ZEYTİN AĞACININ ACI GÜNLERİ
Bu toprakların kadim ağacı, en uzun yaşayan ve yaşatan zeytin ağacının
etrafında felaketler rüzgarı esmeye başladı. Daha önceki yıllarda Madenciler
tarafından defalarca değiştirilmek istenen “Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin
aşılattırılması hakkında kanun”, bu kez Enerji piyasasının düzenlenmesi torba
kanunu içine monte edilerek her türlü talana açık hale getirilmek istenmektedir.
Söz konusu yasa değişikliği ile öncelikle “Zeytinlik Sahaları Koruma
Kurulunu” oluşturulmaktadır. Bu Kurul, “Her ilde, valinin başkanlığında, il gıda,
tarım ve hayvancılık müdürü tarafından başkan yardımcılığı ve sekretarya
hizmetleri görevi yürütülmek üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının
ildeki üst düzey temsilcilerinden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının merkez
teşkilatındaki ilgili biriminden birer üye ile üniversite, ziraat odası, zeytincilik
konularında ulusal ölçekte faaliyette bulunan kamu kurumu niteliğini haiz meslek
kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarının yerel temsilcilerinden iki kişi olmak
üzere toplam dokuz kişilik Kurul oluşturulur. Kurul en az beş üyenin aynı yöndeki
oyu ile karar alır. Kurul, yatırım talepleri ile ilgili kararlarını bir aylık süre
içerisinde vermek zorundadır. “ tarifi ile oluşturulmakta ve zeytincilikle ilgisi
olmayan 5 adet üye ile karar alınabilecektir. Bu şekilde her türlü zeytinlik alan;
“Kurulun uygun görmesi şartıyla;
a) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,
b) İlgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,
c) Elektrik üretimine yönelik yatırımlar,
d) Petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri,
e) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,
f) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,
g) Kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunacak
yatırımlar, için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir” denilmektedir. Yani yasa
değişikliği ile zeytinlikler korur gibi yapılarak talana açık hale getirilmektedir.
Diğer taraftan yine yasa değişiklik teklifinde; zeytinlik alan tanımında en az 25
dönümün üzerindeki parseller alınacak şekilde bir değişikilk yapılmaktadır.
Bilindiği gibi ülkemiz zeytin bahçelerinin ortalama büyüklüğü 10 dekarın
altındadır. Eğer bu yasa değişikliği Meclis’de kabul edilirse Koruma Kurulu’nun
kararına bile ihtiyaç duyulmadan her türlü sanayi tesisi, maden araması ya da
şehirleşme amaçlı olarak ağaçlar kesilerek işlem yapılabilecek.
Gerçekten inanılır gibi değil. Böyle bir yasa değişikliği zeytincilik sektörünün
yokedilmesi süreci başlatılarak 10 yıldan beri büyük desteklerle oluşturulan
zeytinliklerimiz yok edilebilir. 2023 hedefi koyarak zeytinde dünya ikinciliğini
amaçlayan ve 95 milyon zeytin ağacından 166 milyon adete yükselen ağaç
varlığımız hoyratça yok edilebilir. Sayın başbakanımız ve Gıda Tarım Hayvancılık
Bakanı başta olmak tüm Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekillerinin seferberlik
gibi büyük emeklerle oluşturulan zeytin varlığımızın yok edilmesine izin
vermiyeceklerini ve bu yanlıştan en kısa zamanda döneceklerini
Tüm Sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, politika düşünülmeden tüm
siyasi partilerin işbirliği içinde bu yasa teklifinin geçmemesi yönünde güç birliği
oluşturmaları çağrısı yapıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız, geleceğimiz için çok

önemli olan bu teklifin Komisyonda reddedileceğine yürekten inanıyoruz.
Umuyorum ki sağduyu hakim gelir ve hiç gündeme alınmadan Komisyondan
reddelilr.

