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  AKP’nin iktidar olduğu yıllarda ormanlık alanlar talan edildi!

 
 

AKP iktidarı döneminde 148 bin hektar alan 2B arazi kapsamına alınarak satılmıştır.
Türkiye'de 2012 yılına kadar, 2B araziler Anayasa gereği sadece orman köylülerine satılabilir ya da kiralanabilirken,
2012 yılında AKP’nin çıkardığı yasal düzenleme ile 2B arazilerini herkese kiralanmasının ve satılmasının önü
açılmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2008 yılında orman parça sayısı 101 bin iken, 2019 yılında orman
parça sayısı %56 artarak 158 bine yükselmiştir. 
2008 yılında Türkiye'de 10 hektardan küçük ormanlık alan 55 bin 484 adet iken, bu sayı, 2019'da 120 bin 789 adede
çıkmıştır. 10 ila 99 hektar arası ormanların sayısı ise 2008 yılında 33 bin 829 iken 2019’da 30 bin 116’ya inmiştir. 
Türkiye'de 100 hektardan büyük ormanların sayısı 2008 yılında 12 bin 577 iken, 2019 yılında 7 bin 614'e indi.
Sadece 11 yılda 100 hektardan büyük orman parçalarının sayısı yüzde 39,5 azalmış ve ormanlarımızın içi boşaltılmış
durumdadır.

Türkiye'de 28 Temmuz 2021’de başlayıp iki hafta boyunca devam eden orman yangınları, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki
doğaya büyük zarar verdi. Ormanda yaşayan canlılardan temiz havaya, su kaynaklarından yerleşim yerlerine kadar birçok
yaşam alanı içindeki ağaçlarla, kurdun kuşun börtü böceğin yuvasıyla, maalesef yok oldu. 
Binlerce insan sivil toplum örgütleri, itfaiye çalışanları, belediyeler gönüllü olarak, büyük bir dayanışma göstererek
ormanlık alanlardaki yangınlarla mücadele etti. AKP iktidarı ormanları peşkeş çekilecek rant alanı olarak gördüğü
için, devletin yangın söndürme lojistiği konusunda ne kadar yetersiz envantere sahip olduğu ortaya çıktı. AKP
iktidarı, orman yangınlarını ancak yurt dışından kiralanan uçaklarla söndürebildi. Türkiye'nin batısındaki orman
yangınlarından sonra Kürt illerinde askeri operasyonlar sonucu meydana gelen orman yangınlarında binlerce
hektarlık alan içindeki canlılar ve ağaçlarla maalesef yok olmuştur. Dersim, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri olmak
üzere birçok Kürt ilinde meydan gelen orman yangınları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından söndürülmezken,
bölgede yaşayan insanlar tarafından söndürülmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmektedir. Orman
yangınlarının nedeni iklim değişikliği olmasına rağmen partimizi hedef alan AKP iktidarının ne kadar büyük doğa
düşmanı olduğu bültenimizdeki verilerle görünür olmuştur. 
Türkiye Ormancılar Derneği’nin yaptığı araştırmaya göre 1980-2020 arası tarihlerde yaklaşık 748 bin hektar orman özel
şahıs ve şirketlere verilmiştir. AKP’nin iktidar olduğu son yirmi yılda ise yaklaşık 500 bin ormanlık özel şahıs ve
şirketlere peşkeş çekilmiştir. Yine aynı yıllar arasında 620 bin hektar orman 2B arazi" kapsamında milli orman varlığının
dışına çıkarılarak, satılmıştır. AKP iktidarı ormanlık alanların talan edilmesi gündeme geldiğinde her seferinde 4,5
milyardan fazla ağaç diktiğine ilişkin propaganda yapmaktan geri durmamıştır. Fakat ağaç ekmek ormanlık alanın
oluşması için tek başına yeten bir faaliyet değil. AKP döneminde oluşan ormanlık alanların verilerine baktığımızda bunu
rahatlıkla görebiliriz. AKP döneminde o kadar fazla ağaç dikilmesine rağmen oluşan orman 144 bin hektardır. 

Ormanlarımız  maden, enerji, turizm gibi ormancılık dışı tahsislerle
birlikte parça parça yandaşa peşkeş çekilmiştir!
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AKP 2018 yılında çıkardığı bir torba yasa ile 7139 sayılı DSİ Teşkilat Kanunu’nda yaptığı değişiklik ile
"yerleşim yerleri, yerleşim yeri olmaya aday yerler, taşlık kayalık yerler" ormanlık vasfında kolay biçimde
çıkarılarak maden, enerji, turizm gibi ormanlık dışı faaliyetlere tahsis edilmiştir.
Türkiye'de 1937'den 2020 yılı sonuna kadar kaydı tutulan toplam orman yangını sayısı 114 bin 941'dir.

Orman yangınlarına yönelik risklerin artmasının nedenleri arasında havaların daha sıcak olması,
daha kuru koşulların oluşması, kuraklığın artması ve yangın mevsiminin de uzaması yer almaktadır. 
Orman yangınlarının devam ettiği süreçte AKP iktidarı tarafından hazırlanan 7334 sayılı “Turizmi
Teşvik Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” resmi gazetede
yayımlanmıştır. Bu kanunla birlikte ormanlık alanların turizm adı altına ranta açılması teşvik edilmiştir.
Toplam 22,7 milyon hektar ormanlık alana sahip Türkiye’de, 2011 yılında 973 yangın söndürme aracı
bulunurken10 yılda sadece 104 adet artırılmıştır.

Türkiye'de 2020 yılında, önceki yılların neredeyse iki
katına varan bir seviyede 21 bin hektar orman
yanmıştır.
Önceki yıllarda ortalama 8-10 bin hektar orman
yanarken, 2020 yılında 21 bin hektar orman
yanmıştır. 
2021'in ocak ile ağustos ayları arasında kül olan
ormanlık alan 177 bin 476 hektara yani 1 milyar 780
milyon metrekareye ulaşmıştır. 
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Türkiye'de 2008 ila 2020'de, her yıl ağustos ayına gelindiğinde çıkan orman yangını sayısı ortalama 59 iken bu
sayı 2021'de 159'a çıkmıştır.
2011-2020 yıllarını kapsayan 10 yılda toplam 26 bin 311 orman yangını çıktı. Bu dönemde yıllık yangın
ortalaması 2 bin 631 olarak kayıtlara geçmiştir. ,
Sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan yaklaşık 124 bin hektardır.
Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde çıkan orman yangınlarında. Manavgat'ta 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8
bin ve Güzelbağ çevresinde yaklaşık 6 bin 500 hektarın zarar gördüğü ve toplam yanan alanların yaklaşık 85 bin
futbol sahası büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir.

Hükümetlerarası İklim
Değişikliği Panel (IPCC)
yayımladığı 6.
Değerlendirme
Raporuna göre küresel
ısınmanın insan kaynaklı
ve daha önce
görülmemiş seviyede
yükselmiş durumdadır.
Gezegenin büyük kısmı
özelikle insan eliyle
sıcak dalgalarının etkisi
altındadır.
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 IPCC’nin yayımladığı rapora göre sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamak için, ülkelerin, emisyonlarını
2030’a kadar yarıya indirmesi gerekiyor. 
 Mevcut iklim politikaları ve ulusal katkı beyanlarına göre 2100 yılında en iyi ihtimalle öngörülen sıcaklık
2,7 derecedir. 

Birkaç satır gövde metni ekle

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR), Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği,
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi iş birliği ile 2013 yılından beri kurulan Kayseri
Kocasinan %100 Ekolojik Pazarı, Kayseri’nin 9 ilçesindeki 700 dekar alanda organik sertifikalı üretim yapan 45
çiftçinin 30 çeşit ürünüyle faaliyetlerine 8 yıldır devam etmektedir.
%100 Ekolojik Pazar’da, 2020 yılı verilerine göre, 159.062,75 kg. taze sebze ve meyve satışı gerçekleşirken;
üreticilerin elde ettikleri toplam kazanç ise  722.591,50 TL'dir.
 Güneydoğu Anadolu bölgesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) çiftçilere yaptığı zulüm devam ediyor.
Şanlıurfa’da DEDAŞ’ın elektrik kesmelerini protesto eden çiftçilere kolluk güçleri tarafından şiddet
uygulanmıştır. DEDAŞ yandaş şirket olduğu için AKP DEDAŞ’ın yurttaşlara zulüm yapmasına izin vermektedir.
 Fındık üreticileri TMO’nun Giresun Kalite fındık için kg 27 TL Levan Kalite fındık için 26,5 TL olarak
duyurduğu alım fiyatını yeterli bulmamıştır Fındık üreticileri, fındık üretiminden kar elde edebilmeleri için fındık
alım fiyatlarının en az 30 TL olması gerektiğini ifade etmektedir. 
 Türkiye’de mera alanları 1975 yılında 21 milyon hektar iken şu anda 11 milyon hektara gerilemiştir.
Çiftçiler, girdi fiyatlarının geçen seneye oranla % 100 yükselmesine rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
çiftçilere dönümde 16 TL verilen mazot desteğinin gerçek fiyat endeksine oranla çok düşük olduğunu
düşünmektedir.
Toprak Mahsulleri Ofisi, (TMO) yerli üreticiden tonunu 1.750 TL’ye alırken, yurtdışından ithal ettiği arpanın
tonunu 2.400 TL’ye almıştır.
 Süt üreticileri yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru nedeniyle oluşan yüksek maliyetlere rağmen 2021 yılı süt
alım fiyatının 2,90 Kuruş olması karşısında zarar etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmesi
gereken destekler 9 ay geçmesine rağmen ödenmemiştir.
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       Ağustos Ayı Mevsimsel Tarım Ürünleri

·      Mevsimsel bazı ürünlerin fiyatları
 


