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Sayın Müsteúarım, Sayın Vali, De÷erli Konuklar ve De÷erli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “Türkiye’de
Tarım ve Gıda: Geliúmeler, Politikalar ve Öneriler” baúlıklı raporumuzun ilk bölgesel
toplantısını øzmir’de gerçekleútirmekten ve bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk
duymaktayım. Bu vesileyle, TÜSøAD Tarım ve Gıda Çalıúma Grubu Baúkanı Sayın Rint Akyüz
úahsında rapor yazarlarımıza ve bu toplantının gerçekleúmesindeki emek ve katkılarından
dolayı Sayın Hüseyin Porsuk nezdinde BASøFED Yönetim Kurulu’na huzurlarınızda bir kez
daha teúekkür etmek istiyorum.
Tarım ve gıda, ekonomik ve sosyal boyutları göz önünde bulunduruldu÷unda içinde
bulundu÷umuz ekonomik krizde ülke ekonomilerinin yeniden yapılanmalarında hayati önem
taúıyan sektörlerdir. Nüfusun yeterli ve sa÷lıklı beslenmesi açısından kilit sektörler olan tarım
ve gıda, kriz ortamında kentlerdeki iúsizlik oranları artarken kırdaki nüfusun kendi
bölgelerinde kalmasını da sa÷lamaktadırlar. Bu, kırsal kalkınma politikaları ve tarımda Ar-Ge
ve inovasyonun geliútirilmesi ile mümkün olabilecektir.
Türkiye’de tarım politikalarını kırsal ve bölgesel kalkınmadan ayrı düúünmek mümkün
de÷ildir. Tarım sektörü bölgesel kalkınma politikalarının tasarımında çok önemli bir yere
sahiptir. Son dönemde Avrupa Birli÷i Ortak Tarım Politikasının bölgesel ve kırsal kalkınma
boyutu daha da güçlenmektedir. Tüm bunlara ek olarak, içinde bulundu÷umuz ekonomik krizi
en az hasarla atlatmak için geliúmiú ve geliúmekte olan birçok ülke gibi, Türkiye de, kırsal
kalkınma çerçevesinde tarım politikasını yeniden gözden geçirmek zorundadır.
Tarım ve gıda, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla hem dünyada hem de Türkiye’de sorunlu
temel sektörlerdir. Türkiye’nin bu sektörlerdeki sorunları maalesef kronik bir hal almıútır.
Yapısal sorunlar çözülemedi÷i gibi modern üretim açısından son derce önem taúıyan sanayitarım entegrasyonu da bir türlü sa÷lanamamıútır.
- Tarım nüfusunun fazlalı÷ı,
- Küçük ve parçalanmıú iúletmeler,
- Geçimlik ve yarı geçimlik iúletmelerin yo÷unlu÷u,
- Üretimde uzmanlaúmanın ve teknoloji kullanımının yetersizli÷i,
- Ürün standardizasyonunun sa÷lanamaması ve
- Tarım politikalarındaki istikrarsızlık tarım sektörünün sanayi ile entegrasyonu ve geliúimi
açısından büyük engel teúkil etmiútir.
Türkiye’de tarımsal üretimde gözlemlenen düúük büyüme hızı yıllardır aúılamamaktadır.
1968-2008 arasındaki yıllık ortalama tarımsal üretim artıúı % 1.2, 2008 yılındaki artıúı ise
%4,1’dir. 2008 yılında tarımın Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı, %8,9, istihdam
içindeki payı ise %26 civarındadır.
Günümüze kadar uygulanan tarım politikaları, üretimin pazar sinyallerine uygun olarak
geliúmesini engelleyici, üretici gelirlerinde istikrarsızlık yaratıcı ve gelir da÷ılımını bozucu
etkiler yaratmıútır. Bu durum, ürünlerde iç ve dıú pazarlarda de÷erlendirilemeyen stokların ya
da arz eksikli÷inin oluúmasına yol açmaktadır. Ayrıca, sa÷lanan desteklerin üreticiye yeteri
kadar yansımaması nedeniyle arzu edilen sosyal amaçlar gerçekleútirilememiú ve hatta kamu
kaynaklarına önemli ölçüde yük getirilmiútir. Üretimin serbest rekabet koúullarında piyasa
sinyallerine uygun bir úekilde geliúimine izin verilmesi için devletin fiyat müdahalelerinden
uzaklaúması, ürün borsalarının ve hallerin geliútirilmesi gerekmektedir.
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Türkiye’de tarım politikalarında sık sık içine düúülen bir yanlıúlık da “korumacılık” ile
“kendine yeterlilik” politikalarının birbirine karıútırılmasıdır. Hem Dünya Ticaret Örgütü
üyesi olan, hem AB’yi hedeflemiú bir ülkenin dıú ticaret koruma yöntemleriyle kendine yeterli
olmaya çalıúması gerçekçi de÷ildir. Teknik ilerleme, araútırma geliútirme, toplumu
bilinçlendirme, kendine yeterli olabilmenin daha do÷ru ve kalıcı araçlarıdır. Kendine yeterli
olma hedefi yerine benimsenebilecek “uzmanlaúma”, “bir ürünün dünyada en iyisini
üretebilmek”, “en iyi iúleyebilmek” gibi hedefler, Türkiye’nin küreselleúen dünyada ya da
AB’de daha güçlü bir yer almasını kolaylaútırabilecektir.
Yapısal sorunların çözümüne, dünyada tarım ve gıda üretim, tüketim ve ticaretinin kökten
de÷iúikliklere u÷radı÷ı tespiti ile baúlamak gerekmektedir. Küresel tarım ve gıda ticaret hacmi
geniúlemekte ve gıda sistemi nitelik de÷iútirmektedir. Gıda sistemi, tarıma girdi sa÷layan
sektörlerden baúlayarak; tarım, gıda sanayii, iç ve dıú ticaretle devam eden ve tüketicilerde
sonlanan bir bütündür. Gıda sisteminin etkin çalıúabilmesi için, iç ve dıú faktörleri dikkate
alarak rekabetçi bir ortamın sa÷lanması, bunun için de, istikrarlı iúleyen bir piyasa
mekanizmasının mevcudiyetine ihtiyaç vardır. Bu mekanizmanın çalıúabilmesi için,
hükümetlerin bilgi üretim ve da÷ıtım kanalları yaratarak iúler hale getirilmesi de
gerekmektedir.
Türkiye’de gelece÷e bakılırken üzerinde en fazla hemfikir olunan hedef rekabetçi bir tarım
sektörünün oluúturulmasıdır. Rekabetçi tarım sektöründen anlaúılması gereken, tarımın girdi
piyasalarının düzgün iúlemesi, üretim faktörlerinin piyasa fiyatlarından temin edilebilmesi, bu
açıdan di÷er sektörlerle rekabet edebilmesi ve ürününü makul bir karla iúleyen rekabetçi
piyasalarda satabilmesidir. Bu hedefe yaklaúmak üzere önceliklerin belirlenmesi yerinde
olacaktır. Önceliklerin baúında tarımda kurumsal altyapının geliútirilmesi gelmektedir.
Kurumsal altyapının baúlıca unsurlarını mülkiyet hakkı, tarımsal finans, tarımsal araútırma ve
yayım, bilgi sistemi oluúturmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra, tarım ve gıda sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyonun önemi
unutulmamalıdır. Ulusal üretimin rekabet etmeye çalıútı÷ı ithal tarımsal ürünlerde yo÷un ArGe girdisi kullanılmaktadır. Türkiye tarımının ivme kazanması için çiftçiden baúlayıp Ar-Ge
kuruluúlarında sonlanan bir zincir oluúturmak gerekmektedir. Bu çerçevede, TÜRKONFED
ile ortaklaúa yürüttü÷ümüz Bölgesel ønovasyon Merkezleri Projemizin kapsamında ve
BASøFED koordinasyonunda biliúim ve elektronik alanında ilk merkezimizin çalıúmaları
tamamlanmıútır. økinci merkezimizin yine Ege Bölgesinde tarımın alanında oluúturulması için
baúlatılan çalıúmaları da bölge ve sektör için heyecan verici buluyoruz.
Bu toplantımızın ve raporumuzun tarım ve gıda sektörlerinin vizyoner bir anlayıúla yeniden
tasarlanması hedefine katkıda bulunmasını diliyorum.

3

