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Son dönemde, küresel ısınma tartıúmaları ile birlikte, çevre sorunları gündelik
hayatımızda daha fazla ilgi görmeye baúladı. Ancak bu ilginin, baúta sanayileúme
olmak üzere, politika yaklaúımlarında de÷iúime yol açacak boyutta olmadı÷ı da bir
gerçek. Bugünkü seminerimizle ekonomik ve sosyal sonuçları çok önemli olan bu
konuyu de÷erli uzmanlarımızla birlikte mercek altına almayı hedefliyoruz. Ayrıca, bu
toplantıda, “Türkiye Gıda Sanayii” konulu çalıúmayı da sizlerle paylaúma imkanını da
bulaca÷ız.
De÷erli konuklar,
Tarım ve tarıma dayalı gıda sanayii, ülke nüfusunun beslenmesi açısından tüm
dünyada stratejik anlam taúır. Tarım ve gıda sanayiinin Türkiye ekonomisinde ve
sosyal yapısındaki önemini vurgulamak gereksiz. Bu öneme karúılık, sektöre yıllardır
hakim olan kısa vadeli bakıú açısı ve uygulanan populist politikalar, artık sektörün
rekabet gücünü tehdit etmektedir.
Bugüne de÷in uygulanan politikalara ba÷lı olarak ve ölçek, finansman, iúgücü gibi
sorunlar nedeniyle, modern üretim yapısının geliúimi çok yavaú olmuútur. Bu
sorunlar, tarımsal çıktıyı hammadde olarak kullanan gıda sanayiinin de rekabet
gücünü ve geliúme perspektiflerini etkilemektedir.
Son dönemde sektördeki bu sorunlar silsilesine bir yenisi daha eklendi; iklim
de÷iúikli÷i ve kuraklık…
Benimsenen çevre politikalarının olumlu-olumsuz sonuçları ancak yıllar sonra ortaya
çıkmaktadır. Bu gerçek ise, konunun politikacılar tarafından göz ardı edilmesine
neden olmaktadır. Maalesef bugün yaúadı÷ımız sorunların temelinde bu olgu yatıyor.
Bu nedenle, bugün özellikle geliúmekte olan ülkelerin karúılaútı÷ı temel politika
açmazı, bir yandan hızlı ekonomik büyüme sa÷larken, di÷er yandan da kalkınmanın
iklim de÷iúikli÷i, su ve toprak kirlili÷i gibi çevresel sorunlar yaratmadan, sa÷lı÷ımızı ve
gelecek kuúakları tehdit etmeden devam ettirilmesidir.
BM øklim De÷iúikli÷i Son De÷erlendirme Raporu’na göre, önlem alınmazsa, 2100
yılında dünyanın üçte birinin çöle dönüúebilece÷i hesaplanıyor. Küresel ısınma
nedeniyle, 2080’e kadar 200-600 milyon insan açlık, 1-3 milyar insan da susuzluk
tehdidi altında olacak.
Küresel ısınmadan ilk etapta, Türkiye’nin de yer aldı÷ı Akdeniz kuúa÷ının etkilenece÷i
tahmin ediliyor. Dünyadaki hızlı ısınma, Türkiye’deki yarı kurak iklime sahip
bölgelerde kuraklık sorunlarına yol açarak, tarımsal verimlilikte belirgin kayıplara
neden olmaya baúladı. Bu yaz hepimiz küresel ısınmanın ülkemiz üzerindeki
etkilerinin ilk iúaretleri olarak, kuraklık ve mevcut su rezervlerimizdeki sıkıntı ile karúı
karúıya kaldık. Baúta Çukurova olmak üzere, Konya Havzası ve Ege Bölgesi’nde
küresel ısınmanın olumsuz sinyalleri úimdiden görülüyor.
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1 derecelik sıcaklık artıúı bile, verim düúüúü nedeniyle, ekonomiye yaklaúık 1 milyar
YTL’nin üzerinde zarar vermekte. Özellikle, kıúlık olarak ekilen tahıllarda rekolte
düúüúü nedeniyle, bu ürünleri kullanan sektörlerde hammadde sıkıntısı
baúgöstermekte. Son verilere göre, arpada rekoltenin geçen seneye göre %20-30
arasında düútü÷ü öngörülüyor. Bu÷dayda kuraklı÷a ba÷lı ortalama verim düúüúünün
de %10-15 civarında oldu÷u hesaplanıyor. “Türkiye’nin tahıl ambarı” olarak ün salan
Konya’da ise bu oranın %30-35’e kadar düúmesi söz konusu.
Ülkemizde bu sene tarımsal verimlili÷in azalmasından dolayı gıda ve tarım ürünlerinin
fiyatları beklenenin üzerinde. Fiyat artıúları, enflasyonla mücadele programımızın bile
önündeki temel engellerden biri arasına giriyor.
øklim de÷iúikli÷inin yarattı÷ı sorunlardan biri de yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın
etkin kullanımı. Dünyada ve ülkemizde su rezervleri, aúırı ve bilinçsiz kullanma, nüfus
artıúı, kentleúme, kirlenme ve yönetiúim eksikli÷i nedenleriyle hızla azalıyor. Önemli
su kaynaklarına sahip olmamıza ra÷men, mevcut kaynakların etkin kullanılmaması
nedeniyle, maalesef, sanılanın aksine artık “su zengini” bir ülke de÷iliz.
Türkiye’de suyun yaklaúık %70’i tarımsal sulamada kullanılıyor. Tarım arazilerine
kaçak kuyulardan kontrolsüz su çekimi ve vahúi sulama nedeniyle, milyonlarca ton su
rezervi heba olurken, verimli topraklarımız da tuzlanıyor.
Bu kadar çok sorunla karúılaúmamızın nedeni, hiç úüphesiz, sadece bir yıllık ya÷ıú
azlı÷ı de÷il. Yerüstü ve yer altı sularımızı yıllarca hoyratça kullanmamız sonucunda,
son 40 yılda Van Gölü’nün 3 katı büyüklü÷ündeki sulak alanı kaybettik. Su yönetimi
konusunda entegre ve sürdürülebilir bir politika izlenmemesi, bugün, günlük su
ihtiyacımızın karúılanmasından, yedi÷imiz yiyeceklerin kalitesine ve fiyatına kadar
yaúam standardımızı olumsuz etkiliyor.
Meteorolojik kuraklı÷ın tarımsal kuraklı÷a dönüúümünü kaygıyla izlemek yerine, tarım
ve gıda sanayimizi gelece÷e nasıl hazırlayaca÷ımız üzerinde çalıúıyor olmamız
gerekir. Durumu tüm boyutlarıyla açıkça ortaya koyacak bilimsel çalıúmalardan
yararlanarak, tarım ve gıda sanayiinde iklim de÷iúikli÷ine uyum politikaları
geliútirmeliyiz. Hava sıcaklı÷ındaki artıúın hangi bölgede, hangi ürünü nasıl
etkiledi÷ini belirleyerek, ürün desenlerini yeniden de÷erlendirmeli ve gıda sanayiimizi
de bu do÷rultuda úekillendirmeliyiz.
De÷erli konuklar,
øklim de÷iúikli÷ine uyum politikalarının tüm dünyada çok ciddi tartıúmalar yarattı÷ını
biliyoruz. Avrupa’da tüketilecek bir gıda ürününün, ekonomik açıdan, dünyanın bir
baúka köúesinde yetiútirilmesi ve Avrupa’ya ithal edilmesi tercih edilecekken, bu
nakliyenin ortaya çıkartaca÷ı sera gazı emisyonu dikkate alındı÷ında, aynı ürün belki
de Avrupa’daki bahçelerde yetiútirilecek.
øklim de÷iúikli÷inin özellikle tarım ve gıda endüstrisi için neden olaca÷ı üretim yeri
tercihleri, gelecek dönemde Türkiye’nin de ülke ekonomisi ve úirket stratejileri
açısından mutlaka dikkate alması ve gerekli hazırlıkları yapması gereken bir alan.
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Tarımda önemli bir avantaj üstünlü÷üne sahip olan ülkemiz, baúlıca pazarlara olan
co÷rafi yakınlı÷ıyla, gelecek dönemde de÷iúecek olan üretim yeri tercihlerinde önemli
bir potansiyele sahip olacaktır. Ancak bu potansiyelin realize olması, gerçek
sorunlara odaklanmak ve uzun vadeli bir bakıú açısıyla belirleyece÷imiz yol haritası
üzerinde kararlılıkla ilerlemekle mümkündür.
De÷erli konuklar,
Gıda sanayiinde Türk úirketleri için yeni rekabet stratejileri belirlerken, hareket
noktası “sürdürülebilirlik” olmalıdır. Ka÷ıt üzerinde kolay olmakla birlikte, sürdürülebilir
kalkınma kavramının hayata geçirilmesi, úimdiye de÷in benimsemiú oldu÷umuz tüm
politikaların, tüm alıúkanlıkların, tüm yaklaúımların tepeden tırna÷a de÷iútirilmesini
gerektiriyor.
TÜSøAD olarak, sürdürülebilir kalkınma yaklaúımı ile hem hızlı büyümenin, hem de
çevreyi korumanın gerekli ve aynı zamanda mümkün oldu÷una inanıyoruz. Bunun da
yolunun, sadece cezai yaptırımlarla de÷il, uygun teúvik mekanizmalarıyla
desteklenen temiz üretim tekniklerinden geçti÷ini düúünüyoruz. Gelecek kuúakları
düúünerek, do÷al kaynakları koruma ve kullanma koúullarını yeniden gözden
geçirmeliyiz. Bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sa÷lamak
amacıyla etkin politikalar ve uygulama sistemleri geliútirmeliyiz. Sanayi, ulaúım ve
enerji sektörlerinde çevreyle dost teknikler ve temiz üretim teknolojileri kullanmak,
sürdürülebilirli÷in yanısıra, úirketlerimize yeni rekabet avantajları da sa÷layabilecektir.
Türk gıda sanayiinin, iklim de÷iúikli÷inin tarım ve gıda sektörü üzerindeki etkileri ve
de÷iúen uluslararası koúullara uyumu açısından yararlı olmasını diledi÷im
toplantımıza katıldı÷ınız için hepinize teúekkür ederim.
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