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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutladığımız böylesine güzel ve 
anlamlı bir günde düzenlediğimiz Fidan Dağıtım Programımıza 
hoş geldiniz şeref verdiniz. 
 
31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, göreve gelmeden 
önce, tarımsal alanlarda halkımıza çeşitli sözler verdik ve bazı 
projelerimizden bahsettik. 
 
İşte bugün burada verdiğimiz sözlerden birisini gerçekleştiriyor 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda biraz sonra sizlere 
domates, biber, patlıcan ve salatalık olmak üzere toplam 15 bin 
adet Fidan dağıtacağız. 
 
"Tüketen Değil, Üreten Saruhanlı" projesini başlattık. Bu projedeki 
amacımız üreticilerimizi daha çok üretmeye teşvik etmek. 
Bildiğiniz gibi ekonomisi tarıma dayalı bir ilçede yaşıyoruz. Bunun 
için çalışmak, üretmek ve emeğimizi ortaya koymak zorundayız. 
Bizlerde bu kapsamda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
"Milli Ekonominin Yolu Tarımdan Geçmektedir" sözünü kendimize 
yol gösterici olarak kabul ettik. Saruhanlı Belediyesi olarak aydınlık 
yarınlar için yerli ve milli üretime destek vererek halkımıza fidan 
dağıtımı yaparak yerli üretimin önünü açmaya karar verdik.  
 



Bu bir başlangıç olup önümüzde ki yıllarda Hobi bahçeleri ve 
seralarla tam anlamıyla bu konuyu daha da ileriye taşıyacağız. 
Hatta kooperatifleşme yoluna giderek bölgemizde yetişen 
ürünlerin birçoğunu Türkiye pazarında yerini bulmasını 
planlamaktayız.  Saruhanlı ilçe Belediyesi olarak  organik satış 
noktaları yaparak halkımızın ürettiği her ürünün buralarda satışları 
sağlanacaktır. 
 
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki BİLGİN olarak ben kolları sıvadım. 
Aydınlık yarınlar için bu projemizin Önce Saruhanlımıza sonra 
Türkiye’mize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
 
Bu vesile ile alın terini toprağa dökerek çalışan tüm çiftçilerimizin 
"14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü" kutluyor, üreticilerimize bol ve 
bereketli mahsuller diliyorum. 
 
Bu topraklarda yaşayan binlerce kardeşimiz alın terini toprağa 
akıtarak ekmeğini kazanıyor. Üretici kardeşlerimiz adeta toprağı 
berekete dönüştürüyor. Toprağın bereketinin üretime, üretimin 
zenginliğe ve huzur ortamına katkı sağlaması dileğiyle, Üzümün 
Başkenti olan güzel ilçemizdeki ve yöremizdeki tüm çiftçilerimizin 
Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bol bereketli bir hasat dönemi 
diliyor, bütün çiftçilerimizi sevgiyle selamlıyorum." 
 
 
 

ZEKİ BİLGİN 
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI 

 
 
 


