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 CHP BALIKESİR 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 BALIKESİR �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.
 
 Balıkes�r 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�, BALIKESİR 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



 BALIKESİR'DE TARIM ve BALIKESİR TARIMININ SORUNLARI
 
 Balıkes�r 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 
�lklerded�r. Ver�ml� toprakları, zeng�n su kaynakları yet�şt�r�c�l�k �ç�n öneml� avantaj 
sağlamaktadır. Balıkes�r Ovası, Gönen Ovası, Susurluk Ovası ve Edrem�t Ovası �l�n 
başlıca üret�m yerler�d�r. 

 Zeyt�n ve zeyt�nyağı, buğday, arpa, çelt�k ve mısır g�b� tahıllar, sebze başta olmak 
üzere Balıkes�r'de üret�len ürünler� değerlend�ren ve katma değer yaratan tarıma 
dayalı b�r sanay�leşme var. Tarım-sanay� entegrasyonunu sağlayan ender 
�ller�m�zden b�r�d�r.

 Nüfusunun yüzde 30'u kırsalda yaşayan Balıkes�r'de hayvancılığın ayrı b�r yer� 
var. Türk�ye beyaz et üret�m�n�n yüzde 20's�n�, yumurta üret�m�n�n yüzde 10'nu, 
yem üret�m�n�n yüzde 14'ünü karşılamaktadır. Ayrıca ülke genel�nde süt 
üret�m�nde �k�nc�, kırmızı et üret�m�nde üçüncü sırada olan b�r �l�m�zd�r.
 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.
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 Balıkes�r ekonom�s�ne de c�dd� katkılar sağlayan sektörler�n başında gelen 
tarıma dayalı sanay��n�n öneml� kollarından b�r� olan yem, b�tk�sel yağ g�b� 
sektörler hammadde bakımından dışa bağımlıdırlar. Yan� Balıkes�r'de ve ülkem�z�n 
b�rçok bölges�nde ver�ml� ver�ms�z olup da ver�ml� hale get�r�leb�lecek tarımsal 
araz� varlığımız mevcut �ken (2 Trakya büyüklüğünde)  bu araz�ler�n boş bırakılıp 
yem ve b�tk�sel yağ sanay� hammaddeler�nde dışa bağımlı olmak çok yanlıştır. 

 Örneğ�n Balıkes�r c�dd� b�r çelt�k üret�c�s�d�r, ancak Türk�ye çelt�kte dışa 
bağımlığıdır. Balıkes�r buğday üret�c�s�d�r, Türk�ye buğdayda dışa bağımlıdır. 
Balıkes�r ayç�çeğ� üret�c�s�d�r, Türk�ye yağlı tohumlu b�tk�lerde dışa bağımlığıdır. 
Balıkes�r tavukçuluk sektöründe Türk�ye'de öneml� b�r yere sah�pt�r. Ancak kanatlı 
sektörünün en öneml� hammaddeler� olan soya ve mısır yurtdışından �thal 
ed�lmekted�r. Hatta b�r çırpıda saydığımız bu ürünlere Türk�ye yılda 6-7 m�lyar $ 
c�varında döv�z ödemekted�r. Balıkes�r ekonom�s� üreterek bu döv�z�n dışarı 
g�tmemes�n� sağlayab�lecek potans�yelde �ken AKP'n�n uyguladığı tarım pol�t�kası 
üret�c�ye değ�l �thalatçıya rantlar sağlamaktadır. Hayvancılıkta da durum çok farklı 
değ�ld�r. Bes�c�l�k ve süt hayvancılığında Türk�ye'de öneml� b�r yer� bulunan süt 
fabr�kaları ve et komb�naları açısından gel�şm�ş b�r bölge olan Balıkes�r'e y�ne 
potans�yel� kullandırılmamakta ve başta kırmızı et ve büyükbaş hayvan �thal�ne 
c�dd� döv�zler ödenmekted�r.
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 Türk�ye g�b� her türlü b�tk�sel üret�me uygun toprağı, �kl�m�, Balıkes�r'de olduğu 
g�b� b�rçok �lde yılda 3 ürün alacak kadar büyük b�r potans�yel� olmasına rağmen 
hammadde sorunu yaşanıyorsa, AKP'n�n uyguladığı tarımsal pol�t�kalarda çok 
büyük yanlışlıklar var demekt�r.
 
 Türk�ye, yem hammaddes�nde yüzde 40 oranında dışa bağımlı hale gelm�şse, 
�çerde üret�m planlamasının yapılamadığı, üret�m�n yeter�nce desteklenemed�ğ� 
gerçeğ� karşımıza çıkmaktadır.

 Balıkes�r'�n söz sah�b� olduğu beyaz et (kanatlı) sektöründe �st�krarsız pol�t�kalar 
ve üret�m mal�yetler�n�n yüksek olması c�dd� sorunlar yaratıyor. Rusya yılda 1 
m�lyon ton, Suud� Arab�stan 250 b�n ton beyaz et �thal ederken Türk�ye bu 
pazarlardan yeter�nce pay alamıyor. Neden� çok bas�tt�r. Rak�p ülkelerde �hracata 
c�dd� destekler ver�lmes� yanında Türk�ye'n�n uyguladığı n�tel�ks�z dış pol�t�ka 
(örneğ�n Rus uçağının düşürülmes�) b�rçok sektöre olduğu g�b� tavukçuluk 
sektörüne de zarar ver�yor.

 Balıkes�r'de süt ve et hayvancılığında da çok büyük potans�yel var. Modern 
�şletmelerde hayvancılık yapılıyor. Üret�len süt, ülken�n önde gelen süt sanay�c�ler� 
tarafından alınarak �şlen�yor. Son günlerde ç�ğ süt fiyatında bel�rg�n b�r artış var 
ancak bu artış ş�md�l�k süt üret�c�ler�n� sev�nd�rse de et fiyatlarının yüksekl�ğ� 
neden�yle süt hayvanlarının kes�ld�ğ� düşünülüyor. Aynı durumlar 2009 ve 2015'de 
yaşanmıştı, AKP b�r türlü Türk�ye'de et ve süt denges�n� kuramadı. Özetle, 
Balıkes�r'de tarım ve hayvancılığın durumu ülken�n durumunu yansıtıyor. Sektör, 
çok kr�t�k b�r dönemden geç�yor. Gerekl� önlemler alınmazsa  tarımsal üret�mle 
b�rl�kte, tarıma dayalı sanay�� de b�ter. Çözüm daha n�tel�kl� pol�t�kalar, üret�c�ye 
destek kısacası CHP �kt�darıdır. CHP'n�n tarıma bakışı gayet açık ve nett�r. C�dd� b�r 
tarım pol�t�kası ve yen�den

 ÜRETEN KÖYLÜYÜ MİLLETİN EFENDİSİ yapmak.
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 BALIKESİR TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINA KATILAN 
BİLEŞENLER
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Kurum Adına Katılan Yetk�l�

Cah�t ŞİMŞEK

Faruk ÖZEN

Mehmet Duran BEYAZ

Mesut ÇATAL

Ramazan AKDAĞ

Ekber GÜN

Sam� SÖZAT

M.Yüksel YETKİN

İbrah�m AKBIYIK

Kurum Adı

Süt B�rl�ğ� Başkanı

Hay-Koop.B�rl�k Başkanı

Beyaz Et Üret�c�ler� B�rl�k Başkanı

Kırmızı Et Üret�c�ler� B�rl�ğ� Orman-İş Sen. Bşk.

Orman-İş Send�kası Başkanı

Tarım Orman-Sen Başkanı

Z�raat Odası Başkanı

Veter�ner Hek�mler Odası Başkanı

Z�raat Mühend�sler� Odası Başkanı
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Murat KARAN

Mustafa Kemal ÇAKIRCA

Hakkı PELTEK

Hasan ÇAKIR

Ahmet KÖSEOĞLU

İsma�l UĞUR

Fahr� ERMİŞLER

Faruk KULA

Tah�r KORUCUOĞLU

Abdullah BEKKİ

Akay ŞAHİN

Mehmet Al� ÇİÇEK

İnc� AYDOĞDU

Seda ARTAR

Mehmet ASLAN

Fehm� ERDEM

Necdet UÇAN

Burak SARAN

Ömür BOYUER

Met�n YALÇIN

B�rkan ÖZCAN

Mehmet Al� ÖZERK

Nazm� KAÇAR

Üm�t YILDIZHAN

Ayhan YÜKSEL

Orman Mühend�sler� Odası Başkanı

Damızlık Sığır Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ� Başkanı

Damızlık Manda B�rl�k Yet�şt�r�c�ler� B�rl�k Bşk.

Koyun Keç� Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ� Başkanı

Mec�ye köyü Kalkınma Kooperat��er� B�rl�k Bşk.

Sanay� Odası Başkanı

T�caret Odası Başkanı

T�caret Borsası Başkanı

BAGİAD Başkanı

BASİAD Başkanı

Hacı Bektaş Vel� Dernek Başkanı

Alev� Kültür Derneğ� Başkanı

İş Kadınları Dayanışma Derneğ� Başkanı

Cumhur�yetç� Kadınlar Derneğ� Başkanı

Görme Engell�ler Derneğ� Başkanı

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

Tab�p Odası Başkanı

D�ş Hek�mler� Odası Başkanı

Mak�ne Mühend�sler� Odası Başkanı

SMMM Odası Başkanı

İnşaat Mühend�sler� Odası Başkanı

M�marlar Odası Başkanı

Elektr�k Mühend�sler� Odası Başkanı

K�mya Mühend�sler� Odası Başkanı

Maden Mühend�sler� Odası Başkanı
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 BALIKESİR TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINA KATILAN 
BİLEŞENLERİN GÖRÜŞLERİ

CHP'n�n bu toplantıyı düzenlemes�n� 
önems�yorum. Teşekkür eder�z. Tavukçuluk sanay� 
b�rçok h�zmet koluna katkı sağlıyor. En başta 
ç�ftç�ler�m�ze c�dd� destek sağlıyor. Bu sektör 
tamamen yerl�, ancak kullandığımız yem 
hammaddeler�nde dışa bağımlıyız ve bu 
hammaddelere c�dd� döv�z ödüyoruz. Sektör b�raz 
desteklen�rse Balıkes�r ve Türk�ye ekonom�s�ne 
öneml� katkılar yapab�lecek düzeyde. Ancak son 3 
yıldır sektör kan kaybed�yor. Bu sektöre Devlet 
desteğ� yok. 

2006 yılında çıkarılan Tarım Kanununa göre 
ç�ftç�m�ze ver�lmes� gereken GSMH'nın % 1'� 
tutarındak� destek neden ödenm�yor. Bu desteğ�n 
yarısını alan ç�ftç� yeter�nce üretem�yor, gel�r� 
azalıyor, borçları sürekl� artıyor. Ç�ftç�ler�m�z 
gerçekten çok zor durumda. 

G�rd� mal�yetler� çok yüksek, Sulamada elektr�k 
faturalarının ödemes� hasattan sonra olmalı. 1.sınıf 
tarım araz�ler�n�n üzer�ne b�na yapılmamalı. Kamu 
yararı kararı her şey� berbat ed�yor. Özell�kle 
tarımsal üret�m� olumsuz etk�l�yor. Şeker fabr�kası 
çok stratej�k b�r fabr�ka, sosyal yönü çok fazla. Her 
sektöre katkısı var. Şeker fabr�kaları tam kapas�te 
çalıştırılmalı.

Mehmet DURAN
(Balıkes�r Kanatlı 

Hayvan Yet�şt�r�c�ler� 
B�rl�ğ� Başkanı)

Sam� SÖZAT
(Z�raat Odası Başkanı)

Muhs�n KARAKULAK
(Susurluk-Üret�c�)
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Zeyt�nle �lg�l� bazı sorunlar var. Zeyt�n alanları özel 
yasa �le koruma altında. Rantçılar bu kanunu delerek 
zeyt�nl�kler� yok etmek �st�yorlar. Zeyt�n b�rl�k ve 
kooperat��er� desteklenm�yor. Üret�c� ve Üret�c� 
b�rl�kler� kan kaybed�yor. Ç�ftç� borçlarının 
yapılandırılması gerekl�. 

F�kret AKOVA
(Tar�ş Tems�lc�s�)

Köylü çok mağdur durumda. Köylüyü, efend�y� 
b�t�rd�ler. Mal�yetler�m�z çok yüksek. Yem fiyatları 
sürekl� artıyor, süt fiyatları �se hep yer�nde kalıyor, 
hatta bazı tüccarlar b�z�m sütler�m�z� yem satma 
karşılığında alıyorlar.

Ayhan ASLANBEY 
(İvr�nd� Et ve Süt 
Üret�c�ler� B�rl�ğ�) 

Ana sorun tarım ürünler� �thalatı. Türk�ye'de üret�len 
tarım ürünler� bunlarla rekabet edem�yor. İthal 
ürünlerden b�z ç�ftç�ler c�dd� anlamda olumsuz yönde 
etk�len�yoruz. Pamuk ve buğday �thal ed�l�yor. Bu 
sektörler�n üret�c�ler� b�tm�şt�r.

Mehmet SİDAN 
(Gömeç'l� üret�c�)

Hükümet üret�m planlaması yapmıyor. Burada ana 
konu pazarlama. Satab�ld�ğ�m�z kadar üretmel� ve 
pazarlamayı çözmem�z gerekl�. Tohum �thalatı üret�m� 
etk�l�yor. Ac�l olarak süt-yem par�tes� bel�rlenmel�. 1 
l�tre süt satarak 2 kg yem alınab�lmel�.  

Al� Y.D�ker (Edrem�t 
Z�raat Odası Başkanı)

Süt, buğday, arpa, nohut para etm�yor d�ye b�zlere 
ç�ftç�ler�m�z sürekl� ş�kayet ederler. Yem fiyatı süt 
fiyatından pahalı. Balıkes�r ovası 150 b�n dönüm 
sulanab�l�r ver�ml� b�r araz�. Term�k santral kurulması 
yanlış.

Ortaca Köyü 
Koop.Başkanı

K�mse geç�nem�yor, herkes dertl�. Desteklemeler 
yanlış uygulandı. Üret�c� örgütler� büyürken, ortakları 
küçülmekted�r. 

Faruk ÖZEN (HAY-
Koop.Bşk.)

Üret�m pahalı. Üret�m� planlarsak sorun konuşmayız. 
Borç yapılandırması yapıldı. KDV ve ÖTV �nd�r�lerek 
p�yasalar hareketlend�r�lmel�.

Sam� SÖZAT
(Balıkes�r Z�raat Odası 

Başkanı)

Balıkes�r'de tarımı yapılan mısırın GDO'lu olduğunu 
düşünüyoruz. Bu hayvanlar �ç�n ve b�z�m �ç�n çok 
zararlı. 

Celal AVCU (Kepsut-
Üret�c�)

B�z son 3 yıldır sulu tarıma başladık. Çok zor şartlarda 
tarımla uğraşıyoruz. Kırsaldak� �nsanlar kend� 
çareler�ne bakab�l�r. Ancak kentte yaşayanlar çok zor 
durumdalar. Ç�ftç�m�z çok borçlu. Bu borçların 
yapılandırılması gerekl�. 

İsmet KOÇYİĞİT
(Bandırma-Üret�c�)
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 BALIKESİR TARIMININ SORUNL ARI TOPL ANTISINDA 
UZLAŞILAN ORTAK KONULAR
 
- Süt fiyatları çok düşük. Sütte devlet�n daha c�dd� destekler yapması gerek
- İşletmeler, küçük ve parçalı, �şletme başına düşen araz� ve hayvan m�ktarı çok az.             
Bu konu b�r s�stem dah�l�nde ele alınarak Devlet tarafından çözülmel�
- Süt ve et p�yasasında Devlet mutlaka devreye g�rmel�. Et ve Süt Kurumunun  
p�yasadak� varlığı güçlend�r�lmel�.
- Meraların bakımı, gübrelenmes� ve meralara su götürülmes� mutlaka 
gerçekleşt�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.
- Köyden kente göçü önley�c� pol�t�kalar �ç�nde küçük ve büyükbaş hayvancılığa 
özel önem ver�lmel�, desteklemeler büyük �şletmelere değ�l, küçük �şletmelere 
yapılmalı.
- Tarım Satış Kooperat�fi B�rl�kler� (TARİŞ, Trakyab�rl�k, Çukob�rl�k vb.) ürün 
p�yasalarında etk�n ve etk�l� olmalı.
- Toprak Mahsuller� Ofis� özell�kle tarım p�yasalarına g�rerek fiyat avantajı 
sağlayarak üret�c�ler� özel sektöre mahkum etmemel�.



 CHP GENEL BAŞKANI SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 
KONUŞMASI
 
 Değerl� basın mensupları, gündem�m�zde tarım ve tarımın sorunları var. 
Balıkes�r tarım açısından Türk�ye'n�n en öneml� kentler�nden b�r�s�. Hatta 
Balıkes�r'l�ler Balıkes�r'� tarımın başkent� olarak tanımlarlar ve bununla da gurur 
duyarlar. Gerçekten de Balıkes�r'l� kardeşler�m�z�n yüzde 30'u kırsal kes�mde 
yaşıyor, üret�yor, çalışıyor, alın ter� döküyor. Beyaz et üret�m�n�n yüzde 20's�n�, 
yumurta üret�m�n�n yüzde 10'unu, yem üret�m�n�n yüzde 14'ünü Balıkes�r 
gerçekleşt�r�yor. Süt üret�m�nde Türk�ye �k�nc�s�, kırmızı et üret�m�nde de Türk�ye 
üçüncüsü.

 O nedenle Balıkes�r Türk�ye'n�n tarımı başkent� tanımını hak eden 
kentler�m�zden b�r�s�. Üret�c�lerle b�r araya geld�k ve onların sorunlarını d�nled�k. 
Onlar üret�yorlar ama ürett�kler�n� hak ett�kler� fiyattan satamıyorlar, dertl�ler. 
Üret�c�ler�n borç batağı �ç�nde olduğunu hemen hemen her üret�c� söyled�. “Borç 
batağı �ç�ndey�z” d�yorlar, “Kapıdak� traktör, ahırdak� �nek b�ze a�t değ�l bankaya a�t. 
B�z çalışıyoruz, başkaları kazanıyor, dolayısıyla zarar ed�yoruz” d�yorlar, “Dünyanın 
en pahalı mazotunu alıyoruz, �laç pahalı, gübre pahalı, elektr�k pahalı, her şey çok 
pahalı ama sattığımız ürünün karşılığını alamıyoruz” ded�ler.
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 Dolayısıyla üret�c�ler� d�nlemek gerek�yor. Nasıl çözülecek üret�c�n�n sorunu onu 
da kend�ler�yle konuştuk. Sadece onu değ�l Samsun'dan gelen b�r arkadaşımız 
vardı o da y�ne kend� bölges�ne a�t sorunları d�le get�rd�. Fındık üret�c�s�n�n 
sorunları var, bütün Türk�ye konuşuyor ama sadece konuşmayan hükümet�n 
kend�s�. Bu kadar dert varken bu dertler�n üstü örtülmek �sten�yor. Vatandaşın 
gündem� ayrı, Sayın Erdoğan'ın gündem� ayrı. Fındık üret�c�s�n�n gündem� ayrı, 
Sayın Erdoğan'ın gündem� ayrı. Efend�m beyaz et üret�c�s�n�n, buğday üret�c�s�n�n, 
hububat üret�c�s�n�n gündem� ayrı Sayın Erdoğan'ın gündem� ayrı. Onlar 
“Geç�nem�yoruz” d�yorlar, “Borç batağındayız” d�yorlar, “Aman sorunumuzu çözün” 
d�yorlar, Sayın Erdoğan'ın tek gündem� var o da ben�m. Tab� bu ben� mutlu ed�yor. 
Onun gündem�nde sadece ve sadece ben�m olmam ben� mutlu ed�yor, ben�mle 
�lg�len�yor, ben�mle uğraşıyor, ben�mle konuşmak �st�yor, bana çatıyor.

 Amaç acaba toplumun yoğun gündem�nden toplumu nasıl koparırım. Ben� 
üzen nokta asıl burası. Türk�ye'n�n gerçek sorunlarını konuşamıyoruz ve 
tartışamıyoruz.

 Dün y�ne konuşurken tab� klas�k Kılıçdaroğlu hastalığı yen�den nüksetm�ş öyle 
anlaşılıyor, “Ey Kılıçdaroğlu” d�ye başlamış. Sorduğu �lk soru “Sen k�ms�n?” D�yorum 
ya 4 yılda terörü b�t�receğ�m. B�r daha söylüyorum, 80 m�lyon yurttaşıma 
seslen�yorum, 4 yılda Cumhur�yet Halk Part�s� �kt�darında terörü kes�nl�kle 
b�t�receğ�m. B�t�rmed�ğ�m takd�rde s�yaset� tümüyle bırakacağım. Bu kadar açık, 
bu kadar net söylüyorum.
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 Erdoğan dönüp d�yor k�, “Ey Kılıçdaroğlu k�ms�n sen?” Söyleyey�m Sayın 
Erdoğan, ben sen�n telev�zyona çıkmaktan korktuğun k�ş�y�m. Gel yüreğ�n 
yet�yorsa, ben terörü 4 yılda nasıl b�t�receğ�m� sana anlatacağım ve sen de 
d�nleyeceks�n, vatandaşlar da d�nleyecek. Bu ülkeye huzuru ve barışı nasıl 
get�receğ�m� sana anlatacağım, sen de d�nleyeceks�n, vatandaşlar da d�nleyecek. 
Bana �sted�ğ�n soruyu sorab�l�rs�n, ben de sana soru soracağım. Hatta geçen sefer 
söylem�şt�m, "Soruları önce ben ş�md�den sana söyleyey�m sen otur akşam ev�nde 
kurmaylarınla çalış cevabını hazırla öyle çık." Ama ş�md� "Sen k�ms�n" d�ye bana 
soruyor. Ben, sen�n ben�mle beraber telev�zyona çıkmaktan korktuğun k�ş�y�m. 
Korkma benden. Ben düzgün �nsanım, sorulması gereken soruyu sorarım. 
Cesaret�n varsa gel�rs�n.

 B�r şey daha söyleyey�m, bak TRT var devlet�n telev�zyonu, hem ben�m 
verg�mden, hem sen�n verg�nden beslen�yor, bağımsız b�r alan olarak kabul 
edel�m oraya çıkalım. “Kavgaya varım” dem�ş Erdoğan. Bu sözü duyunca 
telev�zyona çıkmayı kabul ett� d�ye ben anladım. Çünkü b�z�m kavgamız 
demokras� kavgası. B�z�m kavgamız kalkıp da b�rb�r�m�ze yumruk atma kavgası 
değ�l. El�m�ze s�lah alıp sokağa çıkacak hal�m�z yok. Ama demokras� kavgasını 
yapacağız. “Varım” dem�ş, ben de varım Sayın Erdoğan. Ben de varım, hemen acele 
sen� bekl�yorum. Nerede? TRT'de bekl�yorum. Ha TRT'y� uygun görmezsen arzu 
ett�ğ�n telev�zyon kanalında bekl�yorum. Arzu ett�ğ�n telev�zyon kanalında 
bekl�yorum.
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 Soruları sormuştum, b�r soru daha sorayım önceden hazırlık yapsın d�ye: Bu 
m�llet�n başına PKK'yı, IŞİD'ı, FETÖ'yü k�m musallat ett�? Rahmetl� Ecev�t'ten �kt�darı 
devraldığınızda PKK yoktu, IŞİD yoktu, FETÖ yoktu. Hem IŞİD var, hem PKK var, hem 
FETÖ var. Bunları sen besled�n, bunları sen büyüttün. Oslo'da bunlarla beraber 
oldun. Habur'da Türk�ye Cumhur�yet�n�n hak�mler�n�, savcılarını bunların ayağına 
gönderd�n. Dolmabahçe'de oturdun, İmralı'da oturdun, döndün FETÖ'ye ded�n o 
yetm�yormuş g�b� “Ne �sted�n�z de vermed�k” ded�n.

 Onlara her �sted�kler�n� verd�ler. İy� de bu ülken�n ç�ftç�s�ne n�ye vermed�n, 
emekl�s�ne n�ye vermed�n, taşeron �şç�s�ne n�ye vermed�n, gar�banına n�ye 
vermed�n, �şs�z�ne n�ye vermed�n? Ş�md� kalkmışsın sabah FETÖ, akşam FETÖ, öğle 
FETÖ. İy� de bu m�llet�n başına sen bela ett�n kardeş�m! N�ye ben�mle 
uğraşıyorsun? Sabah, öğle, akşam Kılıçdaroğlu. İy�, gayet güzel memnunum ben 
bundan. Ben� konuşuyorsan önüme çıkmaya n�ye cesaret edem�yorsun? Çıkıp 
bana soru sormaya n�ye cesaret edem�yorsun? Ben�m sorularımdan korkuyorsun 
değ�l m�? Korkacaksın da! Zaten Kılıçdaroğlu hastalığının nüksetmes�n�n neden� 
de bu. Ses�m� duyunca, fotoğrafımı görünce kan beyn�ne sıçrıyor. Hele hele cevap 
vermey�nce çıldırıyor. Çıldırab�l�rs�n, kan beyn�ne sıçrayab�l�r; ama ben bu ülkede 
mazlumların, taşeron �şç�ler�n�n, emekl�ler�n, memurların, sanay�c�ler�n, herkes�n 
avukatı olacağım, herkes�n avukatı! Sen �se bell� çevreler�n avukatı olacaksın.



 Sana çok açık ve net b�r soru daha soruyorum Sayın Erdoğan: Sen terör 
örgütler�ne yardım ve yataklık yaptın mı, yapmadın mı? Bak b�r daha soruyorum. 
Terör örgütler�ne yardım ve yataklık yaptın mı, yapmadın mı? Ben sen�n yaptığını 
gayet �y� b�l�yorum. Ver ben� mahkemeye; de k�, “Kılıçdaroğlu ben� suçluyor terör 
örgütler�ne yardım ve yataklık yapmakla.” N�ye verm�yorsun mahkemeye? Sen�n 
mahkemeler�nde yargılanacağız üstel�k, sen�n hak�mler�n�n önünde 
yargılanacağız. Belgeler� tek tek o hak�m�n önüne koyacağım. Hak�m dah� 
kıpırdayamayacak. Cesaret�n varsa gel kardeş�m, öyle uluorta bağırmanın h�çb�r 
anlamı yok. M�llet�n gündem�n� konuşalım. Gel bak fındığı konuşalım, gel 
hububatı konuşalım, gel beyaz et� konuşalım, gel kırmızı et� konuşalım. Gel 
Anadolu'nun merc�meğ�n� konuşalım. Merc�mek anavatanı Anadolu olan b�r ürün, 
Yozgat... Ş�md� merc�mek �thal ed�yoruz. Bundan bahseden var mı? Hayır yok. 
Neden bahsed�yor? Kemal Kılıçdaroğlu. Eyvallah bahsedeb�l�rs�n, ama benden 
bahsetmen �ç�n ve ağzının payını benden almaman �ç�n telev�zyona çıkarsın 
otururuz adam g�b� konuşuruz. Mücadele odur, demokras� kavgası da odur. 
B�rl�kte otururuz ve bunun hesabını m�llet�n önünde ver�r�z.
 
 Teşekkür ed�yorum değerl� basın mensupları.
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 BALIKESİR TARIMININ SORUNLARI ve CHP'n�n ÇÖZÜMLERİ
 
 Uşak tarımının sorunlarını Türk�ye tarımının sorunlarından ayırmak doğru 
olmaz. AKP'n�n Türk�ye tarımına yapmış olduğu tahr�battan Balıkes�r ç�ftç�s� de 
olumsuz yönde etk�lenm�şt�r. 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. 

 Türk�ye tarımına CHP tarafından yapılacak yönlend�rme en öneml� karşılığını 
Balıkes�r tarımında bulacaktır. Balıkes�r 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 şekerpancarı 
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.
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 CHP İKTİDARINDA BALIKESİR TARIMINDA NELER DEĞİŞECEK
 
 Türk�ye tarımına CHP tarafından yapılacak yönlend�rme en öneml� karşılığını 
BALIKESİR tarımında bulacaktır. BALIKESİR 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 buğday, arpa, 
şekerpancarı, çelt�k ve mısır olmak üzere tüm ürünlerden elde ed�lecek gel�rler�n 
artacağı kısa süre �ç�nde görülecekt�r. Bölgen�n tek şeker fabr�kası, Cumhur�yet�n 
en öneml� kazanımlarından b�r�s� olan SUSURLUK Şeker Fabr�kası CHP �kt�darında 
modern�ze olmuş b�r şek�lde tam kapas�te �le çalıştırılacaktır.

 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.

 - 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. 
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 - 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.

 - 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. 
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 - 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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