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Türkiye Avrupa’nın Bir Numaralı Zirai Üretim-Dağıtım Gücü Olmalıdır !
Bilindiği gibi Türkiye kısmen tarım dönemini, kısmen sanayi dönemini, kısmen de bilgi dönemini
yaşamaktadır. Hem ekonomik, hem de sosyal yönleri ile bu durumdadır.
Ziraat alanını ben şaşırtıcı derecede önemsemediğimizi düşünüyorum. Köyden şehre göç hem şehir
hayatı ve ekolojiyi olumsuz etkilemektedir (unutulmamalıdır Türkiye Turizm yıldızı olmak
istemektedir ve güzel, düzenli şehirlere ihtiyacı vardır). Üstelik Türkiye’nin verimli kaynakları olan
iklim ve toprağından yararlanmamaktayız. Üstelik bu toprağı işleyeceğine şehre gelen insanlar tam
olarak şehre de adapte olamamakta ve sosyal komplikasyonlar da oluşmaktadır (ben bu anti-laik
hareketlerin de kaynağını bu kesimden aldığını düşünüyorum). Dolayısı ile artık toprak sahibi olan,
olmayan
tüm
“kırsal
kökenli
vatandaşlarımız”
ARAZİLERİNİ
EKİP
BİÇMEYE
BAŞLAMALIDIRLAR”.
Türkiye’de son yıllarda nakit bazlı çalışması nedeni ile çok büyük kuruluşların büyük market zincirleri
işine girdiklerini izliyorum. Ben Türkiye’nin bu işi öğrendiğine inanıyorum. Artık Türk girişimcileri,
özellikle de büyük guruplar “YURTDIŞINDA MARKET ZİNCİRLERİ KURMALIDIRLAR”. Bu
şekilde Türkiye çok ciddi bir üretim ve ihracat potansiyeline sahip olacaktır.
Türkiye şu anda Avrupa’nın en büyük kara nakliye filosuna sahiptir. Ancak çevre ülkelerin
Türkiye’den çok yüksek geçiş ücretleri istemeleri burada maliyetlerimizi olumsuz olarak
etkileyebilecek bir faktördür. Bu çerçevede “TREN VE KARA NAKLİYESİNİN İŞBİRLİĞİ”
düşünülmelidir.
Yine çok önemli bir konuda Türkiye’nin bu oluşacak “SİSTEMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
AÇISINDAN EROZYON VE TOPRAK KALİTESİNİN KAYBININ ÖNLENMESİ” konularında
aktif olmasıdır. Bugün TEMA başarılı bir kuruluş olarak burada önemli bir görev almalı ve şimdiki
rolünü daha da geliştirmesi desteklenmelidir.
Bu tür bir sistemin başarı ile önetilebilmesi ve işletilebilmesi için “TÜRKİYE’NİN İNSAN
KAYNAKLARI YENİDEN ORGANİZE EDİLMELİ VE HAREKETE GEÇİRİLMELİ”dir. Bunun
için kamu başarılı STK’ların üniversitelerle birlikte (yönetim STK’larda kalmak kaydı ile) enstitüler
oluşturması ve çalışmalarını bu yöne odaklaması teşvik edilmelidir.
Bu tür bir sistemi kurmak için “DEVLET TÜM KAYNAKLARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ VE BU
ŞEKİLDE BİR TÜR YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMASI DA GERÇEKLEŞTİRMELİ”dir. DPT,
Ekonomi Bakanlığı (?), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ziraat Bakanlığı bu proje için özel
olarak en genç ve istekli kadrolarını tahsis etmeli, onları temsilen çalışan bu kişilerle formal tüm
yönetim bağlarını bu projenin başarısı için kesmelidir.
“BU PROJENİN YÖNETİMİ TÜM TARAFLARIN BİR AĞ-ZİNCİR MODELİ İLE
GERÇEKLEŞTİRİLMELİ (üreticiler, ihracatçılar, nakliyeciler, bankacılar, kamu, STK’lar)”,
kesinlikle bir bakanlık yada birime verilmemelidir. Bu hamlenin başına Türkiye’nin başarısını
kanıtlamış, uluslar arası düzeyde kabul görmüş tercihen bir “iş adamı” gelmeli ve proje kesinlikle
siyasi kaygılardan uzak kalmalıdır.
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