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Sürdürülebilir Gıda ve Tarım Zirvesi

GALİP UMUT 
ÖZDİL

 Tarım işletmeleri ekonomik ola-
rak çok kırılgan.

 Tüketici raftan ürün alamıyorsa 
bu bir anlamda kıtlıktır.

 Sorunu kabul etmiyoruz ki, çö-
züm bulalım.

 Maden çıkaracağım diye zeytin 
ağacı kesmek cinayettir.

 Biz hâlâ burası köy mü, mahalle 
mi tartışması yapıyoruz.

 Özelleştirme, ölçek ekonomisi ve 
şirket fetişizminden vazgeçmeliyiz.

 Verimlilik, kârlılık ve istihdam 
için iyi yönetişim şart.

Bu cümleler AGRO TV tarafından  
Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve 
Gıda İşletmeciliği Platformu (bounta-
rım),  Webagron ve Growtech iş birliği 
ile TürkTraktör ana sponsorluğunda dü-
zenlenen Sürdürülebilir Gıda ve Tarım 
Zirvesi’nden…

30 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesin-
de birincisi düzenlenen ve tamamı AGRO 
TV’den naklen yayınlanan zirve, içeriğiyle 
önemi her zamankinden daha çok anlaşı-
lan bu iki sektörün geleceğine ışık tuttu.  
5 oturumda 15 konuşmacının yer aldığı 
organizasyonda verilen ana mesajları dik-
katinize sunmaya çalışacağız.   

***

15 BIN YILLIK BIRIKIMI 
GÜNLÜK POLITIKALARLA 
HARCIYORUZ 

Boğaziçi Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Gökhan Özertan, 
sürdürülebilirlik, 

Yeşil Mutabakat, 
döngüsel ekonomi, 

iklim değişikliği kavramlarının havada 
uçuştuğunu ancak bunların gereklilikleri-
ni tam olarak hayatımıza entegre ede-
mediğimizi söyledi. 

Türkiye’nin doğal kaynakların hor kul-
lanıldığı ülkelerin öncülerinden olduğunu 
ifade eden Özertan, ‘’50’den fazla tarım-
sal üründe dünyanın ilk 10 üreticisinden 
biriyiz, endemik zenginliğimiz var ama de-
ğerlendiremiyoruz. Bırakın gelişmiş ülke-
leri yakın geçmişte tarımsal özellikleri bize 
yakın olan Çin ve Brezilya 20 yıl önce uzun 
vadeli politikalar ve atılımlarla bugün ve-
rimlikte ABD’yi geçti. Biz ise 50 yıldır aynı 
sorunları çözmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin 
politikası günü kurtarmak. Oysaki kısa va-
deli programlar hem ekonomik hem poli-
tik olarak daha maliyetli. 

Türk tarımının temel sorunlarından biri 
finansman yetersizliğidir. Tarım işletmele-
ri ekonomik olarak çok kırılgan. %400’lere 
varan maliyet artışlarına dayanmak müm-
kün değil. Tarım ayrıca kayıt dışılığın en 
yoğun olduğu sektör. Hiçbir şeyin kaydı 
tutulmuyor. Buğday üretimi, hayvan sayı-
ları gibi temel veriler dahi birbirini tutmu-
yor. Dünya ise veri toplama işini çoktan 
yaptı ve bu verileri işledi, dijital dönüşü-
me geçti. Eğitim, sağlık ve sosyal imkânla-
rın çok kısıtlı olduğu kırsal bölgeler doğal 
olarak gençlere cazip gelmeyince üretim 
finansal ve teknoloji okuryazarlığı düşük 
olan yaşlanan çiftçilerimize kalıyor. Tarım 
sektörü en iyi şekilde yetişmiş genç iş gü-
cünü ve bilimi kullanmak zorunda. 

Özellikle 2018’den bu yana yaşanan 
küresel ekonomik şoklara çok hazırlık-
sız yakalandık ve bu şoklar devam ede-
cek. 15 bin yıllık tarım birikimini bilimin 
ve iş birliğinin gücü ile çok daha iyi de-
ğerlendirebiliriz’’ dedi. 

***

ÜRETENLERLE  
YÖNETENLER ARASINDA  
DIL UYUŞMAZLIĞI VAR

Tarım Yazarı Ali 
Ekber Yıldırım ise 

özellikle hükûmetle-
rin geçmişten bu 
güne kadar tarıma 
ilgi göstermediğini, 

Türkiye tarım ile 
kalkınacak diyeni duy-

madıklarını kaydetti. Bugün bu ilgisizliğin 
sonuçlarını yaşadığımıza işaret eden 
Yıldırım, ‘’Pandemi ile birlikte ana unsuru 
kendine yeterlilik olan yeni bir tarım 
düzeni ortaya çıktı. Biz Rusya buğdayı ile 
un ihraç etmeye devam mı edeceğiz, 
yoksa kendimiz mi üreteceğiz? Karar 
vermemiz gereken temel soru bu aslında. 
Üretimi artırmaya yönelik politikalar 
geliştirilmezse kıtlık olur. Ayrıca rafların 
dolu olması tek başına bir anlam ifade 
etmez, tüketici o raftan ürün alamıyorsa 
bu bir anlamda kıtlıktır.’’ dedi. 

Tarım ve Orman Bakanının değişimin-
den sonra en azından söylemde ‘Paramız 
var ki, ithal ediyoruz’ anlayışından, ‘Para-
mız olsa da dışardan alamayabiliriz’  an-
layışına geçildiğini ancak bunun yeterli 
olmadığını söyleyen Yıldırım, ‘’Üreten-
lerle yönetenler arasında dil uyuşmazlı-
ğı var. Üretenler biz para kazanamıyoruz, 
bu işi sürdüremiyoruz diyor, yönetenler 
ise Türkiye’nin sıkıntısı olmayan bir tarım 
cenneti olduğunu iddia ediyor. Bu kri-
zi tarım açısından bir fırsata çevirebiliriz 
ama böyle bir anlayış yok. En başta doğ-
ru verileri içeren bir envanterimiz olmalı. 
Sorunlarımızın çözümünü kendi toprak-
larımızda aramalıyız. Örneğin Avustral-
ya ve Yeni Zelanda’da ki başarı örnekleri-
ni getirip Türkiye’de uygulayamayız. Aynı 
hükûmet içinde bakan değiştiğinde bile 
politika da değişiyor. Bundan da vazgeç-
meliyiz.’’ ifadelerini kullandı.

***

SAHTE PEMBE TABLOLARIN 
FAYDASI YOK

Türkiye Tohumcular 
Birliği (TÜRKTOB) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Savaş Akcan 
tohumculuğun en ba-

şarılı alan olduğunu 
ancak sektörün tarım 

içindeki payı %2 olduğu için bu başarının 
genel tarım içinde kayda değer bir etkisi-
nin olmadığını belirtti. 

Tarımda kullanılan girdilerden söz edilir-
ken tohumu dâhil etmenin adil olmadığı-
nı, tohumunda girdi maliyetlerinin artışın-
dan aynı oranda etkilenen bir tarım ürünü 
olduğunu kaydeden Akcan, tarım sektörü-
ne ilişkin özetle şu tespitlerde bulundu: ‘’ 
Özellikle girdi maliyetlerinin artış oranla-
rıyla ilgili matematik ve istatistiğin muci-
zelerini kullanmayı, rakamlarla oynamayı 
çok seviyoruz. Sorunu kabul etmiyoruz ki, 
çözüm bulalım. Ama sahte pembe tablo-

ların faydasının olmadığını anlamaya baş-
ladık. Süreç böyle giderse işin sonu üretim 
kapasitesinin azalması ve ulaşılamayan fi-
yatlarla satılan gıda ürünleri olacak. Bu da 
bence açlık demektir.  Üreticiler, hükûmet 
ve üniversiteler bir araya gelmezse sorun-
ları çözemeyiz. Gösterişli tanıtımlarla pek 
çok proje başlatılıyor, çok yüklü kaynak ak-
tarılıyor, takip yok, sonuç yok. 2019’da Ta-
rım Şurası yapıldı, şimdiye kadar hangi ko-
nuda ne sonuç alındı, bilen var mı?  Tarımı 
siyasi amaçlara alet edemeyiz. Tarımın da 
‘kırmızı kitabı’ olmalı ve politikası değiş-
memeli. Biz özel sektör olarak yöneticiler-
den çok beklentimiz olmadan, kendi dina-
miklerimizle yolumuza devam ediyoruz.’’ 

Tohumculuk sektörüne ilişkin kamu-
oyuna çok yanlış bilgiler verildiğini vur-
gulayan Akcan, ‘’ Türkiye’de GDO’lu, ze-
hirleyen, kısırlık yapan tohum yoktur. 
Buğdayın genetiği ile kromozom sayıla-
rıyla oynanmamıştır. Bu iddiaları gün-
deme getirenlerin bilimsel ispatları da 
yoktur. Bu iddiaları gündeme getirenler 
tüketicilerimizin kendi üreticisine ve yer-
li ürününe güvenini sarsıyor. Milli üretim 
değerleri aşındığında oluşan boşluğun 
emperyalist güçler tarafından doldurul-
duğunu unutmayalım.’’ diye konuştu.

KÖYLÜLERIMIZ KÖYLÜ 
OLMAKTAN BIKMIŞLAR 

Tarihçi, Akademis-
yen, Yazar Prof. Dr. 
İlber Ortaylı ise 
köylülerin köylü 
olmaktan bıktığını, 

köylüye ziraat eğitimi 
verilemediğini anlattı. 

Birçok ülkede ziraat ensti-
tülerinin imtiyazlı olduğunu belirten 
Ortaylı ’’Eskiden bizde de ziraat ve veteri-
ner eğitimine çok seçkin öğrenciler alınır-
dı. Sonra vazgeçildi. Yarım kadro ile her 
yerde ziraat okulu açılıyor. Böyle şey 
olmaz. Eğitim düzeyinin artması gerekir. 
Mutfak kültürü oluşmamış bir milletin 
fertlerinin zirai uzman olması mümkün 
değil’’ ifadelerini kullandı.  

Ortaylı özetle şu mesajları verdi: 
‘’Türkiye’de maden çıkaracağım diye 

zeytin ağacı kesmek veya herhangi bir zi-
rai üretimden vazgeçmek anlayışı kıt in-
sanların yapacağı iştir, cinayettir. Tür-
kiye’de madenler zaten kalitesizdir ve 
çıkarılması maliyetlidir. Oysaki toprağımız 
bereketlidir. Ama Türkiye’de ziraat planla-
ması yoktur. Toprak kaynaklarının heba ol-
maması, milletin aç kalmaması için plan-
lama şarttır. Her yerde her ürün ekilmez. 
Niye yapmazlar anlamıyorum. Ayrıca vergi 
politikasıyla arazilerimizin boş kalmama-
sı sağlanabilir. Toprak satışı yapılmayabilir. 
Türkiye’nin toprak haritasının çıkarılma-
sı gerekir. Su haritan yok, flora, fauna hari-
tan yok. Böyle bir durumda ziraatin ezbe-
re yapılacağı açık.’’

EĞITIMLI, DONANIMLI, 
TOPRAĞI SEVEN GENÇLER 
TEŞVIK EDILMELI

Haberci, Foto 
Muhabiri, Belgesel 
Yapımcısı Coşkun 
Aral ise başta tarım 
ürünleri olmak 
üzere katma değeri 

yüksek üretim 

potansiyeline sahip olan Türkiye’de 
tarım politikasının olmadığına, sulak 
alanlar ve tarımsal ürün deseni 
arasındaki ilişkilerin kurulamadığına 
işaret etti.  

Tarımın paydaşlarının üniversiteler 
ile iş birliği yapmadığını, yerelden ulus-
lararası alanlara bilgi aktarımını sağla-
yacak eğitim programlarının yetersiz 
olduğunu anlatan Aral,  ‘’Gelişmiş ülke-
ler, nerede olursa olsun kendisine ürün 
sağlayan çiftçinin eğitimi için ciddi ça-
lışmalar yapıyor. Biz kendi çiftçimizi eği-
temiyoruz. Hâlâ hayvancılığa çok zarar 
veren burası köy mü, mahalle mi tartış-
ması yapıyoruz.’’ dedi.

Kafkas arısı belgeseli yapımı sırasın-
daki deneyimlerini aktaran Aral özetle 
şöyle konuştu: ‘’ Bizde kovan başına ve-
rim 16 kilogram. Fransa, Hollanda, Ka-
nada gibi ülkelerde ise  50 kilogram. 
Demek ki bilgisi, donanımı olan insan-
lar bu işe girmiyor. Bizde arıcının yaş 
ortalaması 50, oralarda ise 17 yaşındaki 
gençler babalarıyla birlikte arılıkta çalı-
şıyor. Gençlere tarımı, hayvanı, toprağa 
dokunmayı, doğayı sevdirmek lazım.’’

***

2030 YILINA KADAR 
DÜNYADA AÇLIĞA  
SON VERME  
HEDEFINE ULAŞMAMIZ  
MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR 

Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgü-

tü (FAO) Türkiye 
Temsilci Yardımcısı 
Ayşegül Selışık, 
sürdürülebilir kal-

kınma amaçlarından 
biri olan 2030 yılına 

kadar dünyada açlığa son verme hedefi-
ne ulaşmanın şuanda mümkün görün-
mediğini belirtti.  

Tarımın uzun vadede sonuç veren bir 
sektör olduğunu, yeterli ve doğru bes-
lenmek için her şekilde desteklenme-
si gerektiğini vurgulayan Selışık özetle 
şöyle devam etti;  

‘’Sürdürülebilir gıda sistemleri de-
mek, hem şimdiki hem gelecek kuşak-
ların gıdaya erişimini çevreyi koruyarak 
sağlayabilmek ayrıca sosyal ve ekono-
mik olarak herkesin eşit şekilde kazanca 
ulaşmasını desteklemek demektir. Ve-
rimlilik, kârlılık ve istihdam yaratılma-
sı çok önemlidir. Bunun için devlet, özel 
sektör, üniversite, ulusal ve uluslarara-
sı kuruluşlar çok iyi bir yönetişim için-
de olmalı ayrıca kooperatifleşmenin en 
iyi örnekleri verilmeli. Biz FAO olarak 
sorunlara hangi çözümleri önerdiğimizi 
doğrudan projelerimizle gösteriyoruz.      

Örneğin, tarımda suyu doğru kullan-
mıyoruz. Çiftçimize su kullanımı konu-
sunda doğru bilgileri yeterince verebil-
dik mi? Damla sulama sistemlerini her 
yere götürebildik mi? İşte biz bu konu-
larda hem proje uyguluyor hem de baş-
ka kurumlardan fon sağlıyoruz.’’  

 ***
(Çok değerli görüşlerine yer veremedi-

ğimiz diğer katılımcılara anlayışları için 
şimdiden teşekkür ederim.)

TMMOB 
Ziraat Mü-

hendisleri 
Odası 
Genel 
Başkanı 

Baki Remzi 
Suiçmez, tarım-

da teknik sorunların her zaman 
çözülebileceğini ancak sürdürü-
lebilirliğin sağlanması için çiftçi-
nin toprağında kalmasının ve 
ziraat mühendisleri eliyle doğru 
bilgilerle buluşmasının öncelik 

olması gerektiğini söyledi. 
‘’Gıda milliyetçili hep vardı. 

Tarım hep korunuyordu. Tarihte 
savaşlar nedeniyle açlık da hep 
vardı. Pandemi bunları bize tek-
rar hatırlattı ama tarım sektörü 
için salgına özgü önlemler alın-
madı. Biz ‘iklim krizi’ ifadesini 
de doğru bulmuyoruz. İklim de-
ğişikliklerinin olumsuz etkileri-
ne karşı bilimsel önemler vardır. 
Önemli olan bunları uygulaya-
bilmektir. İklim değişikliği plan-
lamalarımız kağıt üzerinde kal-

dı. Sulama planlarımız yeterli 
olmadı’’ diye konuşan Suiçmez, 
özetle şöyle devam etti: 

‘’Bugün Rusya ve Hindistan 
10 yıllık programlarla buğdayda 
üretim üssü olduysa ve biz ek-
mek için bu ülkelerden buğday 
almak zorunda kaldıysak, yağ 
gemilerini gözler olduysak, bu-
nun nedeni bizim yıllardır söy-
lediğimiz, raporlaştırdığımız 
çözüm önerilerinin uygulanma-
masıdır. Yerli tarımsal girdi üre-
timinden vazgeçilmesidir, piya-

saların düzenlenememesidir, 
çiftçinin yeterince ve zamanın-
da desteklenmemesidir. Bizim 
pandemi, kuraklık ve savaş yok-
ken de tarımda çok ciddi sorun-
larımız vardı. 

225 milyara ulaşan çiftçi borç-
ları yatırım için kullanılması ge-
reken kredilerle kapatılmaya ça-
lışılıyor, o da olmuyor. 

Tarımdan tasarruf edilmez. 
Bugün yaşadıklarımız politik bir 
tercihtir.

Uluslararası tekeller aracılığı 

ile neoliberal politikaların ülke-
mizdeki etkisi bu kadar çok ol-
masaydı, biz 10 yıl önce plan-
lı üretime geçebilseydik şimdi 
kriz yaşamıyor, hangi fırsatla-
rı değerlendirelim diye düşünü-
yor olurduk. En liberal ülkeler-
de bile kamu tarım sektörünün 
içindedir. Özelleştirme, ölçek 
ekonomisi ve şirket fetişizmin-
den vazgeçmemiz gerek. İçi bo-
şaltılan kooperatifçiliğin doğru 
modellemelerle tekrar yaygın-
laştırılması gerekiyor. ’’ 

TARIMDA YAŞADIKLARIMIZ POLITIK BIR TERCIHTIR

galipumutozdil@gmail.com


