-ATB BAŞKANI YAVUZ:
-''BESİCİLİK SEKTÖRÜNDE, SERİ HALDE İFLASLAR
KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR''
-''SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN KİLO BAŞINA VERİLECEK
1 YTL'LİK PRİM, SEKTÖRE CAN SUYU OLACAKTIR''
ANKARA (A.A) - 27.06.2007 - Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik
Yavuz, besicilik sektöründe seri halde iflasların kaçınılmaz hale geldiğini belirterek,
sorunları çözmek için kilo başına verilecek 1 YTL'lik primin sektöre can suyu
olacağını bildirdi.
Yavuz, ATB'nin aylık yayın organı Borsavizyon'un son sayısındaki yazıda,
besicilik sektörünün sorunlarına değindi.
Besicilerin sorunlarına çözüm bulacak makam aradıklarını belirten Yavuz,
sektörün neden bu duruma düştüğünün öncelikle iyi analiz edilmesi gerektiğini
kaydetti.
Türkiye'de besiciliğin ağırlıklı olarak karma yem ile yapıldığına işaret eden
Yavuz, yem ham maddelerindeki her artışta et üretim maliyetlerinin direkt olarak
etkilendiğini bildirdi. Bir hayvanın üretim maliyeti içerisinde, yemin payının yüzde 60
ile 65 düzeyinde bulunduğunu belirten Yavuz, şu görüşleri dile getirdi.
''2006'da başlayan ve 2007 yılında en üst düzeye çıkan maliyet artışlarını kalem
kalem değerlendirirsek önümüze şöyle bir tablo çıkmaktadır: 2006 hasat döneminde
0.26 YTL olan arpa, Şubat-Mayıs 2007 döneminde ortalama 0.40 YTL'dir, Saman,
2006 hasat döneminde 0.10- 0.13 YTL arası iken ocak ayından itibaren 0.20-0.23
YTL'ye çıkmış, yeni hasat döneminde kuraklığın da etkisiyle saman fiyatını 0.35
YTL'ye kadar yükselmiştir. Kepek fiyatları 0.23 YTL'den 0.34 YTL'ye, Yonca
fiyatları 0.22 YTL'den 0.40 YTL'ye, kuru küspe 15 YKr'den 23 YKr'ye, Karma yem
(50 kg. çuval) 17 YTL'den, 23 YTL'ye yükselmiştir. Bir hayvanın günlük yem, ilaç ve
bakım gideri, yılbaşından önce 3.2 YTL iken yılbaşından sonra kademeli olarak artmış
ve bugün 5 YTL' yi bulmuştur.
Tüm bunları alt alta getirdiğinizde, 1 kg etin maliyet fiyatı 8.2 YTL'ye
ulaşmaktadır. Buna karşın sektörde çalışanların tabiri ile bıçak dediğimiz, derili ve
sakatatlı kesim ücretinin kilosu 7.5 YTL'dir ve ne yazık ki bu fiyata da satacak yer
bulmakta zorlanmaktadır.''
-''SERİ İFLASLAR KAÇINILMAZ HALE GELDİ''-

Ülke ekonomisine büyük bir katma değer kazandıran hayvancılık sektörü ve
üreticilerin tüm bu olumsuzluklar altında sürülerini korumaya çalıştığına vurgu yapan
Yavuz, ''Besicilik sektöründe seri halde iflaslar kaçınılmaz hale gelmiştir'' dedi.
Sorunları çözmek için kilo başına verilecek 1 YTL'lik primin, sektöre can suyu
olacağına işaret eden Yavuz, bununla ilgili kaynağın da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
Hayvancılığa Destek Fonlarından sağlanabileceğini bildirdi. Yavuz, şunları kaydetti:
''İnanıyorum ki bununla sektör bir-kaç ay gibi çok kısa bir süre içinde hayata
tekrar dönebilir. Çünkü 2004 yılında da buna benzer bir kriz yaşanmış ve yukarıda
temas ettiğim yöntemle çok kısa süre içinde çözülmüştü. Yani Amerika'yı tekrar
keşfetmeye gerek yoktur. Bu destekleme yapılacaksa zaman geçirilmemelidir. Aksi
halde göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlayacaktır.''
(ÖZK-İRF)

9. CUMHURBAŞKANI DEMİREL:
-''AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ORTAK TARIM POLİTİKASINA
UYABİLMEMİZ ŞU HALİMİZLE MÜMKÜN DEĞİLDİR''
-''AB İLE MÜZAKERELERDE KENDİMİZİ SAVUNMAKTAN ÇOK
AVRUPA SEVİYESİNE NASIL ÇIKACAĞIMIZI ÖĞRENMEMİZ LAZIM''
-''TARIM, TÜRKİYE'DE BİR EKONOMİK MESELE DEĞİL,
BİR SOSYAL MESELE OLARAK ELE ALINMALIDIR''
ANKARA (A.A) - 26.06.2007 - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ''Avrupa
Birliği'nin ortak tarım politikasına uyabilmemiz şu halimizle mümkün değildir'' dedi.
Ankara Ticaret Borsası'nın (ATB) yayın organı Borsavizyon'un son sayısına
konuk olan 9. Cumhurbaşkanı tarım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin birçok sorunu bulunduğunu, bu sorunların başında da yoksulluk
bulunduğunu belirten Demirel, Türkiye'nin nüfusunun yüzde 30'unun halen tarımda
olduğunu söyledi. 70 milyonluk Türkiye'de nüfusun 21 milyonunun da halen tarımda
çalıştığına dikkat çeken Demirel, ''Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman nüfusu 10
milyondu. Yani halen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zamanki nüfusun iki misli
insan tarımdadır. Bu nüfusun yüzde 30'u, Gayri Safi Milli Hasıladan (GSMH) ancak
yüzde 10 alır. Bu da köylü nüfusa 1000 ila 1500 dolar demektir. Yoksulluğun kökünde
bu yatmaktadır. Ülkemizde yoksulluk sınırı budur. Eğer bir ülkede 20 milyon insan
yoksulluğun sınırında ise ve bunun önemli bir kısmını da tarımla uğraşan
vatandaşlarımızı teşkil ediyorsa sorun burada yatıyor'' dedi.
Dünya'da tarımın bugün bir endürstri ve sanayi haline geldiğini, eski usullerle
tarım yapmanın mümkün olmadığını belirten Demirel, Türkiye'de tarımda verimsizliğe
neden olan bir takım unsurlar bulunduğuna dikkat çekti. Demirel, bu unsurlardan
birisinin tarımdaki ortalama arazi büyüklüğünü 60 dönüm ve kimi yerlerde bununda
altında olmasını gösterdi. Demirel, şöyle dedi:
''Biz halen 100 milyon dönüm buğday ekeriz, 20 milyon tondan fazla buğday
çıkartamayız. Biz dönüm başına 100 kilo buğday çıkartırız, bu nispet Avrupa'da 550
kilo, Amerika'da da 450-500 kilodur. Bunu Türk tarımının her kesimine
uygulayabilirsiniz. Bunun da altından yoksulluk çıkar. Yoksulluk neticesinde
Türkiye'de tarımda çalışan nüfus şehirlere göçmektedir. Çünkü şehirlerde daha iyi
hayat şartlarını bulacağını ummaktadır. Ancak, her zaman bunu bulamaz, yani çok
kere şehirlere göçen halkın şehirlerin etrafından meydana getirdiği yerleşim yerleri,
geldiği köyden daha da kötüdür.

Bu haliyle konuya bakıldığında tarımı, Türkiye'de bir ekonomik mesele değil, bir
sosyal mesele olarak ele alınmalıdır. Yani devletin gelmiş, geçmiş hükümetlerin bunca
gayretlerine rağmen geldiğimiz nokta budur.
-''AB'NİN ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYABİLMEMİZ ŞU
HALİMİZLE MÜMKÜN DEĞİL''Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta AB'ye hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya
verdiği yanıtta da Demirel, Türkiye'nin AB'ye gireceğini belirtirken ''Avrupa
Birliği'nin Ortak Tarım Politikasına uyabilmemiz şu halimizle mümkün değildir'' dedi.
Devletin tarıma sübvansiyon uyguladığını, destekler verdiğini belirten Demirel, ancak
bugünkü desteğe bakıldığında bunun çok cılız kaldığını anlattı. Demirel, şöyle dedi:
''Bizim hane başına yaptığımız destek 1.500 dolardır. Bu Avrupa'da 15 bin,
Amerika'da ise 16 bin dolardır. Yani tarımın bünyesinde bir takım eksiklikler vardır.
Bu eksikliklerin önemli bir kısmını ölçek büyüklüğü oluşturmaktadır. Türkiye'de tarım
ve hayvancılık iç içedir. Avrupa ve Amerika tarımında bu oran yüzde 50, yüzde 50'dir.
Yani yarı yarıyadır. Hatta iyi tarım yapan bazı küçük Avrupa ülkelerinde bu oran
yüzde 60 hayvancılık yüzde 40 tarım şeklindedir. Bizde ise hayvancılık yüzde 20,
tarım yüzde 80 şeklindedir. Oysa ki, hayvancılık çok yararlı, istifadeli bir üretim
şeklidir. Bunun yanı sıra bizim hayvancılıktaki verimliliğimiz de çok düşüktür.''
Bütün bunların yanı sıra tavukçulukta ve yumurta üretiminde Türkiye'nin oldukça
ileri gittiğini belirten 9. Cumhurbaşkanı Demirel, zaman zaman Kuş Gribi gibi
olaylarla sıkıntıya düşülmekle birlikte Türkiye'nin bu alanda önemli yatırımlar
gerçekleştirdiğini ayrıca balıkçılık ve kuru tarımda da olumlu yönde gelişmeler
bulunduğunu söyledi. Demirel, ancak bunların Türkiye'yi zenginleştirmeye yetecek
durumda olmadığını kaydetti.
-AB İLE MÜZAKERELERDE KENDİMİZİ SAVUNMAKAvrupa Birliği Ortak Tarım Politikasının çok şümullü bir politika olduğunu da
belirten Demirel, bu politikada veterinerlik hizmetlerinden tutun da tarım ürünlerinin
saklanmasına ve taşınmasına kadar kayıtlar yer aldığını ve bunların yerine getirilmesi
gerektiğini söyledi.
Bu ortak tarım politikasında kırsal alanda tarım dışı birtakım etkinlikler
bulunduğuna da vurgu yapan Demirel, tarım dışı kalkınma hareketleri bulunduğunu
söyledi. Onun da tarımın bir parçası sayıldığını ifade eden Demirel, ''Kırsal alanda
kalkınma onun için Avrupa Birliği ile müzakerelerde kendimizi savunmaktan çok
Avrupa seviyesine nasıl çıkacağımızı öğrenmemiz lazımdır'' dedi. Avrupa Birliği'nin
105 milyar avro bütçesi bulunduğunu, bunun 45 milyar avrosu tarım için ayrıldığını
söyleyen Demirel, Avrupa'nın bir taraftan sanayisini düzeltirken tarımı da ayağa
kaldırdığını kaydetti.
(ÖZK-TLN)

