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ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI’NA 
 
Sayın ÖMER ZEYDAN, 
 
Yaşam ne ürettiğimiz ve tükettiğimiz üzerine kurulu. Politika ise, bu ikisini daha iyi 
yapabilmenin yollarını bulmak için var. Kentler büyüyor, dünya nüfusu artmaya devam ediyor. 
Açlık ve yetersiz beslenme ile mücadele giderek zorlaşıyor. Kaynaklarımızın azaldığı; iklim 
değişikliği ya da yanlış uygulamalar sonucu bozulduğu hatta yok olduğu bir geleceğe 
bakıyoruz. 
Tarım varlığımız hakkında yeterli farkındalık ve bilgimiz yok; doğru kullanım ve işleme 
yöntemlerini tanımıyoruz. Çiftçi kendini geçindirmenin ötesinde, toplum ve gelecek için değer 
üretemiyor; işini, gözü arkada kalmadan çocuklarına teslim edemiyor. Tüketici, besleyici 
gıdaya uygun maliyetle, güvenle ve sürekli ulaşamıyor. Tarım ve gıda sektöründe, 
hedeflenen miktar ve kalitede verimliliğin uzağındayız. 
Sorunlar var, farkındayız. Ama asıl mesele, bunların, doğru yöntem ve akılcı politikalarla 
çözülebileceğini biliyoruz. Çözümleri, yalnız söz ve yetki sahiplerinden beklemiyor; bu yolda 
katkı sunmak, ufuk açmak için fırsat yaratıyoruz. İşte bu anlayışla artık geleneksel hale gelen 
“Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı” mızın üçüncüsünü hayata geçirmek üzere yine 
kolları sıvadık. 5-6 Kasım’da Adana’da gerçekleşecek bu büyük buluşmada sizleri de 
aramızda görmekten mutluluk duyarız.  
 
Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT-www.gift.org.tr) Ankara 
merkezli olarak tarım ve gıda politika yapıcılarının, karar alıcıların bilgi ve veri ihtiyacını 
karşılamak üzere kurulmuş bir sivil toplum platformudur. GİFT olarak vizyonumuz 
öngörülebilir, uzun vadeli, veri, bilgi ve katılımcılık esaslı tarım ve gıda politikalarının 
oluşumuna katkıda bulunmak ve ülkemiz tarımına değer katmaktır. Söz konusu amaç 
doğrultusunda, ulus-çapında tarımsal katma değeri artıracak program ve faaliyetler 
vizyonumuz bağlamında son derece büyük bir önem arz etmektedir. Bu amaçla gıda ve tarım 
sektörlerindeki kilit oyuncu ve karar alıcıları [kamu bürokrasisi, firmalar, yerli ve yabancı 
akademisyenler ve uluslararası kuruluşlar] çeşitli platformlarda bir araya getirmekte olan 
GİFT, halihazırda Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan “Gıda ve Tarım 
Sektörlerinde Ortak Savunuculuk Perspektifinin Geliştirilmesi” Projesini de  
yürütmektedir. Söz konusu Proje kapsamında, her iki sektörü kesen politika konu alanlarında 
ortak politika [çözüm] alternatifleri üretebilme ve iş birliği perspektifiyle söz konusu politika 
çözümlerini savunabilme (ortak lobicilik) kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bu yıl düzenlenecek olan Zirvede aşağıda listelenen temel konu başlıklarının ele alınması 
planlanmaktadır. 
 

 Tarım ve gıda alanında etkin politika yapımının önündeki engeller neler? 

 Artan dünya nüfusunu doyurabilmek için tarımın verimliliğini doğayla uyum içinde 
nasıl artırırız? 

 Büyük şehirlerin beslenebilmesi için modern ve kalıcı gıda sistemlerini nasıl 
tasarlarız? 

 Çiftçi ve tüketicilerin refahından ödün vermeden kaygılarını azaltmak, beklentilerini 
karşılamak için nasıl yollar bulabiliriz? 

 Tarım ve gıdada teknolojik devrimin neresindeyiz, yeni fırsatlar ve imkanlar neler? 
 
Odanızca uygun görüldüğü takdirde, konferans duyurusunun odanız web sitesinde 
ilan edilmesi ve üyelerinize duyurulması hususunda; 
 
Takdir ve tensiplerinizi arz ederiz. 
 
Samet Serttaş 
GİFT 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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