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TÜİK, resmi web sitesinde yer verdiği bir grafikte, birçok gıda ürününde üretim miktarı olarak 
yüksek düzeyde “yeterlik” sağladığımızı göstermekte. Ama TÜİK çook şaibeli.. Artık güvenilmez bir 
kurum ne yazık ki. Büyük ölçüde politize. Bu konuda sitemizde sayısal kanıta dayalı yazılarımız 

var. (Bkz. TÜİK’in Tehlikeli Hataları.. Başbakan da Yanıltılıyor.. http://ahmetsaltik.net/tuikin-tehlikeli-
hatalari-basbakan-da-yaniltiliyor/) 
 
Buğday üretimi (yıllık rekolte) yıllardır 20 milyon tona kilitlenmiş durumda.. 
 
Nüfusumuz hızla artmakta.. Son 40 yılda 2'ye katlandı.  Başbakan R.T. Erdoğan,  
“en iyimser yorumla” TÜK vb. kurum ve kişilerce yanıltılıyor ve aile başına 5-6 çocuk isteyebiliyor! 
Bu ülke için yıkım demektir. Sadaka toplum, oy deposu, biat kültürü, demokrasicilik ve  
İslam faşizmi demektir. Orta - uzun erimde senaryo bu mudur yoksa? Kalabalık ve niteliksiz toplum 
ne işe yarar?? Üstelik “TSK’yı sayıca küçültüp teknolojisini iyileştirme” politikası güdülürken!? 
 

 “Her aileye 1 çocuk” dışında ulusal seçeneğimiz yoktur! 
 
Tarımsal alanlarda benzer oranlı artış yok. Makineleşmede de.. Sulamada da.. Üstelik sulamada 
hatalar (tuzlanma, özellikle  serada vahşi gübreleme, tarlada vahşi irrigasyon, tohuma 
damlatmanın bize yabancılığı, vb.) var.. 
 
Örn. mısırda ve pamukta yetersizliğimiz net ve net dışalımcıyız.. Soyada da.. 
 
Trakya'da pirinçte, yumurtada, piliç dokularında DİOKSİN denen toksik madde var ve tekstil 
sanayisinin arıtılmadan toprağa verilen sanayi atıklarının ürünü.. Üstelik, çok su kullanan bu sektör, 
Trakya'da hem dışsatım hem de bol yüzeysel su kullanmak için konumlanmıştı. 2. avantaj bitti.. 
Artık 400 m'den su çekilebiliyor. Bu ciddi maliyet artışı demektir.. 
 
Bir de dehşetli davranış : Çekilen yüzeysel sulardan boşalan lakünlara atık sıvılar depolanıyor! 
 
Önceki Çevre - Orman Bakanı Osman Pepe bu ürkünç olayı açıkladı ve isyan etti..  

“Ülke elden çıkıyor demektir, ülke çölleşiyor. Cennet gibi bir ülke yaşanmaz duruma getiriliyor.” 

Bu İHANETTİR.. dedi. (Osman Pepe, www.hurriyet.com.tr, 06.06.04) Veee. gitti..  

(457 sayfalık kapsamlı rapor hazırlattı çevre sorunları için : “Türkiye Çevre Atlası, Çevre Bakanlığı, 

2004” www.cedgm.gov.tr/CED/Files/cevreatlas%C4%B1/atlas_metni.pdf) 

Dolayısıyla tarımsal ürünlerin niceliğinin yanı sıra bir de nitelikleri sorunu var.. 
Örn. Türkiye’nin “tehlikeli atık” zararsızlaştırma sığası da (kapasitesi) çok yetersiz. Her saat yaklaşık 
23 ton çok zehirli atığ doğaya veriyoruz. Bu amaçla kurulu atıkyakar (insineratör) yeteneğimiz 
gereksinimin yalnızca %5’i dolayında. Bu yüzdendir ki, örn. Gebze / Dilovası’nda bebeklerin  
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ilk kakalarında (mekonyum) ve annelerin ilk sütlerinde (kolostrum) ağır toksik metaller var!  
Örnekler TÜBİTAK’ta incelendi ve bu bölgede kanser ölümleri, benzer koşullara sahip çevre 
halkının 3 katı! (Bu ilçede 1996’da, Refah Partili belediye başkanının “abdest bozuyor” gerekçesi ile 
suları klorlamaması yüzünden kolera salgını çıkmış ve ölümler olmuştu!)  
 
Bu evsel - endüstriyel kökenli katı - sıvı - gaz atıklar besin zinciri ile insana dönüyor. 
 

 
 
Çarpıcı bir veri : 1970’ler başında 1 cc (ml) menide (ejakülat) 100 – 120 milyon canlı sperm hücresi 
vardı. Şimdi ise 15 - 20 milyo “normal” kabul ediliyor  sevinçle karşılanıyor. Dolayısıyla doğa  
geri tepiyor, intikamını alıyor; asıl olan SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM, “Sürdürülebilir kalkınma” değil! 
Bu gidişle yakınlarda hiçbir doğum denetim (kontrol) yöntemine gerek kalmayabilir!? 
 
Gümrükten sorumlu, Sivas katliamının sanıklarının avukatı Hayati Yazıcı, Mersin'de “her nasılsa” 
yakalanan 23 bin ton GDO'lu pirinç için,  "GDO'lu pirinç yok!" ya da "Pirinçte GDO yok!" diyebildi  
hiç sıkılmadan.. 
 
İTÜ de hiç utanmadan, çözümleme (analiz) sonuçlarını değiştirdi.. Önce pirinçler GDO'lu,  
sonra Tarım Bakanı hazret (=sayın!) Mehdi Eker'den zılgıtı yiyince şecaat arzedercesine  
(“merdi kıpti” diyorlar galiba özne için..), utanmadan, "yanlış sonuç" verdik.. diyebildi. 
 
Neden bu örnekler DSÖ ve FAO tarafından yetkilendirilmiş (akredite) uluslararası laboratuvarlarda 
incelenmez??  
 
Batı'da olsa hükümet düşürecek olay.. Fiyasko, skandal nitelemeleri çook hafif kalıyor.. 
 
 Halkın sağlığı ile oynamak : İnsanlık suçudur! 
 Türkiye, "hal mafyası" sorununa artık bir çözüm getirmelidir! 
 

http://www.ahmetsaltik.net/


www.ahmetsaltik.net   3 
 

 
 
Gıda gümrükleri, halk(ın) sağlığı bakımından kritik önemdedir! 
 
Yeterli – dengeli beslenme olmazsa toplum giderek geri zekalı olur! Bunun ayrımına da varamaz! 
 
“Kurban Bayramlarında” (!?) hala “kurban”ı salt hayvan boğazlamak olarak algılıyor  ve borçlanarak 
dışalım ile sözde kurban bayramları yapmayı, Tanrı’ya rüşvet vermeyi sürdürüyoruz!  
(Bkz. “Kurban” gerçekte nedir? Hayvan kesmek dince zorunlu mu?? http://ahmetsaltik.net/kurban-
gercekte-nedir-hayvan-kesmek-dince-zorunlu-mu/)  
 
Dengeli - yeterli beslendiğimiz ve soru soran - eleştirel akla dayalı eğitim aldığımız için zekamız da 
yerinde! 1 

Gıda üretiminde miktar ölçüsünde nitelik de önemli. 
 
Web sitemizdeki (www.ahmetsaltik.net) aşağıdaki 2 dosyaya bakılmasını öneririz.. 
Türkiye’de gıda güvenliği ve Denetimi ?? (word dosyası) 
(http://ahmetsaltik.net/turkiyede-gida-guvenligi-ve-denetimi/ 
 
Ve “GIDA GÜVENLİĞİ ve SANİTASYONU” (power point) 
http://ahmetsaltik.net/gida-guvenligi-ve-sanitasyonu-2/ 
 
Bu amaçla;  
 
- Büyük Atatürk’ün yaptığı gibi ÖRNEK TARIM – HAYVAN ÇİFTLİKLERİ KURMAK,  

(Üstelik, Ankara Atatürk Orman Çiftliği gibi, herkesin gözden çıkardığı bataklıklarda!)  
- YERLİ ÜRETİME DÖNMEK VE TARIM – HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ ÖNCELİKLİ -  

KRİTİK SEKTÖR SAYMAK GEREKİR.  

                                                           
1
 Rahmetli Aziz Nesin, “Bu milletin %60’ı zeka fukarası..” demiş ve yaygın saldırı almıştı. Bunun üzerine, “Daha da 

fazlaymış, % 80’miş..” demek zorunda kalmıştı.. 

Salam’dan çıkan fare!  
www.yasam.tr.msn.comRomanya 

20.03.09 
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- ULUSAL TARIM – HAYVANCILIK – BESLENME POLİTİKLARININ  
ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN VAZGEÇİLMEZ OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKİR! 
 
 Ülkemiz çooook kötü yönetiliyor.. 

Tüketicinin evde gıda güvenliği için uyulması gereken hijyen kuralları hakkında bilinçlenmesi 
dışında; nitelikli ve güvenilir gıda üretimi için gıda zinciri üzerinde oluşturacağı baskı, öbür önemli 
işlevidir.  Dünya Bankası’nca yayınlanan “Ülke Ekonomik Memorandumu” Raporu’ndan : 
 
 “Türkiye'de sağlıkta güvenli olmayan gıdayla bağlantılı ortaya çıkan tehlikeler, yüksek ekonomik 

maliyete yol açmaktadır. Bu maliyet ulusal ve uluslararası gıda piyasalarında gıda ürünlerinin 
sınırlı rekabetine bağlı gelirin azalmasından, hastalık ve ölümlerden, sağlık harcamalarının 
artmasından gelmektedir. Gıda güvenliğindeki bu olumsuz durumun temelde, gıda zincirindeki 
hijyen uygulamaları kadar evlerdeki koşullara da bağlı olduğu kesindir. Gıda güvenliğinin önemi 
konusunda farkındalık oluşturulması, eğitim ve gıda zincirinde bozulmaya karşı önlemler,  
gıda güvenliğinin artırılmasında en önemli ögelerdir.”  

 Türkiye gıda güvenliğinde sonuncu!  
(Cumhuriyet Tarım ve Hayvancılık Eki, 14.10.2008 Yusuf BAŞTUĞ) 

 Örn. Türkiye’nin neden “özerk” bir ULUSAL GIDA – İLAÇ KURUMU yok??? 
 
10,5 yıldır yüzlerce yasa yapıldı, değiştirildi.. AB aşkına (!) 2 tane ULUSAL PROGRAM (!?) yürürlüğe 
sokuldu (2. ve 3. Programlar). 10 dolayında “UYUM PAKETİ” (üstelik yapısal uyum – structural 
adjustment) yapıldı.. Siyasal tercih özerk kurumlaşmalar yönünde kullanılmadı. Merkezi otorite 
güçlendirildi. Üniversiteler, TÜBA ve TÜBİTAK’ın sınırlı özerkliği hemen hemen yok edildi. 
Oysa demokrasi, özerk kurumların kolonları üzerinde yükselir.. 
 

 Hiç unutulmasın : Türkiye Dünyada bal üretiminde Çin, Arjantin, Meksika’dan sonra 4.!  

Anadolu coğrafyası, Dünya arı ırkının 1/5’ine, ballı bitkilerin 3/4’üne sahip!! 
 
Ne yapmalı ??? 
 
Hiç kimse günlük çözümler peşinde koşmasın. Öncelikle söyleyelim: Vurgunculuğu yaratan düzenin 

adı, emperyalizmin denetimli liberal düzeni ya da kapitalizmdir. Ç ö z ü m  v a r : 

• Tarımda uygulanan yeni-liberal politikalardan vazgeçilmeli. 
• Endüstriyel tarım yerine küçük ve orta ölçekli köylü tarımı öne çıkarılmalı. 
• Tohum, damızlık, kimyasal gübre ve ilaç gibi tarımsal girdileri üreten tarım şirketleri ile  

tekelci gıda şirketlerinin, çiftçiler üzerindeki baskılarına son verecek düzenlemeler yapılmalı. 
• Özelleştirilen ve kimileri de kapatılan Tarımsal KİT’ler yeniden açılmalı. 
• Gıda üreten, dağıtan ve satan işletmeler denetimli olmalı.  

“Yerel üret ve tüket” ilkesi öne çıkarılmalı. 
• Gıda üretici kooperatiflerin kentlerde pazarlama birimleri kurmaları teşvik edilmeli. 
• Kesinlikle ve kesinlikle tarım ürünleri ithalatına son verilmeli. 
(Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Ege Üniv. Ziraat Fak. 12.4.12. www.odatv.com ) 

 
Tüm bu yanlış, aymazlık ve sapkınlık hatta ihanet kokan politikaların hesabı elbet,  
er ya da geç önünde (eninde değil!) ya da sonunda sorulur.. 
Sevgi ve saygı ile. 11.5.13, Ankara. 
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