TÜRK SANAYøCøLERø VE øùADAMLARI DERNEöø

TÜSøAD
YÖNETøM KURULU BAùKANI
ARZUHAN DOöAN YALÇINDAö’IN
DOGÜNSøFED TOPLANTISI
KONUùMASI

24 Mayıs 2007
Diyarbakır

Sayın Bakanım, De÷erli Konuklar ve De÷erli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i (TÜSøAD) adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve istikrarına yöneltilen, Ankara'daki alçakça saldırıyı
lanetleyerek sözlerime baúlamak istiyorum. Bu saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet,
yaralılara acil úifalar diliyorum. Ülke olarak birlik, beraberlik, dayanıúma ve demokrasi ruhu
içinde bu acı olayın da üstesinden gelece÷iz.
Terör eylemine verilecek en do÷ru cevap, hayatı hızla normalleútirmektir. Bu yüzden, acımızın
henüz taze olmasına ra÷men, bugün burada “Do÷u ve Güneydo÷u Anadolu’da Yatırım Fırsatları
ve Tarım Toplantısı” için bir arada olmamızı yerinde ve anlamlı buluyorum. Ayrıca, davetleri
için, Yönetim Kurulu Baúkanı Sayın ùeyhmus Akbaú’ın úahsında, Do÷u ve Güneydo÷u Anadolu
Sanayici ve øúadamları Dernekleri Federasyonuna teúekkür ediyorum.
Türkiye’mizde 2006 yılında tarım sektöründe çalıúan 6,5 milyon insanımız, toplam istihdamın
yüzde 30’unu oluúturuyor. Verimlilik açısından düúük düzeyde seyreden bu sektörün uluslararası
standartları yakalaması ve rekabet gücü yüksek bir “gıda sektörü”ne destek sa÷layabilmesi için
süratle yeniden yapılanması gerekiyor. Hiç unutmayalım, bugün bir Fransa, bir Hollanda her biri
50 milyar euroluk tarım ürünü ihracatı yapan ülkelerdir. “Biz niye o düzeye çıkmayalım? “sorusu
hep gündemimizde olmalı.
Bu nedenle, tarım sektörünü Türkiye’nin sosyal ve ekonomik istikrara ulaúmasındaki en öncelikli
sektörlerden biri olarak gören TÜSøAD, tarım konusunda yapmakta oldu÷u çalıúmalarla
sürdürülebilir ve etkin bir tarımsal politikanın oluúturulmasına katkı sa÷lamayı ve Türkiye
tarımında arzu edilen dönüúümü hızlandırmayı amaçlamaktadır.
Sektörün yaúadı÷ı sorunların büyük bir bölümünün piyasa mekanizmalarının etkin
çalıúamamasından kaynaklandı÷ını düúünmekteyiz. Bu çerçevede, Türkiye tarımında gerekli
yapısal dönüúümleri hızlandırmayı amaçlayan çalıúmalar kapsamında, 2005 yılında “DTÖ ve
AB’deki Geliúmeler Iúı÷ında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımı” adlı bir rapor hazırladık. Ülke
tarımında önemli yere sahip farklı bölgelerimizde raporun tanıtımını yapmak amacıyla, 2006 yılı
boyunca Adana, Konya, Kayseri ve øzmir’de tüm paydaúların katıldı÷ı bölgesel toplantılar
gerçekleútirdik.
TÜSøAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından Fransa Montpelier Tarım Enstitüsü ile
koordine edilmekte olan “Gıda Sanayiinde Yapı, Davranıú ve Uluslararası Rekabet” baúlıklı
çalıúma Proje Koordinatörü Dr. Selma Tozanlı, Yıldız Üniversitesi Ö÷retim Üyesi Dr. Murat
Donduran ve Galatasaray Üniversitesi Ö÷retim Üyesi Dr. Aylin Ataay tarafından
hazırlanmaktadır.
Tarım-Gıda zincirinin Türkiye'de ve dünyada karúılaútırmalı analizinin yapıldı÷ı; çok uluslu gıda
firmalarının dünya çapında büyüme ve rekabet stratejilerinin incelendi÷i ve küreselleúme
sürecinin Türk gıda endüstrisine getirdi÷i fırsatları ve tehditleri analiz etmektedir. Türk gıda ve
içecek sanayinin ekonomik ve mali performansının göstergelerle irdelendi÷i çalıúmada, gıda
tüketim kalıpları ve tüketici davranıúları ile sektörde lider konumdaki úirketlerin stratejileri ve
performansları da ele alınmaktadır. Çalıúma, gıda perakende sektöründeki geliúmeler ve bu
geliúmelerin gıda sanayii üzerindeki etkilerini de incelemektedir. Raporu Haziran ayı içerisinde
kamuoyuna tanıtaca÷ız.
Ayrıca, TÜSøAD olarak, bölgesel toplantılarımıza yeni hazırlamakta oldu÷umuz “Türkiye'de
Tarım ve Gıda: Geliúmeler, Politikalar, Beklentiler” raporu çerçevesinde devam etmeyi
hedefliyoruz.
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Türkiye’de tarım politikalarını kırsal ve bölgesel kalkınmadan ayrı düúünmek mümkün de÷il.
Türkiye genelinde ekonomik aktivitenin da÷ılımına baktı÷ımızda, ancak bazı kentlerimizde bir
çeúitlilik oldu÷unu görüyoruz. Bölgelerimizin ço÷unlu÷unda tarım ve tarıma dayalı sanayiler ön
plandadır. Dolayısıyla, tarım sektörü “bölgesel kalkınma” politikalarının tasarımında çok önemli
bir yere sahiptir.
Son dönemde, “Avrupa Birli÷i Ortak Tarım Politikası”nda da bölgesel ve kırsal kalkınma
boyutunun güçlendi÷ini görüyoruz. Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarı için bölgesel
farklılıkların ve gelir uçurumlarının ortadan kalkması büyük önem taúımaktadır. Su ve enerji
kaynaklarını geliútirmenin yanı sıra tüm sektörlerdeki yatırımları destekleyen, sürdürülebilir
insani kalkınmayı hedefleyen Güneydo÷u Anadolu Projesi (GAP), Türkiye’nin en önemli entegre
bölgesel kalkınma projesidir.
GAP bölgesinin baúta tarıma dayalı sanayi olmak üzere turizm, gıda ve enerji sektörlerinde büyük
bir yatırım potansiyeli bulunmaktadır. Sulu tarımın yaygınlaúmasıyla bugün yılda üç ürün
alınabilen iklim úartlarına ve verimli topraklara sahip GAP Bölgesi, dünyada önemi giderek artan
organik tarım konusunda da fırsatlar sunmaktadır.
Her bölgede oldu÷u gibi Do÷u ve Güneydo÷u bölgelerimizde de büyümenin, kalkınmanın ve
refahın itici gücü olan özel sektör geliúmeli ve yatırımlar teúvik edilmelidir. Ancak, bu
yatırımların gerçekleúmesi gerekli altyapı düzenlemelerine dayanmaktadır. Özellikle, bölgede
nitelikli iú gücünün oluúturulmasına yönelik e÷itim programlarının geliútirilmesi ve ulaúım
a÷larının geniúletilmesi hayati önem taúımaktadır.
TÜSøAD olarak, bölgesel geliúme ve bu süreçte yerel sivil toplum örgütlerinin rolüne olan
inancımızla, 1996 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren çeúitli “Sanayici ve øúadamı
Dernekleri” ile bölgesel ve sektörel iúbirli÷i amacıyla bir aradayız. Bu birlikteli÷in sonucunda,
bölgesel ve sektörel sanayici ve iúadamları federasyonlarının ortak sesi olarak bölgesel ve sektörel
ekonomik politikaların oluúturulmasına katkıda bulunmak üzere, Kasım 2004’te, Türk Giriúim ve
øú Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) kuruldu.
Konfederasyonun kurucularından Sektörel Dernekler Federasyonu’na (SEDEFED) üye olan
TÜSøAD, katılımını bölgesel boyutta geniúletmek üzere, 2006 yılının Ocak ayında
gerçekleútirdi÷i genel kurulunda, TÜRKONFED’in bölgesel federasyonlarına da zaman içerisinde
katılmaya karar verdi ve bu süreci Marmara ve Kuzey Anadolu Sanayici ve øúadamları Dernekleri
Federasyonu (MAKSøFED) ve Do÷u ve Güneydo÷u Anadolu Sanayici ve øúadamları Dernekleri
Federasyonu (DOGUNSøFED) ve Do÷u Akdeniz Sanayici ve øúadamları Dernekleri Federasyonu
(DASøFED) ile baúlattı.
Geçen hafta ise Orta Karadeniz Sanayici ve øúadamları Dernekleri Federasyonu (OKASøFED)'na
üyelik baúvuru kararını aldık. Bu çerçevede, TÜRKONFED’in bölgesel federasyonlarından birisi
olan DOGÜNSøFED ile birlikte gerçekleútirdi÷imiz bu toplantı, sanayici ve iúadamları
federasyonları ve derneklerinin, bölgesel düzeyde yaptıkları ortak çalıúmalardan biridir. Bu
çalıúmaların, yaygınlaúması ve çeúitlenmesini arzu ediyoruz. Sanayici/øú insanı öncelikle kendi
bölgesine sahip çıkmalıdır.
De÷erli Konuklar,
Seçim sürecine girdi÷imiz dönemde, gerek tarım sektöründe, gerek di÷er konularda yakalanan
reform ivmesinde bir yavaúlama gözlemlenmektedir. Elbette bunda Aralık 2006 AB Liderler
Zirvesi kararınca Avrupa Birli÷i’ne tam üyelik müzakerelerinde, aralarında tarım ve kırsal
kalkınmanın da bulundu÷u, sekiz baúlı÷ın askıya alınması da etkilidir. Ancak, seçim sonrasında
Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarını koruyarak ve reform sürecine devam ederek sergileyece÷i
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irade ile Avrupa Birli÷i’ne üyelik sürecine acilen yeni bir ivme kazandırmalı ve 1 Ocak 2014
tarihi tam üyelik hedefi olarak benimsenmelidir.
Ülkemizin hem nüfusunun hem de ekonomimizin önemli bir bölümünü oluúturan tarım
sektöründe yapısal dönüúümün gerçekleútirilmesi en önemli görevlerimizdendir. Bu nedenle
Türkiye, tarım sektöründe gerçekleútirmek zorunda oldu÷u dönüúüm için çalıúmalara, müzakere
sürecinden ba÷ımsız olarak ara vermeden devam etmelidir. Öte yandan seçim öncesinde partilerin
programlarında tarım sektöründe acil çözüm bekleyen sorunlara iliúkin somut öneriler sunulması
büyük önem taúımaktadır.
Tarımda yeniden yapılanmanın temel motifi, geleneksel üretim yapısının yerini modern üretim
yapısına bırakması; tarımsal üretimin piyasa odaklı hale getirilmesi olmalıdır. Böylece tarımsal
çıktıyı hammadde olarak kullanan sanayi ile tarım arasındaki iliúki güçlendirilebilecektir.
Tarımda yapısal de÷iúimle, modern ve büyük iúletmeler faaliyete geçecek, üretimde büyük bir
dönüúüm ortaya çıkabilecektir. Tarıma dayalı üretim yapan sanayici ile tarımdaki üretici arasında
karúılıklı birbirini besleyen bir iliúki kurulabilecek ve Türkiye önemli bir ekonomik potansiyeli
harekete geçirebilecektir.
Türkiye tarımının çok önemli sorunları bulunmaktadır ve daha önce üzerini örtebildi÷imiz bu
yapısal sorunlar artık ülkemizin geliúimi açısından ertelenemez bir noktaya ulaúmıútır. Tarım,
temel besin maddeleri ve sanayinin hammaddelerini üreten bir sektör olması, istihdamdaki ve
ihracattaki payı sebebiyle Türkiye ekonomisi için çok önemlidir.
Ayrıca Türkiye, eúsiz tarım potansiyeline sahip bir ülkedir. Ancak bütün bu önemine ve
potansiyeline ra÷men, sektörün úu an içinde bulundu÷u nokta hiç de iç açıcı de÷ildir. Yıllar
boyunca tarım, uzun vadeli stratejik bir bakıú açısından yoksun bırakılmıútır. Son 35 yılda
tarımsal katma de÷erin yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 1.1 olması, sektördeki etkinlik
sorununun en net göstergesidir.
2006 yılında, tarımın Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı, yüzde 11, istihdam içindeki payı ise
yüzde 29 civarındadır. Sadece bu rakamlar bile, tarımda dönüúümün sa÷lanması için elimizden
gelen gayreti göstermemiz gerekti÷ini çok açık biçimde ortaya koymaktadır.
2006 yılında, tarım sektöründe yaratılan katma de÷er yüzde 2,9 oranında yükselmiútir. Bununla
birlikte, 2006 yılında tarım iúgücü piyasasına geri dönüúün yaúandı÷ı görülmektedir. 2005 yılında
tarım iúgücü piyasasından çıkan 1,3 milyon kiúinin tamamı, e÷er istatistiklerimiz gerçekleri
yansıtıyorsa, 2006 yılının son çeyre÷i itibariyle tarım sektörüne geri dönmüútür. Türkiye’de yüzde
12'yi aúan iúsizlik oranın yüksekli÷i göz önüne alındı÷ında, tarım sektöründeki bu istihdam
hareketlerinin önemi daha belirgin hale gelmektedir.
Bu veriler, alınması gereken önlemlerin aciliyetini, yapısal dönüúümün gereklili÷ini net olarak
ortaya koymaktadır. Bu nedenle, tarım sektöründe büyük önem ve aciliyet arz eden dönüúümleri
tartıúmak için bugün bir arada bulunmaktayız. Tarımda dönüúümü, yeniden yapılanmayı
sa÷layamadı÷ımız takdirde, ne büyümeden, ne istikrardan, ne sosyal refahtan söz etmemiz
mümkün olacaktır.
De÷erli Konuklar,
Düzenlenen panelin dünyada de÷iúen tarım politikaları çerçevesinde genel olarak Türkiye ve özel
olarak Do÷u ve Güneydo÷u Anadolu tarımının uzun dönemli hedeflerini ortaya koyması ve
yatırım imkanları konusunda yol gösterici olmasını umuyor, beni dinledi÷iniz için teúekkür
ediyorum.
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