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Kissinger'in Hayaliydi Gerçek Oldu ! Türkiye Gýda'da Dýþarýya Muhtaç.

(Bu söyleþi r-komplex.org için yapýldý ve orada yayýnlandý)Çiftçi-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoðlu ile Tür
gýdada dýþa baðýmlýlýðýný konuþtuk. 20-01-2017 Türkiye'nin, AB'den 90 ton buðday almak için ihaleye gireceði açýklandý. Tür
kendine yetebilen, tarým ürünleri zenginliðine ve çeþitliliðine sahip' bir ülke olarak tanýmlandý yýllarca. Ýlk öðretim Coðrafya kitap
dahi böyle baþlardý cümleler. Ne oldu da buðdayý dýþarýdan alacak hale geldik. Þu anda neden buðday sorunu var
Türkiye'nin?Sadece buðdayýn deðil , birçok bakliyatýn anavataný da Türkiye&rsquo;dir. Ve Türkiye&rsquo;nin temel beslenme
alýþkanlýðý hububat ve bakliyat ürünlerinin tüketilmesine dönüktür. Geçmiþte ilkokul kitaplarýnda bile öðretilen 'kendi kendine ye
tarým ürünleri zenginliðine ve çeþitliliðine sahip' bir ülke tarifi doðru bir tariftir. ABD Dýþiþleri Bakanlarýndan Henry Kissinger 197
baþýnda &ldquo;petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gýdayý kontrol ederseniz insanlarý yönetirsiniz&rdquo; diyerek kapitalist tarým
politikalarýnýn þekilleneceði biçimi ortaya koymuþtur. Ve o yýllar neoliberalist politikalarýn Dünya&rsquo;ya hakim olmaya baþlad
yýllardýr.
Uluslar arasý gýda þirketleri &ldquo;Gýda Egemenliði&rdquo;ni ele geçirme hamlelerini hýzlandýrmýþlardýr. Örneðin 1990&rsquo
baþýnda ABD ve Kanada Türkiye&rsquo;den aldýklarý mercimek ve nohut tohumlarý ile üretime baþlamýþlardýr. Bu gün ülkemiz
yetiþen ve anavataný Anadolu olan buðday mercimek, nohut gibi ürünlerin üretimi iç tüketimi yetemez hale gelmiþ, ithalatýna
baþlanmýþtýr. Bugün gelinen noktada Türkiye olarak, mercimek, nohut, fasulye çeþitlerini ithal ettiðimiz ülkelerin baþýnda, Kanad
ABD gelmektedir. Çünkü 1980 de Türkiye&rsquo;de yapýlan 12 Eylül Darbesi&rsquo;nin temel amacý neoliberal ekonomi
politikalarýný hýzla uygulamak, &ldquo;Yeni Dünya Düzeni&rdquo;nde Türkiye&rsquo;ye düþen rolü benimsemek olmuþtur.12
Eylül&rsquo;den sonra iþbaþýna gelen hükümetler de bu politikalarýn harfiyen uygulayýcýsý ve eksik kalan yanlarýný tamamlayý
olmuþlardýr. Kýsacasý 80&rsquo;lerden bu yana uygulanan neoliberal Tarým politikalarý bizi gýdada da dýþa baðýmlý hale
getirmiþtir.AB'den 'buðday ithal&rdquo; ediyoruz. Avrupa ülkelerinin buðday konusunda üretim kapasiteleri, verimlilikleri
noktasýnda Türkiye'den nasýl bir farký var? Daha mý çok üretebiliyorlar?Sorunu &ldquo;verimlilik&rdquo; çerçevesinde bakmama
gerekiyor. Çünkü uygulanan tarým politikalarý nedeniyle çiftçiler tarýmsal üretimden vazgeçmeye baþlamýþtýr. TUÝK verilerine g
yýlýnda tarýmda istihdam edilen nüfus sayýsý 7 milyon 458 bin kiþi yani çalýþan nüfusun % 35 iken 2015 yýlýnda tarýmda istihd
edilen kiþi sayýsý 4 milyon 842 bin kiþiye yani çalýþan nüfusun %19 una düþürülmüþtür.13 yýlda 2 milyon 616 bin kiþi tarýmsal
zorunda kalmýþtýr.Gene TUÝK verilerine göre 2002 yýlýnda 265 milyon 790 bin dekar olan tarým topraðý 2015 yýlýnda 239 mi
bin dekara düþmüþtür. 2002 yýlýnda bu topraklarýn 93 milyon dekarýnda buðday ekimi yapýlýrken,2015 yýlýnda 78 milyon 668 b
dekarýnda buðday ekilmiþ toplam hububat ekim alanlarý 2002 yýlýnda toplam 137 milyon 836 bin dekar iken 2015 yýlýnda 117
milyon 132 bin dekara düþmüþtür. Yani sorun uygulanan politikalarýn köylüleri/çiftçileri tarýmsal üretimi býrakmaya zorlamasýdý
2001 yýlýnda çýkartýlan &ldquo;Þeker Yasasý&rdquo; ile pancar üretimi sýnýrlanmaya baþlandý, þeker üretimine kota kondu. Þe
fabrikalarýnýn kotaya uygun üretim yapýp yapmadýðýný yasayla kurulan &ldquo;Þeker Piyasasý Düzenleme ve Denetleme
Kurulu&rdquo; denetledi. Trakya&rsquo;da pancar ekimi yasaklandýðýndan dolayý Kýrklareli ilinde kurulan Türkiye&rsquo;nin ilk
þeker fabrikasý olan Akpullu þeker fabrikasý çürümeye terk edilmiþtir. 2015 yýlýna gelindiðinde ise Türkiye&rsquo;nin þeker üret
ihtiyacýmýza yetmediðinden dolayý yaklaþýk 170 bin ton þeker ithal ettik. 2016 yýlýnda da gene þeker pancarý üretimi ülkenin
&ldquo;pancar þekeri&rdquo; ihtiyacý için yetersizdir. Hükümet bunu fýrsat bilip sýfýr gümrük tarifeleri uygulayarak þirketlerin ith
yapmasýný teþvik etmiþtir. Bakanlar Kurulu&rsquo;nun Kararý&rsquo;yla Avrupa Birliði&rsquo;nden ithal edilecek pancar
þekerine sýfýr gümrük vergisi alýnacaðý Nisan ayýnda Resmi Gazete&rsquo;de yayýnlandý. Yani hükümet hala daha kendi üreti
teþvikler vererek pancar üretimini arttýrma yerine var olan pancar üreticilerinin de zarar ederek üretimi býrakmalarýný
zorlamaktadýr. Numan Kurtulmuþ, geçtiðimiz aylarda 'gýda krizi yaþayabiliriz' demiþti. Gýda krizi riskiyle yüz yüze kalmýþ bir ül
Türkiye'nin tarýmýna, üretimine ne yaptýlar ki bu noktaya geldik?Sanýrým ilk iki soruya verilen cevap bu sorunun da cevabýný içi
barýndýrýyor. Ama gene de birkaç ilave daha yapmak istiyorum.2006 yýlýnda AKP hükümeti &ldquo;Tohumculuk Kanunu&rdquo
diye bilinen, köylülerin binlerce yýlda kolektif bir birikimin ürünü olarak ýslah ettikleri ve bugüne taþýdýklarý tohumlarý þirketlerin g
etmesinin ve patentlenmesinin önünü açan kanunla , köylülerin tohum üretmesi, çoðaltmasý ve satmasý da yasaklandý. Bu yasa
zamanda tohum çeþitliliðini ortadan kaldýran ve köylüleri/çiftçileri tohum þirketlerine baðýmlý kýlan yasa anlamýný taþýyordu.Son
küresel gýda ve tohum þirketlerinin dayatmalarýna teslim olur, onlarýn istedikleri &ldquo;Tarým ,Su, Enerji v.b.
Politikalarý&rdquo;ný uygularsan sonunda &ldquo;Gýda Krizi&rdquo; ile karþýlaþýr, Kissinger&rsquo;in hedeflediði bir
Dünya&rsquo;nýn yaratýlmasýna katký koymuþ olursun.

http://www.uzumsen.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 18 December, 2017, 10:29

