Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker biyoyakıt tartışmasında
önemli
açıklamalarda
bulundu.
Bakan Eker, yağlı tohumlardan elde
edilen
yakıtların
akaryakıt
sektöründe katkı maddesi olarak
kullanılmasının
kabul
edilemeyeceğini
söyledi.
Eker,
“Türkiye enerji ithal ederken tarım
ürünleri
enerji
kaynağı
olarak
kullanılamaz” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, insan gıdası olarak tüketilebilecek yağlı
tohumların, akaryakıt katkı maddesi olarak kullanılmasına yönelik uygulamayı eleştirdi. Eker,
yağlı tohumların yakıt olarak harcanmasının intihar olacağını söyledi.
“Yağlı tohumları yakıt için harcarsanız intihar etmiş olursunuz”
Türkiye’nin her yıl ciddi miktarda enerji ithal ettiğini hatırlatan Bakan Eker, yağlı tohumlarda
da açığın bulunduğunu belirtti. Arz açığı bulunan bir ürünün başka bir açığın kapatılması için
kullanılmasının anlamsız olduğunun altını çizen Mehdi Eker, “Yağın kendisinden enerji,
içinde şeker bulunan ürünlerden ise etanol elde ediliyor. Ancak bu ürünleri insan gıdası
olarak tüketmeyip, yakıt için harcarsanız intihar etmiş olursunuz” dedi.
“Türkiye yağlı tohumlarda açık veriyor”
Bakan Eker, “Türkiye'nin iklimi sulama olmadan, yağlı tohum yetiştirmeye uygun değil.
Türkiye sadece Trakya Bölgesi'nde yağlık ayçiçeği yetiştirebiliyor. Trakya dışında ayçiçeği
yetiştirecekseniz sulamak gerekiyor. Bütün yağlı tohumlar, sulanan alanlarda yetişiyor.
Sulanan alanda sen şunu yetiştir diyemiyorsun. Birbirine rakip ürünler. Türkiye en başından
beri yağlı tohumlar konusunda açık veriyoruz. Bunun bir çözümü var: Bütün sulanabilir
alanların tamamında sulama yapacaksın” şeklinde konuştu.
Bakanlık olarak enerji tarımı araştırmaları çerçevesinde Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü bünyesinde Samsun'da ‘Enerji Tarımı Araştırma Merkezi’ kurduklarını söyleyen
Bakan Eker, merkezin Türkiye genelinde yenilenebilir tarımsal kaynaklardan biyoyakıt elde
edilmesi için temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmekle görevlendirildiğini kaydetti.
“Tarım alanları enerji tarımı olarak kullanıldığında gıda fiyatları artıyor”
Enerji tarımının dünyada sıkıntı konusu olduğunu vurgulayan Bakan Eker, “Büyük tarım
alanlarına sahip ülkeler enerji tarımında kullanılacak ürünlere yöneliyor. Böylece yapay
olarak gıda maddelerinin fiyatı artıyor. Özellikle fakir ülkeler etkileniyor. Açlık sıkıntısı
yaşanıyor. Tarım ve hayvancılık sektörünü bir iktisadi faaliyet alanı olarak görmeliyiz.
Sonuçta kıt kaynaklardan azami verimin elde edilmesidir. Böyle görürsek, o zaman
politikaların da ona göre oluşturulması gerektiğini anlarız” şeklinde konuştu.

