II. ULUSLAR ARASI TARIM, GIDA VE GASTRONOMİ KONGRESİ 9 Nisan 2015 Antalya
Değerli Katılımcılar, Basınımızın değerli temsilcileri,
Tarladan sofraya sloganıyla düzenlenmiş olan 2. Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresinde sizlerle
olmanın mutluluğu ile tarih, kültür, turizm kenti Antalya'mızda hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor
çalışmaların başarılı geçmesini diliyorum.
İnsan hayatının vazgeçilmezi olan beslenme konusunda gıda güvenliğinin giderek önem kazandığı bir dönemde,
üreticiden, tüketiciye uzanan bir alanda, bilim adamlarını, dost ve kardeş ülke temsilcilerini bir araya getirerek
böylesine kapsamlı bir konferansı düzenleyen şahıs ve kurumları kutluyorum.
Günümüzde Tarım ve Gıda hem kaynakları, hem üretimi ve pazarlanması açısından Dünyanın en stratejik
sektörü haline gelmiş durumdadır. Bu nedenle insan sağlığına zarar vermeyecek teknolojik gelişmeler
öncülüğünde AR-GE çalışmaları önem kazanmaktadır.
Nitekim düne kadar ülkelerin kaderinde silah gücüyle siyası ve ideolojik çatışmalar yer alırken bugün çatışmaların
yerini enerji ve tarım kaynakları alma eğilimindedir.
Bu bağlamda Avrupa – Asya - Ortadoğu ve Afrika'nın merkezinde yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı
coğrafyada yer alan, dört mevsimi bir arada yaşayan yüzölçümü olarak, Dünya'da 37 sırada olmasına rağmen
ekilebilir arazi olarak 12. sırada yer alan ülkemiz imkanlarını iyi değerlendirme durumundadır.
Son yıllarda dünyada tarım sektöründe 11. Avrupa'da 4. sıradayken, Dünya'da 7. Avrupa'da birinci sıraya
gelmemize rağmen ve yıllarca kendi kendine yeten 7 ülkeden biri iken TUİK verilerine baktığımızda kuraklığın ve
ikliminde etkisiyle geçen yıllara göre birçok tarım üretiminde gerileme ve bir çok ürünün ithal edilmesi izleniyor.
Tarımda ki bu durumu mazotta, gübrede, tohumda ve yemde meydana gelen girdi maliyetlerinde ki artışlarda
olumsuz yönde etkilenmekte ve fiyat artışları olarak halka yansımaktadır.
Diğer taraftan; Köylerden, kentlere olan hızlı göçler nedeniyle 4,1 milyon hektar arazi tarım dışı kalmış durumda,
nüfus artışının da etkisiyle üretici sınıf hızla tüketici orta sınıf haline gelmektedir.
Bu gelişmelerde tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin yanı sıra tarım aletlerinin sanayileşmesinde
gecikmemiz de önemli rol oynamaktadır, bu sebeple tarımda da hızla sanayileşmemiz gerekmektedir.
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca çıkartılmış olan arazi toplulaştırma projesini ve hayvancılığımızla ilgili
politikaları önemli bir gelişme olarak değerlendirmeliyiz.
Son yıllarda; Tarım ve gıda güvenliği yönünden başarılı atılımlar izlememize rağmen Türkiye'nin potansiyeli
karşısında gelişmeler yetersiz kalmaktadır.
*1986 – 1990 yılları arasında TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığım sırasında Tarım ve Gıda
Sektörünü disipline edecek, kayıt dışı ticareti kayıt altına alacak, teknoloji öncülüğünde modern işletmeleri
özendirecek Ticaret Borsalarımızda başlattığımız kurumsallaşma ancak son yıllarda bekleneni vermeye
başlayabildi.
*2002 -2007 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaparken ilk defa sanayi – üniversite
işbirliğinin alt yapısını oluşturan 36 üniversitemizde Teknoloji Geliştime Bölgelerini kurarken tarım ve gıdaya
pozitif destek verilmesine çalıştık.
*Tarım alanında üretim ekonomik, finansal ve pazarlama sorununa çözüm sağlayacak olan Lisanslı Depoculuk
yasasını yürürlüğe koyduk. Tarım ve Gıda Organize Bölgelerinin kurulmasına önem verdik.
Konuşmamın sonunda şunu açıklıkla belirteyim ki zamanla yarışmamız gerekmektedir zira kaybolan zaman geri
gelmiyor bu konular ülkemiz, milletimiz, çevremiz, dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimiz yönünden ihmal edilecek
konular değildir, yarınlar çok geç olabilir. Aynı zamanda gecikirsek gelecek nesillere karşı da vebal altında kalırız.

Bu tür toplantılarda görev alan bilim adamlarının ve diğer uzman katılımcıların ortaya koyacakları görüşlerin ilgili
hükümet programlarını ve bu alanda hizmet veren kuruluşların yollarını aydınlatacağına inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçenleri ve tüm katılımcıları tebrik eder, başarı dileklerimle saygılarımı sunarım

