k, 
asgar� ücret net 1500 l�ra olacak ded�k, kıyamet koptu, bu parayı veremezs�n�z 
ded�n�z. B�z�m beled�yelerde asgar� ücret net 1500 TL, demek k� oluyormuş. Bakın 
sorun halktan alınan verg�y� yer�nde harcamaktır. Ödenen verg�ler�n nereye 
harcandığını sorab�l�yorsak bu ülke düzel�r ve adaletl� yönet�l�r, ödenen verg�ler�n 
nereye harcandığını soramıyorsak demokras� yok demekt�r demek. B�r çocuk 
doğduğu g�b� verg� ödemeye başlar Annes� g�der altına bez alır verg� öder, mama 
alır verg� öder. Emz�k alır, don alır KDV öder, herşeyde verg� vardır, b�r tek şu 
soluduğumuz havada verg� yoktur. Ben verg�m� ver�yorsam sen bunun bana 
hesabını vermel�s�n. Bütçeler bunun �ç�n yapılır. Bu olgunluğa toplum henüz 
ulaşmamıştır. Öneml� olan toplumu bu olgunluğa ulaştırmaktır. Ş�md� sorulan 
sorulardan b�r�s� kadrolarınız neden 15 yıldır halka güven veren b�r şek�lde halkın 
huzuruna çıkmadı. Aslında b�zdek� kadrolar çok �y�, esas mesele b�z bu kadroları 
halka nasıl tanıtacağız, nasıl anlatacağız, çünkü b�z�m anlatacağımız mecra yok 
arkadaşlar, ben s�ze söyleyey�m, haz�ne müsteşarlığı yapan b�z�m part�de, devlet 
planlama teşk�latı müsteşarı b�z�m part�de, merkez bankasında çalışan pek çok 
bürokrat b�z�m part�de, �şte TOBB'da başkan vek�ll�ğ� yapan arkadaş b�z�m part�de, 
b�zde 1 değ�l en az 5 bakanlar kurulu çıkar, ama b�z bunları nasıl tanıtacağız, �şte 
asıl sorun burada. K�mse telev�zyona çıkarmıyor, dolayısıyla bu tür toplantılarla 
halkımıza ulaşıyoruz. Ayrıca fındık, çay, şekerpancarı, orman köylüler� �le �lg�l� 
sürekl� toplantılar düzenl�yoruz, hem de üret�ld�kler� bölgelere g�derek bu 
toplantıları yapıyoruz. 

B�r başka arkadaşımız s�z esk� �le hesaplaşacak mısınız d�ye sordu, evet her part� 
geçm�ş �le hesaplaşmalıdır. B�z d�yoruz k� CHP'n�n de esk�den hataları olmuştur. 
Herkes�n hatası vardır. Ben�m de hatam vardır, part�m� yönetenler�n de hatası 
vardır. Hata yapmak �nsana mahsustur. Hata �nsana özgüdür. Hata yapılab�l�r, ama 
s�yasetç�n�n hata yapma lüksü yoktur. Doğayı düşüneceks�n, sonuç hatadan ders 
çıkarmaktır. Eğer b�r yerde b�r hata olduysa onu b�r daha yapmamak gerek�r.
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Bayrak hep�m�z�n ortak değer�d�r, ortak paydasıdır. Devlet b�z�m ortak paydasıdır. 
K�mse k�msey� az vatansevers�n d�ye sorgulamasın, hep�m�z b�r�z ve b�r bütünüz. 
Ş�md� b�z� eleşt�r�yorlar. CHP terör örgütler�ne yeter�nce mesafe koyamıyor d�ye, 
Akıl tutulması mı var acaba. Hang� part� l�der�ne bugüne kadar terör örgütler� 
saldırı düzenled�. Sadece CHP l�der�ne düzenlend�. Şavşat yolunda terör�stler�n 
s�lahlı saldırısına uğradım. Devlet �ç�nde başka b�r devlet olmaz. Örneğ�n önceler� F 
t�p� ded�ğ�m�z ş�md�ler�n FETÖ yapılanması. CHP bunu çok önceden görüp Devlet 
�ç�nde başka b�r yapılanma olamaz dem�şt�r. B�z bugün y�ne yanlış olduğunu 
söylüyoruz. Devlette l�yakat esastır. Eğer Devlet� yönet�rken l�yakata önem 
vermezsen�z, memurları �şe alırken bu b�z�m part�l�, bu b�ze yakın, bu b�z�m 
sülaleden d�ye alıp �şe yerleşt�r�rsen�z o Devlet çöker. Devlette l�yakat esastır. 
L�yakat aynı zamanda adalett�r. 

İk� tane 15 Temmuz var arkadaşlar. B�r�nc�s� halkın 15 Temmuz'u; k� burada 250 
şeh�t var. Halk devlet�ne sah�p çıkmıştır. Sokağa çıkmıştır, hayatını feda etm�şt�r, 
darbey� önlem�şt�r. Buna h�ç k�msen�n �t�razı yok. D�ğer� Sarayın 15 Temmuz'u. Bu 
halkın 15 Temmuzunun fırsata dönüştürülmes�d�r. Başbakan B�nal� beye de 
söyled�m. Mecl�stek� tüm part�ler darbeye karşı. O zaman bu FETÖ �le mücadele 
konusunda ne �st�yorsanız get�r�n mecl�se destek verel�m, yasaları çıkarın. Ama 
OHAL çıkardılar. B�z OHAL'�n yanlış olduğunu söyled�k, ama çıkardılar. 

Atatürkçülüğün 2 temel özell�ğ� vardır. B�r�nc�s� tam bağımsızlık, yan� özgürlük ve 
bağımsızlık ben�m karakter�md�r, yan� ben bu bayrağımın altında bağımsız 
yaşamak �st�yorum, b�r başka devlet�n mandası altında yaşamak �stem�yorum. 
Atatürkçülüğün b�r�nc� kuralı budur, bu s�yas� b�r kuraldır. İk�nc� �lkes� de 
ekonom�kt�r. Atatürk der k�, savaş meydanlarında kazanılan zaferler ne kadar �y� 
olursa olsun, ekonom�k zaferlerle taçlandırılmazlarsa bağımsızlığınızı 
koruyamazsınız der. Yan� Türk�ye'n�n üretmes� lazım. Güçlü olması lazım. Osmanlı 
toplu �ğne üretemezd�, ama Cumhur�yetle b�rl�kte uçak üretmeye başlamıştır. 
Temel� 1925'de Kayser�'de atılan uçak fabr�kası 1934'de savaş uçağı üretm�şt�r. 
1934'de Kayser�'den kalkan uçak Ankara'ya �nm�şt�r. 1940'da uçak �hraç eden ülke 
hal�ne gelm�şt�r. 1934'de den�zaltı üret�lm�şt�r. Üret�mden vazgeç�lm�şt�r. 
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Fındık sorunu çözülemeyecek b�r sorun değ�ld�r, rahatlıkla çözülür. Eğer b�z 
Dünya'da 1 numaraysak bu sorunu da çözmem�z gerek�r. Ama şu anda Türk�ye'de 
fındık yabancı tekellere tesl�m ed�lmek üzere. Karaden�z'de fındık bahçeler�ne 
sah�p olan ç�ftç�m�z maalesef böyle g�derse o bahçelerde �şç� olacak. Karaden�z'de 
fındık bahçeler�n�n çoğunda uzun yıllardır üret�m yapılıyor. Bunları gençleşt�rmek 
gerek. 

F�skob�rl�ğ�, TMO'yu, TARİŞ'� canlandırmamız gerek. Türk�ye Yunan�stan'dan 
pamuk �thal ed�yor. Saman �thal eden b�r ülke hal�ne geld�k. Tarımın özel olarak 
desteklenmes� lazım. CHP Türk�ye tarımına c�dd� çözümler üret�yor. Fındık katma 
değer� çok yüksek olması gereken b�r ürün �ken potans�yel� kullanılamıyor. 

Orman köylüler�n�n s�gortasını Devlet ödem�yor ded�ler, onlara d�yorlar k� sen 
�şverens�n kend� s�gortanı kend�n yatıracaksın. Orman köylüler� bu ülken�n en 
yoksul yurttaşlarıdır. Onlarla �lg�l� proje üreten sadece b�z�z. Ama ne sorunumuz 
var dersen�z o projeden orman köylüsünün haber� yok, böyle b�r sorunumuz var. 
Oraya ulaşmakta, onların sorununu nasıl çözeceğ�m�z� anlatmakta zorlanıyoruz. 

B�z CHP olarak sütte şöyle b�r pol�t�ka �zled�k. Ege'de sıkıntılar vardı. B�r beled�ye 
başkanımız süt üret�c�ler� �le oturdu b�r protokol yaptı. 0-6 yaş grubundak� tüm 
a�lelere her sabah 2 ş�şe süt bırakılacak. Hem üret�c� kazanıyor, hem a�leler 
kazanıyor hem de Beled�yem�z h�zmet verm�ş oluyor. Örneğ�n Burdur Beled�yem�z 
üret�c�lerle anlaşma yaptı, peyn�r ürett� ürett�ğ� peyn�r� yoksul a�lelere dağıttı. 
Herkes hayatından memnun oldu, bu t�p uygulamalar her yerde yapılab�l�r. Sadece 
İzm�r'de süt �ş� organ�ze ed�lm�yor. Beled�yeler�n süs b�tk�s� �ht�yaçları kooperat�f 
ortağı olan ç�ftç�lerden sağlanıyor. Aynı şey Aydın'da Muğla'da, Burdur'dak� 
beled�yeler�m�zde yapılıyor.
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Dünyada söz sah�b� olmak �ç�n ne üreteceks�n�z? Katma değer� yüksek ürün 
üreteceks�n�z. Hep�m�z�n cep telefonu var, �stersen�z 10 tır mak�ne halısı üret�n ve 
yurtdışına gönder�n, başka ülke de b�r çanta cep telefonu üret�p gönders�n k�m 
daha kazançlı. O nedenle katma değer� yüksek ürün üretmek gerekl�. Devlet�n 
teşv�k pol�t�kası bunun üzer�ne kurulmalı. Fındık �hraç edeceğ�ne fındığı �şle öyle 
�hraç et. Ç�kolata fabr�kasını sen kur, sonra sen �hraç et. Dünyaya sen sat, marka 
yarat, teşv�k et. Katma değer� yüksek ürünler� nasıl üreteceks�n. Ün�vers�teler�n 
b�lg� üretecek. İran'dak� ün�vers�teler b�le b�z� geçt�.

B�r toplum ne yapmalı nasıl üretmel�, nasıl kazanmalı, bu nasıl yapılır? Bunun 
Dünyada b�l�nen tek yolu var. Bazı arkadaşlarım d�le get�rd�. Planlama. Eğer sağlıklı 
ve tutarlı b�r planlama yaparsanız herkes kazanır. B�z planlamayı 1960 yılında 
kurduk. Şu anda planlama teşk�latımız yok. Kapatıldı. O nedenle ç�ftç� 
arkadaşlarımız d�yorlar, planlama yapalım. Ney� ekeceğ�z ney� üreteceğ�z. B�r yıl 
önceden fiyatlar bell� olsun k� b�z ona göre ney� ekeceğ�m�z� b�lel�m. Bunun yolu 
planlamadır. Planlama olursa bunların h�çb�r� olmaz. 

Bütün mesele şudur. Sorunu b�len �nsanlarla ve çözmey� b�len �nsanlarla b�raya 
gel�p çözüm üret�yorsanız s�yas� �rade de s�ze yardımcı oluyorsa sorun çözülür. 
Ç�ftç�n�n sorununu ç�ftç�y� devre dışı bırakarak çözemezs�n�z, sanay�c�n�n 
sorununu sanay�c�y� devre dışı 
bırakarak çözemezs�n�z, eğ�t�m�n 
sorununu öğretmen� devre dışı 
bırakarak çözemezs�n�z. Yan� �ş� 
ehl� �le beraber çözmey� amaç 
ed�n�rsen�z sorunları çözers�n�z. 
B�z�m �nsanımız çok çalışkandır. 
Yeter k� güvenel�m. 

B�z zeng�n b�r ülkey�z, söylend�ğ� 
g�b� fak�r b�r ülke değ�l�z. Her şey�m�z var. Paramız var, toprağımız var, güneş�m�z 
var. Her şey�m�z var. Helva yapacaklara �ht�yacımız var. İş�n özü buradadır. Her 
kuruşun hesabını m�llete verecek b�r s�yaset anlayışına �ht�yacımız var. Ben s�yaset� 
zeng�nleşme aracı olarak asla görmed�m. Öyle b�r şey bana nas�p de olmasın. 
S�yaset, halka h�zmet etme aracıdır. Bunu yaparsanız zaten Türk�ye zeng�nleş�r.
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CHP, DÜZCE TARIMINA SAHİP ÇIKIYOR TOPLANTISINA 
KATILAN TARIM BİLEŞENLERİ

Kurum Adına Katılan Yetk�l�

Ayşegül ŞENOL

Azade AY

Orhan YILMAZ

Mehmet YABANCI

İbrah�m ÇENGEL

Ruh� GÜNER

Bünyam�n KIRCI

Ulv�ye DİKMEN

Ramazan ÖZTÜRK

Levent BAŞARAN

Bahr� ODABAŞ

Murat ALTUNDAL

Fer�t AKBAL

Mustafa OKTAY

Cemal SAHTİYANCI

Muzaffer KOMİT

Erol SOLAK

İhsan ÇETİN

Zeynet� Bayr� ÜNAL

İlhan KIYMET

Tarık ACAROĞLU

Müm�n EMİRAL

Ender ÇAKAR

Üm�t ÖZMEN

Kurum Adı

Düzce Depremzedeler Derneğ� Başkanı

Düzce Baro Başkanı

Düzce Nakl�yec�ler Kooperat�fi Başkanı

Yığılca İlçes� MHP İl Genel Mecl�s Üyes�

Yığılcalı b�r yurttaş

DYP Esk� İl Başkanı

Kaynaşlı �lçes�nden b�r yurttaş

ÖDP Esk� İl Başkanı

Düzce Z�raat Odası Başkanı

Akçakoca Z�raat Odası Başkanı

MARSİAD Başkanı

MHP Gölyaka Esk� İlçe Başkanı

DYP kökenl� b�r yurttaş

Akçakoca F�skob�rl�k Başkanı

DYP Esk� İl Başkanı

Kızılay Esk� Genel Sekreter�

Akçakoca ANAP dönem� esk� Beled�ye Başkanı

Düzcespor yönet�c�s�

Çevre Mühend�s�, DSP esk� İl Başkanı

Abhaz Derneğ� Başkanı

Kafkas Derneğ� Başkanı

Saadet Part�l� b�r yurttaş

DP kökenl� b�r yurttaş

DP Genel İdare Kurulu Üyes�



DÜZCE TARIMINA SAHİP ÇIKIYOR TOPLANTISINA 
KATILAN BİLEŞENLERİN GÖRÜŞLERİ
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Düzce, Türk�ye fındığının % 10'undan fazlasını 
üret�yor. Fındıkta l�sanslı depoculuk yok. Ç�ftç�ler % 
35'lere varan yüksek fa�zlerle borçlandırılıyor. İSKİ 
Eften� gölünü . metre yükseltmek �st�yor. Göl 
yüksel�rse 7000 dekar otlak su altında kalır. 
Hayvancılık bundan c�dd� zarar görür. Muhtarlar 
�kt�dar tarafından tehd�t ed�l�yor. Tarıma ABD ve AB 
ülkeler� c�dd� destekler ver�rken Türk�ye yeter�nce 
destek verm�yor. CHP köylüden ve ç�ftç�den yana 
aday gösters�n.

Bu yılk� hesapta   kg fındığın mal�yet� 7,70 TL. 
P�yasada 9 TL. Türk�ye'n�n yeterl� b�r tarım pol�t�kası 
yok. F�skob�rl�k yen�den canlandırılmalı, fındık 
p�yasasında söz sah�b� olmalı.

Fındıktan 41 çeş�t mamül üretm�ş b�r KOBİ. 
G�r�ş�mc�lere sah�p çıkılmalı. Fındık sorunu katma 
değer� yüksek ürün üreterek çözüleb�l�r.

Fındıkta 10 TL fiyat var. Orman köylüsü b�tm�ş. Çok 
zor durumda. Ama nedense �kt�dara oy ver�yor. 
Küçük esnaf çok zor durumda 

F�skob�rl�ğe bakış açınız ned�r? F�skob�rl�k esk� 
günler�ne dönmel�, p�yasayı düzenlemel�. 
F�skob�rl�ğ�n arkasında durmak gerek�yor. Tarım 
pol�t�kanız ne olacak. CHP olarak daha fazla 
köylüye ve ç�ftç�ye yönel�k pol�t�kalarınız olmalı.

Ülken�n morale �ht�yacı var. Korku �mparatorluğu 
var. CHP köylüye ulaşmanın yollarını araştırmalı ve 
bulmalı. Muhtarlar AKP baskısı altında. Sanay�c�ye 
yönel�k kalkınma planınız ned�r. 

Ramazan ÖZTÜRK
(Düzce Z�raat Odası 

Başkanı)

Levent BAŞARAN
(Akçakoca Z�raat Odası 

Bşk.)

Bahr� ODABAŞ
(MARSİAD Başkanı)

Murat ALTUNDAL
(Üret�c�)

Mustafa OKTAY
(Akçakoca F�skob�rl�k 

Bşk.)

Muzaffer KOMİT
(Kızılay Esk� Genel 

Sekreter�)
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DÜZCE TARIMINA SAHİP ÇIKIYOR TOPLANTISINDA UZLAŞILAN 
ORTAK KONULAR
• Fındık, Düzce �ç�n stratej�k b�r üründür.
• Ç�ftç�ye yönel�k pol�t�kalar b�l�msel temell�, uzun vadel� ve üret�m 
planlamasına dayalı olmalı.
• Fındık p�yasasında Devlet�n gücü h�ssed�lmel�.
• Fındıkta kal�te ve pazarlama �ç�n Araştırma Enst�tüler� ve Ün�vers�teler 
desteklenmel�.
• G�rd� mal�yetler�n� düşürücü pol�t�kalara ağırlık ver�lmel�.
• Fındık üret�m� c�dd� b�r fark ödeme s�stem� �le desteklenmel�.
• Türk�ye'de üret�m� mümkün olan ürünler �thal ed�lmemel�.
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CHP İKTİDARINDA NASIL BİR FINDIK POLİTİKASI OLACAK…
CHP'n�n temel hedefi ÜRETİMİ ARTTIRMAK, üret�c� gel�r�n� yükseltmek, b�r�m alan 
ver�ml�l�ğ�n� çoğaltmaktır. Bu amaca ulaşmak �ç�n n�tel�kl� ve tutarlı b�r tarım 
pol�t�kası uygulanacaktır. Kısacası CHP KÖYLÜYÜ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ 
YAPACAKTIR. CHP'n�n fındıkta uygulayacağı tarım pol�t�kasının ana hatları 
aşağıdadır.

1.CHP �kt�darında dönüm başına alan bazlı destek ödemes� devam 
ett�r�lecekt�r. Halen 170 TL olarak dönüm başına yapılan ve her yıl AKP tarafından 
uzatıldığı b�r lütuf g�b� sunulan bu destek CHP �kt�darında “üret�m karşılığı sosyal 
destek” adı altında arttırılarak ödenecekt�r.   Çünkü AKP �kt�darı mevcut tarımsal 
desteklemeler�n yarısını ç�ftç�ler�n h�zmet�ne sunmaktadır. CHP �kt�darında ç�ftç�, 
bütçe yasası �le hak ett�ğ� desteğe kavuşacaktır. Ç�ftç�y� köyünde tutmayı 
hede�eyen “sosyal destekler” CHP �kt�darında bölgesel ve ürünün n�tel�ğ�ne göre 
gel�r farklılıklarını g�dermeye yönel�k uygulanacaktır.

2. Arz fazlası olan fındık mutlaka Devlet el�yle değerlend�r�lecekt�r. Bu amaçla 
Devlet, p�yasadan alım yaparak büyüme ve gel�şme çağında olan çocuklara 
okullarda fındık dağıtacaktır. Bu şek�lde sağlıklı ve dengel� b�r nüfusun oluşmasına 
katkı sağlayacaktır. Y�ne Devlet tarafından korunmaya muhtaç olan yoksul a�lelere 
fındık dağıtımı yapılacaktır. Bu şek�lde fındık fiyatlarının arz artışı neden�yle 
düşmes� bahanes� kend�l�ğ�nden g�der�lecekt�r.
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3. CHP, Fındık üret�m�ne b�l�msel yaklaşmaktadır. Bazı fındık bahçeler� 70-80 
yıldan ber� üret�mde kullanılmaktadır. CHP �kt�darıyla fındık bahçeler�nde b�l�msel 
tarım yöntemler� uygulanmaya başlayacaktır. Fındıkta en öneml� mal�yet kalem� 
fındığın toplanmasıdır. Toplamada da �nsan �şgücü kullanılmaktadır. Halbuk� 
tarımı gel�şm�ş ülkelerde mak�nel� hasat yapılmakta bu da mal�yetler�n çok 
azalmasına neden olmaktadır. Fındığın üret�m�nde ve ver�ml�l�k artışı 
sağlanmasında Ün�vers�teler ve araştırma enst�tüler�  devreye g�recekt�r.

4. F�skob�rl�k devrede olacak Fındıkta, kamunun tamamen p�yasalardan 
çek�lmes�ne son ver�lecekt�r. F�skob�rl�k fındık p�yasalarında söz sah�b� olacaktır. 

5.CHP, Fındığın Türk�ye ekonom�s�ne daha fazla katkı yapmasını sağlayacaktır. 
Fındığın katma değer�n� Türk�ye yıllarca kazanamamıştır. Bunun yer�ne fındığımız 
ucuz fiyatlarla �hraç ed�lm�ş, büyük firmaların tekel�ne bırakılmıştır. Fındık �şleyen 
sanay�c� �ç�n özel teşv�k s�stemler� gel�şt�rerek yatırımların fındık üret�m� yapılan 
bölgelerde olması hede�enmekted�r. Buna yönel�k yatırım teşv�kler�, ucuz enerj�, 
düşük fa�zl� finansman, �st�hdam yaratan projelere özel teşv�kler CHP �kt�darıyla 
uygulanacaktır.

6. Fındık fiyatları mal�yet�n üzer�nde bel�rlenecek. Üret�c� düşük p�yasa 
fiyatlarına mahkum ed�lmeyecek.



“Agaç çınardır, çınar �se devlet.”
M. Kemal ATATÜRK





CUMHURİYET HALK PARTİSİ

DÜZCE TARIMINA
SAHİP ÇIKIYOR
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