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UŞAK BULUŞMASI

CHP UŞAK 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 Egenin
ortasındaki UŞAK ilimiz de Türkiye tarımında yaşanan “üretimi teşvik yerine ithalatı
özendirici” tarım politikalarından nasibini almıştır.
Türkiye’de “ilkler kenti” olarak bilinen Cumhuriyetin ilk şeker fabrikasının bulunduğu
ve şeker fabrikasından dolayı ilk şehir elektriğinin kullanıldığı ilimiz UŞAK olarak
bilinir. UŞAK ilimiz maalesef AKP’li yıllarda neredeyse tüm bölgelerde yaşanan
ciddi bir işsizlik ve buna bağlı olarak köyden kente “göç” ile karşı karşıya kalmıştır.
UŞAK, Türkiye ekonomisinde önemli bir rolü olan buğday, arpa, mısır, şekerpancarı
ve tütünün üretildiği bir ilimizdir. Hayvansal üretim bakımından da süt inekçiliği ve
tavukçuluk ekonomiye ciddi katkı sağlamaktadır. Bunun yanında çilek, fiğ, burçak
gibi ürünler yetişir. Ancak, UŞAK’ta yetiştirilen bu ürünlerde Türkiye ciddi bir üretim
politikası ortaya koyamamıştır.
Cumhuriyet ‘in kurulması ve gelişmesi döneminde önemli bir yer tutan UŞAK
ŞEKER FABRİKASI UŞAK eşrafından Mehmet Hacım ve arkadaşları tarafından bir
anonim şirket olarak kurulmuştur. Türkiye’nin ilk şeker fabrikası olarak bilinir. En
önemli konu, bütün Uşak halkının bu fabrikanın kurulmasına katkıda bulunmasıdır.
Kurtuluş Savaşında dayanışma gösteren Türk halkı şeker fabrikasının kurulmasında
da ciddi bir dayanışma göstermiştir. CHP döneminde devletleştirilen fabrika
Uşak’ın en önemli kurumlarından biri olma özelliğini korumaktadır. Fabrika, AKP’li
yıllarda şekerpancarına kota konulması nedeniyle bölgedeki etkinliğini azaltsa da
günümüzde halen faaliyetine devam etmektedir.
AKP iktidarının adeta bir silindir olarak ezdiği TEKEL ve buna bağlı olarak tütün
yetiştiriciliği halen Uşak ekonomisine katkı sağlasa da eskiden olduğu gibi
üreticilerimizi memnun etmekten oldukça uzaktır. UŞAK’lı üreticiden esirgenen tütün
geliri, maalesef başka ülkelerin çiftçilerine avuç avuç döviz olarak ödenmektedir. .
Uşak ilimizin Eşme, Ulubey ve Karahallı ilçelerinde yetiştirilen tütünün alıcısı artık
Devlete ait TEKEL değil Amerikan şirketleri olmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisi, UŞAK tarımının potansiyelini çok iyi bildiği için bu
potansiyeli harekete geçirebilmek amacıyla “CHP Uşak Tarımına Sahip Çıkıyor” isimli
çalışmayı başlatmıştır. CHP iktidarında Uşak’ta 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.
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…

Kemal KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı

UŞAK İL BAŞKANI ALİ KARAOBA’NIN KONUŞMASI
Sayın Genel Başkanım,
Ege Bölgesinde Batı ve Orta Anadolu’yu birbirine bağlayan, Kurtuluş
Savaşında ve Cumhuriyetin kuruluşunda ciddi katkılar sağlamış,
yurdumuzu düşmandan temizleyecek “Ordular İlk hedefiniz Akdeniz”
emrinin verildiği Uşak’ımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Uşak ilimizde tarımsal amaçlı kullanılan alan 242.114 hektardır. Sulanabilen
arazinin miktarı ise 13.477 hektar ile toplam tarım arazilerinin % 2,5’idir.
Sulama potansiyeli olmasına rağmen kuru tarım yapılmakta, bu nedenle
üretimde büyük bir gelişme gözlenememiştir. Kısacası AKP iktidarında
UŞAK yatırımlardan çok az bir pay almıştır. Köylerimizin aşırı göç nedeniyle
küçülmüş, buna rağmen köylerde kalan insanlarıyla AKP’nin olumsuz
politikalarına rağmen UŞAK’lı üretmeye devam etmektedir.
Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye’nin kurucu
değerlerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği
Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için mücadele edeceğiz. Atatürkçülüğün
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değerlerinden birinin de ÜRETİM olduğunu çok iyi biliyoruz. Mustafa
Kemal Atatürk bu ülkeyi çiftçilerle birlikte kurduğu için çiftçilerimize “Köylü
Milletin Efendisidir” diyerek Efendi ünvanı vermiştir. Ancak günümüzde
Atatürk’ün efendisi çok zor durumdadır.
Sayın Genel Başkanım, sizin önderliğinizde, ilimizin başta tarımsal
sorunları olmak üzere, birçok ekonomik ve siyasal sorunları Uşak’ta konu
ile ilgili bileşenlerle tartışılmış ve Cumhuriyet Halk Partisinin çözümleri
Uşak’ta açıklanmıştır.
Sayın Genel Başkanım ilimizin tarımsal sorunlarına Uşak özelinde çözüm
aradığınız ve ilimize gelerek bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve
örgütüm adına şükranlarımı ve saygılarımı sunarım.

UŞAK MİLLETVEKİLİ ÖZKAN YALIM’ın KONUŞMASI
Sayın Genel Başkanım,
Kuvayı Milliye meşalesinin ilk yakıldığı yerleşim bölgelerinden birisi olan
Kurtuluş Savaşında kahramanlıklar göstererek tarihe geçen pek çok ismin
memleketi olan Uşak’a hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Uşak, bir başka deyişle aşıklar diyarı, bir başka deyişle yiğidin efenin aşığın
harman olduğu memleket. Öyle bir memleket ki, bağımsızlık ateşiyle
yanan, memleket meselelerini dert edinmiş ve akşamları biraraya gelerek
ülkenin durumunu değerlendiren aydın gençleri, İstanbul Hükümetine
kafa tutmak pahasına da olsa Milli Mücadeleye katılmak için can atan
onlarca efeyi bağrında barındıran bir memlekettir UŞAK. Kuvayı Milliye
mücadelesine çok ciddi katkı sağlayan UŞAK, Kurtuluş Mücadelesinde çok
etkin rol oynamıştır.
Cumhuriyetin kurulmasıyla ilklerin kenti olmayı sürdüren UŞAK,
Cumhuriyetin sanayileşme hamlelerine de ilk katkıyı sağlamıştır.
Cumhuriyetin İlk şeker fabrikası UŞAK’lı halkımızın katkılarıyla kurulmuştur.
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UŞAK’lı bugüne kadar hep üretmeyi düşünmüş ancak AKP’li yıllarla birlikte
alın terinin karşılığını neredeyse hiç alamamıştır. UŞAK’lı en kaliteli tütünü
üretmiş, ancak AKP ona itibar etmemiş maalesef tütün ithal etmiştir.
UŞAK’lı şekerpancarı üretmiş ancak AKP onun şekerpancarına kota
koymuştur. UŞAK’lı sulu tarım yapmak istemiş, ancak bir türlü istenilen
yatırımlar yapılmamıştır.
İşte böyle bu ortamda Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın
Kemal KILIÇDAROĞLU’nun ilimize gelerek “Uşak tarımının ve üreticilerin
sorunlarını dinleyerek bu sorunlara sahip çıkması ve CHP’nin ürettiği
çözümleri açıklaması bizleri mutlu etmiştir.
Sayın Genel Başkanım UŞAK ilimize hoş geldiniz. UŞAK, Cumhuriyetimizin
bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, kuruluşa ve kurtuluşa ciddi destekler
vermiş, kahraman askerlerimizi yüreğinde misafir eden kadim bir şehirdir.
Partimiz, Türkiye’nin tüm sorunlarına olduğu gibi UŞAK tarımının
sorunlarına da çözüm aramayı bir görev bilmiştir. UŞAK tarımının sorunları
UŞAK’ta konu ile ilgili bileşenlerle tartışılmış ve Cumhuriyet Halk Partisinin
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çözümleri yine UŞAK’ta açıklanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin her
alanda olduğu gibi çözüm önerisi ÜRETİM’dir.
UŞAK gibi, köylerden şehir merkezine ciddi bir göç alan bir ilin
ekonomisinde daha önceden ciddi bir yer tutan tarımsal üretim faaliyetleri
günümüzde AKP’nin uyguladığı üretime dayalı olmayan politikalarla
çöküş içerisine girmiştir.
Sayın Genel Başkanım, UŞAK ilimizin sorunlarına çözüm aradığınız ve
ilimize gelerek bizleri onurlandırdığınız için UŞAK halkı adına şükranlarımı
sunarım.

UŞAK EKONOMİSİ ve TARIMI
Uşak merkez ilçeyle beraber, Banaz, Sivaslı, Karahallı, Ulubey ve Eşme
olmak üzere 6 ilçesi, 6 beldesi ve 256 köyü olan toplam 350 bin nüfuslu bir
ilimizdir. Uşak ekonomisinin temelinde tarım, tarıma dayalı sanayi ve ticaret
önemli bir yer tutmaktadır. Uşak halkının % 70’i il ve ilçe merkezlerinde
oturmakta, ticaret ve sanayi ile uğraşmaktadır. % 30’u ise köylerde oturarak
tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. İl merkezinde hızlı bir sanayileşme
olduğu için başka illerden ve Uşak ilçelerinin köylerinden merkeze ciddi
bir göç vardır.
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Uşak’ta tarımsal amaçlı kullanılan alan 242.114 hektardır. Sulanabilen
arazinin miktarı ise 13.477 hektar ile toplam tarım arazilerinin % 2.5’idir.
Sulama potansiyeli olmasına rağmen kuru tarım yapılmakta, bu nedenle
üretimde büyük bir gelişme gözlenememiştir. Uşak tarımında buğday,
arpa, mısır, şekerpancarı ve tütünün ağırlıklı önemi vardır. Hayvansal
üretim bakımından da süt inekçiliği ve tavukçuluk ekonomiye ciddi katkı
sağlamaktadır. Bunun yanında çilek, fiğ, burçak gibi ürünler yetişir.

Uşak’ta un ve yem fabrikaları tarıma dayalı sanayinin temel taşlarıdır.
Uşak’ta en önemli tarıma dayalı sanayi tesisi olarak UŞAK ŞEKER FABRİKASI
göze çarpmaktadır. Uşak eşrafından Mehmet Hacım ve arkadaşları
tarafından bir anonim şirketi olarak kurulmuştur. Türkiye’nin ilk şeker
fabrikası olarak bilinir. Cumhuriyet ‘in kurulması ve gelişmesi döneminde
önemli bir yer tutar. Bütün Uşak halkı kurulmasına katkıda bulunmuştur.
Fabrika, etkinliğini günümüzde de sürdürmektedir. Fabrikanın adı bir süre
sonra “Nuri Şeker” olarak değiştirilmiştir. Kuruluş çalışmalarının izlenmesi
amacıyla Ankara’ya gönderilen Şeker, sonraları fabrikanın kurucusu olarak
anılmaya başlamıştır. Tüm Uşaklıların katkılarıyla kurulmuş olan ve Kurtuluş
Savaşı sonrası dayanışmanın bir ürünü olarak ortaya çıkan fabrikanın en
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büyük ortağı Mehmet Hacım’dır. CHP döneminde devletleştirilen fabrika
Uşak’ın en önemli kurumlarından biri olma özelliğini korumaktadır.
AKP iktidarının adeta bir silindir olarak ezdiği TEKEL ve buna bağlı olarak
tütün yetiştiriciliği halen Uşak ekonomisine katkı sağlamaktadır. Uşak
ilimizin Eşme, Ulubey ve Karahallı ilçelerinde tütün tarımı yapılmaktadır.
Yetiştirilen tütünün alıcısı artık Devlete ait TEKEL değil Amerikan şirketleri
olmuştur.
Uşak Sivaslı ilçesi son yıllarda çilek üretimi ile anılır hale gelmiştir. Çilek,
halkın önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Her yıl Mayıs sonu-Haziran
başında Çilek Festivali düzenlenerek, çilek güzeli seçilmektedir. Ayrıca,
Banaz İlçesi ve köylerinde yetiştirilen kiraz ve diğer meyvelerin tanıtılması,
pazarlanması ve diğer turizm, sanat ve kültürel etkinliklere ortam
hazırlanması amacıyla Kiraz Festivali de yapılmaktadır.
Hayvansal üretim bakımından bölgede süt hayvancılığı, besicilik ve
tavukçuluk ilk sıralardadır. Ne yazık ki Uşak’ta 1 litre süt fiyatı 95 kuruş. Süt
üreticileri sattıkları 1 litre süt ile 1 kg yem alabilmektedirler. Besicilik de
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ithal hayvanların ve kırmızı et ithalatından olumsuz yönde etkilenmiştir.
Uşak ili Eşme ilçesine bağlı köylerde yaklaşık 20 bin kişinin geçimini
sağladığı tavukçuluk sektörü de günümüzde Rusya krizinin etkisiyle zor
günler geçirmektedir.
Tarıma Dayalı Sanayi olarak da ciddi anlamda dericilik ve tekstil göze
çarpmaktadır. Uşaklı dericiler ülke üretiminin % 60’ını gerçekleştirmektedir.
Dericilik sektöründe 300 işyeri faaliyet göstermektedir. İkinci ana sektör
tekstildir; bu sektörde pamuk ipliği, pamuklu dokuma, apre boya baskı,
halı, kilim ve battaniye ana imalat konuları aşağıdadır. Yeni ve eski tesislerin
büyük bir çoğunluğu teşvik belgelidir.
Tarıma dayalı bir sanayi olmasa da Uşak’ta seramik sanayinde de önemli
gelişmeler olmuştur. Uşak’ta Hitit Seramik, Uşak Seramik, Umpaş Seramik
olmak üzere 3 seramik fabrikası vardır. Uşak, yeraltı kaynakları bakımından
oldukça zengindir. Uşak’ta mermer, zımpara, uranyum, demir, linyit, nikel,
civa, çinko, kurşun ve bakır ve altın kaynakları bulunmaktadır.
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UŞAK TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINA KATILAN
BİLEŞENLER
Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı
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Suat Selim KANDEMİR

Uşak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı

Mehmet ŞEKER

Uşak’lı yurttaş (Nuri ŞEKER’in torunu)

Nafiz MIDIK

Uşak Ziraat Odası Başkanı

Mustafa SEZER

Uşak Ticaret Borsası Yön.Kur.Başkanı

Yaşar TAYLAN

Türk-İş İl Temsilcisi

Himmet ÖZDEMİR

Uşak Hayvancılık Koop.Bölge Birliği

Sadettin ÖZTÜRK

Esnaf Odaları Birlik Başkanı

Ahmet YILMAZ

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı

Ethem DOĞAN

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Bşk.

Uğur AYDOĞAN

Süt Üreticileri Birliği Başkanı

İsa DİNÇER

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi

İsmail KARAMAN

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı

İbrahim KARAHALLI

Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Arif ÖZTAN

Tekstil İşverenler Sendikası

Uğur ALBAYRAK

Mali Müşavirler Odası Başkanı

Barış METİN

TEMA Vakfı Uşak İl Temsilcisi

Ethem ERDEM

Banaz Ziraat Odası Başkanı

Hayri DÖNMEZ

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı

Atalay SAVAŞ

Sarraflar ve Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı

Özgür UĞUR

Veteriner Hekimler Odası Başkanı

Gökhan Hakan TOKER

Uşak Merkez Mahalle Muhtarları Başkanı

Ömer DEMİR

Başakşehir Ziraat Odası Başkanı

Belya Mehmet AKALIN

Başakşehir Ziraat Odası Yön.Kur.Üyesi

Sezgin ERÇAĞ

Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı

Oğuzhan ATASAYIN

Kartal Ziraat Odası Başkanı

Mustafa AY

Kartal Ziraat Odası Yön.Kurulu Üyesi

Orhan ONAR

Beykoz Ziraat Odası Başkanı

Bilgin ÇAKIROĞLU

Sarıyer Ziraat Odası Başkanı

Seyit ÇETİN

Çatalca Ziraat Odası Başkanı

Hüseyin ACAR

Eyüp Ziraat Odası Başkanı

Hasan KOÇ

Çatalca Trakyabirlik Yön.Kurulu Üyesi
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UŞAK TARIMININ SORUNLARI TOPLANTISINA KATILAN
BİLEŞENLERİN GÖRÜŞLERİ
Suat Selim KANDEMİR
(Uşak Sanayi ve Ticaret
Odası Başkanı)
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CHP’nin bu toplantıyı düzenlemesini önemsiyorum.
Teşekkür ederiz. Cumhuriyetin kuruluşundaki 7
fabrikadan 2’si Uşakta yer alıyor. İlk elektrik alan il
Uşak. Altın madeni var. Geri dönüşüm sanayi çok
önemli bir yer tutuyor. Geri dönüşüm sektörüne
teşvik verilmeli. Uşak’ta seramik sanayi var, deri
sanayi var. 353 bin nüfus, 60 bin istihdam. Devletten
ciddi teşvik almadan tamamen öz sermaye ile
buralara gelinmiştir. Tekstil geri dönüşümüne teşvik
verilmeli. Hurda metalde geri dönüşümde KDV
% 0 iken, tekstilde KDV %8’dir. Organize Sanayi
Bölgemizde geri dönüşüm için 35-40 milyon TL’ye
ihtiyaç var. Belediyelere verilen teşviklerin OSB’lere
verilmesi gerekmektedir. Uşak Havaalanı kapalı. Zafer
Havaalanı tam kapasite ile çalışmıyor.

Mehmet ŞEKER

Fırın, hamam, okul, çiftlik Uşak şeker fabrikasının
kuruluşu ile birlikte devreye girmiştir. Fabrikanın
mirasına sahip çıkılmıyor. Alkol ünitesi Eskişehir’e,
kesme şeker ünitesi Erzurum’a nakledildi. Şeker
fabrikasının kuruluşundaki durumu istiyoruz.

Nafiz MIDIK (Uşak
Ziraat Odası Başkanı)

Uşak’ta tarım işletmeleri küçüldü, araziler parçalandı.
Ortalama 7 baş hayvan, 60 dekar tarla arazisi var. Girdi
maliyetleri çok yüksek, TİGEM tohumluk ihtiyacını
karşılayamıyor. Sertifikalı tohumluk çok pahalı.
Toprak Mahsulleri Ofisi geç açılıyor. Bu da çiftçiyi
tüccara teslim etmek demek. Çelik silo yok. Çelik
silo yapılmalı. Taban fiyat politikası yok. Sulamada
elektrik faturalarının ödemesi hasattan sonra olmalı.
1.sınıf tarım arazilerinin üzerine bina yapılmamalı.
Kamu yararı kararı her şeyi berbat ediyor. Özellikle
tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Şeker fabrikası çok
stratejik bir fabrika, sosyal yönü çok fazla. Her sektöre
katkısı var. Bizim şeker fabrikamız Türkiye’deki tüm
fabrikalara usta gönderiyordu.

Mustafa SEZER (Uşak
Ticaret Borsası Yön.
Kur.Başkanı)

İşletmeler küçük ve parçalı, ölçek büyüklüğü çok
önemli. TBMM bunu çözmeli. 7-8 büyükbaş hayvan
büyükbaş hayvan büyüklüğü var. Bu da yetersiz.
Genç çiftçi projesi ne işe yaradı. Şekerpancarından
elde edilen şekerin tüketimine ağırlık verilmeli.
Nişasta Bazlı Şeker sınırlanmalı. Serifikalı tohumluk
kullanımı çok önemli. Yüksek faizler ticareti bozuyor.
İflaslar yaşanıyor.

Yaşar TAYLAN (Türk-İş
Temsilcisi)

Şeker fabrikaları Türkiye’de aydınlanmanın öncüsü
oldu. Şeker fabrikası aynı zamanda katma değer
yaratıyordu, yan sanayilere katkı sağlıyordu.
Şekerpancarı tarımı köyden kente göçü önler.
Sosyal yönü çok fazladır. Kota sorunu var. Bu sorun
çözülmeli.
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Himmet ÖZDEMİR
(Uşak Hayvancılık
Koop.Birlik Bşk)

Köylü çok mağdur durumda. Aynı zamanda muhtar
olduğum için çiftçilerin durumunu yakından
takip ediyorum. Kooperatifçiliği yanlış anlıyorlar.
Kooperatiflere solcu gözüyle bakılıyor. HAYKOOP’u
unutmuşlar. KOSGEB’in verdiği sıfır faizli krediler
çiftçilere de verilebilmeli. Köylüyü, efendiyi bitirdiler.

Sadettin ÖZTÜRK
(Esnaf Odaları Birlik
Başkanı)

Esnafın sorunu çok fazla. Neredeyse tüm esnafların
kredi sicilleri bozuk. Sicil affı gündeme gelmeli.
İşçiler 5000 günden emekli olurken esnaflar 9000
günden emekli oluyor. Esnaf örgütlerinin yöneticileri
gri pasaport alabilmeliler. Teminat sorunu kredi
almada sorun yaratıyor. Kayıt dışı önlenmeli.
AVM’ler düzenlenmeli. 4+4+4 eğitim sistemi esnafa
yaramıyor.

Ahmet YILMAZ
(Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği
Başkanı)

Hükümet üretim planlaması yapmıyor. Üretimtüketim dengesini planlamalı. Üretici 5 yıllık üretim
planlaması yapmalı. Et ve süt stratejik ürün olmalı.
Acil olarak süt-yem paritesi belirlenmeli. 1 litre süt
satarak 2 kg yem alınabilmeli.

Uğur AYDOĞAN
(Süt Üreticileri Birliği
Başkanı)

Süt, buğday, arpa, nohut para etmiyor diye bizlere
çiftçilerimiz sürekli şikayet ederler. Yem fiyatı süt
fiyatından pahalı.

İsa DİNÇER (ZMO
Temsilcisi)

Kimse geçinemiyor, herkes dertli. Desteklemeler
yanlış uygulandı. Üretici örgütleri büyürken, ortakları
küçülmektedir.

İsmail KARAMAN
(Ticaret ve Sanayi
Odası Meclis Başkanı)

Jeotermal master planı çerçevesinde termal yol
projesi var. Bu proje hayata geçtiğinde İzmir-İstanbul
otobana bağlanacak. Ulaşım çok önemli. Termal
turizmden seramik sektörüne kadar ulaşım ağı katkı
sağlayacaktır. Uşak, Dünya bor madeninin önemli bir
bölümünün olduğu bir yer.

İbrahim KARAHALLI
(Karma OSB Yönetim
Kurulu Başkanı)

Organize Sanayi Bölgelerinin genel sorunlarından en
önemlisi fabrikaların emlak vergilerini Belediyelere
vermesidir. Sanayicilerin katkıları ile OSB’ler genel
giderlerini karşılayabiliyorlar. Halbuki Belediyelerin
OSB’lerde hiçbir hizmeti olmadığı halde emlak vergisi
almaları ve hiç hizmet vermemeleri çok yanlıştır.

Arif ÖZTAN (Tekstil
İşverenler Sendikası)

Türkiye’nin 400 bin ton pamuk üretimi var. 1 milyon
ton ithalat yapıyoruz. 400 bin ton geri atım sağlıyoruz.
İplik yapıyoruz. Ekonomiye katkı sağlıyoruz. İhracatta
bizim ismimiz geçmez. 400 bin ton pamuk geri
kazanılıyor. 200-250 bin kişiye istihdam yaratıyoruz.
Geri dönüş teşviği istiyoruz.

Uğur ALBAYRAK
(Mali Müşavirler
Odası Başkanı)

Üretim pahalı. Üretimi planlarsak sorun konuşmayız.
Borç yapılandırması yapıldı. KDV ve ÖTV indirilerek
piyasalar hareketlendirilmeli. Özürlülerle ilgili aynen
AB’deki gibi uygulamalar istiyoruz. Özürlülerin
istihdamından çok emekliliği teşvik edilmeli.
Kadınlarda doğum borçlanması aynen askerlik
borçlanması gibi düşünülmeli.

Barış METİN (TEMA
Vakfı Uşak İl
Temsilcisi)

Toprak koruma kanununda Valilerin keyfiyeti
önlenmeli. Toprak koruma kurullarının kararları
önemli, Ovalar yasasına önem veriyoruz.

Ethem ERDEM (Banaz
Ziraat Odası Bşk.)

Pancar üretimi kalmıyor. Kota kalkmalı. Ankara-İzmir
otobanı 1.sınıf tarım arazisinden geçiyor. Tohum
Devlet tarafından üretilmeli.

Hayri DÖNMEZ
(Şoförler ve
Otomobilciler Esnaf
Odası Başkanı)

Çok fazla ücretsiz taşınan yolcu var. Mazot fiyatı çok
pahalı. Trafik sigortası çok yüksek, yedek parçalar çok
pahalı. Şöfor esnafının sorunları ile kimse ilgilenmiyor.

Atalay SAVAŞ
(Kuyumcular Odası
Başkanı)

Kanun tasarısı hazırladık, destek vermenizi istiyoruz.
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Özgür UĞUR (Veteriner Mera sıkıntımız var. 20 yıllık ot parası karşılığı meralar
Hekimler Odası Bşk.)
peşkeş çekiliyor. Hayvan pazarı problemi var. Aile
hekimliği sisteminin Veterinerler içinde olmasını
istiyoruz. Her işletmenin bir veterineri olmalı.
Küçükbaş hayvancılıkta ciddi sorunlar var.
Gökhan Hakan TOKER
(Muhtarlar Der. Bşk)

Muhtarların sigorta primleri Devlet tarafından
ödenmeli.

UŞAK 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.
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• 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
piyacsalarında etkin ve etkili olmalı.
• Toprak Mahsulleri Ofisi özellikle tarım piyasalarına girerek fiyat avantajı
sağlayarak üreticileri özel sektöre mahkum etmemeli.
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CHP GENEL BAŞKANI SAYIN KEMAL
KILIÇDAROĞLU’NUN KONUŞMASI
Sevgili Uşak’lılar hepinize teşekkür ediyorum. Az önce il başkanımız ve
milletvekilimiz, size sivil toplum örgütleriyle bir toplantı gerçekleştirdiğimizi
aktardı. Bir yerin sorununu en iyi orada yaşayanlar bilirler.
Uşaklı köylü rahatsız, esnaf rahatsız, sanayici rahatsız, ev kadını rahatsız,
sokakta yürüyen insanı rahatsız ve hepsinin kafasında şu soru var: “Ne
olacak bu memleketin hali, nereye gidiyoruz?” Her gün şehit haberleri
geliyor, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor, insanlar bir kentin caddenin
sokaklarında, caddelerinde rahat gezemiyorlar, anneler çocuklarını rahat,
güler yüzle okula gönderemiyorlar. Nereye gidiyoruz? Herkes kendisine bu
soruyu soruyor. Ben sizinle dertleşmeye geldim. Sivil toplum örgütleriyle
konuştum. Şimdi sizlerle konuşmaya geldim. Sizlerle dertleşmeye geldim.
Benim derdim, aynı zamanda sizin derdiniz. Sizin derdiniz de, benim
derdim. Bu ülkede mi yaşıyoruz? Evet. Bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti
dünyanın en güzel ülkesi mi? Evet. Yedi iklimi var mı? Evet. Yedi bölgesi
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var mı? Evet. Güzel insanları var mı? Evet. Güneşi, suyu, toprağı, denizi
var mı? Evet. Peki, Allah’ın yarattığı bu güzel coğrafyada neden huzur
içinde yaşayamıyoruz? Neden rahat değiliz? Neden çatık kaşlıyız? Neden
yarınımızı bilmiyoruz? Neden? Bunun için dertleşmeye geldim.
BİZİ İNANÇ, KİMLİK BAĞLAMINDA BÖLMEK İSTİYORLAR,
BÖLÜNMEYECEĞİZ
Uşak; tarihin derinliklerinden gelen bir kent, Karun Hazinelerinin olduğu
bir kent, Kurtuluş Savaşı’nın önemli kilometre taşlarından birisi olan
bir kent, geri dönüşüm sanayinde Türkiye’nin 1 numarası olan bir kent.
Tarımda, hayvancılıkta söz sahibi olan bir kent. Ama burada yaşanan
sorunlar sanmayın ki, sadece buraya özgü, sizin yaşadığınız sorunlar,
gidin Hakkari’deki vatandaşlarda aynı sorunlarla karşı karşıya, Trabzon’a
gidin orada da öyle, Tekirdağ, Edirne’ye gidin orada da öyle, İzmir’e gidin
orada da öyle, Manisa’ya gidin, Balıkesir’e gidin orada da öyle, Denizli’ye
gidin orada da öyle. Herkes kendisine aynı soruyu soruyor. Ne olacak bu
memleketin hali?
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Eğer bu ülkeyi gerçekten yaşanabilecek bir Türkiye kılmak istiyorsak, bu
ülkede siyasi görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa
olsun bütün insanların sevgiyle, hoşgörüyle birbirlerine selam vermelerini
istiyorsak, önemli bir şey yapacağız. Yapacağımız önemli değişikliğin
temelinde düşüneceğiz, Türkiye’yi bu hale getirenlerden kurtaracağız.
Bunu yapacak olan sizlersiniz. Demokrasi içinde yapacağız, güzellikler
içinde yapacağız. Kin ve öfke beslemeden, yüreğimizde insan sevgisiyle
ülkemizin, çocuklarımızı geleceği için yapacağız, yapmak zorundayız.
Bunu yaptığımız zaman emin olun şehitlerimize karşı, bu ülkeyi kuranlara
karşı en büyük görevimizi yerine getirmiş olacağız. Kinden öfkeden uzak,
huzur içinde, barış içinde her evde bereketin olduğu, işsizliğin olmadığı,
yoksulluğun olmadığı, çiftçilerin ektiği, ürünleri rahatlıkla satabildikleri
bir Türkiye yaratmak çok mu zor? Böyle bir Türkiye kurmak çok mu zor?
Diğer ülkeler kuruyor da biz niye kuramıyoruz? Diğer ülkeler huzur içinde
de biz neden kavganın içindeyiz? Neden yüreklerimizde bir öfke var ve
öfke ekmek istiyorlar? Neden anneler her gün gözyaşı döküyor? Neden?
Üstümüze düşen görevleri yerine getirmediğimiz için. Üzerimize düşen
görevleri yerine getireceğiz.
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TÜRKİYE KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ DURUMDA
Birinci sorunumuz şu; bizi bölmek istiyorlar. İnanç bağlamında bölmek
istiyorlar, kimlik bağlamında bölmek istiyorlar, yaşam tarzı bağlamında
bölmek istiyorlar. Allah’a şükür bütün bunlara rağmen bu memleket
bölünmedi. Omuz omuza, birlikte mücadele edeceğiz. Bölünmeyeceğiz.
Birlikte bu ülkede huzur içinde yaşamanın yollarını arayacağız. 35 yıldır
bir terör var. PKK terör örgütü 35 yıldır. 2002’de gelip iktidar olduklarında,
Türkiye’de terör yoktu. Şimdi Türkiye kan gölüne dönmüş durumda. Bir
annenin bir evladını askere gönderirken duyduğu acıyı acaba kim duyuyor
yüreklerinde? Eline kına yakıp gencecik fidan gibi evlatlarımızı askere
gönderirken onların umutla dönmesini beklemiyor muyuz? Huzur içinde
dönmelerini beklemiyor muyuz? Bir babanın evladını toprağa vermesinin
acısını kim bilebilir? Bakın bizim kültürümüzde çok önemli bir laf vardır.
Deriz ki; “Allah kimseye evlat acısı vermesin.” Evlat acısı kadar yüreklerimizi
yakan derin bir acı yoktur. Terörle mücadele elbette yapacağız. Bu konuda
ortak payda oluşturmak zorundayız. Terör kimden gelirse gelsin, amacı ne
olursa olsun hep beraber karşı çıkmak zorundayız.
BU ŞEHİTLERİN SORUMLULARI İKTİDARIN SAHİPLERİDİR
Terör bir insanlık suçudur. Terörün malzemesi insandır, insanı öldürür.
Kandan beslenir terör, kandan beslenen bir organizasyona karşı çıkmak
yani teröre karşı çıkmak bir namus borcudur. Bir insanlık görevidir. Soru
şu; 2002’de Türkiye’de terör belası yokken PKK terörü yokken 14 yılda
nasıl azdı? Şehirler silah deposuna döndürülürken, kim talimat veriyordu
valilere bunlara dokunmayın diye? Kamyonun üstünden Kalaşnikof
silahlar dağıtılırken güvenlik güçleri müdahale etmek istiyorlar, vali
telefon ediyor, “Güvenlik güçlerine bunlara müdahale etmeyin” diyor.
Bunu yaptıranlar kimler? Şehirlere 200 ton bomba yerleştirilirken kimler
göz yumuyordu bunlara, dokunmayın bunlara diye? Bütün bu şehitlerin
sorumluları bugün iktidarın sahipleridir. Şu soruyu kendinize sorun; Allah
aşkına sadece siz değil Türkiye’deki bütün anneler sorsun kendisine bu
Ankara’da oturan beylerin çocukları acaba askere gidiyor mu? Nereye
askere gidiyorlar bunlar? Hiçbirisi askere gitmiyor. Askere giden kim? Bu
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ülkenin gariban Anadolu çocukları, yüreği yanık anaların çocukları. Biz
bunları bilmiyor muyuz? Hesabını soracağız hiç kimse merak etmesin. Bu
ülkenin yoksul insanlarının hesabını soracağız.
CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ BUNLAR, DIŞ POLİTİKADA MİLLİ
POLİTİKA İZLEMEDİLER
Kendilerini uyardık; “Ya arkadaş bu yolla terör önlenmez” dedik. Hayır biz
önleyeceğiz. Dış politika; dış politika milli olmak zorundadır. Dış politikanın
iktidarı, muhalefeti olmaz. Ama ilk kez; Cumhuriyet tarihinde bunlar
dış politikada milli politika izlemediler. Gayri milli bir politika izlediler.
El-Bab’tan gelen şehit haberleri var. İnternette yayınlanan görüntüler
var. İzleyemiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Şimdi interneti yasaklamışlar, o
görüntüleri kimse görmesin diye. Yani kendi günahlarını, kendi ayıplarını
kimse görmesin diye. Ey sarayda oturan vatandaş, ben sana demiyor
muydum “Sen sınırı koru, Türkiye’nin güvenliğini sağla, Suriye’ye silah
gönderme, terör örgütlerine silah gönderme, göndereceğin her silah
bir gün gelir seni vurur” diye. Bakın bütün vatandaşlarıma sesleniyorum.
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Komşunuzda yangın çıktığı zaman apartmanda oturuyorsunuz.
Komşunuzda yangın çıktı, yangın çıktığı zaman elinizde bir kova suyla
gidersiniz yangını söndürmeye, bunlar nasıl gittiler? Benzin bidonuyla
gittiler. Şimdi Türkiye’ye sıçradı bu.
AĞIZLARINI AÇIP “BUNLAR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR” DİYEMEDİLER
Eskiden bir PKK belası vardı. Şimdi bir de, IŞİD belası çıktı, El Nusra belası
çıktı. Bakın bu IŞİD belası geldi, Musul konsolosluğumuzu bastılar.
49 vatandaşımızı rehin aldılar. Ağızlarını açıp bunlar terör örgütüdür
diyemediler. İdeolojik akrabalıkları var ben gayet iyi biliyorum. Terör;
ister PKK, ister FETÖ, ister DHKPC, ister IŞİD, ister El Nusra nereden gelirse
gelsin hep birlikte karşı çıkacağız. Karşı çıkmayıp bu ülkenin başına bela
edenlerden de hesabını soracağız. Ne oldu? Emevi Camii’ne gidip namaz
kılacaklardı… Süleyman Şah Türbesini kaçırmak zorunda kaldılar.
SANKİ 14 YILDIR CHP İKTİDARDA, ONLAR DA MUHALEFETTE
Diyorlardı ki; efendim ‘biz Ortadoğu’da oyun kurucuyuz, dünyaya nizam
veriyoruz biz.’ Büyük lokma yutabilirsin, ama büyük laf etmeyeceksin.
Şimdi Ortadoğu’nun oyuncağı oldular. Her gelenin şamar vurduğu bir
iktidar oldular. Türkiye böyle mi? Cumhuriyet’i kuranlar bunun için mi
Cumhuriyet’i kurdu? Bunun için mi Kurtuluş Savaş’ında şehitlerimiz var,
gazilerimiz var? 3 milyon Suriyeli Türkiye’de sorumlusu kim? Utanmasalar
diyecekler ki “sorumlusu CHP” Öyle, ya yağmur yağsa sorumlusu CHP,
fırtına olsa sorumlusu CHP… Utanmasalar onu söyleyecekler. Sanki 14
yıldır CHP iktidarda, onlarda muhalefette. Ya bu ülkeyi kim yönetiyor? Yeri
gelince biz yönetiyoruz diyorsunuz. Terörün sorumlusu sen değil misin?
Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor sorumlusu sen değil misin? Her
4 gençten birisi işsiz. Sorumlusu sen değil misin? Bütün dünyayı bize
düşman ettin. Sorumlusu sen değil misin?
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FIRILDAK BİLE BU KADAR HIZLI DÖNMÜYOR
Daha iki gün önce kalktı demeç verdi; biz Suriye’ye dedi, Esad’ı devirmek
için gittik dedi. Başka bir şey için değil. Yani IŞİD için gitmiyor, EL NUSRA
için gitmiyor. Başka bir şey için gitmiyor. Esad’ı devirmek için gitti. Ne yaptı
Putin ayar verdi. Şuna bak dünya liderine Putin ayar veriyor. Lafını geri
alacaksın dedi, tükürdüğünü yalayacaksın dedi. Yaptı mı? Yaptı. İki gün
sonra ne yaptı? Efendim dedi biz Suriye’ye sadece terör örgütleriyle, IŞİD’le
mücadele için gidiyoruz. Niye böyle 180 derece dönüyorsun? Fırıldak bile
bu kadar hızlı dönmüyor. Nasıl dönüyorsun sen böyle? Bunların tamamı
Türkiye’nin itibarına vurulmuş darbedir. Benim ağırıma gidiyor. Bu ülkede
sade bir vatandaş olarak benim ağırıma gidiyor. Onların ağırına gidiyor
mu? Hayır. Yağmur yağdı diyorlar. Böyle şey olabilir mi?
TÜRKİYE’NİN HER TARAFINDA CASUSLAR CİRİT ATIYOR
3 milyon Suriyeli geldi. Bir daha söylüyorum, CHP iktidarın da
sizlerin oylarıyla, bu milletin sağduyusuyla Cumhuriyet Halk Partisi
iktidar olduğunda göreceksiniz, hem terörü bitireceğiz, hem Suriyeli
kardeşlerimizin tamamını Suriye’ye göndereceğiz. Biz önceliği kendi
ülkemize veririz. Bizim ülkemizin insanı değerlidir. Görüşü ne olursa olsun,
herkesin işinin olması lazım. Görüşü ne olursa olsun, her evde tencere
kaynaması lazım. Memlekette huzuru nasıl sağlayacaksınız? Aç ve açıkta
olan insanlığın aç ve açıkta olan bir memlekette huzur olur mu, bereket
olur mu? Şu ülkenin geldiği hale bakın 14 yılda Türkiye’nin her tarafında
casuslar cirit atıyor. Nerede bombanın patlayacağını biz büyükelçilerden
öğreniyoruz. Ya böyle bir memleket olur mu? Allah aşkına elini vicdanına
koysun vatandaşlarım, ya böyle bir memleket olur mu? Böyle bir Türkiye
olur mu? Ne olacak bu Suriyelilerin hali, kime iş vereceksin, kim getirdi
bunları Türkiye’ye, kim Ortadoğu bataklığının içine Türkiye’yi soktu?
Sana söyledik, “Kardeşim yapma” dedik. Bir insanlığın düşmanlığı üzerine
dış politika oluşturulmaz. Esad’a düşmanım, düşman ol. Suriye halkına
niye düşmansın? Düne kadar Bodrum’da geldiler, beraber tatil yaptılar,
kucaklaştılar, “Kardeşim Esad, hoş geldin” dedi. İtiraz eden var mı? Yok.
Neden biz Mustafa Kemal Atatürk’ün kültüründen geliyoruz. Yurtta barış
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olsun diyoruz, dünya da barış olsun diyoruz. Huzur içinde yaşayalım
diyoruz. Şimdi Ortadoğu bataklığından çıkamayacaklar söylüyorum.
Çıkamazlar da zaten. Çünkü devleti yönetmiyorlar. Devleti yönetemiyorlar.
Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yönetilmiyor zaten. Kim yönetiyor Türkiye’yi?
Türkiye’yle ilgili kararları kim veriyor? Hükümet var mı bu ülkede, bakanlar
var mı bu ülkede? Her şeyi allak bullak ettiler.
ASIL YAPILACAK, FETÖ’CÜLERİ DEVLETİN BAŞINA BELA
EDENLERDEN HESAP SORMAK
Dindar geçiniyorlar. Ya arkadaş işi ehline vereceksin diyoruz. İnancımız
onu söylüyor, işi ehline vereceksin diyor. O işi en iyi kim yapıyorsa o işin
başına onu getireceksin diyor. İşi ehline mi verdiler? Hayır. Kime verdiler
işi? Devletin en kritik noktalarına, ‘bizim cemaatten’ onu getirdiler, ‘bizim
tarikattan’ onu getirdiler, ‘bizim partiden’ onu getirdiler, ‘dayımın oğlu’
onu getirdiler, ‘amcamın oğlu’ onu getirdiler. Sonra bir baktılar; efendim
15 Temmuz’da FETÖ darbe girişiminde bulundu. İyi de kardeşim onları
MİT’e kim yerleştirdi, Genelkurmay’a kim yerleştirdi? Müsteşarlıklara kim
yerleştirdi, genel müdürlüklere kim yerleştirdi? Sen yerleştirdin. Fatura
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kime? Fatura vatandaşa. Bank Asya’ya izin veriyorlar açıyorlar, Bank Asya’ya
para yatırana ceza kesiyorlar. Ya izin verene cezayı kessene, kim izin verdi
buna? Cemaatin okuluna izin veriyorlar, çocuğunu oraya gönderen devlet
memurunu atıyorlar, izin verene hiçbir şey yapmıyorlar, o da sürekli
terfi ediyor. 100 yıllık okulları kapattılar, askeri okulları 100 yıllık, askeri
hastaneleri kapattılar, Harp Okullarını kapattılar. Ne için kapatıyorsun?
Efendim burada FETÖ’cüler var. Milli Eğitim Bakanlığında da var, kapatıyor
musun, yok! Diyanet İşleri Başkanlığında var, kapatıyor musun, yok! Maliye
Bakanlığında var, kapatıyor musun, yok! Niye kapatmıyorsun o zaman?
Asıl yapacağımız konu; devlete, devletin başına bunu bela edenlerden
hesap sormak.
UTANMADAN, REZİLCE, CUMHURİYET HALK PARTİSİ’Nİ
SUÇLUYORLAR
Değerli arkadaşlarım; gittiler Oslo’da masaya oturdular. Habur’da terör
örgütü üyelerinin ayağına devletin savcısını, hakimini gönderdiler.
İmralı’da masa kurdular. Dolmabahçe’de oturma düzenini bile belirlediler.
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Şimdi dönmüşler utanmadan, rezilce, Cumhuriyet Halk Partisi’ni
suçluyorlar. Sanki iktidarda CHP var, bunların hepsini CHP yapmış gibi, ya
insanda biraz ar damarı olur, ar damarı! Ar damarı çatlamış adama ben
ne söyleyeyim? El Nusra; bir terör örgütü bakın, daha üç gün önce Putin
Erdoğan’a telefon ediyor, ‘El Nusra’yı oradan çekin’ diyor. Erdoğan da kalktı
muhtarlar toplantısında konuşma yaptı: Evet dedi, bizim arkadaşlara
söyledim oradan çekilsinler. Bu nedir? Türkiye Cumhuriyeti devletini bir
terör örgütüyle ilişkilendirmektir. Dün ne yaptılar? İran, Türkiye, Rusya
oturdu El Nusra’yı terör örgütü ilan etti. Üçü oturdular terör örgütü dediler.
Dün ne diyordu, bugün ne söylüyor? Onun dışındakileri terör örgütü
saymıyorlar.
GAYRİ MİLLİ BİR DIŞ POLİTİKA İZLENİYOR
Görüntüler var. Askerlerimizin diri diri yakıldığının görüntüleri var, başlarına
kurşun sıkıldığının görüntüleri var. Hükümetten cevap bekliyoruz.
‘Olayı inceliyoruz’ diyorlar. İnceleyin, ama ben cevap bekliyorum, ben
cevabını bekliyorum bunun! Suriye’yi başımıza bela ettin, hesabını da
vereceksin bunun. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok. Biz bütün
komşularımızla huzur içinde yaşamak isteriz. Bütün komşularımızla barış
içerisinde yaşamak isteriz. İlişkilerimiz gelişsin isteriz, ekonomik ilişkilerimiz
gelişsin isteriz. Dış politika -az önce söyledim- milli olmak zorundadır.
Gayri milli bir dış politika izleniyor, gayri milli. Millilikle yakından uzaktan
ilgisi yok. Faturayı bu ülkenin çiftçisi ödüyor, bu ülkenin işçisi ödüyor, bu
ülkenin sanayicisi ödüyor, bu ülkenin ev kadını ödüyor, bu ülkenin işsizi
ödüyor. Fidan gibi çocuklarımız ödüyor. Ankara’da ki beyler hiçbir fatura
ödemiyorlar. Bunun hesabını sormamız lazım. Sokaktaki vatandaşımın
da bunu düşünmesi lazım. Benim çocuğumu Suriye’ye gönderiyorsun,
benim çocuğumu PKK’yla mücadeleye gönderiyorsun, sen niye çocuğunu
göndermiyorsun? Senin çocuğunun ne ayrıcalığı var, senin çocuğunun ne
özelliği var? Vatan sevgisiyse hepimiz için geçerli, ülke sevgisiyse hepimiz
için geçerli, bayrak sevgisiyse hepimizin bayrağı, iş ölüme gelince sen git.
Malı götürmeye gelince bana ait burası. Olmaz, olmaz, olmaz!
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BAL GİBİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPIYORSUNUZ
Değerli arkadaşlarım şimdi başımıza bir bela daha açmak istiyorlar.
Anayasayı değiştireceğiz diyorlar. Ne olacak anayasayı değiştirince?
Başkanlık sistemini getireceğiz, rejimi değiştireceğiz diyorlar. Efendim
diyorlar ki; 1923 yılında rejim kuruldu. Biz rejim değişikliği yapmıyoruz. Bal
gibi rejim değişikliği yapıyorsunuz. Cumhuriyeti ve demokrasiyi kaldırarak
yerine bir dikta yönetimi getirmek istiyorsunuz. Getirecek misiniz? Bir kişi
kalsak dahi mücadelesini vereceğiz. Bunun mücadelesini vermek namus
borcumuzdur. Bakın altını çiziyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel
Başkanı ve milletvekilleri olarak söylüyorum, hepsinin adına söylüyorum:
Bunun mücadelesini vermek Cumhuriyet Halk Partisi’nin namus borcudur.
Bu ülkeye dikta yönetimini getirmeyeceğiz. Onların gözünün içine
baka baka söyledim. Nerede söyledim? 16 Temmuz’da Türkiye Büyük
Millet Meclisinde söyledim. Nerede söyledim? 7 Ağustos’ta Yenikapı’da
söyledim. “Ne darbe ne dikta yaşasın tam demokrasi” dedim. Yaşasın tam
demokrasi. Efendim çoğunluğumuz var, el kaldırıp indireceğiz, bu ülkeye
diktayı getireceğiz. Senin çoğunluğun bizim haklılığımıza yetmez. Senin
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çoğunluğun bize yetmez. Biz haklıyız; çünkü biz ülkemizi seviyoruz, biz
insanımızı seviyoruz. Hiçbir siyasi ayrım da yapmıyoruz. Mesele benim
meselem değil, mesele bu ülkenin 80 milyon vatandaşının meselesi. Bu
ülke kurulurken el kaldırıp indirilerek mi kuruldu Allah aşkına? Bu ülke
kurulurken şehitler yok mu, gaziler yok mu? En iyi Uşaklılar bilir bunu.
Öyle altın tabak içinde mi bize Cumhuriyet sunuldu? Bizim sınırlarımızı
oturup batının emperyalist devletleri mi çizdi? Kan döktük ya, kan döktük!
Şehitlerimizin kanı var. Koca Osmanlı- övünüyorlar ya Osmanlı Osmanlıbir kilo şeker üretemeyen Osmanlı, bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı! O
bir kilo şekeri neresi üretti?
1926’da. Koca Osmanlı bir tüfek üretemiyordu; ya tüfek ya! O yüzden diyor
ya ozan delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu’ diye. Bir delikli demiri
icat edemeyen, bulamayan koca Osmanlı; yalın kılıç gidiyorsun adam 500
metreden seni indiriyor tüfekle. Okuma yazma oranı kaçtı biliyor musunuz
Osmanlı’da? Kadınlarda binde sekiz, bin kadından sekizi biliyor ancak
okuma yazma, erkekler de yüzde altı, yüz erkekten sadece altısı okuma
yazma biliyor. Kim getirdi bu hale Türkiye’yi? Övündükleri Osmanlı, işte bu
Osmanlı! Ha Osmanlıyla övünelim mi? Elbette övünelim. Bizim atalarımız
mı? Elbette bizim atalarımız. Onlarla gurur duyuyor muyuz? Elbette gurur
duyuyoruz. Ama tarihini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. Tarihini iyi
bilmeyen geleceğini iyi kuramaz. Böyle yapmamız lazım, geleceğimizi iyi
kuracağız. Çocuklarımız okula gidecek huzur içinde. Her evde bereket
olacak huzur içinde. Bir ülke mutlu mudur değil midir nasıl biliriz? Tek
ölçüsü var. Eğer bir ülkede yaşayan kadınların yüzü gülüyorsa, bilin ki o
ülkede huzur vardır. Kadının yüzü gülmüyorsa o ülkede huzur yoktur, işin
gerçeği budur. Kimin huzuru var Allah aşkına kimin huzur var?
BAŞKANLIĞI BİR ÖCALAN, BİR DE ERDOĞAN İSTİYOR
Hiç endişe etmeyin. Biz bu ülkede bir kişi bile olsak bunun mücadelesini
vereceğiz. Unutmayın en karanlık ortamlarda dahi, İstanbul işgal edilirken
dahi, bindi Bandırma’ya indi Samsun’da. Tek başınaydı; 15, 16 kişiydi bunlar.
Geldiler, haklılardı. Bir davaları vardı bunların, Türkiye’yi düşmandan
temizlemek. Bir davaları vardı bunların, Türkiye’yi dünyada saygın kılmak.
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Bir davaları vardı bunların, Türkiye’yi herkesin önünde saygın bir ülke kılmak.
Bir davaları vardı bunların, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Bir
davaları vardı bunların, demokrasiyi güçlendirmek. Dünya tarihinde örneği
yoktur bakın, tek başına bir lider tek parti döneminde çok partili hayata
geçiyor. Seçimi kaybettiği zaman onuruyla beraber Mevhibe Hanım’ı
yanına alarak evine gidiyor, dünyada yoktur başka örneği. Soruyorlar
İsmet Paşa’ya Paşam diyorlar yenildin seçimlerde. “Ben yenildim, ama bu
yenilgim benim en büyük zaferimdir” diyor. “Ben bu ülkeye demokrasiyi
getirdim” diyor. Şimdi demokrasiyi katletmeye çalışıyorlar. Tek adam rejimi
getirmeye çalışıyorlar. Bir adam olacak; milletvekillerini o tayin edecek,
aynı zamanda partinin genel başkanı olacak, benimle beraber seçimlere
katılacak hakkımda her şeyi söyleyecek, sonra namusu ve şerefi üzerine
yeminler edip ‘ben tarafsız olacağım’ diyecek. Nasıl bir tarafsızlıksa bu?
Böyle bir tarafsızlık var mı onu da merak ediyorum. Sonra efendim devleti
yeniden yapılandıracak. Aranızda MHP’den var mı yok mu bilmiyorum
ama MHP’li arkadaşlarıma şunu söyleyeyim: Siz ne kadar milliyetçiyseniz,
biz de o kadar milliyetçiyiz. Siz ne kadar ülkücüyseniz, biz de o kadar
ülkücüyüz. Siz ne kadar vatanseverseniz, biz de o kadar vatanseveriz.
Anayasaya hüküm koyuyorlar birden fazla ili kapsayan sistem, örgütler,
örgütlenme modeli getirilebilir. Yani eyalet sistemi gelebilir diyor. Ya
eyalet sistemini kim istiyor? Birisi hapiste arkadaş söyledi adını. Öcalan
istiyor. Öbürü? Kim istiyor? Öbürü de sarayda, Erdoğan istiyor. Evet onun
ağızından söylüyorum. Eyalet sistemini savunanlardan birisi de Recep
Tayyip Erdoğan’dır. Beni utandıran da onun arkasına takılanlardır.
SİYASET NAMUSLU İNSANLARIN YERİDİR
Sonra ben diyor-yetinmiyor bunlardan- valiyi ben tayin edeceğim,
kaymakamı ben tayin edeceğim, büyükelçiyi ben tayin edeceğim,
milletvekillerini ben belirleyeceğim. Yeter mi? Yetmez. Anayasa
mahkemesinin 15 üyesi var, 12’sini ben tayin edeceğim. Hakimler Savcılar
Kurulu, onun da en az yarısını ben tayin edeceğim diyor. Diğerlerini
de benim meclisteki milletvekillerim seçecek diyor. Medya; medya
özgürlüğüne gerek yok diyor. Kim benim aleyhime yazarsa doğru hapse
atacağım diyor. Hapisler benim beğenmediğim insanlarla dolu olacak
36

diyor. 147 gazetecinin hapiste olduğu dünyada başka bir ülke yoktur. Tek
ülke adı da Türkiye Cumhuriyeti ve diyoruz ki ‘Türkiye’de demokrasi var.’
Tabi bütün batılılar diyor ki, ‘ne demokrasisi ya böyle demokrasi mi olur?’
Demokrasi nedir? Benim gibi düşünmeyen insanların da düşüncelerini
özgürce ifade ettiği rejimin adıdır demokrasi. Benim gibi düşünmüyor
ama konuşuyor. Demokrasi nedir? Din ve vicdan özgürlüğü demektir. Her
inanca saygı demektir demokrasi. Demokrasi nedir? Yargı bağımsızlığı
demektir. Hakimin cübbesinde ilik olmaz, hakimin cübbesinde düğme
olmaz. Çünkü hakim hiç kimsenin önünde cübbesini iliklemez, ‘ben
tarafsızım’ der. Ama gidin hakimlerin büyük bir kısmına, bırakın ilik
iliklemeyi iki kat oluyorlar, neymiş Cumhurbaşkanı’nın önünde…
Hakim şunu unutmamalı o cumhurbaşkanı da bir gün benim önüme
gelecek, ben şimdi önünde iki kat eğilirsem ben adalet dağıtamam
diye düşünecek. Başka? Yetinmiyor bunlarla, ben diyor aynı zamanda
bütün devletin bakanlıklarını ben yapacağım diyor. Devletin yeniden
yapılanmasını ben sağlayacağım diyor. Nasıl? Kararnameyle diyor. Nasıl
olacak? Bir sabah kalkacağız diyecek ki; Milli Eğitim Bakanlığını kapattım.
Bir kararnameyle. Başka? Milli Savunma Bakanlığını da kapattım, yerine
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yeni bir bakanlık kuruyorum. Başka? Bundan sonra valilerin şartları şöyle
olacak: Amcamın oğlu vali olacak. Onun şartlarına göre hazırlayacağız biz
kuralları. Müsteşar? Onun şartlarına göre olacak. Ya böyle devlet mi olur?
Devlet liyakat üstünde, ahlak üzerinde yücelir. Devletin ahlakı vardır, ahlaki
kuralları vardır, devlet objektif olmak zorundadır. Gelen kişinin kimliğini
soran bir devlet olur mu? Sadece sorar sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
mısın? Evet. Bitti. Bakar kuralına, uyuyor mu, uymuyor mu? Üniversiteyi
bitirmişse der ki; biz objektif bir sınav yapacağız, üniversiteyi bitiren gelir
buraya, sınavı kazanan gelir. Bitti. Siz ayrım yapıyorsunuz. Kinle, öfkeyle
devlet yönetilmez. Devlet sevgiyle, hoşgörüyle, adaletle yönetilir. Devlet
tecrübeyle yönetilir. Devlet ahlakla yönetilir. Siyaset köşeyi dönme sanatı
değildir. Siyaset beytülmala el uzatma sanatı değildir. Siyaset kul hakkı
yeme yeri değildir. Siyaset; ahlaklı insanların yeridir, namuslu insanların
yeridir. Hak arayan insanların yeridir siyaset.
80 MİLYON O BEYEFENDİNİN KÖLESİ OLACAK, BUNA İZİN ASLA
VERMEYECEĞİZ
1 milyonu aşkın mağdur yarattılar. Kolektif suç ürettiler. Bir kişi diyelim ki
suç işlemiş; onu, babasını, annesini, çocuklarını hepsini açlığa mahkum
ediyorsunuz. Böyle devlet mi olur? Çıkmış diyor ki birisi- aç bırakmışlar
aileyi, açız diyor- af edersiniz ‘ağacın kökünü yesinler’ diyor. Ben de
söyledim: Sen de zıkkımın kökünü ye o zaman! Niye vatandaşa onu
söylüyorsun? Bu bizim vatandaşımız değil mi? Varsa bir ceza adalete
gider, hakime gider bakar. Kendisi hem hakim, hem vali, hem kaymakam,
hem cumhurbaşkanı, hem milletvekili, hem odacı, hem kapıcı her şey,
hem çiftçi, hem memur, hem emekli, hem muhtar. Peki, bu 80 milyon
ne? 80 milyon da o beyefendinin kölesi olacak. Buna izin verecek miyiz?
Buna izin asla vermeyeceğiz. Aç tavuk kendisini buğday ambarında sanır.
Bunlar da öyle sanıyorlar. Mücadeleyi yapacağız. Milli Kurtuluş Savaşı
mücadelesini yeniden yapacağız. Demokrasi mücadelesini yeniden
yapacağız. Kadın erkek eşitliği mücadelesini yeniden yapacağız. Bağımsız
yargı mücadelesini yeniden yapacağız. Medya özgürlüğü mücadelesini
yeniden yapacağız. Bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek. İkinci bir
noktası yoktur.
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BU KADAR ACIYI BU MEMLEKET KALDIRAMAZ
Hepinize şükran borçluyum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sabah sivil
toplum örgütleriyle konuştum. Şimdi sizlerle beraber olduk. Kısa bir süre
oldu. Ama sonuçta şu var: Hepimiz bu ülkenin geleceğinden sorumluyuz,
hiç kimse ‘benim sorumluluğum yok’ diyemez. Ev kadını da sorumlu,
çocuğuna güzel bir gelecek bırakmak için. Bakkal da sorumlu, sabah
huzur içinde siftah yapmak için. Çiftçi de sorumlu, ektiği ürünün alın
terinin karşılığını alsın diye. Süt üretiyor, eğer sütün fiyatı sudan ucuzsa
burada bir mesele var demektir. Mazotun litresi oldu 5 lira, bu çiftçi ne
yapacak? Kendi yatına mazotu ÖTV’siz KDV’siz alır, çiftçinin traktörüne
KDV’yi ÖTV’yi yükler. Sen o zaman önce kendi yatına vergiyi koy
kardeşim. Benim traktörüme niye koyuyorsun? Sanıyor ki, çiftçi traktöre
binip Bali Adalarına tatile gidecek. Ya çiftçi traktöre binip tarlaya gidiyor
kardeşim. Sabahın köründe tarlaya gidiyor; çalışıyor, üretiyor karnımız
doysun diye. Alın teri karşılığını alacak bu insan. Hakkını vermiyorlar
çiftçinin. Çiftçi kardeşim hiç meraklanma sizin hakkınızı biz vereceğiz;
biz emekten yanayız, alın terinden yanayız, adaletten yanayız, namuslu
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yönetimden yanayız, biz vereceğiz. İşsizlik var. O Ankara’daki beylerin
çocuklarının hiçbirisi işsiz değil. Hepsi köşeyi dönmüş vaziyette zaten.
Nerelerde ne olduklarını biz gayet iyi biliyoruz. Ama siz de anlatın sizin de
sorumluluğunuz var. Çocuğunuz askere gidiyorsa bu Ankara’daki beylerin
çocukları niye gitmiyor askere? Hangi gerekçeyle gitmiyor? Bakın her şehit
cenazesine fırsat buldukça katılırım. Önde şehidimiz gider, arkasından
ailesi gider, arkasından da devletin protokolü. Aile fotoğraflarına iyi bakın
gariban Anadolu insanları. Bayrak asılan evlere Allah aşkına bir iyi bakın,
gecekondular şunlar bunlar… Annelerin dramı çok fazla, acıları çok fazla,
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bu kadar acıyı bu memleket kaldıramaz. O nedenle hepimizin düşünmeye
ihtiyacı var. Hepimizin yeni ve güzel bir geleceği tasarlamaya ihtiyacı var.
Barış içinde kardeşçe yaşamaya ihtiyacımız var. Birbirimizin düşüncelerine
katılmasak bile, insanca birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Kavgasız,
dövüşsüz bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Kimsenin inancına müdahale
etmemeye ihtiyacımız var. Kimsenin kimliğiyle onu ötekileştirmemeye
ihtiyacımız var. Bu ülkede doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi 80 milyon insanın
huzur içinde yaşamaya ihtiyacı var. Yani özetle hepimizin bu ülkede
insanca yaşamaya ihtiyacı var. Bunu yapacağız.
Bizim aramızda muhtarlarımız da var. Muhtar kardeşlerime de söylüyorum,
senin sorunlarını da en iyi bilen parti CHP’dir. Hangi seçimlerde demokrasi
en güzel uygulanıyor derseniz, en güzel demokrasinin uygulandığı seçim
muhtar seçimleridir. Çünkü muhtar çıkar, kendisi ‘ben bu mahallenin,
bu köyün muhtar adayıyım’ der, vatandaş gelir muhtarını seçer. Peki,
milletvekilleri seçimleri öyle mi? Hayır, oturur liderler bir kağıdın üstüne
milletvekili listesini yazarlar, vatandaşın önüne koyarlar ‘bunlara oy
vereceksin, vermezsen sana ceza keserim’ derler. Bunun adına da
demokrasi diyorlar. Size sözüm söz bunu da değiştireceğiz. Bu ülkeye tam
demokrasiyi getireceğiz. Milletin vekilini millet seçecek, genel başkanlar
seçmeyecek. Bakın biz bunu yapıyoruz. Ön seçim yapıyoruz, ne için?
Milletin vekilini millet seçsin diye. Ama Ankara’daki bazı beyler diyor ki;
‘efendim biz seçeceğiz millet ne anlar milletvekilinden? Nerden anlar
milletvekilinden, ben önüne listeyi koyarım o da gelir tıpış tıpış oy verir.
Vermezse cezayı keserim.
Bir şey daha söyleyeyim sözlerimi bağlayayım. Kim etnik kimlik üzerinden
siyaset yapıyorsa o bilin ki vatan hainidir. Kim inanç üzerinden siyaset
yapıyorsa bilin ki o bir vatan hainidir. Kim yaşam tarzı üzerinden siyaset
yapıyorsa bilin ki o bir vatan hainidir. Kim bu ülkenin geleceği için bu
ülkenin huzuru için, hiçbir çocuğun yatağa girmeyeceği bir ülke vaadinde
bulunuyorsa, demokrasi vaadinde bulunuyorsa, kadın erkek vaadinde
bulunuyorsa, adalet diyorsa, kul hakkı yedirmeyeceğim diyorsa o da bu
ülkenin vatanseveridir. Böyle bilin.
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Bir şey daha; hiçbir şeker fabrikasını özelleştirmeyeceğiz. Özelleştirmelere
son vereceğiz. Hiçbir işçiyi kapının önüne koymayacağız. Bizim partiye
oy vermese bile her işçiye iş vereceğiz. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Bu
ülkede her evde tencere kaynayacak. Her evde bereket, her evde huzur
olacak. Her kadının yüzü gülecek. Her kadın çocuğunu sevgiyle okula
gönderecek.
Güzel, mutlu, huzurlu bir Türkiye umuduyla hepinize saygılar sunuyorum.
Sağ olun, var olun diyorum.

UŞAK TARIMININ SORUNLARI ve CHP’nin ÇÖZÜMLERİ
Uşak tarımının sorunlarını Türkiye tarımının sorunlarından ayırmak doğru
olmaz. AKP’nin Türkiye tarımına yapmış olduğu tahribattan Uşak çiftçisi
de olumsuz yönde etkilenmiştir. Hatta Uşak’ın Banaz ilçesinin Düzkışla
köyü 2016 Aralık ayının ilk günlerinde “icradan satılık köy” olarak basında
yer almıştır. CHP tarımı stratejik bir sektör olarak görmekte, tarımdaki
desteklemenin çiftçiyi toprağında tutmak ve tarımsal üretimden elde
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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 Uşak tarımında bulacaktır. Uşak 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 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.
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Sulama olanakları iyileştirilecek, tarımda elektrik kullanımı ucuzlayacağı,
başta mazot olmak üzere birçok tarımsal girdiden vergi alınmayacağı için
çiftçiler gelirlerin arttığını kısa sürede anlayacaklardır.

CHP İKTİDARINDA UŞAK TARIMINDA NELER DEĞİŞECEK
Türkiye tarımına CHP tarafından yapılacak yönlendirme en önemli
karşılığını UŞAK tarımında bulacaktır. UŞAK 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, mısır ve tütün olmak üzere tüm ürünlerden elde
edilecek gelirlerin artacağı kısa süre içinde görülecektir. Bölgenin tek
şeker fabrikası, Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından birisi olan UŞAK
Şeker Fabrikası CHP iktidarında modernize olmuş bir şekilde tam kapasite
ile çalıştırılacaktır.
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.
• 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
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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
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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

UŞAK TARIMI RAPORU
“Uşak Tarımına Sahip Çıkıyoruz”

