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T
ürkiye’de şehirleşme ile birlikte 
köyden kente göçün özellikle son 
yıllarda artmasıyla nüfusumuz 
tarımdan uzaklaşıyor. Bu durum, 

Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor. Gıda 
sektörünün duayen ismi Reis Gıda’nın Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Reis,”Tarım 
ve hayvancılıkta göçü tersine çevirecek 
politikalar üretilmesi gerekiyor” diyerek, 
yetkilileri uyarıyor. Ünlü işadamı Ekovit-
rin’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ancak 
tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir eko-
nomi haline getirilmesi durumunda dünya-
da önemli bir yere gelebileceğini iddia etti. 
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Reis Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

 Önümüzdeki dönemde bakliyat fiyat-
larında bir artış yaşanabilir mi? Sektö-
rün önemli bir ismi olarak neler söyleye-
ceksiniz?

2018’in Ağustos ayında ekonomide dal-
galanma oldu. Biz o dönemde 1995 ve 
2001’de yaşanan ekonomik krizlerde oldu-
ğu gibi Reis Gıda olarak ürünlerimizde fi-
yatları sabitledik. 2018’in Haziran ayından 
Eylül ayının sonuna kadar aynı fiyatlarla 
devam ettik. “Enflasyonla sadece hükümet-
ler değil işadamları da mücadele etmelidir” 
diye düşünerek biz bunu yaptık. Maliyet ar-
tışlarını bakliyat fiyatlarına yüksek oranda 
yansıtmadık. Özellikle nohuttan örnek ver-
mek gerekirse; üç yıl önce dünya piyasala-
rında yüzde 80 oranında fiyat artışı yaşanır-
ken, Türkiye’de ise yüzde 45 oranında arttı. 
Nohutta üretim fazlası olduğu için 2018’de 
fiyatlar yarı yarıya indi. Burada önemli olan 
üretim fazla olması. O zaman ne fiyatta artış 
olur ne de spekülasyon olur. Bu son derece 
önemli. Bu sabit fiyat uygulaması 2019 yı-
lına kadar devam etti. Yeni hasat dönemine 
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kadar Türkiye’de hiçbir üründe arz sıkıntısı 
yok. Gerekli tedbirleri aldık ve bakliyat fi-
yatlarında bir artış beklemiyoruz.

 1990’lı yıllarda bakliyat ekilen alanlar 
20 milyon dekar civarındaydı. Son ve-
rilere göre 2019 yılan girdik 2018 itiba-
riyle 7 milyon dekara düştü, üretim ise 2 
milyon tonlardan 1.2 milyon tona kadar 
geriledi. Bu gelişme tarımla uğraşan nü-
fusun topraklarını terk ederek şehirlere 
göç etmesini tetikledi. Türkiye giderek 

tarımdan uzaklaşan bir ülke konumuna 
doğru gidiyor. Siz bu konuda neler söyle-
mek istersiniz?

Topraktan uzaklaşırsanız üretim azalır. 
Şua nda gençleri tarım sektöründe tutamı-
yoruz. Ben size 1990 ile 2018’in bir kıyas-
lamasını yapmak istiyorum. 1990’da belde-
lerde ve köylerde yaşayan oran o zamanki 
nüfusumuzun yüzde 59’unu oluşturuyordu. 
Yüzde 41’i ise şehirde yaşıyordu. 2018’in 
Aralık ayında  yapılan nüfus sayımında şe-
hirde yaşayan nüfus yüzde 93.2’e çıktı. 

Kırsal nüfus ise 7.7’ye indi. 2010-2012’de 
yapılan yasa değişikliği sonucunda bazı 
köyler, beldeler, ilçelerin mahallesi haline 
geldi. Bu gelişme son derece düşündürücü, 
aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik gele-
ceğini tehdit eden bir duruma dönüşüyor. 
Yani köylerdeki gençler şehirlere gidiyorsa 
tarım üretiminden uzaklaşıyorlar demektir. 

Oysa biz bir tarım ülkesiyiz. Ben hala 
şunu iddia ediyorum; Türkiye ancak sür-
dürülebilir bir tarım ve hayvancılık poli-
tikasıyla Avrupa ve dünyada çok önemli 
bir yere gelebilir. Her ne kadar ülkemizde 
erezyonla arazilerimiz yok olsa, sularımız 
kirlense ve azalsa da Türkiye sürdürülebilir 
tarım ve hayvancılık politikasında kararlı 
olursa kararlı olmalı. Bizim için en önemli 
konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. 

Öncelikle Türkiye, küresel iklim deği-
şikliğiyle mücadele edecek politikalar ge-
liştirmeli ve bu konuda uyum çalışmaları-
na acilen başlamalıdır. Biz yıllardır sosyal 
sorumluluk projeleri çerçevesinde “tarımda 
sürdürebilirlik” konusunda çalışmalar yü-
rütüyoruz. Amacımız farkındalık yaratarak 
karar vericilerin adımlarını hızlandırması. 
Çünkü vakit hızla geçiyor, onun için önce 
dediğim gibi tarım ve hayvancılıkta göçü 
tersine çevirecek politikalar üretip uygula-
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eis Gıda, sosyal sorumluluk pro-
jeleriyle de adından sıkça söz 
ettiriyor. Projelerin başında Reis 
Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve 

aynı zamanda Mehmet Reis’in kızı olan 
Işılay Reis Yorgun bulunuyor. Işılay Reis 
Yorgun, yürüttükleri sosial sorumluluk pro-
jeleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Sadece 
sağlıklı beslenme değil çevre ve kültürle il-
gili bir çok projede yer alıyoruz. 2019 yılın-
da obezite projesine başladık. Bir araştırma 
şirketi tarafından yapılan araştırmada ilginç 
sonuçlara ulaştık. Araştırma kadınlar ve 
gençlere yönelik yapıldı. Kadınlara kırmızı 
mercimek, fasulye ve nohuttan ne yemek 
yaptıkları sorulduğunda sadece tek çeşit 
ürün yaptıkları cevabı alındı. Oysaki kırmı-

zı mercimekten çorba, köfte yapmak müm-
kün. Nohuttan nohut yemeği, nohut salatası 
ve humus yapılabilir. Yani bir çok üründen 
bir çok yemek yapmak mümkün. Araştırma-
da geleneksel kültürümüzün yok olduğunu 
da gördük. Örneğin börülceyi gençlere sor-
duğumuzda maalesef ‘bilmiyorum’ cevabı-
nı aldık. Geleneksel kültürümüz yok olup 
gidiyor. Fast food giderek yaygınlaşıyor.” 
Işılay Reis Yorgun, sözlerine şöyle devam 
etti: “Obezite tabi çok büyük bir okyanus 
büyüklüğünde ama biz başlama kararı aldık. 
Geleneksel ve sağlıklı lezzetlerle obezite 
önlenebilir dedik ve ‘Obezite Önlenebilir’ 
projemize başladık. Projemizde Alican ve 
Mertcan isminde iki çocuğumuz var. Alican, 
12 yaşında ve maalesef 70 kilo, Mertcan ise 

12 yaşında ve sağlıklı kilosunda. Mertcan 
ismindeki sağlıklı çocuğumuz, anneanne-
sine gidince kurufasulye yiyor. Daha sonra 
projenin devamında ‘abur cubur, olacağı 
budur’, ‘anne yemeği sofrada, hesap ortada 
dedik’. Burada yemeklerin bir aileye kaç 
liraya mal olduğunu vurguladık. Bir başka 
kampanyamızda ‘Öncelikle Ramazan’da 
paylaşmaya niyetliyiz’ dedik. Geçen yıl 
yapmış olduğumuz projenin devamlılığını 
sağladık. Geçen yıl bir tabak paylaş proje-
si gerçekleştirmiştik. Bu yıl da “Tabağınla 
kaşığınla vurarak ses verdiğin çalışmanı, vi-
deonu bize gönder, ihtiyaç sahiplerine umut 
olalım” dedik. Bu projeye devam ediyoruz. 
Paylaşmaya niyetliyiz. Obezite projesi sür-
dükçe devam edeceğiz.” E
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mamız gerekiyor. 1995 yılında o dönemin 
başbakanı Mesut Yılmaz, dönemin ana mu-
halefet partisi başkanı, dönemin İstanbul 
Valisi ve o dönemde İstanbul belediye baş-
kanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı  bir göç paneli yapıl-
dı.  Ben o panelde dedim ki; “Eğitim, sağlık, 
barınma ve güvenlik konularında kırsalda 
yaşayan nüfusa imkan yaratılmalıdır. 

Onları sadece karınlarını doyurarak değil, 
sosyal statülerini de üst düzeye çıkararak 
topraklarına bağlayıp, tarım ve hayvancılık-
ta üretim yapmalarını sağlayabiliriz.” An-
cak maalesef benim de önerdiğim doğrultu-
da bir politika yürütülemedi. Bugün gelinen 
nokta da bunu doğruluyor. 

 Tarım ve hayvancılığın kalkındırılması 
için sizce neler yapılmalı?

İlk sırada iklim değişikliğiyle mücadele 
edilmesi gerekiyor. Çiftçilik, itibar kazan-
malı. Tarım sigortası geliştirilmeli. Üre-
timden vazgeçen üretici, yeniden toprakla 
barıştırılmalı. Üretici birlikleri güçlendiril-
meli. Gübre ilaçlama, sulama ve hastalık 
konularında çiftçilere danışmanlık verilme-
li. Çiftçilerin kendini güvende hissetmesi 

için stratejik ürünlerde alım garantisi sağ-
lanmalı. Tarım teknolojileri ile verimlilik 
artırılmalı. Yerel tohumlar korunmalı ve 
islah edilmeli. Tarım alanları amacı dışında 
kullanılmamalı. Damlama sulama yaygın-
laştırılmalı. 

Üretim planlaması yapılmalı ve havza 
bazlı destekleme modeli hayata geçiril-
meli. Her konuda kaynak israfı önlenmeli. 
Ormansızlaşmanın küresel ısınmaya etkisi 
yüzde 11. 1996 yılında ormanların korun-
ması ve önemine dikkat çekmek için Orman 
Paneli’ni yaptık. Türkiye’de azalan yağışlar 
ve kuraklık, tarım, sanayi, turizm ve enerji 
başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz 
etkiliyor.  

 Siz köyden şehre göç olayını 1995’te 
gündeme getirmiştiniz. Dünya Gıda Ör-
gütü (FAO) 2017’de bu konuyu ele alabil-
di. Neler söyleyeceksiniz?  

Doğru. Dünya Gıda Örgütü (FAO) 
2017’de göç konusunu gündeme getirdi. 
1995’te bu konuyu ele almıştık. Çünkü 
Anadolu’daki şehirlerimizin kırsal bölge-
lerinden büyük şehirlere göç hızlanıyordu. 
O zaman küçük aile çiftliklerine önem ve-

rilmesini söylemiştim. Gelişmiş ülkeler ta-
rımdaki, kırsaldaki potansiyeli geliştirerek 
kalkındılar. 

Gelişmekte olan ülkelerde tarımı, sanayi 
ve turizmin yanına koymanız lazım. Çün-
kü tarım bu sektörlere hammadde sağlıyor. 
Dünyada nüfusun 3’te 1’i tarım sektöründe 
çalışıyor. Bizim de Türkiye olarak tarıma 
daha çok önem vermemiz lazım. 1994’te 
nohut üretiminde dünyada ilk sıradaydık, 
mercimek üretiminde ise 2’nciydik. O dö-
nemde 1 milyon ton mercimek, 860 bin ton 
nohut üretmişiz. Demek ki üretebiliyoruz. 

O zaman 54 milyon nüfusumuz varken, 
şimdi 82 milyon nüfusa yükseldik. 1994’te 
kişi başına 9,5 kilogram mercimek tüke-
tirken bugün 5,5 kilograma indi. Bu şunu 
gösteriyor. Türkiye, sağlıklı beslenmeden 
giderek uzaklaşıyor, fast food tarzı beslen-
me kültürüne yöneliyor. Türkiye sağlıklı 
beslenmiyor. 

Onun için Türkiye’de obezite  giderek 
artıyor. Buna bağlı olarak da diyabette artış 
olduğu gözleniyor. En son açıklanan rakam-
lara göre Türkiye, diyabetin en hızlı arttığı 
ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. sırada. 
Ülkemizde her 3 kişiden birisi obez.


