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 CHP DENİZLİ TARIMINA SAHİP ÇIKIYOR
 
 Türkiye tarımında 1990'ların sonunda hızlanan üretim azalmaları ve belirginleşen tarım 
ürünleri ithalatı özellikle AKP'li yıllardan sonra uygulanan tarım politikaları ile birleşerek 
günümüzde tarım sektörünü ülkemizin en sorunlu sektörlerinden biri haline getirmiştir. 
Türkiye'nin en önemli tarımsal bölgelerinden biri olan DENİZLİ ilimiz de Türkiye tarımında 
yaşanan “üretimi teşvik yerine ithalatı özendirici” tarım politikalarından nasibini almıştır. 

 Denizli, pek çok ürünün yetiştiriciliğini yapmaya uygun tarım toprakları ve bilinçli 
çiftçisinin varlığı ile Türkiye'nin tarımsal potansiyeli yüksek illeri arasında ön sıralardadır. 
Verimli toprakları, zengin su kaynakları yetiştiricilik için önemli avantaj sağlamaktadır. 
Denizli'nin çok büyük bir tarımsal potansiyele sahip olmasına karşın bunu yeterince 
değerlendiremediği ve özellikle AKP'nin uyguladığı niteliksiz tarım politikası sayesinde 
Denizli gibi bir ilde dahi köyden kente göçün ciddi bir duruma ulaştığı gözlemlenmektedir. 
Bu, sadece Denizli için değil Türkiye için de geçerli ve doğru bir tespittir. Denizli'nin köyleri 
adeta merkeze göç etmiştir.

 Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli tarımının potansiyelini çok iyi bildiği için bu potansiyeli 
harekete geçirebilmek amacıyla “CHP Denizli Tarımına Sahip Çıkıyor” isimli çalışmayı 
yapmıştır. CHP iktidarında Denizli'de üretilen tüm ürünler hak ettiği değere kavuşacaktır. 
Üreticilerimiz köylerinde ve tarlalarında sadece üretmeyi düşünecekler ve Türkiye 
ekonomisine katkı sağlayacaklardır. Kısacası CHP iktidarında çiftçi kazanacak, Türkiye 
kazanacaktır. 

 Türkiye'nin her alanda büyümesinin motor gücü tarım ve tarıma dayalı sanayidir. Döviz 
harcamalarının azaltılması, Türkiye'nin elindeki dövizi dışarıya kaptırmaması için tarımsal 
üretim çok önemlidir. Tarımsal üretimi artırarak, ithalatı düşürerek dışarıya döviz aktarımı 
azaltılabilir. Petrolde, elektronikte, bazı yüksek teknoloji gerektiren temel makine ve kimya 
ürünlerinde ithalatı dolayısıyla dövizi belki kısamazsınız. Ama tarımda üretim yaparak birçok 
kalemde döviz çıkışını önleyebiliriz. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli ve gücü vardır. En güzel 
örnek de DENİZLİ ilidir. Denizli, birçok bakımdan tarımsal üretimde ve tarıma dayalı sanayide 
Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayabilecek potansiyeldedir.

 AKP hükümetlerinin uyguladığı politikaların tersine tüm tarım ürünlerinde destekler 
arttırılacak, Türkiye'nin ÜRETEN ve HAKÇA BÖLÜŞEN bir ülke olması hedefine ulaşılacaktır. 
Kısacası CHP iktidarında ÜRETEN KÖYLÜ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ OLACAKTIR.

 CHP'nin tarıma bakışı çok açık ve nettir. “Üreten bir Türkiye, hakça bölüşen bir ülke”. 
Çiftçisini yeniden “Efendi” yapmayı hedeflemiş bir kadromuz var. Alın terinin karşılığının 
mutlaka ödendiği bir Türkiye hedefliyoruz. Çiftçi hak ettiği yere CHP sayesinde gelecek. Bize 
güvenin…

 CHP iktidarında üreten kazanacak, Denizli'li üretecek, Denizli kazanacak. Üreten köylü 
yeniden milletin efendisi olacak.

Kemal KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı



 DENİZLİ EKONOMİSİ
 
 Türkiye'de tekstilin başkenti olarak nitelendirebileceğimiz Denizli, Türkiye'nin 
lokomotif illerinden biridir. Ege Bölgesinde İzmir ve Manisa'nın ekonomik yığılma 
avantajına rağmen Denizli bir sanayi merkezi olarak ön plana çıkmıştır. Öyle ki, bu 
gelişme şimdi olmayan Devlet Planlama Teşkilatınca bir mucize olarak 
değerlendirilmekte ve ülkenin geri kalmış yörelerinin gelişiminde model olarak 
önerilmektedir. 

 Tekstil, turizm ve mermer başta olmak üzere, tüm ekonomik faaliyetlerde Dünya 
ile rekabet edebilir hale gelen Denizli, özellikle dışa açık ve ihracata dayalı 
sanayileşmesi ile tekstil dışı sektörlerde de ön sıralara gelmiştir. Yem, ambalaj 
malzemeleri, emaye bakır tel, elektrolitik bakır mamulleri, gıda, tekstil 
sektörlerinde Denizli şirketleri Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında faaliyet 
göstermektedir. “Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” çalışmasında Denizli 
her yıl en az 10 firma ile temsil edilmektedir.

 Havlu ve bornoz üretiminde önemli bir merkez olan Denizli, bu alanda ülkenin 
yıllık ihracatının yaklaşık üçte birini karşılamakta olup, pamuklu tekstil alanında 
dünya başkenti olarak kabul görmektedir.

 Denizli, Türkiye'nin 2. büyük mermer havzasına sahiptir. Mermer Organize 
Sanayi Bölgesi, Kaklık Kasabasında 1700 dekarlık bir alanda bulunmaktadır.
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 Denizli'de kurulmuş olan 7 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. 
Bunlar;
-          Denizli Organize Sanayi Bölgesi (Honaz)
-          Deri Organize Sanayi Bölgesi (Honaz)
-          Mermer Organize Sanayi Bölgesi (Honaz)
-          Özdemir Sabancı Sanayi Bölgesi (Çardak)
-          Yumrutaş Organize Sanayi Bölgesi (Acıpayam)
-          Denizler Organize Sanayi Bölgesi (Çal)
-          Tavas Organize Sanayi Bölgesi (Tavas)
-          Serbest Bölge (Çardak)

 Enerji Merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Denizli yenilenebilir enerji 
potansiyeli açısından zengin bir ildir. Bunlardan biri olan jeotermal kaynaklar ve 
potansiyeli bakımından Dünyada 7. Avrupa'da 1. sırada olan Türkiye'de Ege 
Bölgesi illeri içerisinde de 7 adet jeotermal saha bulunduran Denizli yaklaşık %16 
paya sahiptir. Denizli'de gerçekleştirilen hidroelektrik, jeotermal ve doğalgaz 
enerji çevrim santralleri yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Denizli 1.500 
megavatlık elektrik enerjisi üreten bir kent olacaktır.

 Denizli'de sanayi ve tarım birbirine entegre olmuş, gerek sulu tarımda gerekse 
sanayide büyük gelişmeler sağlanmıştır. Denizli ili özellikle son yıllarda tekstilde 
göstermiş olduğu başarıyı yavaş yavaş hayvancılık alanına yöneltmektedir. Son 
yıllarda büyük hayvancılık çiftlikleri bölgede faaliyet göstermeye başlamıştır. 
Denizli tarımsal ürünlerin ihracatında tüm ülkelere ürün göndermede 
yetkilendirilen illerdendir. Yaş meyve ve sebzede diğer ülkelere direk olarak ihracat 
yapılmaktadır. Denizli'den 87 çeşit tarım ürünü 83 ayrı ülkeye ihracat edilmektedir.
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 Denizli, iç ve dış turizme 12 ay hizmet sunabilen bir il olup, en çok turist çeken 
iller sıralamasında ülkemizde ilk 5 il içerisinde yer almaktadır. Yerli ve yabancı 
turistlerin her geçen gün daha fazla rağbet ettiği sağlık ve termal tedavi 
tesislerinin ucuz, bol ve çeşitli kaynak suları Denizli'de mevcuttur. Denizli, 
alternatif turizm çeşitlerinin en önemlisi olan Termal (Sağlık) turizm potansiyeli 
açısından yurdumuzun önemli merkezlerinin başında gelmektedir. 

 Başlıca büyük sanayi işletmeleri ise Sarayköy Pamuklu Sanayi, Akseller Pamuklu 
Mensucat, Denizli Basma ve Boyama Sanayi, Acıpayam Selüloz Fabrikası, Akkent 
Meyve Suyu Fabrikası, Gimek-Acıpayam Yem Fabrikası, Timgas Tavas Un Fabrikası, 
Uygar Motor, Kocabaş Motor Parçaları Dökümü, Emek Elektronik Sanayi ve Ticaret, 
Emsan ( emaye tencere, tabak, demlik, çelik tencere, teflon üretir), Has 
Akümülatör, Buzsan buzdolabı sanayiidir. Bu fabrikaların dışında ayrıca Ayakkabı, 
Ergür kablo, somun, civata, tuğla, plastik, sunta, mukavva, oksijen gazı, cam 
ürünleri, pamuk ipliği, yem, kuruyemiş, un, kireç, motor parçaları, dericilik, 
mobilya ve mermer levha üreten sanayi şirket ve tesisleri vardır.
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 DENİZLİ'NİN TARIMSAL POTANSİYELİ
 
 Denizli horozuyla, beyaz cennet Pamukkale'siyle, ihraç ettiği mermer, tekstil ve 
tarım ürünleriyle Dünyaca bilinen bir ilimizdir. İl merkezi tam bir sanayi kenti 
görünümünde iken ilçeler ve köylerde halkın büyük çoğunluğu geçimini 
tarımdan sağlamaktadır. 

 Denizli coğrafi bölge olarak her ne kadar Ege bölgesinde görünse de, geçit 
kuşağı iklimine sahiptir. Tarımsal alanda rakım 130 m'den başlayarak 1.700 m'ye 
kadar çıkmaktadır. Sarayköy'de, Mayıs ayında sofralara gelen erik Çameli ilçesinde 
daha çiçektedir. 

 Denizli'nin tarım alanlarının % 40'ını hububat yani buğday, arpa ve mısır 
kapsamaktadır. Sulanan alanlarda buğday verimi dekara 1.000 kg'a kadar 
ulaşmaktadır. Yem sanayinde önemli bir yeri olan dane ve silajlık mısır tarımı hem 
ana ürün hem de ikinci ürün olarak üretilmektedir. 

 Tütün ekimi son yıllarda artış göstermektedir. Denizli tütünü verim ve kalite 
yönüyle Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktadır. Denizli tütünde, 16.000 ton 
üret imiy le  Ege B ölges in in  % 40 'n ı ,  Tür k iye  üret iminin  % 29 'unu 
gerçekleştirmektedir.

 Denizli, gerek doğal su kaynakları gerekse de yeraltı su kaynakları ile oldukça 
şanslı bir il konumundadır. Seracılık için gerekli olan doğal alt yapı Denizli'de 
mevcuttur. Sebzecilikte ise son yıllarda gelişme gösteren Denizli, Sarayköy ve 
Gölemezli'de bulunan jeotermal su kaynakları sayesinde Türkiye'nin ilk jeotermal 
sera sanayi bölgesi Sarayköy'de ilan edilmiştir. 
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 Denizli, damızlık süt sığırcılığında önemli bir artış sağlamıştır. Günlük 1.500 tonu 
aşan süt üretimi ile dikkat çeken Denizli'de 36 firma süt satın alımı 
gerçekleştirmektedir.

 Denizli, ciddi bir alabalık üretim üssüdür. 127 adet tesiste yıllık 3.570 ton alabalık 
üretilmekte olup alabalık tütsüleme ve fileto tesisinde işlenerek ihraç 
edilmektedir. 

 Denizli özellikle leblebilik nohut üretiminde de önde gelmektedir. Ülkemizde 
üretilen ve ihraç edilen leblebinin % 80'ine yakını Denizli'den yapılmaktadır. Bu 
üretimin tamamına yakını Serinhisar ilçesi ve Tavas ilçesine bağlı Kızılca 
beldesinde gerçekleştirilmektedir. 

 Çerezlik ayçiçeği ekim alanları son yıllarda 16 bin hektara ulaşmıştır. Denizli, 34 
bin ton üretim ile Türkiye üretiminin % 20'sini gerçekleştirerek Türkiye'de birinci 
sırada yer almaktadır. Sanayi bitkisi olan şeker pancarı, anason, kimyon ve haşhaş 
Denizli'de üretimi yapılan diğer ürünlerdendir.  Denizli'de elmadan şeftaliye, 
erikten kiraza, üzümden nar'a kadar hemen her  türlü   meyve yetiştirilmektedir. 
Honaz ilçesi ve Çivril Gümüşsu beldesi kiraz üretim merkezi durumundadır. Bu 
yörelerimizden her yıl binlerce ton kaliteli kiraz yurt dışına ihraç edilmektedir. 
Çivril ilçesi; uçsuz bucaksız elma bahçeleriyle Türkiye'nin en büyük elma üretim 
bölgelerinden biridir. Soğuk hava depoları ve elma işleme teknolojileri Çivril'de 
yoğunlaşmıştır.
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 Denizli, gerek çekirdekli gerekse de çekirdeksiz üzüm üretimiyle önemli bir 
ihracat potansiyeline sahiptir. 440 bin dekar bağ alanı ile Türkiye'nin Manisa'dan 
sonra en büyük üzüm üretici ili durumundadır. Yenicekent Beldesinde Türkiye'nin 
ilk turfanda sultani çekirdeksiz üzümü Temmuz'da pazara sürülürken, Çal yöresi 
kalitesi, tat ve aroması dünya standartlarının üzerinde olan üzümünü Eylül 
sonunda hasat etmektedir. Güney, Çal, Baklan ve Bekilli ilçeleri sofralık 
üzümlerinin yanı sıra kaliteli şaraplık üzüm çeşitleriyle de bilinmektedir.  Yörede 
son yıllarda şaraplık bağ alanlarının hızla artması nedeniyle birçok şarap fabrikası 
kurulmuş ve bu tesislerde üretilen şaraplar şaraplarıyla ünlü Fransa'ya bile ihraç 
edilmektedir.  

 Kale ilçesi de biberi ile ünlüdür. Yöreye has Kale biberi tadıyla ve etli yapısıyla 
çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Yakın gelecekte tüm dünya pazarlarında yerini 
almaya başlayacaktır. Acıpayam'da havuç üretilmekte, kavun ve karpuz'da da son 
yıllarda hızlı gelişmeler görülmektedir. Acıpayam kavunu diğer illerde de adından 
söz ettirmektedir. 
 
 Kısacası Denizli;

 Kekik üretimde Dünya birincisi, 

 Çerezlik ayçiçeği üretiminde Türkiye birincisi, 

 Tütün üretiminde Türkiye ikincisi

 Üzüm üretiminde Türkiye ikincisi
 
 Haşhaş üretiminde Türkiye ikincisi

 Elma üretiminde Türkiye üçüncüsü

 Nar üretiminde Türkiye üçüncüsüdür.

 
 Türkiye'deki 12 onaylı süt çiftliğinden 5 tanesi Denizli'de bulunmaktadır. 

 Tüm bunlara rağmen Denizli'deki üretici alın terinin karşılığını alamamakta, 
gittikçe borçlanmakta ve Denizli köylerini terk ederek merkeze göç etmektedir. 
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 DENİZLİ TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINA KATILAN 
BİLEŞENLER
 
 Kurum Adına Katılan Yetkili

Mehmet VAROL

Yasin TOKAT

Hamdi GEMİCİ

Mehmet CANSEVER

Cemal ÖZGÖNÜL

Sedat AKÇAKOCA

Feridun ÖZAN

Bekir URGANLIOĞLU

Okan KONYALIOĞLU

İsmet ABALIOĞLU

Nezih TUNCER

Nihat KÖMÜRCÜOĞLU

Esat SİVRİ

Ali Osman HORZUM

Yücel GÜNGÖR

Kurum Adı

HAY-KOOP. Denizli Birliği Başkanı

Pamukkale Şarapçılık

Denizli Ziraat Odası Başkanı

Denizli Tariş Yönetim Kurulu Başkanı

Tekstilci

Akaryakıt Sektörü

Denizli Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Esnaf

Denizli Ticaret Sanayi Odası-DESİAD Başkanı

Sanayici

Bekilli Ziraat Odası Başkanı

Mermerci İşadamı

Tekstilci

Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği
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 DENİZLİ TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINA KATILAN 
BİLEŞENLERİN GÖRÜŞLERİ

CHP'nin bu toplantıyı düzenlemesini 
önemsiyorum. Teşekkür ederiz. Karkas dana etini 8 
ay besleyip, 24 liraya mal edip, maliyet fiyatı olan 
24 liraya satarken, tüketici bu eti 50-60 TL ödeyerek 
sofrasına koyabiliyor. Tarıma bütçeden % 1 pay 
ayrılmasına rağmen bunun yarısı civarında bir 
ödeme çiftçilere yapılıyor. CHP'nin bu konudaki 
çözüm önerileri nelerdir?  

Denizli tekstil şehri olarak bilinir. Şarapta ve 
bağcılıkta da Denizli ilk sıralardadır. Ne yazık ki 
tütün ve alkol piyasasında çok vergi var. Pamukkale 
şarapçılık olarak marka olduk. Şarap tüketimi 
artsın, ihraç edilsin istiyoruz. Yunanistan'ın küçük 
bir adası bizim kadar şarap ihraç ediyor. Türkiye 
yılda 10 milyon $ şarap ihraç ediyor. Bu çok az. Dış 
politikadaki tutarsızlık nedeniyle Almanya 
Hamburg'da 1 konteyner şarabımız 1 aydır 
bekliyor. İnsanlara umut vermeliyiz.

Buğdaydaki ithalat vergilerinin hasat zamanı 
düşürülmesi hatta sıfırlanmasının etkileri 
sektörümüzü çok etkiledi. Şimdi aynı uygulama 
karkas et ve canlı hayvanda da görülüyor. Bu yıl 
ciddi verim kayıpları var. Esnafa ve ticari kesimlere 
yapılan kolaylıkların çiftçiye de yapılmasını 
istiyoruz. Yoksa üretici kalmayacak.

Mehmet VAROL
(Hay-Koop.Denizli Birliği 

Bşk.)

Yasin TOKAT
(Pamukkale Şarapçılık)

Hamdi GEMİCİ
(Denizli Ziraat Odası 

Başkanı)
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Pamuk, çok stratejik bir ürün. Tekstil dünyaya açılmamızı 
sağlayan bir sektör. Ege pamuğu hak ettiği yerde değil. 
TARİŞ gibi, Tarım Satış Kooperatifi Birliklerine iktidarın 
yaklaşımı ve bakış açısı hiç de olumlu değil. Halbuki 
tarımsal kooperatifler çok büyüyecek ve kar amacı 
gütmeyen sadece ortaklarının çıkarlarını düşünen 
işletmelerdir. 

Mehmet CANSEVER
(Tariş Yönetim Kurulu 

Üyesi)

Tekstilci bir aileyiz. İstanbul'da ve ABD'de çok müşterimiz 
var. Pamuk ekimlerinde ciddi sorunlar ve azalmalar var. 
Pamuk Türkiye ekonomisi için çok önemli bir ürün ancak 
ciddi destekler yok. Pamuk ile ilgili somut projelerimizi 
bize anlatın. 

Cemal ÖZGÖNÜL
(Tekstilci)

Çiftçilerin ucuz mazot taleplerini karşılamak gerekir. 
Akaryakıtta KDV oranları çok yüksek, % 1'e indirilmeli. 
Eğer böyle yapılırsa kaçak yakıt olayı biter. Sahte fatura 
olayı biter. 

Cemal ÖZGÖNÜL
(Tekstilci)

Tarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Pamuk üretimini bölgemiz uzun yıllardır terk etti, 
neredeyse bölgemizde pamuk ekimi unutulacak. Global 
GAP'li üretim yapılıyor. İhracat olmadığı için pazarlamada 
sıkıntı çekiyorlar.

Feridun OZAN
(Denizli Ziraat Odası 

Yönetim Kurulu Üyesi) 

CHP'nin bu toplantıyı düzenlemesini önemsiyorum. 
Teşekkür ederiz. Ticaretle uğraşıyorum. CHP'nin iktidar 
olması için kısa ve uzun vadeli stratejisi olmalı. Dinimize 
saldırıyorlar. Buna cevap veremiyoruz. Tarım 
politikalarınızı daha net bir biçimde açıklamalısınız.

Bekir URGANLIOĞLU
(Esnaf )

Köylerde genç nüfus kalmadı. Gençler çiftçi olmak 
istemiyor. CHP'nin bu alandaki çalışmaları nelerdir. 
Kırsaldan şehire olan göçü nasıl önleyeceksiniz. CHP'nin 
çözüm önerileri nelerdir?

Nezih TUNCER
(Bekilli Ziraat Odası Bşk.)

Almanya ile yaşanan sorunlar nedeniyle tarım ürünleri 
ihracatı başta olmak üzere, tekstil sektörü gibi lokomotif 
sektörlerde ciddi sıkıntılar var. ABD ile de bekliyoruz. 
Büyüme rakamları şüpheli, gerçeği yansıtmıyor. Sosyal 
sorumluluk projelerinin arttırılması gerekir. 

Ali Osman HORZUM
(SMM Başkanı)

Türkiye tarımına ve eğitimine ciddi katkılar sağlayan Köy 
Enstitüleri CHP iktidarında yeniden açılmalı. Hatta 
aydınlanmanın çok önemli kurumu olan Halkevleri de 
yeniden devreye girmeli. Kadınlara daha fazla önem 
vermenizi istiyoruz.

Yücel GÜNGÖR
(Yeni Kuşak Köy Enstitüleri 

Derneği)
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 DENİZLİ TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINDA UZLAŞILAN 
ORTAK KONULAR
  
- Süt fiyatları çok düşük. Koyun ve keçi sütünde devletin daha ciddi destekler 
yapması gerek

- İşletmeler, küçük ve parçalı, işletme başına düşen arazi ve hayvan miktarı çok az. 
Bu konu bir sistem dahilinde ele alınarak Devlet tarafından çözülmeli

- Süt ve et piyasasında Devlet mutlaka devreye girmeli. Et ve Süt Kurumunun 
piyasadaki varlığı güçlendirilmeli.

- Meraların bakımı, gübrelenmesi ve meralara su götürülmesi mutlaka 
gerçekleştirilmeli.

- Desteklemeler yetersiz, Devletin sulama yatırımlarına daha fazla ağırlık vermesi 
gerek.

- Üreticiler kendi aralarında örgütlü olmalı.

- Üreticinin bilinçlendirilmesi gerek.

- Uzun vadeli tarım politikası olmalı. Bilimsel temelli, tutarlı bir tarım politikası 
olmalı.

- Köyden kente göçü önleyici politikalar içinde küçük ve büyükbaş hayvancılığa 
özel önem verilmeli, desteklemeler büyük işletmelere değil, küçük işletmelere 
yapılmalı.

- Tarım Satış Kooperatifi Birlikleri (TARİŞ, Trakyabirlik, Çukobirlik vb.) ürün 
piyasalarında etkin ve etkili olmalı.

- Toprak Mahsulleri Ofisi özellikle tarım piyasalarına girerek fiyat avantajı 
sağlayarak üreticileri özel sektöre mahkum etmemeli.
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 DENİZLİ'Yİ BİR DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ
  
 Efendim bugün hava çok güzel. Başkanımız konuştu, güzel bir binayı aldık. 
Şimdi sıra geldi bir başka yeri almaya. Neyi? Denizli Büyükşehir'i alacağız. Denizli 
Büyükşehir'i alınca ne yapacağız? Denizli'yi hem bir Türkiye, hem bir dünya 
markası haline getireceğiz. Bir daha söylüyorum, Denizli Büyükşehir'i alacağız, 
Denizli'yi hem bir Türkiye, hem bir dünya markası yapacağız. Bu konuda kararlıyız. 
Kime güveniyoruz? Sizlere güveniyoruz. Kime güveniyoruz? Öncelikle kadınlara 
güveniyorum, gençlere güveniyorum. Her eve gireceksiniz, her yerde 
anlatacaksınız. Denizli'nin makûs tarihini değiştireceğiz, Denizli'yi bölgenin lideri 
yapacağız. 

 Denizli insanı çalışkandır, üreticidir, alın teri döker, malı götürmeyi bilmez, mal 
üretmeyi bilir her alanda ve çalışır, mücadele eder. Türkiye'nin en büyük 10 şirketi 
Denizli'de. Denizli insanı çalışkan, kendi iç dinamikleriyle büyüyen bir kent. Devlet 
yatırım yapmıyor ama Denizli'li sanayici, işadamı, çiftçisi, üreticisi çalışıyorlar, 
üretiyorlar, alın teri döküyorlar. Biz ne yapacağız? Onları sonuna kadar 
destekleyeceğiz Denizli'yi bir marka haline getirinceye kadar.
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 HERKESLE KAVGALI BİR TÜRKİYE'NİN KİMSEYE YARARI 
YOKTUR
  
 Şimdi geliyorum bir başka konuya. Herkesle kavgalı bir Türkiye umut yaratmaz. 
Herkesle kavgalı bir Türkiye olmaz. Türkiye'yi dünyada saygın kılan bir kişi var onun 
adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Neden Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün 
dünyada Türkiye'yi saygın kıldı? Nedeni şu; savaş meydanlarından geldi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, savaşın ne olduğunu biliyordu. Savaşın acımasızlığını 
biliyordu. Ama barışın da değerini ve kıymetini biliyordu. O nedenle savaşı bitirdi, 
batıya karşı, batının emperyalist güçlerine karşı mücadeleyi yaptı ama “Ben uygar 
dünyanın bir parçası olacağım” dedi. “Ben savaşı değil, yurtta barışı, dünyada barışı 
savunacağım” dedi. Ve yurtta barış, dünyada barış sadece bizim değil bütün 
dünyanın ortak sesi oldu ve dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi 
dünyada saygınlığı olan bir ülke konumuna getirdi. O nedenle söylüyorum 
herkesle kavgalı bir Türkiye'nin kimseye yararı yoktur. Herkesle barış içinde, 
herkesle huzur içinde birlikte olmalıyız. Hiç kimseyi nasıl ayırmıyorsak, hiçbir 
ülkeyi de düşman ülke, dost ülke diye ayırmayacağız. Churchill'e sormuşlar 
“İngiltere'nin dostu hangi ülkedir” diye; demiş ki, “İngiltere'nin dostu, düşmanı 
yok, İngiltere'nin çıkarları var” demiş.

 Dolayısıyla da biz öncelikle kendi ülkemizin çıkarlarını düşüneceğiz. Benim 
ülkemin çıkarları, benim insanımın çıkarları her şeyin üstündedir. Onun için barış, 
onun için dostluk her şeyin üstündedir. Bu mücadeleyi elbirliğiyle götüreceğiz.
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 ECEVİT, MİLLİYETÇİLİĞİ KIBRIS'IN BEŞPARMAK DAĞLARINA 
YAZDIRMIŞ BİR ADAMDIR!
  
 Bugün adamın birisi kalkmış Ecevit'in yaşlılığını ve onun hastalığını bir anlamda 
istismar ederek Ecevit'in milliyetçiliğini sorguluyor. Emin olun dinlerken üzüldüm. Bu 
insan bu hale nasıl geldi diye üzüldüm. Ecevit hepimizin övündüğü Ecevit, 'Ne 
ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' diyen Ecevit… Ecevit, afyonuna sahip 
çıkan Ecevit… Ecevit, köylüsüne sahip çıkan Ecevit… Ecevit'in milliyetçiliği nedir? 
Ecevit, milliyetçiliği Akdeniz'in sularına, Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına yazdırmış bir 
adamdır Ecevit! Sen kim oluyorsun da Ecevit'in milliyetçiliğini sorgulayabiliyorsun?

 İNSAN ÖNCE AĞZINDAN ÇIKANI BİLECEK!

 Dolayısıyla bir insan haddini bilmeli. Makamı yukarıda olabilir, ama önce haddini 
bilecek. Önce ağzından çıkanı bilecek. Yoksa gelsin karşıma. Gelir mi? Gelemez 
efendim gelemez! Niçin? Biz haklıyız, biz haklı olduğumuz için güçlüyüz. Biz haklı 
olduğumuz için yeri geldiği zaman adam gibi meydan okumasını biliyoruz. Ama 
onlar cesaret edemezler. Oturmuş toplamış valileri onlara anlatıyorsun “Ecevit şöyle 
yaptı, böyle yaptı...” Ecevit bu ülke için çok güzel şeyler yaptı. Şunu da söyledim, sen 
eğer milliyetçiysen, senin milliyetçiliğin varsa; ya Ege'deki adalarımızı Yunanistan 
işgal etti senin sesin bile çıkmıyor, sesin! Kim söylüyor bunu? Cumhuriyet Halk Partisi 
söylüyor. Niye Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor? Çünkü bizim genlerimizde Kuvay-i 
Milliyenin ruhu vardır.

 Sözlerimin başına geleyim ama önce kadınlara, hanımlar size bir çift sözüm var. 
Bakın 2019'da bir seçim olacak. Bu seçimi efendim ne olacak, şu olacak, bu olacak. Bu 
seçimde sadece iki şey olacak. Bir; tek adam rejiminden yana olanlar. İki; 
demokrasiden yana olanlar. Demokrasiyi mi istiyoruz, diktatörü mü istiyoruz? Seçim 
bu. Neden yanayız? Demokrasiden yanayız. Demokratik yaşam kadar güzel bir şey 
yok.
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 ÇOCUKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE 
EDECEĞİZ
 
 Bakın, demokrasiyi bu millet içselleştirdi. Evimizde demokrasi var. Nasıl 
demokrasi var? Diyelim ki bir ev satın alınacak oturur karı koca, çoluk çocuk bir 
araya gidip şu evi alalım mı, almayalım mı gider bakarlar beğenildi mi, 
beğenilmedi mi? Danışmaz mıyız? Danışırız. Konuşur muyuz? Konuşuruz. 
Çocuğumuzu hangi okula gönderelim, çocuk nereyi tercih etsin, çocuğun güçleri 
nedir ne değildir, bilgisi, birikimi nedir ne değildir oturur bakılır ona göre yine 
üniversite sınavlarında bir tercih yapılır. Bütün bunların hepsi bir ailede demokrasi 
içinde yapılır. Bir ailede demokrasi varsa mahallede de demokrasi vardır. 
Mahallede demokrasi varsa ilde de demokrasi vardır, ilde demokrasi varsa 
memlekette de demokrasi olacak. Dolayısıyla demokrasinin bu ülkeye gelmesi ve 
kökleşmesi için güvendiğim kesim bu ülkenin kadınları. Çünkü demokrasiyi 
kaybedersek en büyük zararı bu ülkenin kadınları görecek. O nedenle 2019 
seçimlerinde nerede yaşarsanız yaşayın doğu, batı, güney, kuzey hiç fark etmiyor 
demokrasiyi hep birlikte savunacaksınız. Ve size sözüm söz kadınlar mücadele 
ettikleri sürece bütün ruhumla kadınların yanında olacağım ve onların 
mücadelelerine her türlü katkıyı vereceğim.

 Ve tabi beylere de bir sözümüz var. Beylere sözüm şu; bu ülkenin güzel insanları 
çalışıyorsunuz, alın teri döküyorsunuz. Kimimiz memursunuz, kimimiz işçi, 
kimimiz taşeron işçisi, kimimiz çiftçi, kimimiz hayvan üreticisi, her birimiz hayatın 
bir yerinde mücadelemizi yapıyoruz. Her birbirimiz bir şekliyle bu mücadeleyi 
yaparken alın teri döküyoruz ve evimize akşam helal ekmek getirmek istiyoruz. 
Evimizde ailemizle huzur içinde bir arada yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla bunun 
çekirdeğini aslında demokrasi oluşturuyor. Eğer bir ülkede demokrasi varsa o ülke 
gelişir, o ülke büyür, o ülkede insanlar düşüncelerini özgürce ifade ederler. O 
ülkenin hapishanelerinde gazeteciler olmaz. O ülkenin hapishanelerinde yazarlar, 
milletvekilleri olmaz, o ülkenin hapishanelerinde masum insanlar olmaz. O ülkede 
öğretim üyeleri, öğretmenler bir kanun hükmünde kararnameyle kapının önüne 
konmaz. O ülkede insanlar 'benim işimi verin, ben çocuklarımı eğitmek istiyorum' 
diye açlık grevine yatmaz. Onun için beyler, hanımlar birlikte mücadele edeceğiz. 
Mücadelemizi toplumumuz için, halkımız için, çocuklarımız için ve geleceğimiz 
için birlikte yapacağız. Çünkü bu ülkeyi kuranlar bu ülkeyi bize teslim ettiler. Bizim 
çocuklarımız daha huzurlu, kendi bayraklarının altında onuruyla yaşasın diye 
mücadele ettiler. Kimisi gazi oldu, kimisi şehit oldu. Bizim de çocuklarımıza 
borcumuz var. 

17



 Biz de çocuklarımıza demokrasisi gelişmiş, kadın – erkek eşitliği sağlanmış, 
hukukun üstünlüğü olan, yargının bağımsız olduğu, medyanın özgür olduğu, 
üniversitelerin bilim ürettiği güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz ki, çocuklarımız 
desin ki babalarımız bizim için çalıştı, bize güzel bir ülke bıraktılar. Biz de 
çalışacağız ve çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakacağız diye mücadele 
edecekler.

 İşin özeti; bir binadan yola çıktık Türkiye'nin sorunlarını tartıştık. Şu binayı yaptık, 
bina hepimize ve Denizli'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Birazdan keseceğiz 
kurdeleyi. Binayı aldık, ikinci nereyi alacaktık? Nereyi, nereyi? Denizli Büyükşehir'i 
alacağız. Çiftçi arkadaşlarım dinlesinler, kırsal kesimle Büyükşehir nasıl çalışır onu 
göstereceğiz. Kırsal kesimde. Kırsaldaki her ürünü Denizli Büyükşehir Belediyesi 
CHP iktidarında değerlendirecektir.

 Bakın, İzmir'e gidin, Aydın'a gidin, Muğla'ya gidin, Tekirdağ'a gidin. Çiçek mi 
alınacak, süt mü alınacak? Kooperatifle işbirliği yapılıyor. Süt alınıyor, şişeleniyor 
kooperatif kazanıyor. Her sabah İzmir'de 0 – 6 yaş çocuğu olan ailelerin kapılarına 2 
şişe süt bırakılıyor. Aile memnun, süt üreticisi memnun, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı memnun. Aynısını Denizli'de yapacağız. Denizli'yi diyorum ya bir marka 
yapacağız. Ege bölgesinin bir markası haline getireceğiz. Kimin gücüyle? Sizlerin 
gücüyle. Kimin gücüyle? Denizli'lerin gücüyle. Kimin gücüyle? Halkın gücüyle.
Yaşasın halkın gücü diyorum, hepinize en içten selamlar, saygılar, hürmetler 
sunuyorum.
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 DENİZLİ TARIMININ SORUNLARI ve CHP'NİN ÇÖZÜMLERİ
 
 Denizli tarımının sorunlarını Türkiye tarımının sorunlarından ayırmak doğru 
olmaz. AKP'nin Türkiye tarımına yapmış olduğu tahribattan Denizli çiftçisi de 
olumsuz yönde etkilenmiştir. CHP tarımı stratejik bir sektör olarak görmekte, 
tarımdaki desteklemenin çiftçiyi toprağında tutmak ve tarımsal üretimden elde 
ettiği gelir ile başka bir sektörde iş aramak zorunda kalmayacak bir düzeyde 
olmasını sağlayabilmek için politikalar geliştirecektir. 

 CHP iktidarı ile Türkiye tarımında planlı, kaliteli, verimli, katma değeri yüksek 
üretim ve markalaşmayı sağlayacak politikalar geliştirilecektir. CHP Türkiye 
tarımında bilinçli, tutarlı ve bilimsel temelli bir tam politikası izleyecektir. 

 Türkiye tarımına CHP tarafından yapılacak yönlendirme en önemli karşılığını 
Denizli tarımında bulacaktır. Denizli çiftçisi, sahip olduğu verimli toprakları 
CHP'nin nitelikli tarım politikası sayesinde daha avantajlı kullanacak ve gelirinin 
arttığını belirgin bir biçimde hissedecektir. 

 CHP'nin uygulayacağı destekleme politikası sayesinde başta Denizli için çok 
önemi olan pamuk, mısır ve şekerpancarı olmak üzere, tüm ürünlerden elde 
edilecek gelirlerin artacağı kısa süre içinde görülecektir. Bugüne kadar Devlet 
tarafından piyasa oluşturulmamış, yaş meyve ve sebzelerin hem üretiminde 
istikrar yakalanacak hem de üretici refahı artacaktır. 

 Sulama olanakları iyileştirilecek, tarımda elektrik kullanımı ucuzlayacağı, başta 
mazot olmak üzere birçok tarımsal girdiden vergi alınmayacağı için çiftçiler 
gelirlerin arttığını kısa sürede anlayacaklardır.
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 CHP İKTİDARINDA DENİZLİ TARIMINDA NELER DEĞİŞECEK
 
 Türkiye tarımına CHP tarafından yapılacak yönlendirme en önemli karşılığını 
DENİZLİ tarımında bulacaktır. DENİZLİ çiftçisi, sahip olduğu verimli toprakları 
CHP'nin nitelikli tarım politikaları sayesinde daha avantajlı kullanacak ve gelirinin 
arttığını belirgin bir biçimde hissedecektir. 

 CHP'nin uygulayacağı destekleme politikaları sayesinde başta buğday, arpa, 
şekerpancarı, pamuk ve mısır olmak üzere tüm ürünlerden elde edilecek gelirlerin 
artacağı kısa süre içinde görülecektir. 

 Bölgede sulu tarıma daha ciddi kaynaklar ayrılacak bölge genelinde yapımı 
devam eden tüm barajlar bitirilerek ve yenileri planlanarak çiftçilerin kullanımına 
sunulacaktır. Sulu tarımda düşük fiyatlı elektrik ile başta mazot olmak üzere birçok 
tarımsal girdiden vergi alınmayacağı için çiftçiler gelirlerinin arttığını kısa sürede 
anlayacaklardır.

- CHP iktidarında çiftçilerimiz tam 2 kat destek alacaklar. Çünkü CHP hukukun 
üstünlüğüne inanan bir partidir. Tarım kanunu çok açıktır. GSMH'nın en az % 1'i 
çiftçiye destek olarak verilir denildiği için çiftçimiz CHP iktidarında buna 
uyulacaktır. AKP bu bütçenin yarısını vererek hem yasalara uymamış hem de 
çiftçimizi mağdur etmiştir. 
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- CHP iktidarında çiftçilerimiz ÖTV ve KDV'siz yani 1.5 TL'den mazot alacaklar. 
Ucuz mazotun mantığı aslında Türk çiftçisinin Dünya ile rekabet edecek fiyatlara 
ve maliyetlere inebilmesi içindir. Dünyanın birçok ülkesinde çiftçinin kullandığı 
akaryakıttan vergi alınmaz ama AKP neredeyse tüm petrol istasyonlarını bir vergi 
dairesi gibi çalıştırdığı için maliyetler hep yükselmektedir. KDV ve ÖTV'siz mazot 
kullanan çiftçimizin maliyetleri azalacağı için Dünya ile rekabet şansımız artacak 
ve bu sayede yurtiçi üretimimiz artarak tarım ürünlerinde ithalat azalacaktır.

- CHP iktidarında tarım ürünlerinin fiyatları 1 yıl önceden belli olacak. AKP 
uyguladığı niteliksiz tarım politikasıyla çiftçinin alın terini karşılamaktan uzak bir 
fiyat politikası ile üreticiyi mağdur etmektedir. Neredeyse tüm tarım ürünlerinde 
fiyatlar gerilemiştir. CHP nitelikli ve tutarlı bir tarım politikası uygulayarak çiftçinin 
maliyetlerini doğru tespit edip tarım ürünlerinin fiyatlarını 1 yıl önceden 
açıklayarak çiftçilerimizin mağduriyetini önleyecektir.   

- CHP iktidarında çiftçilerin ürünleri tarlada kalmayacak, tüm ürünler 
Devletin gücü hissedilerek piyasa koşullarında değerini bulacak. AKP iktidarı 
tarım piyasalarına neredeyse hiç müdahale etmeyerek hasatla birlikte çiftçiyi 
kaderine terk etmiştir. Sosyal bir Devletin tarım piyasalarını başıboş bırakması, 
düşen tarım ürünleri fiyatlarına müdahale etmemesi kabul edilemez. Ancak sosyal 
devletin tüm fiyatlara ve tüm piyasalara müdahale etmesi de günümüz 
koşullarında geçerliliğini yitirmiştir. Sosyal devlet ilkesi, Devletin, tarım 
piyasalarını yakından izlemesi, düzenleyici bir rol oynaması gerektiğinin ne kadar 
doğru olduğunu göstermektedir. Bu amaçla CHP, her zaman olduğu gibi hep 
üreticinin yanında yer alacaktır. 



- CHP iktidarında çiftçilerimizden dosya parası, genel giderler vb. adı altında 
alınan 214 kalem kesinti olmayacak. Çiftçiler gübre desteklemesi, mazot 
desteklemesi, buzağı ödemesi, fark ödemesi vb.tüm destekleme ödemelerini 
Ziraat Odalarından aldıkları dosyalar aracılığıyla Tarım il ve ilçe müdürlükleri 
vermektedirler. Gerek Ziraat Odaları gerekse Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri bu 
dosyalardan başvuru esnasında çeşitli giderler adı altında ücret almaktadırlar. CHP 
iktidarında her ne şekilde olursa olsun çiftçilerden dosya parası ve destekleme 
ödemelerinden kesinti yapılmayacaktır. Çiftçinin hak ettiği destekleme 
ödemesinden hiçbir kesintinin yapılması kabul edilemez.  

 Kısacası CHP iktidarıyla çiftçimiz hak ettiği bütçe desteğine kavuşacak, ürettiği 
ürünün ve döktüğü alın terinin karşılığını fazlasıyla alacağı için Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün dediği gibi ÜRETEN KÖYLÜ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ 
OLACAKTIR. 

 CHP iktidarında Türkiye ÜRETEN ve HAKÇA BÖLÜŞEN BİR ÜLKE olacaktır.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ

DENİZLİ TARIMINA
SAHİP ÇIKIYOR


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

