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.İçeriği dopdolu bir dergiyle yine karşınızdayız...

Öncelikle sizlerle paylaşmak istediğimiz güzel bir haberimiz var... Bu yıl 123 yaşına giren İzmir 
Ticaret Borsası TOBB tarafından gerçekleştirilen akreditasyon denetimlerinden başarıyla geçerek, 
hizmette mükemmellik seviyesi sayılan A sınıfı belge almaya hak kazandı. İlk kez akreditasyon 
alan ya da belgesini yenileyen oda ve borsalara belgeleri, Ankara’da TOBB Genel Merkezi’nde 
düzenlenen bir törenle takdim edildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve fotoğra�arı dergimizin 
ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.

İzmir Ticaret Borsası 1891 yılında kurulmuş, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri... 123 
yaşında olan İzmir Ticaret Borsası, tarihi boyunca çok saygın üyelere sahip oldu. Bu üyelerin bir 
bölümü, Borsa'da yöneticilik yaptı, gün geldi işlerini çocuklarına devretti, günümüzde ise 
çocukları babaları gibi yöneticilik görevlerinde bulunuyor. Bunlardan biri de bir dönem İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Sayın Ömer Yılmaz. Bugün 
oğlu Sayın Yalçın Yılmaz aynı görevi gururla yürütüyor. Babalar ve Oğulları röportaj dizimiz 
kapsamında kendileriyle yaptığımız görüşme notlarını ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 

İzmir Ticaret Borsası Meslek Komiteleri Köşemizin bu sayımızdaki konuğu Canlı Hayvanların 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi oldu. Dr. Pınar Nacak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve 
komite üyelerinin katıldığı beyin fırtınası toplantısında, sağlıklı bir veri tabanına sahip olmayan, 
üretim politikaları ve üretim planlamasına ihtiyaç duyan sektörün sorunları ve çözüm önerileri 
ortaya çıkarıldı. 

Dünya’dan Tarım adlı köşemizin bu sayıdaki konusu, ABD Tarım Kanunu'nda yapılan yeni 
düzenlemeler. 

İzmir Ticaret Borsası, dünyanın en prestijli gıda fuarlarından biri olan ve bu yıl Şubat ayında 
Dubai'de düzenlenen Gulfood Gıda Fuarı’na bir heyetle ziyaretçi olarak katıldı. Fuarla ilgili 
izlenim ve değerlendirmeleri dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz. 

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’nin Tarımsal büyümenin anlattıkları başlığıyla 
paylaştığı yazısı; Borsa'nın sultani üzümde fungal hastalıklarla mücadelesini anlatan haberimiz, 
Ocak ayında gündeme oturan fasulye �yatlarıyla ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın 
Ercan Korkmaz'ın yaptığı açıklamalar, değerli oda başkanlarımızın ziyaretçi olarak katıldığı 
Meclis Toplantı haberlerimiz, 3.Ulusal Pamuk Zirvesi'ne ait izlenim ve sonuç raporu, Borsamıza 
yapılan ziyaretlere ait haberler ve daha fazlası sayfalarımızdaki yerini aldı.

İyi okumalar dileriz...

İZMİR TİCARET BORSASI adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu KESTELLİ
Sorumlu Müdür / Genel Sekreter
Turan SÖKELİ
Yayın Kurulu
Erol Avni BOZKURT (Başkan)
Derya PALA (Üye)
Özhan ŞEN (Başkan Yardımcısı)
Genel Koordinatör
Serap Dikmen AHMETOĞLU
Muhabir 
Çiğdem Arman

Yönetim Yeri
İzmir Ticaret Borsası
Gazi Bulvarı No: 2 İzmir
Tel  : 0(232) 425 13 70 (5 Hat)
 : 0(232) 446 17 05 (5 Hat)
Faks : 0(232) 446 17 10
 : 0(232) 484 29 54
e-mail: kurumsal@itb.org.tr

Dergimiz 3 ayda bir yayımlanır.
Dergide yayımlanan yazılar, aksi belirtilmedikçe
İ.T.B.’nin görüşünü yansıtmaz. Yapılan
alıntılarda kaynak belirtme zorunluluğu vardır.

Sayı: 86 
Ocak - Şubat - Mart 2014
Süreli Yaygın Yayındır

Basım Tarihi: ?? Nisan 2014

Grafik & Tasarım & Baskı
Hürriyet Matbaası
5501 Sokak No: 6 K: 1 
Tuna Mah. Çamdibi / İZMİR
Tel : (0.232) 435 69 69 Pbx 
Faks : (0.232) 462 31 62
E-mail : hurriyetmatbaa@hurriyetmatbaa.com

86. Sayımızla sizlerleyiz....



M
ES

LE
K 

KO
M

İT
ES

İ

GİRİŞİMCİLİK

ANALİZ

FUAR

PANEL

AKREDİTASYON
İ Ç İ NDEK İ L ER
01 Önsöz
03  Başkandan
04  Fuar Dubai GULFOOD 2014
09 İKV Işınsu Kestelli İktisadi Kalkınma Vakfı yönetimine girdi
10 Babalar ve oğ�lları ITB yönetiminde 30 yıl arayla Yılmaz damgası
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Türkiye, 30 Mart yerel seçimlerini 
yüzde 90 oranında katılımla tamamladı. 
Sonuçlar tartışılmaya devam edilse de biz 
artık gündemin hızla reformlara 
odaklanmasını ve “daha fazla iş ve daha 
fazla aş” peşine düşülmesini bekliyoruz. 
Çünkü bu ihtiyaç, içinde bulunduğumuz 
tarım sektörü açısından hayati önem 
taşıyor. 

Geçen ayın sonunda TÜİK, Türkiye’nin 
2013 büyüme performansını açıkladı. 
Rakamlar, ülke ekonomisinin tüketim 
harcamalarının etkisiyle yüzde 4 
büyüdüğünü gösteriyor. Bu tabloda dikkat 
çekmek istediğim konu, tarım 
sektöründeki büyümenin seviyesi ve 
niteliği. Ülke ekonomisi yüzde 4 büyürken, 
tarımdaki büyüme yüzde 3.1’de kaldı. 
Doğrusu bu durum sürpriz değil. 2000 
yılından bu yana geride kalan 14 yılda 
tarımsal büyüme performansımız sadece 5 
yıl, genel büyüme performansının üzerine 
çıkabildi. 

Sonuç itibariyle 2000 yılında balıkçılık 

dahil tarım ve hayvancılığın Gayri Sa� 
Yurtiçi Hasıla’daki payı yüzde 12.2 iken 
geçen yıl itibariyle bu pay yüzde 9.2’ye 
geriledi. “Türkiye kentleşirken, �nans, 
inşaat ve hizmetler sektöründeki 
olağanüstü büyüme ortadayken bu sonuç 
normal” diye değerlendirmeler yapıldığını 
biliyoruz. Ancak Türkiye’deki her dört 
kişiden biri hala tarımda istihdam edilirken 
yaşanan bu düşük büyüme performansının 
gelir dağılımındaki adaletsizliği iyileştirici 
etki yapmadığını herkesin görmesi lazım.

Tarım sektörü, Türkiye’nin rekabet 
potansiyelinin çok yüksek olduğu bakir bir 
sektördür. Gıda, enerji ve su ile birlikte 
gelecek 50 yılın en stratejik alanlarındandır. 
Hal böyleyken, bu sektörün düşük büyüme 
tuzağına düşmesine izin verilmemelidir. 
Yenilikçilik kapasitemizin önemli bir kısmı 
tarım sektörüne yönlendirilmelidir. 
Üretimde verimlilik ve çağdaş pazarlama 
teknikleri konusunda bir seferberliğe 
ihtiyacımız vardır. Tarım, kendi başına 
bırakılamayacak kadar ödemli ve değerli 

bir sektördür. Pamuktan başlayarak bütün 
ürün gamımızda tek tek iyileştirici adımlar 
atma zorunluluğumuz vardır. 

Tarım, ekonomiden yavaş büyüyor

Işınsu Kestelli
İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

Tarımsal büyümenin
anlattıkları…
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Alkol: Genius Foods - Genius Beyaz 
Sandviç Loaf için 

•En İyi Yeni Sağlık yiyecek veya içecek: 
Al Baker Tahıllı Atta için IFFCO 

organizatörlüğünde gerçekleştirilen 
Gulfood Fuarı’na, İzmir Ticaret Borsası 
olarak KOSGEB desteği ile ziyaret gezimizi 
gerçekleştirdik. 113,398 bin m2 alanda 
gerçekleştirilen fuarda, 87 ülkeden yaklaşık 
80 bin ziyaretçi gezmiş, 4,200 katılımcı ise 
stantları ile fuarda yer almıştır. Fuar alanı, 
toplamda 15 bölümden oluşan ve bazı 
bölümleri kendi içinde farklı kategorilere 
göre ayrılmış;  genel olarak ürün grupları 
bazındaki stantları ile oldukça düzenli bir 
görünüme sahipti. 

Fuarda sergilenen ürünler arasında; 
süt ve süt ürünleri, et ürünleri, şekerleme 
ürünleri ve çikolata, dondurulmuş hazır 
gıda, konserve ürünleri, doğal ve organik 
ürünler, gıda katkı ve yardımcı maddeleri, 
alkolsüz içecekler, çay ve kahve ürünleri, 

etmek üzere fuar alanından ayrılıyoruz.
25 Şubat Salı, 
Saat 09:00’da otelimizden ayrılarak T.C. 

Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği 
koordinasyonunda, Jebel Ali Serbest 
Bölge’ye bir ziyaret gezisi gerçekleştirmek 
üzere yola çıkıyoruz. Jebel Ali Serbest 
Bölge, BAE’de uygulanan en başarılı 
politikalardan birisi olup 1985 yılında 
Dubai’de kurulmuştur. Günümüzde 
100’den fazla ülkeden 3,000’in üzerinde 
firmaya ev sahipliği yapmakta olan Jebel 
Ali Serbest Bölgesi (JAFZ), yeni 
yatırımcıları çekmeye devam etmektedir. 
Yatırımcılara gümrük tarifelerinden ve 
vergi kontrollerinden muafiyet 
sağlanmanın yanı sıra, kaliteli bir alt yapı 
hizmeti ile de (Jebel Ali Havaalanı gibi)ön 
plana çıkmaktadır. Bu yüzden 
birçokyabancı şirket bu bölgeyi ana dağıtım 
merkezi olarak kullanmaktadır.Yaklaşık 2,5 
saatlik çöl yolculuğu ardından JAFZ’aya 
varıyoruz. Serbest Bölgeye vardığımızda 
T.C. Dubai Başkonsolosluğu’ndan Ali Acı 
bizleri karşılıyor. Kısa bir çay-kahve 
molasının ardından, Serbest Bölge Başkan 
Yardımcısı Adil Al Zarooni tarafından 
Serbest Bölge hakkında bizlere bir sunum 
yapılıyor. Yapılan sunumda genel olarak 
Dubai’nin ekonomik yapısı ve lojistik ağı 

Dubai… Dubai denince akla alışveriş, 
eğlence, lüks, ihtişam, mühendislik 
harikası binalar, zenginlik vb. kavramlar 
gelebilir. Ancak unutulmaması gereken bir 
nokta vardır ki Dubai, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve genel olarak Körfez 
Bölgesi'nin en önemli ticaret merkezidir. 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Dubai 
hakkında genel bir bilgilendirme yapacak 
olursak; BAE, 2 Aralık 1971’de İngiltere’den 
ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş Abu 
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al 
Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah olmak 
üzere toplam 7 emirlikten oluşan federal 
yapıda bir ülkedir. Birleşik Arap Emirlikleri 
ekonomisi, petrol ve doğalgaza 
dayanmaktadır. Abu Dhabi ülkenin en 
önemli petrol üreticisi konumunda olup, 
Emirlikte petrolün yanı sıra; petrokimya, 
sanayi gibi enerji yoğun ve petrol türevi 
hammaddelerin kullanıldığı üretim 
alanları ile doğal gaz ihraç endüstrisiyle de 
kendinden söz ettirmektedir. Petrol 

hayvancılığı ve yumurta üretimi için 
kurulan çiftlikler tüketim ihtiyacına cevap 
vermekten uzaktır. Tarım alanında tüketici 
ihtiyaçları dikkate alındığında, taze süt 
talebinin %83’ü, yumurta talebinin %38’i, 
et talebinin %28’i ve beyaz et ihtiyacının ise 
sadece %18’i yerli üretimle 
karşılanabilmektedir. Dünyadaki en büyük 
et ve et ürünleri ithalatçısı olan Körfez 
Bölgesi’nde talebin büyük kısmı tavuk eti 
ve ürünlerinedir. Ülkenin coğrafi konumu 
ve kolay ulaşım olanakları itibariyle pek 
çok pazar ile yoğun ticaret içinde 
bulunması yanında, gıda sektöründe 
ihtiyaçların % 90’ının ithalat yoluyla 
karşılanması nedeniyle, pazarda tedarikçi 
firmalar açısından çok yoğun bir rekabet 
yaşanmaktadır. 

İklim şartları nedeniyle tarım 
olanakları çok sınırlı olan bu bölge, gıda 
sektöründe tamamen dışarıya bağımlı 

Perihan Ezgi KORKMAZ
İzmir Ticaret Borsası
AR-GE Müdürlüğü

rezervleri düşük olan emirlikler ticarete ve 
özellikle reeksporta yönelmiş olup, Dubai, 
Körfez ülkeleri arasında ve bölgesel 
anlamda önemli ticaret ve hizmet merkezi 
olarak öne çıkmaktadır. Bölgenin en büyük 

serbest bölgesi olan Dubai’deki Jebel Ali 
Serbest Bölgesi dünyada ISO 9002 belgesini 
alan ilk serbest bölgedir. Bu serbest 
bölgenin bir diğer özelliği ise 
yatırımcılardan gelir ve servet vergisi 
alınmamakla birlikte kurumlara 50 yıl süre 
ile kurumlar vergisi muafiyeti 
uygulanmasıdır.

Ülkenin zor iklim koşullarından dolayı, 
tarım sektörünün GSYİH’ye katkısı %2 
civarındadır. Başlıca tarım ürünleri hurma, 
sebze, karpuz, kümes hayvanlarının eti sütü 
ve yumurtasıdır. % 4’lük bir alanda hurma 
ağaçları ve kuraklığa dayanıklı bitki 
çeşitleri yetişmektedir. Ülkeye yayılmış 40 
milyondan fazla hurma ağacından elde 
edilen mahsül bir kenara bırakılırsa, meyve 
olarak sadece limon ve mango üretilen 
BAE’de sebze yetiştiriciliği dağlık ve 
nispeten mevsimsel yağış alan sınırlı 
bölgelerde yapılmaktadır. Hayvancılıkta 
keçi, koyun, deve, inek ve at yetiştiriciliği 
ön plana çıkmakla beraber kümes 

haldedir. Bu nedenle bölgenin gıda ihtiyacı 
Dubai üzerinden re-export yoluyla diğer 
ülkelere ulaşmaktadır. Hal böyle olunca 
dünyanın en büyük ve en prestijli gıda 
fuarlarının Dubai’de düzenlenmesi de 
kaçınılmaz oluyor.

Bu kadar BAE ve Dubai hakkında 
verilen bilgiden sonra gelelim o meşhur 
Gulfood Fuarına. Dünya’nın en önemli 
gıda fuarlarından bir tanesi olarak kabul 
edilen Gulfood Fuarı, 1987 yılından beri 
düzenlenmektedir. Ortadoğu’nun ve 
Avrupa’nın buluşma yeri olarak kabul 
edilen fuar, sektörün önde gelen aktörlerini 
bir araya getirmektedir.  Ortadoğu, Afrika 
ve Güney Asya pazarına ulaşmak isteyen 
firmaların tercih ettiği fuar, Dubai’nin gıda 
sektörüne yönelik gerçekleştirdiği en 
tanınmış organizasyondur.

Bugüne kadar 21 ülkeden devlet 
görevlileri ve bakanların da takip ettiği 
fuar, sektördeki en büyük küresel 
etkinliklerden biri. Afganistan, Cezayir, 
Arjantin, Avustralya, Kanada, Kolombiya, 
Danimarka, Mısır, Etiyopya, Endonezya, 
İran, İrlanda, Kore, Lübnan, Litvanya, 
Kuzey İrlanda, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, 
Türkiye, BAE, İngiltere ve ABD gibi pek 
çok ülkenin tarım ve ihracat sorumlusu 
bakanlarının da ülkelerine destek olmak 
için ziyaret ettiği fuar, oldukça renkli 
görüntülere sahne olmaktadır.

Bu yıl, 23-27 Şubat 2014 tarihleri 
arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi 

dondurulmuş deniz ürünleri, bitkisel 
yağlar, zeytin, unlu gıdalar ve 
makarnalar, helal gıda ürünleri, reçel, 
bal, pekmez ve helva ürünleri, bakliyat, 
baharat, kuruyemişler, soslar, bebek 
gıdaları, yaş meyve, sebze ve diğer gıda 
ürünleri, tarım ürünleri ticareti ve 
paketlenmesi, gıda, ekipman / teknoloji / 
makine ve lojistik sektörleri yer 
almaktadır.

Ve artık Dubai’deyiz…
23 Şubat Pazar,
Sabahın erken saatlerinde bu ışıltılı ve 

ihtişamlı şehre vardık. Gulfood fuarı için 
önümüzde dolu dolu 4 günümüz vardı. 
Otelimize yerleşip kısa bir molanın 
ardından fuara gitmek için hemen yola 
koyulduk. Fuarın açılış günü olduğu için 
oldukça kalabalık bir kitle bizi 
beklemekteydi. Fuar alanına girdiğimizde 
her zaman olduğu gibi önce Türk 
stantlarını gezmeye başladık. Ağırlıklı 
olarak zeytin, zeytinyağı, kuru meyve, 
kabuklu yemişler, konserve grubu vb. 
sektörlerinde yer alan katılımcıları ziyaret 
ettik. Ertesi gün Türk stantlarını gezmeye 
devam etme düşüncesiyle farklı ürün 
gruplarındaki ülke stantlarına yöneliyoruz. 
Arjantin, Brezilya, Peru, Singapur yine 
rengarenk stantları ile karşılıyor bizi. Her 
ülkenin kendine has, yöresel lezzetlerini 
tatma fırsatı bulduğumuz fuarı, genel 
olarak gezdikten sonra ilk günün vermiş 
olduğu yorgunlukla birlikte fuar alanından 
ayrılıyoruz.

24 Şubat Pazartesi, 
Açılış saatinde fuar alanında olacak 

şekilde otelimizden ayrılıyoruz. Dün 

olduğu gibi bugün de önce Türk stantları ile 
ziyaretlerimize başlıyoruz. Bu arada fuarda 
yaklaşık 130’a yakın Türk firma, katılımcı 
olarak yer almış. Aralarında birliklerin, 
çeşitli ürünlerdeki tanıtım gruplarının yer 
aldığı firmalarımızla kısa sohbetler yaparak 
hepsini ziyaret etmeye çalışıyoruz.  
Ardından yemek yarışmalarının yapıldığı 
alanına doğru yöneliyoruz. Burada 
“WACS" Dünya Aşçılar Birliğinin 
standartlarında ve gözetiminde yapılmış 
olan Asya yemek yarışmaları dikkatimizi 
çekiyor. Yarışma dalları ise; çikolata 
yarışması, sebze dekor, düğün pastası, buz 
kesme, gençler-sıcak yemek, usta-sıcak 
yemek, soğuk ayna sunum yarışmaları idi. 
Yarışmaların yapıldığı stantlar oldukça 
dikkat çekiciydi. Özellikle görsel bazda 
yapılan yarışmalarda sebze, buz, ekmek, 
çikolata ürünlerindeki standartlar çok iyi 
oluşturmuştu. Genel olarak bu stantları 
gezdikten sonra içecek stantlarının olduğu 
alana doğru ilerliyoruz. Yine enerji içecek 
firmalarının üstün olduğu katılımcı profili 
ile karşılaşıyoruz. Burayı da gezdikten 
sonra makine ekipmanların sergilendiği 
alana geçiyoruz. Otelcilik ve Catering 
alanında kullanılabilecek tüm makine, 
ekipman ve teçhizatları burada bulmak 
mümkün. Saatimiz 19.00’ı gösterdiğinde 
ise, ertesi gün kaldığımız yerden devam 

anlatılmış ve B.A.E’de özellikle de Dubai’de 
şirket kurma ve girişimlerde bulunma 
hakkında ve Ortadoğu, Afrika ve Güney 
Asya gıda piyasalarına ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Sunumdan sonra orada olan 
firmalarla kısa görüşmeler gerçekleştirilip, 
soru cevap kısmına geçilerek burdaki 
görüşmemiz sona eriyor. Daha sonra ise, 
otobüslerle Liman ve Techno Park’a doğru 
yola çkıyoruz. Techno Pak hakkında kısa 
bir anlatımdan sonra liman bölgesini 
ziyaret ediyoruz ve liman hakkında Techno 
Park yetkilisi tarafından liman ve gümrük 
şartlarıyla ilgili kısa bilgiler verilip. serbest 
bölge gezimizi burda bitirirken tekrar fuar 
alanına  stant ziyaretlerimize devam 
ediyoruz...

26 Şubat Çarşamba, 
Yarın erken saatlerde döneceğimiz için, 

fuar alanında geçireceğimiz son gün. 
Bugün de hızlı bir şekilde stantları gezmeye 

başlıyoruz. Karşımıza Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası çatısı altında North Cyprus 
markasıyla katılım gösteren firma stantları 
çıkıyor. Sonradan öğreniyoruz ki, fuar’da 
bir ilk gerçekleşerek Kuzey ve Güney 
Kıbrıslı firmalar  stantlarını yan yana 
açmışlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
katılımcılarının daha önceki ilk 
katılımlarında stant açmalarından dolayı 
gerginliğe neden olan Kıbrıslı Rumlarla yan 
yana olmaları bizi hem şaşırtıyor hem de 
sevindiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti katılımcıları, stantlarında 
“North Cyprus” marka logosunu 
kullanırken, Rumlar stantlarında “Cyprus” 
ve Kıbrıs Bayrağı’nı kullanıyordu. Bu ilginç 
buluşmanın ardından farklı bir alan 
yöneliyoruz ve burada da  “Gulfood Üstün 
Başarı Ödülleri” karşımıza çıkıyor. 
“Gulfood Üstün Başarı Ödülleri” bu yıl 5. 
Kez düzenleniyordu.  Dubai Dünya Ticaret 
Merkezi tarafından düzenlenen bu ödüller, 
bağımsız endüstri uzmanlarından oluşan 
uluslararası bir jüri tarafından 
değerlendirilip , 19 ülkeden gelen 250'den 
fazla girişimci katılımı ile 
gerçekleştiriliyordu. Ödüller, en iyi yeni 
marka veya iş, en yeni helal gıda, en iyi 
çevresel açıdan sürdürülebilir insiyatifi ve 
en iyi ticaret alanlarında verildi.

Gulfood 2014'te Ödül Kazananlar şu 
şekilde sıralanıyor:

•En İyi Dış Ticaret 40m²'ye kadar 
Standı: Al Rifai 

•En İyi Dış Ticaret üzerinde Standı 
100m²: Agthia Grubu 

•En İyi Yeni Fonksiyonel Gıda veya 

•En İyi Sürdürülebilir İkram 
Ekipmanları Yenilik: IMC - için 
WasteStation 

•En yeni Helal gıda: Al Watania Kümes 

- Cilt için Paketlerine 
•En İyi Yeni Sağlık ve Refah girişimi: 

Unilever - UFS Gıda Güvenliği  
•En çevresel sürdürülebilir girişimi: 

Lupin Foods Australia 
•En tüketici pazarlama Kampanya: 

IFFCO - Noor "Ben iyi istiyorum" ... Big 
Idea

En İyi sağlık ve refah girişim - Unilever 
- UFS Gıda Güvenliği 

En yeni dondurulmuş veya soğutulmuş 
gıda - Globex Uluslararası - Kılıç Füme 
BALIK BOOM

Üstün başarı ödülü - Alen Thong, 
Eş-Koordinatörü Emirates Mutfak Guild ve 
John Holt Gıdaların Genel Müdürü

27 Şubat Perşembe,
Ve eve dönüş zamanı… Sabah 05:00’da 

bu ihtişamlı şehirden ayrılarak dönüş yolu 
için yola çıkıyoruz. Özetle, dört gün 
boyunca gezdiğimiz Gulfood fuarında 
birçok stant ziyaret ettik ve ticari iş 
görüşmeleri gerçekleştirdik. Jebel Ali 
Serbest Bölge / Techno Park yetkilileri ile 
gerçekleştirilen toplantıda da çeşitli 
görüşmeler yaptık ve Serbest Bölge, Techno 
Park ve Liman ziyaretleri gerçekleştirdik. 
Bu görüşme ve ziyaretlerimiz sonucunda, 
gezi heyetimizde yer alan üyelerimizin dış 
ticaret kapasitelerinin arttırılmasına ve var 
olan ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi 
adına  oldukça yararlı ve faydalı bir ziyaret 
gerçekleştirilmiştir..  
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Alkol: Genius Foods - Genius Beyaz 
Sandviç Loaf için 

•En İyi Yeni Sağlık yiyecek veya içecek: 
Al Baker Tahıllı Atta için IFFCO 

organizatörlüğünde gerçekleştirilen 
Gulfood Fuarı’na, İzmir Ticaret Borsası 
olarak KOSGEB desteği ile ziyaret gezimizi 
gerçekleştirdik. 113,398 bin m2 alanda 
gerçekleştirilen fuarda, 87 ülkeden yaklaşık 
80 bin ziyaretçi gezmiş, 4,200 katılımcı ise 
stantları ile fuarda yer almıştır. Fuar alanı, 
toplamda 15 bölümden oluşan ve bazı 
bölümleri kendi içinde farklı kategorilere 
göre ayrılmış;  genel olarak ürün grupları 
bazındaki stantları ile oldukça düzenli bir 
görünüme sahipti. 

Fuarda sergilenen ürünler arasında; 
süt ve süt ürünleri, et ürünleri, şekerleme 
ürünleri ve çikolata, dondurulmuş hazır 
gıda, konserve ürünleri, doğal ve organik 
ürünler, gıda katkı ve yardımcı maddeleri, 
alkolsüz içecekler, çay ve kahve ürünleri, 

etmek üzere fuar alanından ayrılıyoruz.
25 Şubat Salı, 
Saat 09:00’da otelimizden ayrılarak T.C. 

Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği 
koordinasyonunda, Jebel Ali Serbest 
Bölge’ye bir ziyaret gezisi gerçekleştirmek 
üzere yola çıkıyoruz. Jebel Ali Serbest 
Bölge, BAE’de uygulanan en başarılı 
politikalardan birisi olup 1985 yılında 
Dubai’de kurulmuştur. Günümüzde 
100’den fazla ülkeden 3,000’in üzerinde 
firmaya ev sahipliği yapmakta olan Jebel 
Ali Serbest Bölgesi (JAFZ), yeni 
yatırımcıları çekmeye devam etmektedir. 
Yatırımcılara gümrük tarifelerinden ve 
vergi kontrollerinden muafiyet 
sağlanmanın yanı sıra, kaliteli bir alt yapı 
hizmeti ile de (Jebel Ali Havaalanı gibi)ön 
plana çıkmaktadır. Bu yüzden 
birçokyabancı şirket bu bölgeyi ana dağıtım 
merkezi olarak kullanmaktadır.Yaklaşık 2,5 
saatlik çöl yolculuğu ardından JAFZ’aya 
varıyoruz. Serbest Bölgeye vardığımızda 
T.C. Dubai Başkonsolosluğu’ndan Ali Acı 
bizleri karşılıyor. Kısa bir çay-kahve 
molasının ardından, Serbest Bölge Başkan 
Yardımcısı Adil Al Zarooni tarafından 
Serbest Bölge hakkında bizlere bir sunum 
yapılıyor. Yapılan sunumda genel olarak 
Dubai’nin ekonomik yapısı ve lojistik ağı 

Dubai… Dubai denince akla alışveriş, 
eğlence, lüks, ihtişam, mühendislik 
harikası binalar, zenginlik vb. kavramlar 
gelebilir. Ancak unutulmaması gereken bir 
nokta vardır ki Dubai, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve genel olarak Körfez 
Bölgesi'nin en önemli ticaret merkezidir. 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Dubai 
hakkında genel bir bilgilendirme yapacak 
olursak; BAE, 2 Aralık 1971’de İngiltere’den 
ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş Abu 
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al 
Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah olmak 
üzere toplam 7 emirlikten oluşan federal 
yapıda bir ülkedir. Birleşik Arap Emirlikleri 
ekonomisi, petrol ve doğalgaza 
dayanmaktadır. Abu Dhabi ülkenin en 
önemli petrol üreticisi konumunda olup, 
Emirlikte petrolün yanı sıra; petrokimya, 
sanayi gibi enerji yoğun ve petrol türevi 
hammaddelerin kullanıldığı üretim 
alanları ile doğal gaz ihraç endüstrisiyle de 
kendinden söz ettirmektedir. Petrol 

hayvancılığı ve yumurta üretimi için 
kurulan çiftlikler tüketim ihtiyacına cevap 
vermekten uzaktır. Tarım alanında tüketici 
ihtiyaçları dikkate alındığında, taze süt 
talebinin %83’ü, yumurta talebinin %38’i, 
et talebinin %28’i ve beyaz et ihtiyacının ise 
sadece %18’i yerli üretimle 
karşılanabilmektedir. Dünyadaki en büyük 
et ve et ürünleri ithalatçısı olan Körfez 
Bölgesi’nde talebin büyük kısmı tavuk eti 
ve ürünlerinedir. Ülkenin coğrafi konumu 
ve kolay ulaşım olanakları itibariyle pek 
çok pazar ile yoğun ticaret içinde 
bulunması yanında, gıda sektöründe 
ihtiyaçların % 90’ının ithalat yoluyla 
karşılanması nedeniyle, pazarda tedarikçi 
firmalar açısından çok yoğun bir rekabet 
yaşanmaktadır. 

İklim şartları nedeniyle tarım 
olanakları çok sınırlı olan bu bölge, gıda 
sektöründe tamamen dışarıya bağımlı 

rezervleri düşük olan emirlikler ticarete ve 
özellikle reeksporta yönelmiş olup, Dubai, 
Körfez ülkeleri arasında ve bölgesel 
anlamda önemli ticaret ve hizmet merkezi 
olarak öne çıkmaktadır. Bölgenin en büyük 

serbest bölgesi olan Dubai’deki Jebel Ali 
Serbest Bölgesi dünyada ISO 9002 belgesini 
alan ilk serbest bölgedir. Bu serbest 
bölgenin bir diğer özelliği ise 
yatırımcılardan gelir ve servet vergisi 
alınmamakla birlikte kurumlara 50 yıl süre 
ile kurumlar vergisi muafiyeti 
uygulanmasıdır.

Ülkenin zor iklim koşullarından dolayı, 
tarım sektörünün GSYİH’ye katkısı %2 
civarındadır. Başlıca tarım ürünleri hurma, 
sebze, karpuz, kümes hayvanlarının eti sütü 
ve yumurtasıdır. % 4’lük bir alanda hurma 
ağaçları ve kuraklığa dayanıklı bitki 
çeşitleri yetişmektedir. Ülkeye yayılmış 40 
milyondan fazla hurma ağacından elde 
edilen mahsül bir kenara bırakılırsa, meyve 
olarak sadece limon ve mango üretilen 
BAE’de sebze yetiştiriciliği dağlık ve 
nispeten mevsimsel yağış alan sınırlı 
bölgelerde yapılmaktadır. Hayvancılıkta 
keçi, koyun, deve, inek ve at yetiştiriciliği 
ön plana çıkmakla beraber kümes 

haldedir. Bu nedenle bölgenin gıda ihtiyacı 
Dubai üzerinden re-export yoluyla diğer 
ülkelere ulaşmaktadır. Hal böyle olunca 
dünyanın en büyük ve en prestijli gıda 
fuarlarının Dubai’de düzenlenmesi de 
kaçınılmaz oluyor.

Bu kadar BAE ve Dubai hakkında 
verilen bilgiden sonra gelelim o meşhur 
Gulfood Fuarına. Dünya’nın en önemli 
gıda fuarlarından bir tanesi olarak kabul 
edilen Gulfood Fuarı, 1987 yılından beri 
düzenlenmektedir. Ortadoğu’nun ve 
Avrupa’nın buluşma yeri olarak kabul 
edilen fuar, sektörün önde gelen aktörlerini 
bir araya getirmektedir.  Ortadoğu, Afrika 
ve Güney Asya pazarına ulaşmak isteyen 
firmaların tercih ettiği fuar, Dubai’nin gıda 
sektörüne yönelik gerçekleştirdiği en 
tanınmış organizasyondur.

Bugüne kadar 21 ülkeden devlet 
görevlileri ve bakanların da takip ettiği 
fuar, sektördeki en büyük küresel 
etkinliklerden biri. Afganistan, Cezayir, 
Arjantin, Avustralya, Kanada, Kolombiya, 
Danimarka, Mısır, Etiyopya, Endonezya, 
İran, İrlanda, Kore, Lübnan, Litvanya, 
Kuzey İrlanda, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, 
Türkiye, BAE, İngiltere ve ABD gibi pek 
çok ülkenin tarım ve ihracat sorumlusu 
bakanlarının da ülkelerine destek olmak 
için ziyaret ettiği fuar, oldukça renkli 
görüntülere sahne olmaktadır.

Bu yıl, 23-27 Şubat 2014 tarihleri 
arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi 

dondurulmuş deniz ürünleri, bitkisel 
yağlar, zeytin, unlu gıdalar ve 
makarnalar, helal gıda ürünleri, reçel, 
bal, pekmez ve helva ürünleri, bakliyat, 
baharat, kuruyemişler, soslar, bebek 
gıdaları, yaş meyve, sebze ve diğer gıda 
ürünleri, tarım ürünleri ticareti ve 
paketlenmesi, gıda, ekipman / teknoloji / 
makine ve lojistik sektörleri yer 
almaktadır.

Ve artık Dubai’deyiz…
23 Şubat Pazar,
Sabahın erken saatlerinde bu ışıltılı ve 

ihtişamlı şehre vardık. Gulfood fuarı için 
önümüzde dolu dolu 4 günümüz vardı. 
Otelimize yerleşip kısa bir molanın 
ardından fuara gitmek için hemen yola 
koyulduk. Fuarın açılış günü olduğu için 
oldukça kalabalık bir kitle bizi 
beklemekteydi. Fuar alanına girdiğimizde 
her zaman olduğu gibi önce Türk 
stantlarını gezmeye başladık. Ağırlıklı 
olarak zeytin, zeytinyağı, kuru meyve, 
kabuklu yemişler, konserve grubu vb. 
sektörlerinde yer alan katılımcıları ziyaret 
ettik. Ertesi gün Türk stantlarını gezmeye 
devam etme düşüncesiyle farklı ürün 
gruplarındaki ülke stantlarına yöneliyoruz. 
Arjantin, Brezilya, Peru, Singapur yine 
rengarenk stantları ile karşılıyor bizi. Her 
ülkenin kendine has, yöresel lezzetlerini 
tatma fırsatı bulduğumuz fuarı, genel 
olarak gezdikten sonra ilk günün vermiş 
olduğu yorgunlukla birlikte fuar alanından 
ayrılıyoruz.

24 Şubat Pazartesi, 
Açılış saatinde fuar alanında olacak 

şekilde otelimizden ayrılıyoruz. Dün 

olduğu gibi bugün de önce Türk stantları ile 
ziyaretlerimize başlıyoruz. Bu arada fuarda 
yaklaşık 130’a yakın Türk firma, katılımcı 
olarak yer almış. Aralarında birliklerin, 
çeşitli ürünlerdeki tanıtım gruplarının yer 
aldığı firmalarımızla kısa sohbetler yaparak 
hepsini ziyaret etmeye çalışıyoruz.  
Ardından yemek yarışmalarının yapıldığı 
alanına doğru yöneliyoruz. Burada 
“WACS" Dünya Aşçılar Birliğinin 
standartlarında ve gözetiminde yapılmış 
olan Asya yemek yarışmaları dikkatimizi 
çekiyor. Yarışma dalları ise; çikolata 
yarışması, sebze dekor, düğün pastası, buz 
kesme, gençler-sıcak yemek, usta-sıcak 
yemek, soğuk ayna sunum yarışmaları idi. 
Yarışmaların yapıldığı stantlar oldukça 
dikkat çekiciydi. Özellikle görsel bazda 
yapılan yarışmalarda sebze, buz, ekmek, 
çikolata ürünlerindeki standartlar çok iyi 
oluşturmuştu. Genel olarak bu stantları 
gezdikten sonra içecek stantlarının olduğu 
alana doğru ilerliyoruz. Yine enerji içecek 
firmalarının üstün olduğu katılımcı profili 
ile karşılaşıyoruz. Burayı da gezdikten 
sonra makine ekipmanların sergilendiği 
alana geçiyoruz. Otelcilik ve Catering 
alanında kullanılabilecek tüm makine, 
ekipman ve teçhizatları burada bulmak 
mümkün. Saatimiz 19.00’ı gösterdiğinde 
ise, ertesi gün kaldığımız yerden devam 

anlatılmış ve B.A.E’de özellikle de Dubai’de 
şirket kurma ve girişimlerde bulunma 
hakkında ve Ortadoğu, Afrika ve Güney 
Asya gıda piyasalarına ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Sunumdan sonra orada olan 
firmalarla kısa görüşmeler gerçekleştirilip, 
soru cevap kısmına geçilerek burdaki 
görüşmemiz sona eriyor. Daha sonra ise, 
otobüslerle Liman ve Techno Park’a doğru 
yola çkıyoruz. Techno Pak hakkında kısa 
bir anlatımdan sonra liman bölgesini 
ziyaret ediyoruz ve liman hakkında Techno 
Park yetkilisi tarafından liman ve gümrük 
şartlarıyla ilgili kısa bilgiler verilip. serbest 
bölge gezimizi burda bitirirken tekrar fuar 
alanına  stant ziyaretlerimize devam 
ediyoruz...

26 Şubat Çarşamba, 
Yarın erken saatlerde döneceğimiz için, 

fuar alanında geçireceğimiz son gün. 
Bugün de hızlı bir şekilde stantları gezmeye 

başlıyoruz. Karşımıza Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası çatısı altında North Cyprus 
markasıyla katılım gösteren firma stantları 
çıkıyor. Sonradan öğreniyoruz ki, fuar’da 
bir ilk gerçekleşerek Kuzey ve Güney 
Kıbrıslı firmalar  stantlarını yan yana 
açmışlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
katılımcılarının daha önceki ilk 
katılımlarında stant açmalarından dolayı 
gerginliğe neden olan Kıbrıslı Rumlarla yan 
yana olmaları bizi hem şaşırtıyor hem de 
sevindiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti katılımcıları, stantlarında 
“North Cyprus” marka logosunu 
kullanırken, Rumlar stantlarında “Cyprus” 
ve Kıbrıs Bayrağı’nı kullanıyordu. Bu ilginç 
buluşmanın ardından farklı bir alan 
yöneliyoruz ve burada da  “Gulfood Üstün 
Başarı Ödülleri” karşımıza çıkıyor. 
“Gulfood Üstün Başarı Ödülleri” bu yıl 5. 
Kez düzenleniyordu.  Dubai Dünya Ticaret 
Merkezi tarafından düzenlenen bu ödüller, 
bağımsız endüstri uzmanlarından oluşan 
uluslararası bir jüri tarafından 
değerlendirilip , 19 ülkeden gelen 250'den 
fazla girişimci katılımı ile 
gerçekleştiriliyordu. Ödüller, en iyi yeni 
marka veya iş, en yeni helal gıda, en iyi 
çevresel açıdan sürdürülebilir insiyatifi ve 
en iyi ticaret alanlarında verildi.

Gulfood 2014'te Ödül Kazananlar şu 
şekilde sıralanıyor:

•En İyi Dış Ticaret 40m²'ye kadar 
Standı: Al Rifai 

•En İyi Dış Ticaret üzerinde Standı 
100m²: Agthia Grubu 

•En İyi Yeni Fonksiyonel Gıda veya 

•En İyi Sürdürülebilir İkram 
Ekipmanları Yenilik: IMC - için 
WasteStation 

•En yeni Helal gıda: Al Watania Kümes 

- Cilt için Paketlerine 
•En İyi Yeni Sağlık ve Refah girişimi: 

Unilever - UFS Gıda Güvenliği  
•En çevresel sürdürülebilir girişimi: 

Lupin Foods Australia 
•En tüketici pazarlama Kampanya: 

IFFCO - Noor "Ben iyi istiyorum" ... Big 
Idea

En İyi sağlık ve refah girişim - Unilever 
- UFS Gıda Güvenliği 

En yeni dondurulmuş veya soğutulmuş 
gıda - Globex Uluslararası - Kılıç Füme 
BALIK BOOM

Üstün başarı ödülü - Alen Thong, 
Eş-Koordinatörü Emirates Mutfak Guild ve 
John Holt Gıdaların Genel Müdürü

27 Şubat Perşembe,
Ve eve dönüş zamanı… Sabah 05:00’da 

bu ihtişamlı şehirden ayrılarak dönüş yolu 
için yola çıkıyoruz. Özetle, dört gün 
boyunca gezdiğimiz Gulfood fuarında 
birçok stant ziyaret ettik ve ticari iş 
görüşmeleri gerçekleştirdik. Jebel Ali 
Serbest Bölge / Techno Park yetkilileri ile 
gerçekleştirilen toplantıda da çeşitli 
görüşmeler yaptık ve Serbest Bölge, Techno 
Park ve Liman ziyaretleri gerçekleştirdik. 
Bu görüşme ve ziyaretlerimiz sonucunda, 
gezi heyetimizde yer alan üyelerimizin dış 
ticaret kapasitelerinin arttırılmasına ve var 
olan ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi 
adına  oldukça yararlı ve faydalı bir ziyaret 
gerçekleştirilmiştir..  
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Alkol: Genius Foods - Genius Beyaz 
Sandviç Loaf için 

•En İyi Yeni Sağlık yiyecek veya içecek: 
Al Baker Tahıllı Atta için IFFCO 

organizatörlüğünde gerçekleştirilen 
Gulfood Fuarı’na, İzmir Ticaret Borsası 
olarak KOSGEB desteği ile ziyaret gezimizi 
gerçekleştirdik. 113,398 bin m2 alanda 
gerçekleştirilen fuarda, 87 ülkeden yaklaşık 
80 bin ziyaretçi gezmiş, 4,200 katılımcı ise 
stantları ile fuarda yer almıştır. Fuar alanı, 
toplamda 15 bölümden oluşan ve bazı 
bölümleri kendi içinde farklı kategorilere 
göre ayrılmış;  genel olarak ürün grupları 
bazındaki stantları ile oldukça düzenli bir 
görünüme sahipti. 

Fuarda sergilenen ürünler arasında; 
süt ve süt ürünleri, et ürünleri, şekerleme 
ürünleri ve çikolata, dondurulmuş hazır 
gıda, konserve ürünleri, doğal ve organik 
ürünler, gıda katkı ve yardımcı maddeleri, 
alkolsüz içecekler, çay ve kahve ürünleri, 

etmek üzere fuar alanından ayrılıyoruz.
25 Şubat Salı, 
Saat 09:00’da otelimizden ayrılarak T.C. 

Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği 
koordinasyonunda, Jebel Ali Serbest 
Bölge’ye bir ziyaret gezisi gerçekleştirmek 
üzere yola çıkıyoruz. Jebel Ali Serbest 
Bölge, BAE’de uygulanan en başarılı 
politikalardan birisi olup 1985 yılında 
Dubai’de kurulmuştur. Günümüzde 
100’den fazla ülkeden 3,000’in üzerinde 
firmaya ev sahipliği yapmakta olan Jebel 
Ali Serbest Bölgesi (JAFZ), yeni 
yatırımcıları çekmeye devam etmektedir. 
Yatırımcılara gümrük tarifelerinden ve 
vergi kontrollerinden muafiyet 
sağlanmanın yanı sıra, kaliteli bir alt yapı 
hizmeti ile de (Jebel Ali Havaalanı gibi)ön 
plana çıkmaktadır. Bu yüzden 
birçokyabancı şirket bu bölgeyi ana dağıtım 
merkezi olarak kullanmaktadır.Yaklaşık 2,5 
saatlik çöl yolculuğu ardından JAFZ’aya 
varıyoruz. Serbest Bölgeye vardığımızda 
T.C. Dubai Başkonsolosluğu’ndan Ali Acı 
bizleri karşılıyor. Kısa bir çay-kahve 
molasının ardından, Serbest Bölge Başkan 
Yardımcısı Adil Al Zarooni tarafından 
Serbest Bölge hakkında bizlere bir sunum 
yapılıyor. Yapılan sunumda genel olarak 
Dubai’nin ekonomik yapısı ve lojistik ağı 

Dubai… Dubai denince akla alışveriş, 
eğlence, lüks, ihtişam, mühendislik 
harikası binalar, zenginlik vb. kavramlar 
gelebilir. Ancak unutulmaması gereken bir 
nokta vardır ki Dubai, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve genel olarak Körfez 
Bölgesi'nin en önemli ticaret merkezidir. 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Dubai 
hakkında genel bir bilgilendirme yapacak 
olursak; BAE, 2 Aralık 1971’de İngiltere’den 
ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş Abu 
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al 
Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah olmak 
üzere toplam 7 emirlikten oluşan federal 
yapıda bir ülkedir. Birleşik Arap Emirlikleri 
ekonomisi, petrol ve doğalgaza 
dayanmaktadır. Abu Dhabi ülkenin en 
önemli petrol üreticisi konumunda olup, 
Emirlikte petrolün yanı sıra; petrokimya, 
sanayi gibi enerji yoğun ve petrol türevi 
hammaddelerin kullanıldığı üretim 
alanları ile doğal gaz ihraç endüstrisiyle de 
kendinden söz ettirmektedir. Petrol 

hayvancılığı ve yumurta üretimi için 
kurulan çiftlikler tüketim ihtiyacına cevap 
vermekten uzaktır. Tarım alanında tüketici 
ihtiyaçları dikkate alındığında, taze süt 
talebinin %83’ü, yumurta talebinin %38’i, 
et talebinin %28’i ve beyaz et ihtiyacının ise 
sadece %18’i yerli üretimle 
karşılanabilmektedir. Dünyadaki en büyük 
et ve et ürünleri ithalatçısı olan Körfez 
Bölgesi’nde talebin büyük kısmı tavuk eti 
ve ürünlerinedir. Ülkenin coğrafi konumu 
ve kolay ulaşım olanakları itibariyle pek 
çok pazar ile yoğun ticaret içinde 
bulunması yanında, gıda sektöründe 
ihtiyaçların % 90’ının ithalat yoluyla 
karşılanması nedeniyle, pazarda tedarikçi 
firmalar açısından çok yoğun bir rekabet 
yaşanmaktadır. 

İklim şartları nedeniyle tarım 
olanakları çok sınırlı olan bu bölge, gıda 
sektöründe tamamen dışarıya bağımlı 

rezervleri düşük olan emirlikler ticarete ve 
özellikle reeksporta yönelmiş olup, Dubai, 
Körfez ülkeleri arasında ve bölgesel 
anlamda önemli ticaret ve hizmet merkezi 
olarak öne çıkmaktadır. Bölgenin en büyük 

serbest bölgesi olan Dubai’deki Jebel Ali 
Serbest Bölgesi dünyada ISO 9002 belgesini 
alan ilk serbest bölgedir. Bu serbest 
bölgenin bir diğer özelliği ise 
yatırımcılardan gelir ve servet vergisi 
alınmamakla birlikte kurumlara 50 yıl süre 
ile kurumlar vergisi muafiyeti 
uygulanmasıdır.

Ülkenin zor iklim koşullarından dolayı, 
tarım sektörünün GSYİH’ye katkısı %2 
civarındadır. Başlıca tarım ürünleri hurma, 
sebze, karpuz, kümes hayvanlarının eti sütü 
ve yumurtasıdır. % 4’lük bir alanda hurma 
ağaçları ve kuraklığa dayanıklı bitki 
çeşitleri yetişmektedir. Ülkeye yayılmış 40 
milyondan fazla hurma ağacından elde 
edilen mahsül bir kenara bırakılırsa, meyve 
olarak sadece limon ve mango üretilen 
BAE’de sebze yetiştiriciliği dağlık ve 
nispeten mevsimsel yağış alan sınırlı 
bölgelerde yapılmaktadır. Hayvancılıkta 
keçi, koyun, deve, inek ve at yetiştiriciliği 
ön plana çıkmakla beraber kümes 

haldedir. Bu nedenle bölgenin gıda ihtiyacı 
Dubai üzerinden re-export yoluyla diğer 
ülkelere ulaşmaktadır. Hal böyle olunca 
dünyanın en büyük ve en prestijli gıda 
fuarlarının Dubai’de düzenlenmesi de 
kaçınılmaz oluyor.

Bu kadar BAE ve Dubai hakkında 
verilen bilgiden sonra gelelim o meşhur 
Gulfood Fuarına. Dünya’nın en önemli 
gıda fuarlarından bir tanesi olarak kabul 
edilen Gulfood Fuarı, 1987 yılından beri 
düzenlenmektedir. Ortadoğu’nun ve 
Avrupa’nın buluşma yeri olarak kabul 
edilen fuar, sektörün önde gelen aktörlerini 
bir araya getirmektedir.  Ortadoğu, Afrika 
ve Güney Asya pazarına ulaşmak isteyen 
firmaların tercih ettiği fuar, Dubai’nin gıda 
sektörüne yönelik gerçekleştirdiği en 
tanınmış organizasyondur.

Bugüne kadar 21 ülkeden devlet 
görevlileri ve bakanların da takip ettiği 
fuar, sektördeki en büyük küresel 
etkinliklerden biri. Afganistan, Cezayir, 
Arjantin, Avustralya, Kanada, Kolombiya, 
Danimarka, Mısır, Etiyopya, Endonezya, 
İran, İrlanda, Kore, Lübnan, Litvanya, 
Kuzey İrlanda, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, 
Türkiye, BAE, İngiltere ve ABD gibi pek 
çok ülkenin tarım ve ihracat sorumlusu 
bakanlarının da ülkelerine destek olmak 
için ziyaret ettiği fuar, oldukça renkli 
görüntülere sahne olmaktadır.

Bu yıl, 23-27 Şubat 2014 tarihleri 
arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi 

dondurulmuş deniz ürünleri, bitkisel 
yağlar, zeytin, unlu gıdalar ve 
makarnalar, helal gıda ürünleri, reçel, 
bal, pekmez ve helva ürünleri, bakliyat, 
baharat, kuruyemişler, soslar, bebek 
gıdaları, yaş meyve, sebze ve diğer gıda 
ürünleri, tarım ürünleri ticareti ve 
paketlenmesi, gıda, ekipman / teknoloji / 
makine ve lojistik sektörleri yer 
almaktadır.

Ve artık Dubai’deyiz…
23 Şubat Pazar,
Sabahın erken saatlerinde bu ışıltılı ve 

ihtişamlı şehre vardık. Gulfood fuarı için 
önümüzde dolu dolu 4 günümüz vardı. 
Otelimize yerleşip kısa bir molanın 
ardından fuara gitmek için hemen yola 
koyulduk. Fuarın açılış günü olduğu için 
oldukça kalabalık bir kitle bizi 
beklemekteydi. Fuar alanına girdiğimizde 
her zaman olduğu gibi önce Türk 
stantlarını gezmeye başladık. Ağırlıklı 
olarak zeytin, zeytinyağı, kuru meyve, 
kabuklu yemişler, konserve grubu vb. 
sektörlerinde yer alan katılımcıları ziyaret 
ettik. Ertesi gün Türk stantlarını gezmeye 
devam etme düşüncesiyle farklı ürün 
gruplarındaki ülke stantlarına yöneliyoruz. 
Arjantin, Brezilya, Peru, Singapur yine 
rengarenk stantları ile karşılıyor bizi. Her 
ülkenin kendine has, yöresel lezzetlerini 
tatma fırsatı bulduğumuz fuarı, genel 
olarak gezdikten sonra ilk günün vermiş 
olduğu yorgunlukla birlikte fuar alanından 
ayrılıyoruz.

24 Şubat Pazartesi, 
Açılış saatinde fuar alanında olacak 

şekilde otelimizden ayrılıyoruz. Dün 

olduğu gibi bugün de önce Türk stantları ile 
ziyaretlerimize başlıyoruz. Bu arada fuarda 
yaklaşık 130’a yakın Türk firma, katılımcı 
olarak yer almış. Aralarında birliklerin, 
çeşitli ürünlerdeki tanıtım gruplarının yer 
aldığı firmalarımızla kısa sohbetler yaparak 
hepsini ziyaret etmeye çalışıyoruz.  
Ardından yemek yarışmalarının yapıldığı 
alanına doğru yöneliyoruz. Burada 
“WACS" Dünya Aşçılar Birliğinin 
standartlarında ve gözetiminde yapılmış 
olan Asya yemek yarışmaları dikkatimizi 
çekiyor. Yarışma dalları ise; çikolata 
yarışması, sebze dekor, düğün pastası, buz 
kesme, gençler-sıcak yemek, usta-sıcak 
yemek, soğuk ayna sunum yarışmaları idi. 
Yarışmaların yapıldığı stantlar oldukça 
dikkat çekiciydi. Özellikle görsel bazda 
yapılan yarışmalarda sebze, buz, ekmek, 
çikolata ürünlerindeki standartlar çok iyi 
oluşturmuştu. Genel olarak bu stantları 
gezdikten sonra içecek stantlarının olduğu 
alana doğru ilerliyoruz. Yine enerji içecek 
firmalarının üstün olduğu katılımcı profili 
ile karşılaşıyoruz. Burayı da gezdikten 
sonra makine ekipmanların sergilendiği 
alana geçiyoruz. Otelcilik ve Catering 
alanında kullanılabilecek tüm makine, 
ekipman ve teçhizatları burada bulmak 
mümkün. Saatimiz 19.00’ı gösterdiğinde 
ise, ertesi gün kaldığımız yerden devam 

anlatılmış ve B.A.E’de özellikle de Dubai’de 
şirket kurma ve girişimlerde bulunma 
hakkında ve Ortadoğu, Afrika ve Güney 
Asya gıda piyasalarına ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Sunumdan sonra orada olan 
firmalarla kısa görüşmeler gerçekleştirilip, 
soru cevap kısmına geçilerek burdaki 
görüşmemiz sona eriyor. Daha sonra ise, 
otobüslerle Liman ve Techno Park’a doğru 
yola çkıyoruz. Techno Pak hakkında kısa 
bir anlatımdan sonra liman bölgesini 
ziyaret ediyoruz ve liman hakkında Techno 
Park yetkilisi tarafından liman ve gümrük 
şartlarıyla ilgili kısa bilgiler verilip. serbest 
bölge gezimizi burda bitirirken tekrar fuar 
alanına  stant ziyaretlerimize devam 
ediyoruz...

26 Şubat Çarşamba, 
Yarın erken saatlerde döneceğimiz için, 

fuar alanında geçireceğimiz son gün. 
Bugün de hızlı bir şekilde stantları gezmeye 

başlıyoruz. Karşımıza Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası çatısı altında North Cyprus 
markasıyla katılım gösteren firma stantları 
çıkıyor. Sonradan öğreniyoruz ki, fuar’da 
bir ilk gerçekleşerek Kuzey ve Güney 
Kıbrıslı firmalar  stantlarını yan yana 
açmışlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
katılımcılarının daha önceki ilk 
katılımlarında stant açmalarından dolayı 
gerginliğe neden olan Kıbrıslı Rumlarla yan 
yana olmaları bizi hem şaşırtıyor hem de 
sevindiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti katılımcıları, stantlarında 
“North Cyprus” marka logosunu 
kullanırken, Rumlar stantlarında “Cyprus” 
ve Kıbrıs Bayrağı’nı kullanıyordu. Bu ilginç 
buluşmanın ardından farklı bir alan 
yöneliyoruz ve burada da  “Gulfood Üstün 
Başarı Ödülleri” karşımıza çıkıyor. 
“Gulfood Üstün Başarı Ödülleri” bu yıl 5. 
Kez düzenleniyordu.  Dubai Dünya Ticaret 
Merkezi tarafından düzenlenen bu ödüller, 
bağımsız endüstri uzmanlarından oluşan 
uluslararası bir jüri tarafından 
değerlendirilip , 19 ülkeden gelen 250'den 
fazla girişimci katılımı ile 
gerçekleştiriliyordu. Ödüller, en iyi yeni 
marka veya iş, en yeni helal gıda, en iyi 
çevresel açıdan sürdürülebilir insiyatifi ve 
en iyi ticaret alanlarında verildi.

Gulfood 2014'te Ödül Kazananlar şu 
şekilde sıralanıyor:

•En İyi Dış Ticaret 40m²'ye kadar 
Standı: Al Rifai 

•En İyi Dış Ticaret üzerinde Standı 
100m²: Agthia Grubu 

•En İyi Yeni Fonksiyonel Gıda veya 

•En İyi Sürdürülebilir İkram 
Ekipmanları Yenilik: IMC - için 
WasteStation 

•En yeni Helal gıda: Al Watania Kümes 

- Cilt için Paketlerine 
•En İyi Yeni Sağlık ve Refah girişimi: 

Unilever - UFS Gıda Güvenliği  
•En çevresel sürdürülebilir girişimi: 

Lupin Foods Australia 
•En tüketici pazarlama Kampanya: 

IFFCO - Noor "Ben iyi istiyorum" ... Big 
Idea

En İyi sağlık ve refah girişim - Unilever 
- UFS Gıda Güvenliği 

En yeni dondurulmuş veya soğutulmuş 
gıda - Globex Uluslararası - Kılıç Füme 
BALIK BOOM

Üstün başarı ödülü - Alen Thong, 
Eş-Koordinatörü Emirates Mutfak Guild ve 
John Holt Gıdaların Genel Müdürü

27 Şubat Perşembe,
Ve eve dönüş zamanı… Sabah 05:00’da 

bu ihtişamlı şehirden ayrılarak dönüş yolu 
için yola çıkıyoruz. Özetle, dört gün 
boyunca gezdiğimiz Gulfood fuarında 
birçok stant ziyaret ettik ve ticari iş 
görüşmeleri gerçekleştirdik. Jebel Ali 
Serbest Bölge / Techno Park yetkilileri ile 
gerçekleştirilen toplantıda da çeşitli 
görüşmeler yaptık ve Serbest Bölge, Techno 
Park ve Liman ziyaretleri gerçekleştirdik. 
Bu görüşme ve ziyaretlerimiz sonucunda, 
gezi heyetimizde yer alan üyelerimizin dış 
ticaret kapasitelerinin arttırılmasına ve var 
olan ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi 
adına  oldukça yararlı ve faydalı bir ziyaret 
gerçekleştirilmiştir..  
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Alkol: Genius Foods - Genius Beyaz 
Sandviç Loaf için 

•En İyi Yeni Sağlık yiyecek veya içecek: 
Al Baker Tahıllı Atta için IFFCO 

organizatörlüğünde gerçekleştirilen 
Gulfood Fuarı’na, İzmir Ticaret Borsası 
olarak KOSGEB desteği ile ziyaret gezimizi 
gerçekleştirdik. 113,398 bin m2 alanda 
gerçekleştirilen fuarda, 87 ülkeden yaklaşık 
80 bin ziyaretçi gezmiş, 4,200 katılımcı ise 
stantları ile fuarda yer almıştır. Fuar alanı, 
toplamda 15 bölümden oluşan ve bazı 
bölümleri kendi içinde farklı kategorilere 
göre ayrılmış;  genel olarak ürün grupları 
bazındaki stantları ile oldukça düzenli bir 
görünüme sahipti. 

Fuarda sergilenen ürünler arasında; 
süt ve süt ürünleri, et ürünleri, şekerleme 
ürünleri ve çikolata, dondurulmuş hazır 
gıda, konserve ürünleri, doğal ve organik 
ürünler, gıda katkı ve yardımcı maddeleri, 
alkolsüz içecekler, çay ve kahve ürünleri, 

etmek üzere fuar alanından ayrılıyoruz.
25 Şubat Salı, 
Saat 09:00’da otelimizden ayrılarak T.C. 

Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği 
koordinasyonunda, Jebel Ali Serbest 
Bölge’ye bir ziyaret gezisi gerçekleştirmek 
üzere yola çıkıyoruz. Jebel Ali Serbest 
Bölge, BAE’de uygulanan en başarılı 
politikalardan birisi olup 1985 yılında 
Dubai’de kurulmuştur. Günümüzde 
100’den fazla ülkeden 3,000’in üzerinde 
firmaya ev sahipliği yapmakta olan Jebel 
Ali Serbest Bölgesi (JAFZ), yeni 
yatırımcıları çekmeye devam etmektedir. 
Yatırımcılara gümrük tarifelerinden ve 
vergi kontrollerinden muafiyet 
sağlanmanın yanı sıra, kaliteli bir alt yapı 
hizmeti ile de (Jebel Ali Havaalanı gibi)ön 
plana çıkmaktadır. Bu yüzden 
birçokyabancı şirket bu bölgeyi ana dağıtım 
merkezi olarak kullanmaktadır.Yaklaşık 2,5 
saatlik çöl yolculuğu ardından JAFZ’aya 
varıyoruz. Serbest Bölgeye vardığımızda 
T.C. Dubai Başkonsolosluğu’ndan Ali Acı 
bizleri karşılıyor. Kısa bir çay-kahve 
molasının ardından, Serbest Bölge Başkan 
Yardımcısı Adil Al Zarooni tarafından 
Serbest Bölge hakkında bizlere bir sunum 
yapılıyor. Yapılan sunumda genel olarak 
Dubai’nin ekonomik yapısı ve lojistik ağı 

Dubai… Dubai denince akla alışveriş, 
eğlence, lüks, ihtişam, mühendislik 
harikası binalar, zenginlik vb. kavramlar 
gelebilir. Ancak unutulmaması gereken bir 
nokta vardır ki Dubai, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve genel olarak Körfez 
Bölgesi'nin en önemli ticaret merkezidir. 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Dubai 
hakkında genel bir bilgilendirme yapacak 
olursak; BAE, 2 Aralık 1971’de İngiltere’den 
ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş Abu 
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al 
Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah olmak 
üzere toplam 7 emirlikten oluşan federal 
yapıda bir ülkedir. Birleşik Arap Emirlikleri 
ekonomisi, petrol ve doğalgaza 
dayanmaktadır. Abu Dhabi ülkenin en 
önemli petrol üreticisi konumunda olup, 
Emirlikte petrolün yanı sıra; petrokimya, 
sanayi gibi enerji yoğun ve petrol türevi 
hammaddelerin kullanıldığı üretim 
alanları ile doğal gaz ihraç endüstrisiyle de 
kendinden söz ettirmektedir. Petrol 

hayvancılığı ve yumurta üretimi için 
kurulan çiftlikler tüketim ihtiyacına cevap 
vermekten uzaktır. Tarım alanında tüketici 
ihtiyaçları dikkate alındığında, taze süt 
talebinin %83’ü, yumurta talebinin %38’i, 
et talebinin %28’i ve beyaz et ihtiyacının ise 
sadece %18’i yerli üretimle 
karşılanabilmektedir. Dünyadaki en büyük 
et ve et ürünleri ithalatçısı olan Körfez 
Bölgesi’nde talebin büyük kısmı tavuk eti 
ve ürünlerinedir. Ülkenin coğrafi konumu 
ve kolay ulaşım olanakları itibariyle pek 
çok pazar ile yoğun ticaret içinde 
bulunması yanında, gıda sektöründe 
ihtiyaçların % 90’ının ithalat yoluyla 
karşılanması nedeniyle, pazarda tedarikçi 
firmalar açısından çok yoğun bir rekabet 
yaşanmaktadır. 

İklim şartları nedeniyle tarım 
olanakları çok sınırlı olan bu bölge, gıda 
sektöründe tamamen dışarıya bağımlı 

rezervleri düşük olan emirlikler ticarete ve 
özellikle reeksporta yönelmiş olup, Dubai, 
Körfez ülkeleri arasında ve bölgesel 
anlamda önemli ticaret ve hizmet merkezi 
olarak öne çıkmaktadır. Bölgenin en büyük 

serbest bölgesi olan Dubai’deki Jebel Ali 
Serbest Bölgesi dünyada ISO 9002 belgesini 
alan ilk serbest bölgedir. Bu serbest 
bölgenin bir diğer özelliği ise 
yatırımcılardan gelir ve servet vergisi 
alınmamakla birlikte kurumlara 50 yıl süre 
ile kurumlar vergisi muafiyeti 
uygulanmasıdır.

Ülkenin zor iklim koşullarından dolayı, 
tarım sektörünün GSYİH’ye katkısı %2 
civarındadır. Başlıca tarım ürünleri hurma, 
sebze, karpuz, kümes hayvanlarının eti sütü 
ve yumurtasıdır. % 4’lük bir alanda hurma 
ağaçları ve kuraklığa dayanıklı bitki 
çeşitleri yetişmektedir. Ülkeye yayılmış 40 
milyondan fazla hurma ağacından elde 
edilen mahsül bir kenara bırakılırsa, meyve 
olarak sadece limon ve mango üretilen 
BAE’de sebze yetiştiriciliği dağlık ve 
nispeten mevsimsel yağış alan sınırlı 
bölgelerde yapılmaktadır. Hayvancılıkta 
keçi, koyun, deve, inek ve at yetiştiriciliği 
ön plana çıkmakla beraber kümes 

haldedir. Bu nedenle bölgenin gıda ihtiyacı 
Dubai üzerinden re-export yoluyla diğer 
ülkelere ulaşmaktadır. Hal böyle olunca 
dünyanın en büyük ve en prestijli gıda 
fuarlarının Dubai’de düzenlenmesi de 
kaçınılmaz oluyor.

Bu kadar BAE ve Dubai hakkında 
verilen bilgiden sonra gelelim o meşhur 
Gulfood Fuarına. Dünya’nın en önemli 
gıda fuarlarından bir tanesi olarak kabul 
edilen Gulfood Fuarı, 1987 yılından beri 
düzenlenmektedir. Ortadoğu’nun ve 
Avrupa’nın buluşma yeri olarak kabul 
edilen fuar, sektörün önde gelen aktörlerini 
bir araya getirmektedir.  Ortadoğu, Afrika 
ve Güney Asya pazarına ulaşmak isteyen 
firmaların tercih ettiği fuar, Dubai’nin gıda 
sektörüne yönelik gerçekleştirdiği en 
tanınmış organizasyondur.

Bugüne kadar 21 ülkeden devlet 
görevlileri ve bakanların da takip ettiği 
fuar, sektördeki en büyük küresel 
etkinliklerden biri. Afganistan, Cezayir, 
Arjantin, Avustralya, Kanada, Kolombiya, 
Danimarka, Mısır, Etiyopya, Endonezya, 
İran, İrlanda, Kore, Lübnan, Litvanya, 
Kuzey İrlanda, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, 
Türkiye, BAE, İngiltere ve ABD gibi pek 
çok ülkenin tarım ve ihracat sorumlusu 
bakanlarının da ülkelerine destek olmak 
için ziyaret ettiği fuar, oldukça renkli 
görüntülere sahne olmaktadır.

Bu yıl, 23-27 Şubat 2014 tarihleri 
arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi 

dondurulmuş deniz ürünleri, bitkisel 
yağlar, zeytin, unlu gıdalar ve 
makarnalar, helal gıda ürünleri, reçel, 
bal, pekmez ve helva ürünleri, bakliyat, 
baharat, kuruyemişler, soslar, bebek 
gıdaları, yaş meyve, sebze ve diğer gıda 
ürünleri, tarım ürünleri ticareti ve 
paketlenmesi, gıda, ekipman / teknoloji / 
makine ve lojistik sektörleri yer 
almaktadır.

Ve artık Dubai’deyiz…
23 Şubat Pazar,
Sabahın erken saatlerinde bu ışıltılı ve 

ihtişamlı şehre vardık. Gulfood fuarı için 
önümüzde dolu dolu 4 günümüz vardı. 
Otelimize yerleşip kısa bir molanın 
ardından fuara gitmek için hemen yola 
koyulduk. Fuarın açılış günü olduğu için 
oldukça kalabalık bir kitle bizi 
beklemekteydi. Fuar alanına girdiğimizde 
her zaman olduğu gibi önce Türk 
stantlarını gezmeye başladık. Ağırlıklı 
olarak zeytin, zeytinyağı, kuru meyve, 
kabuklu yemişler, konserve grubu vb. 
sektörlerinde yer alan katılımcıları ziyaret 
ettik. Ertesi gün Türk stantlarını gezmeye 
devam etme düşüncesiyle farklı ürün 
gruplarındaki ülke stantlarına yöneliyoruz. 
Arjantin, Brezilya, Peru, Singapur yine 
rengarenk stantları ile karşılıyor bizi. Her 
ülkenin kendine has, yöresel lezzetlerini 
tatma fırsatı bulduğumuz fuarı, genel 
olarak gezdikten sonra ilk günün vermiş 
olduğu yorgunlukla birlikte fuar alanından 
ayrılıyoruz.

24 Şubat Pazartesi, 
Açılış saatinde fuar alanında olacak 

şekilde otelimizden ayrılıyoruz. Dün 

olduğu gibi bugün de önce Türk stantları ile 
ziyaretlerimize başlıyoruz. Bu arada fuarda 
yaklaşık 130’a yakın Türk firma, katılımcı 
olarak yer almış. Aralarında birliklerin, 
çeşitli ürünlerdeki tanıtım gruplarının yer 
aldığı firmalarımızla kısa sohbetler yaparak 
hepsini ziyaret etmeye çalışıyoruz.  
Ardından yemek yarışmalarının yapıldığı 
alanına doğru yöneliyoruz. Burada 
“WACS" Dünya Aşçılar Birliğinin 
standartlarında ve gözetiminde yapılmış 
olan Asya yemek yarışmaları dikkatimizi 
çekiyor. Yarışma dalları ise; çikolata 
yarışması, sebze dekor, düğün pastası, buz 
kesme, gençler-sıcak yemek, usta-sıcak 
yemek, soğuk ayna sunum yarışmaları idi. 
Yarışmaların yapıldığı stantlar oldukça 
dikkat çekiciydi. Özellikle görsel bazda 
yapılan yarışmalarda sebze, buz, ekmek, 
çikolata ürünlerindeki standartlar çok iyi 
oluşturmuştu. Genel olarak bu stantları 
gezdikten sonra içecek stantlarının olduğu 
alana doğru ilerliyoruz. Yine enerji içecek 
firmalarının üstün olduğu katılımcı profili 
ile karşılaşıyoruz. Burayı da gezdikten 
sonra makine ekipmanların sergilendiği 
alana geçiyoruz. Otelcilik ve Catering 
alanında kullanılabilecek tüm makine, 
ekipman ve teçhizatları burada bulmak 
mümkün. Saatimiz 19.00’ı gösterdiğinde 
ise, ertesi gün kaldığımız yerden devam 

anlatılmış ve B.A.E’de özellikle de Dubai’de 
şirket kurma ve girişimlerde bulunma 
hakkında ve Ortadoğu, Afrika ve Güney 
Asya gıda piyasalarına ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Sunumdan sonra orada olan 
firmalarla kısa görüşmeler gerçekleştirilip, 
soru cevap kısmına geçilerek burdaki 
görüşmemiz sona eriyor. Daha sonra ise, 
otobüslerle Liman ve Techno Park’a doğru 
yola çkıyoruz. Techno Pak hakkında kısa 
bir anlatımdan sonra liman bölgesini 
ziyaret ediyoruz ve liman hakkında Techno 
Park yetkilisi tarafından liman ve gümrük 
şartlarıyla ilgili kısa bilgiler verilip. serbest 
bölge gezimizi burda bitirirken tekrar fuar 
alanına  stant ziyaretlerimize devam 
ediyoruz...

26 Şubat Çarşamba, 
Yarın erken saatlerde döneceğimiz için, 

fuar alanında geçireceğimiz son gün. 
Bugün de hızlı bir şekilde stantları gezmeye 

başlıyoruz. Karşımıza Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası çatısı altında North Cyprus 
markasıyla katılım gösteren firma stantları 
çıkıyor. Sonradan öğreniyoruz ki, fuar’da 
bir ilk gerçekleşerek Kuzey ve Güney 
Kıbrıslı firmalar  stantlarını yan yana 
açmışlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
katılımcılarının daha önceki ilk 
katılımlarında stant açmalarından dolayı 
gerginliğe neden olan Kıbrıslı Rumlarla yan 
yana olmaları bizi hem şaşırtıyor hem de 
sevindiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti katılımcıları, stantlarında 
“North Cyprus” marka logosunu 
kullanırken, Rumlar stantlarında “Cyprus” 
ve Kıbrıs Bayrağı’nı kullanıyordu. Bu ilginç 
buluşmanın ardından farklı bir alan 
yöneliyoruz ve burada da  “Gulfood Üstün 
Başarı Ödülleri” karşımıza çıkıyor. 
“Gulfood Üstün Başarı Ödülleri” bu yıl 5. 
Kez düzenleniyordu.  Dubai Dünya Ticaret 
Merkezi tarafından düzenlenen bu ödüller, 
bağımsız endüstri uzmanlarından oluşan 
uluslararası bir jüri tarafından 
değerlendirilip , 19 ülkeden gelen 250'den 
fazla girişimci katılımı ile 
gerçekleştiriliyordu. Ödüller, en iyi yeni 
marka veya iş, en yeni helal gıda, en iyi 
çevresel açıdan sürdürülebilir insiyatifi ve 
en iyi ticaret alanlarında verildi.

Gulfood 2014'te Ödül Kazananlar şu 
şekilde sıralanıyor:

•En İyi Dış Ticaret 40m²'ye kadar 
Standı: Al Rifai 

•En İyi Dış Ticaret üzerinde Standı 
100m²: Agthia Grubu 

•En İyi Yeni Fonksiyonel Gıda veya 

•En İyi Sürdürülebilir İkram 
Ekipmanları Yenilik: IMC - için 
WasteStation 

•En yeni Helal gıda: Al Watania Kümes 

- Cilt için Paketlerine 
•En İyi Yeni Sağlık ve Refah girişimi: 

Unilever - UFS Gıda Güvenliği  
•En çevresel sürdürülebilir girişimi: 

Lupin Foods Australia 
•En tüketici pazarlama Kampanya: 

IFFCO - Noor "Ben iyi istiyorum" ... Big 
Idea

En İyi sağlık ve refah girişim - Unilever 
- UFS Gıda Güvenliği 

En yeni dondurulmuş veya soğutulmuş 
gıda - Globex Uluslararası - Kılıç Füme 
BALIK BOOM

Üstün başarı ödülü - Alen Thong, 
Eş-Koordinatörü Emirates Mutfak Guild ve 
John Holt Gıdaların Genel Müdürü

27 Şubat Perşembe,
Ve eve dönüş zamanı… Sabah 05:00’da 

bu ihtişamlı şehirden ayrılarak dönüş yolu 
için yola çıkıyoruz. Özetle, dört gün 
boyunca gezdiğimiz Gulfood fuarında 
birçok stant ziyaret ettik ve ticari iş 
görüşmeleri gerçekleştirdik. Jebel Ali 
Serbest Bölge / Techno Park yetkilileri ile 
gerçekleştirilen toplantıda da çeşitli 
görüşmeler yaptık ve Serbest Bölge, Techno 
Park ve Liman ziyaretleri gerçekleştirdik. 
Bu görüşme ve ziyaretlerimiz sonucunda, 
gezi heyetimizde yer alan üyelerimizin dış 
ticaret kapasitelerinin arttırılmasına ve var 
olan ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi 
adına  oldukça yararlı ve faydalı bir ziyaret 
gerçekleştirilmiştir..  
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Alkol: Genius Foods - Genius Beyaz 
Sandviç Loaf için 

•En İyi Yeni Sağlık yiyecek veya içecek: 
Al Baker Tahıllı Atta için IFFCO 

organizatörlüğünde gerçekleştirilen 
Gulfood Fuarı’na, İzmir Ticaret Borsası 
olarak KOSGEB desteği ile ziyaret gezimizi 
gerçekleştirdik. 113,398 bin m2 alanda 
gerçekleştirilen fuarda, 87 ülkeden yaklaşık 
80 bin ziyaretçi gezmiş, 4,200 katılımcı ise 
stantları ile fuarda yer almıştır. Fuar alanı, 
toplamda 15 bölümden oluşan ve bazı 
bölümleri kendi içinde farklı kategorilere 
göre ayrılmış;  genel olarak ürün grupları 
bazındaki stantları ile oldukça düzenli bir 
görünüme sahipti. 

Fuarda sergilenen ürünler arasında; 
süt ve süt ürünleri, et ürünleri, şekerleme 
ürünleri ve çikolata, dondurulmuş hazır 
gıda, konserve ürünleri, doğal ve organik 
ürünler, gıda katkı ve yardımcı maddeleri, 
alkolsüz içecekler, çay ve kahve ürünleri, 

etmek üzere fuar alanından ayrılıyoruz.
25 Şubat Salı, 
Saat 09:00’da otelimizden ayrılarak T.C. 

Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği 
koordinasyonunda, Jebel Ali Serbest 
Bölge’ye bir ziyaret gezisi gerçekleştirmek 
üzere yola çıkıyoruz. Jebel Ali Serbest 
Bölge, BAE’de uygulanan en başarılı 
politikalardan birisi olup 1985 yılında 
Dubai’de kurulmuştur. Günümüzde 
100’den fazla ülkeden 3,000’in üzerinde 
firmaya ev sahipliği yapmakta olan Jebel 
Ali Serbest Bölgesi (JAFZ), yeni 
yatırımcıları çekmeye devam etmektedir. 
Yatırımcılara gümrük tarifelerinden ve 
vergi kontrollerinden muafiyet 
sağlanmanın yanı sıra, kaliteli bir alt yapı 
hizmeti ile de (Jebel Ali Havaalanı gibi)ön 
plana çıkmaktadır. Bu yüzden 
birçokyabancı şirket bu bölgeyi ana dağıtım 
merkezi olarak kullanmaktadır.Yaklaşık 2,5 
saatlik çöl yolculuğu ardından JAFZ’aya 
varıyoruz. Serbest Bölgeye vardığımızda 
T.C. Dubai Başkonsolosluğu’ndan Ali Acı 
bizleri karşılıyor. Kısa bir çay-kahve 
molasının ardından, Serbest Bölge Başkan 
Yardımcısı Adil Al Zarooni tarafından 
Serbest Bölge hakkında bizlere bir sunum 
yapılıyor. Yapılan sunumda genel olarak 
Dubai’nin ekonomik yapısı ve lojistik ağı 

Dubai… Dubai denince akla alışveriş, 
eğlence, lüks, ihtişam, mühendislik 
harikası binalar, zenginlik vb. kavramlar 
gelebilir. Ancak unutulmaması gereken bir 
nokta vardır ki Dubai, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve genel olarak Körfez 
Bölgesi'nin en önemli ticaret merkezidir. 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Dubai 
hakkında genel bir bilgilendirme yapacak 
olursak; BAE, 2 Aralık 1971’de İngiltere’den 
ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş Abu 
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al 
Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah olmak 
üzere toplam 7 emirlikten oluşan federal 
yapıda bir ülkedir. Birleşik Arap Emirlikleri 
ekonomisi, petrol ve doğalgaza 
dayanmaktadır. Abu Dhabi ülkenin en 
önemli petrol üreticisi konumunda olup, 
Emirlikte petrolün yanı sıra; petrokimya, 
sanayi gibi enerji yoğun ve petrol türevi 
hammaddelerin kullanıldığı üretim 
alanları ile doğal gaz ihraç endüstrisiyle de 
kendinden söz ettirmektedir. Petrol 

hayvancılığı ve yumurta üretimi için 
kurulan çiftlikler tüketim ihtiyacına cevap 
vermekten uzaktır. Tarım alanında tüketici 
ihtiyaçları dikkate alındığında, taze süt 
talebinin %83’ü, yumurta talebinin %38’i, 
et talebinin %28’i ve beyaz et ihtiyacının ise 
sadece %18’i yerli üretimle 
karşılanabilmektedir. Dünyadaki en büyük 
et ve et ürünleri ithalatçısı olan Körfez 
Bölgesi’nde talebin büyük kısmı tavuk eti 
ve ürünlerinedir. Ülkenin coğrafi konumu 
ve kolay ulaşım olanakları itibariyle pek 
çok pazar ile yoğun ticaret içinde 
bulunması yanında, gıda sektöründe 
ihtiyaçların % 90’ının ithalat yoluyla 
karşılanması nedeniyle, pazarda tedarikçi 
firmalar açısından çok yoğun bir rekabet 
yaşanmaktadır. 

İklim şartları nedeniyle tarım 
olanakları çok sınırlı olan bu bölge, gıda 
sektöründe tamamen dışarıya bağımlı 

rezervleri düşük olan emirlikler ticarete ve 
özellikle reeksporta yönelmiş olup, Dubai, 
Körfez ülkeleri arasında ve bölgesel 
anlamda önemli ticaret ve hizmet merkezi 
olarak öne çıkmaktadır. Bölgenin en büyük 

serbest bölgesi olan Dubai’deki Jebel Ali 
Serbest Bölgesi dünyada ISO 9002 belgesini 
alan ilk serbest bölgedir. Bu serbest 
bölgenin bir diğer özelliği ise 
yatırımcılardan gelir ve servet vergisi 
alınmamakla birlikte kurumlara 50 yıl süre 
ile kurumlar vergisi muafiyeti 
uygulanmasıdır.

Ülkenin zor iklim koşullarından dolayı, 
tarım sektörünün GSYİH’ye katkısı %2 
civarındadır. Başlıca tarım ürünleri hurma, 
sebze, karpuz, kümes hayvanlarının eti sütü 
ve yumurtasıdır. % 4’lük bir alanda hurma 
ağaçları ve kuraklığa dayanıklı bitki 
çeşitleri yetişmektedir. Ülkeye yayılmış 40 
milyondan fazla hurma ağacından elde 
edilen mahsül bir kenara bırakılırsa, meyve 
olarak sadece limon ve mango üretilen 
BAE’de sebze yetiştiriciliği dağlık ve 
nispeten mevsimsel yağış alan sınırlı 
bölgelerde yapılmaktadır. Hayvancılıkta 
keçi, koyun, deve, inek ve at yetiştiriciliği 
ön plana çıkmakla beraber kümes 

haldedir. Bu nedenle bölgenin gıda ihtiyacı 
Dubai üzerinden re-export yoluyla diğer 
ülkelere ulaşmaktadır. Hal böyle olunca 
dünyanın en büyük ve en prestijli gıda 
fuarlarının Dubai’de düzenlenmesi de 
kaçınılmaz oluyor.

Bu kadar BAE ve Dubai hakkında 
verilen bilgiden sonra gelelim o meşhur 
Gulfood Fuarına. Dünya’nın en önemli 
gıda fuarlarından bir tanesi olarak kabul 
edilen Gulfood Fuarı, 1987 yılından beri 
düzenlenmektedir. Ortadoğu’nun ve 
Avrupa’nın buluşma yeri olarak kabul 
edilen fuar, sektörün önde gelen aktörlerini 
bir araya getirmektedir.  Ortadoğu, Afrika 
ve Güney Asya pazarına ulaşmak isteyen 
firmaların tercih ettiği fuar, Dubai’nin gıda 
sektörüne yönelik gerçekleştirdiği en 
tanınmış organizasyondur.

Bugüne kadar 21 ülkeden devlet 
görevlileri ve bakanların da takip ettiği 
fuar, sektördeki en büyük küresel 
etkinliklerden biri. Afganistan, Cezayir, 
Arjantin, Avustralya, Kanada, Kolombiya, 
Danimarka, Mısır, Etiyopya, Endonezya, 
İran, İrlanda, Kore, Lübnan, Litvanya, 
Kuzey İrlanda, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, 
Türkiye, BAE, İngiltere ve ABD gibi pek 
çok ülkenin tarım ve ihracat sorumlusu 
bakanlarının da ülkelerine destek olmak 
için ziyaret ettiği fuar, oldukça renkli 
görüntülere sahne olmaktadır.

Bu yıl, 23-27 Şubat 2014 tarihleri 
arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi 

dondurulmuş deniz ürünleri, bitkisel 
yağlar, zeytin, unlu gıdalar ve 
makarnalar, helal gıda ürünleri, reçel, 
bal, pekmez ve helva ürünleri, bakliyat, 
baharat, kuruyemişler, soslar, bebek 
gıdaları, yaş meyve, sebze ve diğer gıda 
ürünleri, tarım ürünleri ticareti ve 
paketlenmesi, gıda, ekipman / teknoloji / 
makine ve lojistik sektörleri yer 
almaktadır.

Ve artık Dubai’deyiz…
23 Şubat Pazar,
Sabahın erken saatlerinde bu ışıltılı ve 

ihtişamlı şehre vardık. Gulfood fuarı için 
önümüzde dolu dolu 4 günümüz vardı. 
Otelimize yerleşip kısa bir molanın 
ardından fuara gitmek için hemen yola 
koyulduk. Fuarın açılış günü olduğu için 
oldukça kalabalık bir kitle bizi 
beklemekteydi. Fuar alanına girdiğimizde 
her zaman olduğu gibi önce Türk 
stantlarını gezmeye başladık. Ağırlıklı 
olarak zeytin, zeytinyağı, kuru meyve, 
kabuklu yemişler, konserve grubu vb. 
sektörlerinde yer alan katılımcıları ziyaret 
ettik. Ertesi gün Türk stantlarını gezmeye 
devam etme düşüncesiyle farklı ürün 
gruplarındaki ülke stantlarına yöneliyoruz. 
Arjantin, Brezilya, Peru, Singapur yine 
rengarenk stantları ile karşılıyor bizi. Her 
ülkenin kendine has, yöresel lezzetlerini 
tatma fırsatı bulduğumuz fuarı, genel 
olarak gezdikten sonra ilk günün vermiş 
olduğu yorgunlukla birlikte fuar alanından 
ayrılıyoruz.

24 Şubat Pazartesi, 
Açılış saatinde fuar alanında olacak 

şekilde otelimizden ayrılıyoruz. Dün 

olduğu gibi bugün de önce Türk stantları ile 
ziyaretlerimize başlıyoruz. Bu arada fuarda 
yaklaşık 130’a yakın Türk firma, katılımcı 
olarak yer almış. Aralarında birliklerin, 
çeşitli ürünlerdeki tanıtım gruplarının yer 
aldığı firmalarımızla kısa sohbetler yaparak 
hepsini ziyaret etmeye çalışıyoruz.  
Ardından yemek yarışmalarının yapıldığı 
alanına doğru yöneliyoruz. Burada 
“WACS" Dünya Aşçılar Birliğinin 
standartlarında ve gözetiminde yapılmış 
olan Asya yemek yarışmaları dikkatimizi 
çekiyor. Yarışma dalları ise; çikolata 
yarışması, sebze dekor, düğün pastası, buz 
kesme, gençler-sıcak yemek, usta-sıcak 
yemek, soğuk ayna sunum yarışmaları idi. 
Yarışmaların yapıldığı stantlar oldukça 
dikkat çekiciydi. Özellikle görsel bazda 
yapılan yarışmalarda sebze, buz, ekmek, 
çikolata ürünlerindeki standartlar çok iyi 
oluşturmuştu. Genel olarak bu stantları 
gezdikten sonra içecek stantlarının olduğu 
alana doğru ilerliyoruz. Yine enerji içecek 
firmalarının üstün olduğu katılımcı profili 
ile karşılaşıyoruz. Burayı da gezdikten 
sonra makine ekipmanların sergilendiği 
alana geçiyoruz. Otelcilik ve Catering 
alanında kullanılabilecek tüm makine, 
ekipman ve teçhizatları burada bulmak 
mümkün. Saatimiz 19.00’ı gösterdiğinde 
ise, ertesi gün kaldığımız yerden devam 

anlatılmış ve B.A.E’de özellikle de Dubai’de 
şirket kurma ve girişimlerde bulunma 
hakkında ve Ortadoğu, Afrika ve Güney 
Asya gıda piyasalarına ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Sunumdan sonra orada olan 
firmalarla kısa görüşmeler gerçekleştirilip, 
soru cevap kısmına geçilerek burdaki 
görüşmemiz sona eriyor. Daha sonra ise, 
otobüslerle Liman ve Techno Park’a doğru 
yola çkıyoruz. Techno Pak hakkında kısa 
bir anlatımdan sonra liman bölgesini 
ziyaret ediyoruz ve liman hakkında Techno 
Park yetkilisi tarafından liman ve gümrük 
şartlarıyla ilgili kısa bilgiler verilip. serbest 
bölge gezimizi burda bitirirken tekrar fuar 
alanına  stant ziyaretlerimize devam 
ediyoruz...

26 Şubat Çarşamba, 
Yarın erken saatlerde döneceğimiz için, 

fuar alanında geçireceğimiz son gün. 
Bugün de hızlı bir şekilde stantları gezmeye 

başlıyoruz. Karşımıza Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası çatısı altında North Cyprus 
markasıyla katılım gösteren firma stantları 
çıkıyor. Sonradan öğreniyoruz ki, fuar’da 
bir ilk gerçekleşerek Kuzey ve Güney 
Kıbrıslı firmalar  stantlarını yan yana 
açmışlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
katılımcılarının daha önceki ilk 
katılımlarında stant açmalarından dolayı 
gerginliğe neden olan Kıbrıslı Rumlarla yan 
yana olmaları bizi hem şaşırtıyor hem de 
sevindiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti katılımcıları, stantlarında 
“North Cyprus” marka logosunu 
kullanırken, Rumlar stantlarında “Cyprus” 
ve Kıbrıs Bayrağı’nı kullanıyordu. Bu ilginç 
buluşmanın ardından farklı bir alan 
yöneliyoruz ve burada da  “Gulfood Üstün 
Başarı Ödülleri” karşımıza çıkıyor. 
“Gulfood Üstün Başarı Ödülleri” bu yıl 5. 
Kez düzenleniyordu.  Dubai Dünya Ticaret 
Merkezi tarafından düzenlenen bu ödüller, 
bağımsız endüstri uzmanlarından oluşan 
uluslararası bir jüri tarafından 
değerlendirilip , 19 ülkeden gelen 250'den 
fazla girişimci katılımı ile 
gerçekleştiriliyordu. Ödüller, en iyi yeni 
marka veya iş, en yeni helal gıda, en iyi 
çevresel açıdan sürdürülebilir insiyatifi ve 
en iyi ticaret alanlarında verildi.

Gulfood 2014'te Ödül Kazananlar şu 
şekilde sıralanıyor:

•En İyi Dış Ticaret 40m²'ye kadar 
Standı: Al Rifai 

•En İyi Dış Ticaret üzerinde Standı 
100m²: Agthia Grubu 

•En İyi Yeni Fonksiyonel Gıda veya 

•En İyi Sürdürülebilir İkram 
Ekipmanları Yenilik: IMC - için 
WasteStation 

•En yeni Helal gıda: Al Watania Kümes 

- Cilt için Paketlerine 
•En İyi Yeni Sağlık ve Refah girişimi: 

Unilever - UFS Gıda Güvenliği  
•En çevresel sürdürülebilir girişimi: 

Lupin Foods Australia 
•En tüketici pazarlama Kampanya: 

IFFCO - Noor "Ben iyi istiyorum" ... Big 
Idea

En İyi sağlık ve refah girişim - Unilever 
- UFS Gıda Güvenliği 

En yeni dondurulmuş veya soğutulmuş 
gıda - Globex Uluslararası - Kılıç Füme 
BALIK BOOM

Üstün başarı ödülü - Alen Thong, 
Eş-Koordinatörü Emirates Mutfak Guild ve 
John Holt Gıdaların Genel Müdürü

27 Şubat Perşembe,
Ve eve dönüş zamanı… Sabah 05:00’da 

bu ihtişamlı şehirden ayrılarak dönüş yolu 
için yola çıkıyoruz. Özetle, dört gün 
boyunca gezdiğimiz Gulfood fuarında 
birçok stant ziyaret ettik ve ticari iş 
görüşmeleri gerçekleştirdik. Jebel Ali 
Serbest Bölge / Techno Park yetkilileri ile 
gerçekleştirilen toplantıda da çeşitli 
görüşmeler yaptık ve Serbest Bölge, Techno 
Park ve Liman ziyaretleri gerçekleştirdik. 
Bu görüşme ve ziyaretlerimiz sonucunda, 
gezi heyetimizde yer alan üyelerimizin dış 
ticaret kapasitelerinin arttırılmasına ve var 
olan ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi 
adına  oldukça yararlı ve faydalı bir ziyaret 
gerçekleştirilmiştir..  
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İKVİKV

Işınsu Kestelli İktisadi 
Kalkınma Vakfı yönetimine girdi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Türk 
özel sektörünün en önemli STK’sı sayılan 
İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) Yönetim 
Kurulu’na seçildi. 

İKV’nin 51’inci Genel Kurulu, 16 Ocak 
Perşembe günü İstanbul’da yapıldı. Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci  Mevlüt 
Çavuşoğlu ve TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla yapılan 
genel kurulda İKV’nin yeni yönetimi 
belirlendi. Ömer Cihat Vardan’ın Başkan 
seçildiği genel kurulda İKV Yönetim 

Kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Sayar 
(TOBB), Atilla Menevşe (TOBB), Baha 
Telli (İSO), Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu 
(TOBB), Hikmet Tanrıverdi (TİM), Işınsu 
Kestelli (TOBB), İlhan Soylu (İTO), İlyas 
Gençoğlu (İSO), Mehmet Nuri Görenoğlu 
(TOBB), Mesut Okyay (TOBB), Münir 
Üstün (İTO), Simone Kaslowski 
(TÜSİAD), Şükrü Alkan (İTO), Tuğrul 
Kudatgobilik (TİSK), Yavuz Canevi 
(TOBB), Zeynep Bodur Okyay (İSO).

Avrupa Birliği’ne tam üyelik hede�nin, 
temsil ettiği idealler nedeniyle Türkiye için 
bir kutup yıldızı işlevi gördüğünü söyleyen 

Işınsu Kestelli, “Cumhuriyet’in ilanından 
bu yana Türkiye için gelişme yolunda atılan 
tüm önemli adımların hede�nde bu ideal 
vardır. AB’ye tam üyelik �kri, aslında 
Türkiye’nin küresel arenada gelişmiş, güçlü 
ve müre�eh bir ülke olma idealinin adıdır. 
Bu nedenle bugün patinaj yapıyor olsa da 
yakın gelecekte Türkiye-AB ilişkilerinin 
rayına oturacağını ümit ediyorum. Yeni 
dönemde İzmir adına bu sürecin bir 
parçası olmak şahsım ve Borsamız için bir 
gurur kaynağı” dedi.
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BABALAR VE OĞULLARIBABALAR VE OĞULLARI

İTB yönetiminde 30 yıl arayla 
Yılmaz damgası

Tarihin her döneminde önemli bir 
ticaret merkezi olan İzmir’de 1891 yılında 
kurulan İzmir Ticaret Borsası kentin ticari 
gelişiminde önemli rol üstlenen üyelere 
sahip. Gerçek ve tüzel kişiliğe sahip 
üyelerin bulunduğu İzmir Ticaret 
Borsası’nda, bir dönem üye olan 
işadamlarının günümüzde evlatlarının üye 
olduğunu görüyoruz. Bazı evlatlar babaları 
ile aynı ürünler üzerinde çalışırken bazı 
evlatlar ise farklı ürünlere yönelebiliyor, 
ama baba ve evladı Borsa üyeliği kimliği 
birleştiriyor. 

Bu örneklerden biri de, üyeliğin yanı 
sıra İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevini 30 yıl arayla 
paylaşmış olan Ömer Yılmaz ve İ.Yalçın 
Yılmaz. Aynı zamanda ikisi de İzmir 
Ticaret Borsası Onur Üyesi. 

Üzüm ve pamuk işiyle uğraşan Ömer 
Yılmaz, 1966 yılında üye olduğu İzmir 
Ticaret Borsası’nda 1969 yılının kasım 
ayında Meclis Üyesi olmuş, 1972-1973 ile 
1984-1986 dönemlerinde ise Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 
üstlenmiş. Ömer Bey’in pirinç alım satımı 
ile uğraşan oğlu İ.Yalçın Yılmaz da 
günümüzde aynı görevi büyük bir şevkle 
yürütüyor. İzmir Ticaret Borsası’nda daha 
iyi hizmet ve kaliteye doğru yapılan bayrak 
yarışında, babası Ömer Yılmaz’ın bıraktığı 
yerden... 

Ömer Yılmaz ve Yalçın Yılmaz’ın İzmir 
Ticaret Borsası çalışmalarına dair 
sorularımıza yanıtlarını ilgiyle okumanızı 
dileriz...
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İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yılmaz  ve babası Ömer Yılmaz

Serap Dikmen Ahmetoğlu
İzmir Ticaret Borsası
Kurumsal İletişim Müdürlüğü Şe�



Tarihin her döneminde önemli bir 
ticaret merkezi olan İzmir’de 1891 yılında 
kurulan İzmir Ticaret Borsası kentin ticari 
gelişiminde önemli rol üstlenen üyelere 
sahip. Gerçek ve tüzel kişiliğe sahip 
üyelerin bulunduğu İzmir Ticaret 
Borsası’nda, bir dönem üye olan 
işadamlarının günümüzde evlatlarının üye 
olduğunu görüyoruz. Bazı evlatlar babaları 
ile aynı ürünler üzerinde çalışırken bazı 
evlatlar ise farklı ürünlere yönelebiliyor, 
ama baba ve evladı Borsa üyeliği kimliği 
birleştiriyor. 

Bu örneklerden biri de, üyeliğin yanı 
sıra İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevini 30 yıl arayla 
paylaşmış olan Ömer Yılmaz ve İ.Yalçın 
Yılmaz. Aynı zamanda ikisi de İzmir 
Ticaret Borsası Onur Üyesi. 

Üzüm ve pamuk işiyle uğraşan Ömer 
Yılmaz, 1966 yılında üye olduğu İzmir 
Ticaret Borsası’nda 1969 yılının kasım 
ayında Meclis Üyesi olmuş, 1972-1973 ile 
1984-1986 dönemlerinde ise Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 
üstlenmiş. Ömer Bey’in pirinç alım satımı 
ile uğraşan oğlu İ.Yalçın Yılmaz da 
günümüzde aynı görevi büyük bir şevkle 
yürütüyor. İzmir Ticaret Borsası’nda daha 
iyi hizmet ve kaliteye doğru yapılan bayrak 
yarışında, babası Ömer Yılmaz’ın bıraktığı 
yerden... 

Ömer Yılmaz ve Yalçın Yılmaz’ın İzmir 
Ticaret Borsası çalışmalarına dair 
sorularımıza yanıtlarını ilgiyle okumanızı 
dileriz...

İzmir Ticaret Borsası’na 1966 yılında 
İzmir Ticaret Borsası’na üye olarak 
kaydoldunuz ve Meclis Üyeliği ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde 
bulundunuz. Bugüne baktığımızda 
oğlunuz Yalçın Yılmaz Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı. Dilerseniz söyleşimize 
bu noktadan hareketle başlayalım. 
1972-1973 ile 1984-1986 dönemlerinde 
icra ettiğiniz bu görevde bugün oğlunuzun 
bulunması sizde ne gibi duygular 
yaşattırıyor?

İzmir Ticaret Borsası’na 1958 yılında 
Yılmazlar Kollektif Şirketi olarak 
kaydoldum. Başta üzüm ve pamuk işiyle 
çalıştım. Borsa’da çeşitli kademelerde görev 
yaptım. Şimdi oğlum Yalçın Yılmaz ve genç 
nesil bizim bıraktığımız yerden görevi 
devraldılar. En iyi şekilde görevlerini 
yürütüyorlar. Bu beni çok gururlandırıyor 
ve mutlu ediyor.

Türk tarımına yön veren 
kuruluşlardan İzmir Ticaret Borsası 
üyeliğiniz ve yöneticiliğiniz boyunca 
Borsa’da tanıklık ettiğiniz önemli 
gelişmelere ait anılarınızı bizimle paylaşır 
mısınız? 

Bu zaman içerisinde Menemen’de elli 
dönüm yüksek sistem direkli bağ 
yetiştirilen ilk kişilerden biri oldum.

İzmir Ticaret Borsası’nın bugüne ait 
çalışmalarına da özellikle oğlunuz Yalçın 
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ÖMER YILMAZ
İzmir Ticaret Borsası Onur Üyesi 

1972-1973/1984-1986
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yılmaz aracılığıyla tanıklık etmeye devam 
ediyorsunuz. Bu bağlamda, Borsa’nın 
dünü ve bugünü arasında gözlem yapma 
şansına da sahipsiniz. Borsa’nın geçmiş 
dönem çalışmalarla birlikte bugün geldiği 
noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

O tarihlerde üzüm ve pamuk 
salonlarında aldım-sattım sözü senet kabul 
edilirdi. Alış ve satışların %90’ı Borsa’da 
tescil edilirdi.

İştigal konunuz olan çekirdeksiz kuru 
üzüm, bildiğiniz gibi bölgemizin en önemli 
tarım ürünlerinden birisi. Türkiye bugün 
itibariyle dünya üretiminin yaklaşık 
yüzde 25’ini, ihracatının ise yüzde 
40’ını karşılıyor. Bu 
rakamlar Türkiye’yi 
D ü n y a 

çekirdeksiz kuru üzüm piyasasının lider 
ülkesi konumuna taşıdı. Kalite açısından 
da dünya piyasalarında önemli bir yer 
edinen çekirdeksiz kuru üzümde 2012/13 
sezonunu ihracatımız 536 milyon dolar 
seviyesine ulaştı.  2012/13 sezonunda 
ortalama kuru üzüm �yatı 3.18 tl/kg 
olarak gerçekleşti. Sizin ticaretini 
yaptığınız yıllar boyunca çekirdeksiz kuru 
üzüm nasıl bir seyir izledi? 

Türk üzümü Avrupa ülkelerince tercih 
edilirdi. Rekoltenin büyük miktarı ihraç 
edilirdi.



Tarihin her döneminde önemli bir 
ticaret merkezi olan İzmir’de 1891 yılında 
kurulan İzmir Ticaret Borsası kentin ticari 
gelişiminde önemli rol üstlenen üyelere 
sahip. Gerçek ve tüzel kişiliğe sahip 
üyelerin bulunduğu İzmir Ticaret 
Borsası’nda, bir dönem üye olan 
işadamlarının günümüzde evlatlarının üye 
olduğunu görüyoruz. Bazı evlatlar babaları 
ile aynı ürünler üzerinde çalışırken bazı 
evlatlar ise farklı ürünlere yönelebiliyor, 
ama baba ve evladı Borsa üyeliği kimliği 
birleştiriyor. 

Bu örneklerden biri de, üyeliğin yanı 
sıra İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevini 30 yıl arayla 
paylaşmış olan Ömer Yılmaz ve İ.Yalçın 
Yılmaz. Aynı zamanda ikisi de İzmir 
Ticaret Borsası Onur Üyesi. 

Üzüm ve pamuk işiyle uğraşan Ömer 
Yılmaz, 1966 yılında üye olduğu İzmir 
Ticaret Borsası’nda 1969 yılının kasım 
ayında Meclis Üyesi olmuş, 1972-1973 ile 
1984-1986 dönemlerinde ise Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 
üstlenmiş. Ömer Bey’in pirinç alım satımı 
ile uğraşan oğlu İ.Yalçın Yılmaz da 
günümüzde aynı görevi büyük bir şevkle 
yürütüyor. İzmir Ticaret Borsası’nda daha 
iyi hizmet ve kaliteye doğru yapılan bayrak 
yarışında, babası Ömer Yılmaz’ın bıraktığı 
yerden... 

Ömer Yılmaz ve Yalçın Yılmaz’ın İzmir 
Ticaret Borsası çalışmalarına dair 
sorularımıza yanıtlarını ilgiyle okumanızı 
dileriz...
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1987 yılında üyesi, 1993 yılında Meclis 
Üyesi olduğunuz İzmir Ticaret 
Borsası’nda bugün Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevini 
yürütüyorsunuz. Babanız Ömer Yılmaz da 
Borsa’da Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevini üstlenmiş bir 
büyüğümüz. Aynı soruyu size yöneltmek 
istiyorum. Babanız ile aynı görevi 
paylaşmak size ne gibi duygular 
yaşatıyor?

İzmir Ticaret Borsası ilimizin ve 
ülkemizin önemli olaylarına tanıklık etmiş 
tarihi bir kurum. Böyle bir kurumda görev 
almak üzerimize önemli bir sorumluluk 
yüklüyor. Babamın da aynı görevlerde 
bulunmuş olması onun tecrübelerinden 
faydalanmam açısından benim için büyük 
avantaj oluşturuyor.

Siz de babanız Ömer Yılmaz 
aracılığıyla İzmir Ticaret Borsası’nın 
geçmiş dönem çalışmalarına tanıklık 
ettiniz. Siz Borsa’nın dünü, bugünü ve 
geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Borsa her dönemde tarım ve ekonomi 
alanında aktif bir kurum olmuştur. Ancak, 
son yıllarda gerçekleştirilen VOB, Lisanslı 
Depoculuk ve İZBEP gibi projeler ile ulusal 
alanda etkinliğinin daha da arttığını 
düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde 
tarım ürünleri ticaretinin önemi hem 
ülkemiz hem de dünyada artacak. Bu 

İ. YALÇIN YILMAZ
İzmir Ticaret Borsası Onur Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Borsanın etkinliğinin daha da artması 
anlamına geliyor. Ancak, her sektörde 
olduğu gibi teknolojik gelişmeler ve ulusal 
ve uluslararası iş birliklerinin de gelecekte 
çok önemli olacağını düşünüyorum. 

Babanızdan farklı olarak siz pirinç 
alım satımı ile iştigal ediyorsunuz. 
Türkiye’de yeterli pirinç üretimi olmadığı 
ve desteklemelerin artırılması gerektiği 
yönünde görüşler mevcut. Sizin pirinç 
piyasası hakkında bir değerlendirmenizi 
alabilir miyiz?

Pirinç babamın mesleği olan kuru 
üzüm ticaretin göre çok daha global bir 

ürün. İnsan beslenmesinde temel gıda 
maddesi durumunda. Son yıllarda ekim 
alanı ve verim miktarındaki artışa paralel 
olarak üretim miktarı da arttı. Ancak, 
bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi artan 
üretim maliyetleri üreticimizin en büyük 
sorunu. Destekleme miktarlarının maliyet 
kalemleri göz önüne alınarak arttırılması 
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, kayıt dışı 
işlemlerin azalması ve haksız rekabetin 
önlenmesi amacıyla pirinç toptan 
ticaretinde uygulanan %8 KDV oranının 
bulgur, un şeker vb. ürünlerde olduğu gibi 
%1’e düşürülmelidir. 



MECLİSTENMECLİSTEN

İzmir Ticaret Odası, İTB’nin 
Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı’na 
konuk oldu

aktörlerinden biri olma potansiyeli taşıyan 
Türkiye ne yazık ki bir türlü aşamadığı, 
hatta giderek daha çetre�l hale gelen 
sorunları yüzünden kendi ayağına sıkıyor. 
Bu ülkede demokrasiyi bütün kurum ve 
kurallarıyla yerleştirmeyi ve yaşatmayı 
artık herkesin içselleştirmesi lazım. 
Düzgün bir sahada oynanmayan oyunun 
herkesin ayağını kırma riski olduğunu 
aklımızdan çıkarmamalıyız. Bütün bu 
yaşananların ekmeğimizi büyütmediği, 
refahımızı artırmadığı ortada. 
Demokrasinin evrensel değerlerini 
yücelterek bu Alacakaranlık Kuşağı’ndan 
bir an önce sıyrılmak ve daha yaşanabilir 
bir ülke olmanın yollarını aramak 
zorundayız. Aksi takdirde bu ateş hepimizi 
olumsuz etkileyecek. Keşke Türkiye’de 
meyve sebze isimleri gerçekten işimizle 
ilgili gelişmelerle anılsaydı” dedi.

Son olarak kuru fasulye ve patateste 
yaşanan �yat artışları nedeniyle bir 
tartışma yaşandığına değinen Işınsu 
Kestelli,

“Ülke olarak dönemsel zamlarda cadı 
avına çıkmak yerine planlı programlı, 
öngörülü bir üretim ve ticaret politikası 
izleyebilsek, her şey çok daha farklı olurdu. 
Ülkemizde tarımsal üretim geçen sene 
tahılda yüzde 12.3, sebzede yüzde 2.3, 
meyvede yüzde 1.2 artış gösterdi. Rakam 
henüz net değil ama tarımın geçen yıl 
yüzde 3.9 büyüdüğünü tahmin ediyoruz. 
Türk tarımı 2002-2012 döneminde 
ortalama yüzde 2.2 büyüdü. Bu rakam 
Avrupa Birliği’nin ortalama yüzde 0.2 olan 
tarımsal büyümesinden çok daha iyi ama 

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Ocak ayı Olağan Meclis 
Toplantısı’na İzmir Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Rebii 
Akdurak, Meclis Başkan Yardımcıları Yavuz Ateşalp, Sa�nur 
Altıner, Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Akın Kazançoğlu, Jak Eskinazi, 
Sayman Üye Cüneyt Güleç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, 
Ali Yılmaz, Nevzat Artkıy, Süleyman Subaşı, Mustafa Tüzün, 
Bekir Şahiner ve Cüneyt Altınkapı konuk olarak katıldı. 
Toplantıda güncel ekonomik gelişmelerin yanı sıra tarım ve 
gıda alanında yapılabilecek ortak projeler ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Barış Kocagöz, “Biliyorsunuz ki İzmir’imizin 
değerli sivil toplum kuruluşları ile kaynaşma, birliktelik ve 
dayanışma adına ortak toplantılar yapmak, değerli 
başkanlarımızı ve yönetimlerini konuk etmek adına bir çalışma 
başlatmıştık. Bu güzel girişimin ikinci konuklarını ağırlıyoruz. 
Bugün; her zaman borsamızla kol kola görmeye alıştığımız ve 
odalar arası güç birliğinde önder olan değerli odamız İzmir 
Ticaret Odası aramızda. İzmir Ticaret Odası’nın çok değerli ve 
bence efsaneleşmiş sevgili Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ekrem 

yazık ki korktuğumuz gelişmeler 
gerçekleşti ve biraz da istikrar 
bozulmasından kaynaklı panik alışlarla 
aşırı değerlenen döviz, özel sektör yatırım 
ve işletmelerini uzun vadede zorlayacak. 
Özellikle döviz geliri olmadığı halde döviz 
borçlanmış şirketlerimizi zor günler 
bekliyor. Buna ek olarak yerel seçimler ve 
siyasi gerginlik riskini de 
düşündüğümüzde ülkemizdeki mali 
risklerin ve iş yapma maliyetlerinin 
arttığını görmeye devam edeceğiz. Bu 
düşünce ile eğer olanak varsa kısa vadeli 
borçlanmaların uzun vadeli borçlanmalara 
döndürülmesi günümüz şartlarında 
alınabilecek önlemlerin en başında 
olacaktır. İşte bu tabloyu yaşadığımız 
ülkemizde kapatamadığımız cari açık artık 
ülkemiz için daha da önemli. Geçen 
senenin kasım ayı itibariyle 12 aylık ithalat 
248, ihracat ise 151 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Yani dış ticaret açığı 97 milyar 
dolar, cari açık da 61 milyar dolar oldu. Bu 
açıkta enerji ithalatımızın payı ne yazık ki 
çok çok büyük. Geçen yıl enerji kaynakları 
ithalatı için 60,1 milyar dolar ödedik. Yani 
ithal ettiğimiz ürünler için ödediğimiz 4 
dolardan 1’ini enerji için harcıyoruz. Bu 
yüzden ülkemiz için vahim bir tabloyu 
sizlerle paylaşmadan geçemedim. Ülkemiz 
enerji üretimi 2013 yılı için yaklaşık 
282.192 GWH olarak gerçekleşecek. 
Buradaki sorun yaptığımız üretimi hangi 
kaynaktan gerçekleştirdiğimiz. Bu ithalat 
rakamı da buradan geliyor. Bugün kurulu 
gücümüzde ne yazık ki bu üretimin büyük 
bölümünü 145.475 GWH ile ithal doğal gaz 
ve yine 25.426 GWH ile ithal kömür ile 
sağlanan hammadde ile yapıyoruz. Yani bu 
üretimin içinde doğal gazın payı % 51 , 
ithal kömürün payı ise % 9. Yani ülke enerji 
üretiminde ithal ettiğimiz kaynaklara 
bağlılığımız  toplam % 60 ,ne yazık ki bu 
korkunç bir oran” dedi.

Herhangi bir aksi lojistik problemde ya 
da savaş anında ülkemizin enerji 
üretiminin yarı yarıya hatta yarıdan fazla 
tehlike altında olacağına dikkat çeken 
Kocagöz, “Bu durumda bırakın evlerde 
kullanıma kapanacak enerjiyi, sanayimiz 
bile duracak, ülke temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayacaktır. Bu arada ülkemiz 
enerji ihtiyacının her sene % 5-7 arası 
artacağının beklendiğini de belirtmek 
isterim. Bu da her yıl 3.500-4.000 MW’ lık 
yeni tesisin kurulu gücümüze ekleniyor 
olması lazım demek. Ancak ne böyle bir 
açık kapatma çabası, ne de bu kadar kurulu 
güç yatırımını yaptıracak bir tablo ve hatta 

Demirtaş ve yönetimine, sevgili Meclis Başkanı Sn. Rebii Akdurak ve 
başkanlık divanına bizleri onurlandırdıkları için çok teşekkür 
ediyoruz. Değerli Başkan Yardımcıları; Akın Kazançoğlu , Jak 
Eskinazi ,Yönetim Kurulu Üyeleri; Cüneyt Güleç, Mert Pala , Ali 
Yılmaz , Nevzat Artkıy ,  Süleyman Subaşı, Mustafa Tüzün, Bekir 
Şahiner, Cüneyt Altınkapı, Meclis Başkan Yardımcıları Sn. Sa�nur 
Altıner, Yavuz Ateşalp, Meclis Katip Üyesi Sayın Nevin Bağdatlı’ya  
Meclisimize hoş geldiniz ve şeref verdiniz demek istiyorum. 
İzmir’imizin bu çok değerli oda yönetim ve meclis başkan ve 
üyelerini Meclisimizde konuk etmekten çok mutluyuz. Biliyorsunuz 
ki İzmir Ticaret Odamız ile birçok proje ve hatta ELİDAŞ gibi 
yatırımlarda, yollarda ortak ve kol kola yürüyoruz. Bu güzel 
dayanışmanın her iki oda arasında uzun yıllar sürmesini diliyoruz” 
diye konuştu.

2013 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen son Meclis 
toplantısında güven ortamındaki bozulmanın döviz kurlarındaki 
yükselişi agresi�eştirebileceğini ve kredi maliyetlerindeki artışa da 
neden olabileceğine değindiklerinden bahseden Barış Kocagöz, “Ne 

kamuoyu göremiyoruz.  Allah korusun bu 
kritik günler geldiğinde  “tüh hata yapmışız 
geçmişte” demeye kimsenin lüksü ve hakkı 
yok. Bu nedenle yerel kaynaklarımız ile 
enerji üretmenin tek çaremiz olduğunu 
vurgulamak isterim” diye konuştu. 

Kocagöz konuşmasının ardından 
Meclis konuklarına söz verdi. İzmir Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Rebii Akdurak, İzmir 
Ticaret Borsası’ndan gelen Meclis davetini 
memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 
en kısa zamanda İzmir Ticaret Borsası 
Yönetimini kendi Meclis toplantılarında 
ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını 
belirtti.

Ekrem Demirtaş’tan işbirliği çağrısı
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ekrem Demirtaş ise başkanlığı 
döneminde İTB ile işbirliği içinde 
olduklarını belirterek, tarım sektöründe 
yeni projeler için ortaklık çağrısı yaptı. 
Demirtaş, “Şu İzmir’e baktığımızda 100 yılı 
geçmiş kaç kurum var? İTB ve İTO 
bunların başında geliyor. Başkanlık 
dönemimde hiçbir borsa başkanı ile 
aramızda bir sorun olmadı. Hep işbirliği 
içinde olduk. Bilimpark’ta da ortaklığımız 
var. Yakında temel atıyoruz. Bu yılın 
ortasında faaliyete geçecek” dedi. 

İTO yönetiminin Borsa’dan gelen her 
tekli� detayına bakmadan kabul ettiğini 
belirten Demirtaş, sevgi, saygı ve işbirliği 
denince herkes tarafından İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli’nin tarif edildiğini dile getirdi. 
Demirtaş,  “Bundan sonra daha çok 
konuda bölgemiz ve ülkemiz için işbirliği 
yapmamız gerekiyor. Ege Bölgesi’nin 

verimli toprakları ve tarımsal ürünleri, 
bunların değerlendirilmesi üzerinde 
çalışmamız gereken konular. 

Bilimpark’ta tarıma dayalı olarak 
çalışacağız. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde Tarım ve Gıda 
Teknolojileri Fakültesi var. Sizlerin önerisi 
ile program geliştirip, bölgemizin tarımına 
birlikte katkı koyarız” diye konuştu. 

Toplantıda konuşmasını gerçekleştiren 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, “Bugün aramızda 
İzmir Ticaret Odası’nın değerli Meclis 
Başkanı Sayın Rebii Akdurak, duayen 
başkanı, büyüğümüz Sayın Ekrem 
Demirtaş ve odanın değerli yöneticileri var. 
Değerli dostlarımıza, meclisimize şeref 
verdikleri için teşekkür ediyor, tekrar hoş 
geldiniz diyorum. Biz kentimizdeki sivil 
toplum kuruluşlarını ortak akıl 
platformları olarak görüyoruz. Bu nedenle 
bu tür buluşmaların, birlikte düşünme, 
birlikte çalışma ve birlikte başarma yolunda 
çok önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. 
Umarım yakın gelecekte kentimiz için hep 
birlikte önemli adımlar atma fırsatı 
yakalarız. Bir süreden bu yana ortalık 
ananastan, muzdan geçilmez oldu. 
Ülkemizi tanımayan biri şu son 
tartışmalara baksa, eminim “ne güzel bir 
tarım ülkesi, herkes meyve-sebze 
konuşuyor” derdi. Keşke öyle olsaydı. 
Amerikalı yazar William Sydney Porter 
tarafından 20’nci yüzyılın hemen başında 
ilk kez dillendirilen muz cumhuriyeti 
sıfatının, aradan iki dünya savaşı ve bir asrı 
aşkın bir süre geçtikten sonra Türkiye’ye 
yakıştırılmaya çalışılması nerden baksanız 
kabul edilemezdir. Dünyanın en önemli 

ülkemizin ortalama büyüme hızının da 
ancak yarısı kadar. Bitkisel ürün denge 
tablolarına baktığımız zaman ülkemizde 
ancak kendi iç tüketimimiz kadar ürün 
yetiştirebildiğimizi görüyoruz. Yüksek 
ihracat talebi devreye girdiği anda ise �yat 
dengesinde sorun yaşıyoruz. Küresel 
ölçekli tarımsal arazi kiralama eğilimi hızla 
artarken bizim henüz arazi toplulaştırma 
işini dahi çözmemiş oluşumuz, bu alandaki 
büyük handikaplarımıza önemli bir örnek 
olarak ortada duruyor. Bugün 62 milyar 
dolarlık üretimle dünyanın dokuz büyük 
tarımsal ekonomisinden biriyiz diyor ve 
2023’te ilk beşe girmeyi hede�iyorsak, daha 
radikal adımlar atmamız şart. Ancak kişi 
başı verimlilikte Avrupa’yı yakaladığımızı 
gün tarımda gerçek bir devrim yaptığımızı 
söyleyebiliriz” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası’ın 2013 yılı işlem 
hacimlerini değerlendiren Kestelli, “Yıllık 
işlem hacmi yönünden ülkemizin en büyük 
ikinci ticaret borsası olan borsamızın 2013 
yılı işlem hacmi  6.8  milyar TL olarak 
gerçekleşti. Tescil gelirimiz ise, bir önceki 
yıla göre yüzde 6.7 oranında artarak 4.7 
milyar TL olarak gerçekleşti.

İşlem hacminde en yüksek paya sahip 
ürün grupları sıralamasına bakıldığında; 
bitkisel yağlar yüzde 18, et ve canlı 
hayvanlar yüzde 14, çeşitli gıda maddeleri 
yüzde 11, Yağlı tohumlar ve pamuk yüzde 
işlem hacmine sahip oldu. Borsamızda, 
2013 yılı içinde 25 bin 676 adet dahili, 3 bin 
729 adet ihracat olmak üzere toplam 29 bin 
405 adet alım satım beyannamesi tescil 
edildi. 2013 yılı içerisinde 38.406,50 TL'lik 
ELÜS işlem hacmi gerçekleşti. En fazla 

tescil işlemi olan ürün veya ürün grupları 
arasında ise çeşitli gıda maddeleri grubu 
yüzde 16 ile birinci sırada yer aldı. Bu 
grubu; et ve canlı hayvanlar yüzde 15, 
bitkisel yağlar yüzde 14, pamuk yüzde 8, 
hububat yüzde 7 pay ile takip etmiştir. 
Tescil gelirine göre bir önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 64 
ile kuru incirde yaşandı. Bu grubu ise; 
yüzde 38  ile orman ürünleri, yüzde 34 ile 
peynir ve yüzde 31 ile çeşitli gıda maddeleri 
tescilleri izledi” dedi.

İzmir Ticaret Borsası’nın bölgemizde 
ilk defa gerçekleştirilen bir proje ile bağ 
alanlarımızdaki fungal hastalıklara bağlı 
sorunların çözümüne yönelik önemli 
girişimlerde bulunduğunu belirten Kestelli, 
“Borsamız ve Manisa Bağcılık Araştırma 
İstasyonu Müdürlüğü’nün ortaklığında 
yürütülen ve bölgemizde ilk defa “Manisa 
ve İzmir illeri Sultani çekirdeksiz üzüm 
bağlarında sürgün kurumaları, uyanma 
bozukluğu ve ölümlere yol açan fungal 
nedenlerin araştırılması” Projesi 
tamamlanmış ve bu proje kapsamında, 
üreticilerin bilinçlendirilmesi, tespit 
edilecek üretim bölgelerinde bu 
hastalıklarla mücadelenin anlatılması 
amacıyla üretici bilgilendirme 
toplantılarına başlandı. 750 milyon dolarlık 
üzüm pazarında çok büyük önemi olan bu 
kampanyanın ilk toplantısı Turgutlu’da 
cuma günü gerçekleştirildi” diye konuştu.

Son olarak İzmir Ticaret Borsası’nın 
TOBB tarafından gerçekleştirilen 
akreditasyon denetimlerinden başarıyla 
geçerek, hizmette mükemmellik seviyesi 
sayılan A sınıfı belge almaya hak 
kazandığına dikkat çeken Kestelli, 
“Serti�kamızı alırken TOBB Başkanı Sayın 
Hisarcıklıoğlu salona şunu söyledi: “İzmir 
Ticaret Borsası, kendi sınıfında en yüksek 
puanı alarak akredite oldu. Borsamızın beş 
yıldızlı bir borsa olduğu tescillendi. 
İzmir’in başarısının devamını diliyorum.” 
Bu gurur verici pozisyon için çalışan ve 
serti�kaya emeği geçen yönetimimize ve 
bütün borsa personeline huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Konuşmaların ardından, İTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, İTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve İTO 
Meclis Başkanı Rebii Akdurak’a toplantıya 
vermiş oldukları değerli katkıları sebebiyle 
plaket takdim etti. 
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Ekrem Demirtaş
İzmir Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Rebii Akdurak
İzmir Ticaret Odası
Meclis Başkanı



aktörlerinden biri olma potansiyeli taşıyan 
Türkiye ne yazık ki bir türlü aşamadığı, 
hatta giderek daha çetre�l hale gelen 
sorunları yüzünden kendi ayağına sıkıyor. 
Bu ülkede demokrasiyi bütün kurum ve 
kurallarıyla yerleştirmeyi ve yaşatmayı 
artık herkesin içselleştirmesi lazım. 
Düzgün bir sahada oynanmayan oyunun 
herkesin ayağını kırma riski olduğunu 
aklımızdan çıkarmamalıyız. Bütün bu 
yaşananların ekmeğimizi büyütmediği, 
refahımızı artırmadığı ortada. 
Demokrasinin evrensel değerlerini 
yücelterek bu Alacakaranlık Kuşağı’ndan 
bir an önce sıyrılmak ve daha yaşanabilir 
bir ülke olmanın yollarını aramak 
zorundayız. Aksi takdirde bu ateş hepimizi 
olumsuz etkileyecek. Keşke Türkiye’de 
meyve sebze isimleri gerçekten işimizle 
ilgili gelişmelerle anılsaydı” dedi.

Son olarak kuru fasulye ve patateste 
yaşanan �yat artışları nedeniyle bir 
tartışma yaşandığına değinen Işınsu 
Kestelli,

“Ülke olarak dönemsel zamlarda cadı 
avına çıkmak yerine planlı programlı, 
öngörülü bir üretim ve ticaret politikası 
izleyebilsek, her şey çok daha farklı olurdu. 
Ülkemizde tarımsal üretim geçen sene 
tahılda yüzde 12.3, sebzede yüzde 2.3, 
meyvede yüzde 1.2 artış gösterdi. Rakam 
henüz net değil ama tarımın geçen yıl 
yüzde 3.9 büyüdüğünü tahmin ediyoruz. 
Türk tarımı 2002-2012 döneminde 
ortalama yüzde 2.2 büyüdü. Bu rakam 
Avrupa Birliği’nin ortalama yüzde 0.2 olan 
tarımsal büyümesinden çok daha iyi ama 

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Ocak ayı Olağan Meclis 
Toplantısı’na İzmir Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Rebii 
Akdurak, Meclis Başkan Yardımcıları Yavuz Ateşalp, Sa�nur 
Altıner, Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Akın Kazançoğlu, Jak Eskinazi, 
Sayman Üye Cüneyt Güleç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, 
Ali Yılmaz, Nevzat Artkıy, Süleyman Subaşı, Mustafa Tüzün, 
Bekir Şahiner ve Cüneyt Altınkapı konuk olarak katıldı. 
Toplantıda güncel ekonomik gelişmelerin yanı sıra tarım ve 
gıda alanında yapılabilecek ortak projeler ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Barış Kocagöz, “Biliyorsunuz ki İzmir’imizin 
değerli sivil toplum kuruluşları ile kaynaşma, birliktelik ve 
dayanışma adına ortak toplantılar yapmak, değerli 
başkanlarımızı ve yönetimlerini konuk etmek adına bir çalışma 
başlatmıştık. Bu güzel girişimin ikinci konuklarını ağırlıyoruz. 
Bugün; her zaman borsamızla kol kola görmeye alıştığımız ve 
odalar arası güç birliğinde önder olan değerli odamız İzmir 
Ticaret Odası aramızda. İzmir Ticaret Odası’nın çok değerli ve 
bence efsaneleşmiş sevgili Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ekrem 

yazık ki korktuğumuz gelişmeler 
gerçekleşti ve biraz da istikrar 
bozulmasından kaynaklı panik alışlarla 
aşırı değerlenen döviz, özel sektör yatırım 
ve işletmelerini uzun vadede zorlayacak. 
Özellikle döviz geliri olmadığı halde döviz 
borçlanmış şirketlerimizi zor günler 
bekliyor. Buna ek olarak yerel seçimler ve 
siyasi gerginlik riskini de 
düşündüğümüzde ülkemizdeki mali 
risklerin ve iş yapma maliyetlerinin 
arttığını görmeye devam edeceğiz. Bu 
düşünce ile eğer olanak varsa kısa vadeli 
borçlanmaların uzun vadeli borçlanmalara 
döndürülmesi günümüz şartlarında 
alınabilecek önlemlerin en başında 
olacaktır. İşte bu tabloyu yaşadığımız 
ülkemizde kapatamadığımız cari açık artık 
ülkemiz için daha da önemli. Geçen 
senenin kasım ayı itibariyle 12 aylık ithalat 
248, ihracat ise 151 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Yani dış ticaret açığı 97 milyar 
dolar, cari açık da 61 milyar dolar oldu. Bu 
açıkta enerji ithalatımızın payı ne yazık ki 
çok çok büyük. Geçen yıl enerji kaynakları 
ithalatı için 60,1 milyar dolar ödedik. Yani 
ithal ettiğimiz ürünler için ödediğimiz 4 
dolardan 1’ini enerji için harcıyoruz. Bu 
yüzden ülkemiz için vahim bir tabloyu 
sizlerle paylaşmadan geçemedim. Ülkemiz 
enerji üretimi 2013 yılı için yaklaşık 
282.192 GWH olarak gerçekleşecek. 
Buradaki sorun yaptığımız üretimi hangi 
kaynaktan gerçekleştirdiğimiz. Bu ithalat 
rakamı da buradan geliyor. Bugün kurulu 
gücümüzde ne yazık ki bu üretimin büyük 
bölümünü 145.475 GWH ile ithal doğal gaz 
ve yine 25.426 GWH ile ithal kömür ile 
sağlanan hammadde ile yapıyoruz. Yani bu 
üretimin içinde doğal gazın payı % 51 , 
ithal kömürün payı ise % 9. Yani ülke enerji 
üretiminde ithal ettiğimiz kaynaklara 
bağlılığımız  toplam % 60 ,ne yazık ki bu 
korkunç bir oran” dedi.

Herhangi bir aksi lojistik problemde ya 
da savaş anında ülkemizin enerji 
üretiminin yarı yarıya hatta yarıdan fazla 
tehlike altında olacağına dikkat çeken 
Kocagöz, “Bu durumda bırakın evlerde 
kullanıma kapanacak enerjiyi, sanayimiz 
bile duracak, ülke temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayacaktır. Bu arada ülkemiz 
enerji ihtiyacının her sene % 5-7 arası 
artacağının beklendiğini de belirtmek 
isterim. Bu da her yıl 3.500-4.000 MW’ lık 
yeni tesisin kurulu gücümüze ekleniyor 
olması lazım demek. Ancak ne böyle bir 
açık kapatma çabası, ne de bu kadar kurulu 
güç yatırımını yaptıracak bir tablo ve hatta 

Demirtaş ve yönetimine, sevgili Meclis Başkanı Sn. Rebii Akdurak ve 
başkanlık divanına bizleri onurlandırdıkları için çok teşekkür 
ediyoruz. Değerli Başkan Yardımcıları; Akın Kazançoğlu , Jak 
Eskinazi ,Yönetim Kurulu Üyeleri; Cüneyt Güleç, Mert Pala , Ali 
Yılmaz , Nevzat Artkıy ,  Süleyman Subaşı, Mustafa Tüzün, Bekir 
Şahiner, Cüneyt Altınkapı, Meclis Başkan Yardımcıları Sn. Sa�nur 
Altıner, Yavuz Ateşalp, Meclis Katip Üyesi Sayın Nevin Bağdatlı’ya  
Meclisimize hoş geldiniz ve şeref verdiniz demek istiyorum. 
İzmir’imizin bu çok değerli oda yönetim ve meclis başkan ve 
üyelerini Meclisimizde konuk etmekten çok mutluyuz. Biliyorsunuz 
ki İzmir Ticaret Odamız ile birçok proje ve hatta ELİDAŞ gibi 
yatırımlarda, yollarda ortak ve kol kola yürüyoruz. Bu güzel 
dayanışmanın her iki oda arasında uzun yıllar sürmesini diliyoruz” 
diye konuştu.

2013 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen son Meclis 
toplantısında güven ortamındaki bozulmanın döviz kurlarındaki 
yükselişi agresi�eştirebileceğini ve kredi maliyetlerindeki artışa da 
neden olabileceğine değindiklerinden bahseden Barış Kocagöz, “Ne 

kamuoyu göremiyoruz.  Allah korusun bu 
kritik günler geldiğinde  “tüh hata yapmışız 
geçmişte” demeye kimsenin lüksü ve hakkı 
yok. Bu nedenle yerel kaynaklarımız ile 
enerji üretmenin tek çaremiz olduğunu 
vurgulamak isterim” diye konuştu. 

Kocagöz konuşmasının ardından 
Meclis konuklarına söz verdi. İzmir Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Rebii Akdurak, İzmir 
Ticaret Borsası’ndan gelen Meclis davetini 
memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 
en kısa zamanda İzmir Ticaret Borsası 
Yönetimini kendi Meclis toplantılarında 
ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını 
belirtti.

Ekrem Demirtaş’tan işbirliği çağrısı
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ekrem Demirtaş ise başkanlığı 
döneminde İTB ile işbirliği içinde 
olduklarını belirterek, tarım sektöründe 
yeni projeler için ortaklık çağrısı yaptı. 
Demirtaş, “Şu İzmir’e baktığımızda 100 yılı 
geçmiş kaç kurum var? İTB ve İTO 
bunların başında geliyor. Başkanlık 
dönemimde hiçbir borsa başkanı ile 
aramızda bir sorun olmadı. Hep işbirliği 
içinde olduk. Bilimpark’ta da ortaklığımız 
var. Yakında temel atıyoruz. Bu yılın 
ortasında faaliyete geçecek” dedi. 

İTO yönetiminin Borsa’dan gelen her 
tekli� detayına bakmadan kabul ettiğini 
belirten Demirtaş, sevgi, saygı ve işbirliği 
denince herkes tarafından İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli’nin tarif edildiğini dile getirdi. 
Demirtaş,  “Bundan sonra daha çok 
konuda bölgemiz ve ülkemiz için işbirliği 
yapmamız gerekiyor. Ege Bölgesi’nin 

verimli toprakları ve tarımsal ürünleri, 
bunların değerlendirilmesi üzerinde 
çalışmamız gereken konular. 

Bilimpark’ta tarıma dayalı olarak 
çalışacağız. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde Tarım ve Gıda 
Teknolojileri Fakültesi var. Sizlerin önerisi 
ile program geliştirip, bölgemizin tarımına 
birlikte katkı koyarız” diye konuştu. 

Toplantıda konuşmasını gerçekleştiren 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, “Bugün aramızda 
İzmir Ticaret Odası’nın değerli Meclis 
Başkanı Sayın Rebii Akdurak, duayen 
başkanı, büyüğümüz Sayın Ekrem 
Demirtaş ve odanın değerli yöneticileri var. 
Değerli dostlarımıza, meclisimize şeref 
verdikleri için teşekkür ediyor, tekrar hoş 
geldiniz diyorum. Biz kentimizdeki sivil 
toplum kuruluşlarını ortak akıl 
platformları olarak görüyoruz. Bu nedenle 
bu tür buluşmaların, birlikte düşünme, 
birlikte çalışma ve birlikte başarma yolunda 
çok önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. 
Umarım yakın gelecekte kentimiz için hep 
birlikte önemli adımlar atma fırsatı 
yakalarız. Bir süreden bu yana ortalık 
ananastan, muzdan geçilmez oldu. 
Ülkemizi tanımayan biri şu son 
tartışmalara baksa, eminim “ne güzel bir 
tarım ülkesi, herkes meyve-sebze 
konuşuyor” derdi. Keşke öyle olsaydı. 
Amerikalı yazar William Sydney Porter 
tarafından 20’nci yüzyılın hemen başında 
ilk kez dillendirilen muz cumhuriyeti 
sıfatının, aradan iki dünya savaşı ve bir asrı 
aşkın bir süre geçtikten sonra Türkiye’ye 
yakıştırılmaya çalışılması nerden baksanız 
kabul edilemezdir. Dünyanın en önemli 

ülkemizin ortalama büyüme hızının da 
ancak yarısı kadar. Bitkisel ürün denge 
tablolarına baktığımız zaman ülkemizde 
ancak kendi iç tüketimimiz kadar ürün 
yetiştirebildiğimizi görüyoruz. Yüksek 
ihracat talebi devreye girdiği anda ise �yat 
dengesinde sorun yaşıyoruz. Küresel 
ölçekli tarımsal arazi kiralama eğilimi hızla 
artarken bizim henüz arazi toplulaştırma 
işini dahi çözmemiş oluşumuz, bu alandaki 
büyük handikaplarımıza önemli bir örnek 
olarak ortada duruyor. Bugün 62 milyar 
dolarlık üretimle dünyanın dokuz büyük 
tarımsal ekonomisinden biriyiz diyor ve 
2023’te ilk beşe girmeyi hede�iyorsak, daha 
radikal adımlar atmamız şart. Ancak kişi 
başı verimlilikte Avrupa’yı yakaladığımızı 
gün tarımda gerçek bir devrim yaptığımızı 
söyleyebiliriz” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası’ın 2013 yılı işlem 
hacimlerini değerlendiren Kestelli, “Yıllık 
işlem hacmi yönünden ülkemizin en büyük 
ikinci ticaret borsası olan borsamızın 2013 
yılı işlem hacmi  6.8  milyar TL olarak 
gerçekleşti. Tescil gelirimiz ise, bir önceki 
yıla göre yüzde 6.7 oranında artarak 4.7 
milyar TL olarak gerçekleşti.

İşlem hacminde en yüksek paya sahip 
ürün grupları sıralamasına bakıldığında; 
bitkisel yağlar yüzde 18, et ve canlı 
hayvanlar yüzde 14, çeşitli gıda maddeleri 
yüzde 11, Yağlı tohumlar ve pamuk yüzde 
işlem hacmine sahip oldu. Borsamızda, 
2013 yılı içinde 25 bin 676 adet dahili, 3 bin 
729 adet ihracat olmak üzere toplam 29 bin 
405 adet alım satım beyannamesi tescil 
edildi. 2013 yılı içerisinde 38.406,50 TL'lik 
ELÜS işlem hacmi gerçekleşti. En fazla 

tescil işlemi olan ürün veya ürün grupları 
arasında ise çeşitli gıda maddeleri grubu 
yüzde 16 ile birinci sırada yer aldı. Bu 
grubu; et ve canlı hayvanlar yüzde 15, 
bitkisel yağlar yüzde 14, pamuk yüzde 8, 
hububat yüzde 7 pay ile takip etmiştir. 
Tescil gelirine göre bir önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 64 
ile kuru incirde yaşandı. Bu grubu ise; 
yüzde 38  ile orman ürünleri, yüzde 34 ile 
peynir ve yüzde 31 ile çeşitli gıda maddeleri 
tescilleri izledi” dedi.

İzmir Ticaret Borsası’nın bölgemizde 
ilk defa gerçekleştirilen bir proje ile bağ 
alanlarımızdaki fungal hastalıklara bağlı 
sorunların çözümüne yönelik önemli 
girişimlerde bulunduğunu belirten Kestelli, 
“Borsamız ve Manisa Bağcılık Araştırma 
İstasyonu Müdürlüğü’nün ortaklığında 
yürütülen ve bölgemizde ilk defa “Manisa 
ve İzmir illeri Sultani çekirdeksiz üzüm 
bağlarında sürgün kurumaları, uyanma 
bozukluğu ve ölümlere yol açan fungal 
nedenlerin araştırılması” Projesi 
tamamlanmış ve bu proje kapsamında, 
üreticilerin bilinçlendirilmesi, tespit 
edilecek üretim bölgelerinde bu 
hastalıklarla mücadelenin anlatılması 
amacıyla üretici bilgilendirme 
toplantılarına başlandı. 750 milyon dolarlık 
üzüm pazarında çok büyük önemi olan bu 
kampanyanın ilk toplantısı Turgutlu’da 
cuma günü gerçekleştirildi” diye konuştu.

Son olarak İzmir Ticaret Borsası’nın 
TOBB tarafından gerçekleştirilen 
akreditasyon denetimlerinden başarıyla 
geçerek, hizmette mükemmellik seviyesi 
sayılan A sınıfı belge almaya hak 
kazandığına dikkat çeken Kestelli, 
“Serti�kamızı alırken TOBB Başkanı Sayın 
Hisarcıklıoğlu salona şunu söyledi: “İzmir 
Ticaret Borsası, kendi sınıfında en yüksek 
puanı alarak akredite oldu. Borsamızın beş 
yıldızlı bir borsa olduğu tescillendi. 
İzmir’in başarısının devamını diliyorum.” 
Bu gurur verici pozisyon için çalışan ve 
serti�kaya emeği geçen yönetimimize ve 
bütün borsa personeline huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Konuşmaların ardından, İTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, İTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve İTO 
Meclis Başkanı Rebii Akdurak’a toplantıya 
vermiş oldukları değerli katkıları sebebiyle 
plaket takdim etti. 
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aktörlerinden biri olma potansiyeli taşıyan 
Türkiye ne yazık ki bir türlü aşamadığı, 
hatta giderek daha çetre�l hale gelen 
sorunları yüzünden kendi ayağına sıkıyor. 
Bu ülkede demokrasiyi bütün kurum ve 
kurallarıyla yerleştirmeyi ve yaşatmayı 
artık herkesin içselleştirmesi lazım. 
Düzgün bir sahada oynanmayan oyunun 
herkesin ayağını kırma riski olduğunu 
aklımızdan çıkarmamalıyız. Bütün bu 
yaşananların ekmeğimizi büyütmediği, 
refahımızı artırmadığı ortada. 
Demokrasinin evrensel değerlerini 
yücelterek bu Alacakaranlık Kuşağı’ndan 
bir an önce sıyrılmak ve daha yaşanabilir 
bir ülke olmanın yollarını aramak 
zorundayız. Aksi takdirde bu ateş hepimizi 
olumsuz etkileyecek. Keşke Türkiye’de 
meyve sebze isimleri gerçekten işimizle 
ilgili gelişmelerle anılsaydı” dedi.

Son olarak kuru fasulye ve patateste 
yaşanan �yat artışları nedeniyle bir 
tartışma yaşandığına değinen Işınsu 
Kestelli,

“Ülke olarak dönemsel zamlarda cadı 
avına çıkmak yerine planlı programlı, 
öngörülü bir üretim ve ticaret politikası 
izleyebilsek, her şey çok daha farklı olurdu. 
Ülkemizde tarımsal üretim geçen sene 
tahılda yüzde 12.3, sebzede yüzde 2.3, 
meyvede yüzde 1.2 artış gösterdi. Rakam 
henüz net değil ama tarımın geçen yıl 
yüzde 3.9 büyüdüğünü tahmin ediyoruz. 
Türk tarımı 2002-2012 döneminde 
ortalama yüzde 2.2 büyüdü. Bu rakam 
Avrupa Birliği’nin ortalama yüzde 0.2 olan 
tarımsal büyümesinden çok daha iyi ama 

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Ocak ayı Olağan Meclis 
Toplantısı’na İzmir Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Rebii 
Akdurak, Meclis Başkan Yardımcıları Yavuz Ateşalp, Sa�nur 
Altıner, Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Akın Kazançoğlu, Jak Eskinazi, 
Sayman Üye Cüneyt Güleç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, 
Ali Yılmaz, Nevzat Artkıy, Süleyman Subaşı, Mustafa Tüzün, 
Bekir Şahiner ve Cüneyt Altınkapı konuk olarak katıldı. 
Toplantıda güncel ekonomik gelişmelerin yanı sıra tarım ve 
gıda alanında yapılabilecek ortak projeler ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Barış Kocagöz, “Biliyorsunuz ki İzmir’imizin 
değerli sivil toplum kuruluşları ile kaynaşma, birliktelik ve 
dayanışma adına ortak toplantılar yapmak, değerli 
başkanlarımızı ve yönetimlerini konuk etmek adına bir çalışma 
başlatmıştık. Bu güzel girişimin ikinci konuklarını ağırlıyoruz. 
Bugün; her zaman borsamızla kol kola görmeye alıştığımız ve 
odalar arası güç birliğinde önder olan değerli odamız İzmir 
Ticaret Odası aramızda. İzmir Ticaret Odası’nın çok değerli ve 
bence efsaneleşmiş sevgili Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ekrem 

yazık ki korktuğumuz gelişmeler 
gerçekleşti ve biraz da istikrar 
bozulmasından kaynaklı panik alışlarla 
aşırı değerlenen döviz, özel sektör yatırım 
ve işletmelerini uzun vadede zorlayacak. 
Özellikle döviz geliri olmadığı halde döviz 
borçlanmış şirketlerimizi zor günler 
bekliyor. Buna ek olarak yerel seçimler ve 
siyasi gerginlik riskini de 
düşündüğümüzde ülkemizdeki mali 
risklerin ve iş yapma maliyetlerinin 
arttığını görmeye devam edeceğiz. Bu 
düşünce ile eğer olanak varsa kısa vadeli 
borçlanmaların uzun vadeli borçlanmalara 
döndürülmesi günümüz şartlarında 
alınabilecek önlemlerin en başında 
olacaktır. İşte bu tabloyu yaşadığımız 
ülkemizde kapatamadığımız cari açık artık 
ülkemiz için daha da önemli. Geçen 
senenin kasım ayı itibariyle 12 aylık ithalat 
248, ihracat ise 151 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Yani dış ticaret açığı 97 milyar 
dolar, cari açık da 61 milyar dolar oldu. Bu 
açıkta enerji ithalatımızın payı ne yazık ki 
çok çok büyük. Geçen yıl enerji kaynakları 
ithalatı için 60,1 milyar dolar ödedik. Yani 
ithal ettiğimiz ürünler için ödediğimiz 4 
dolardan 1’ini enerji için harcıyoruz. Bu 
yüzden ülkemiz için vahim bir tabloyu 
sizlerle paylaşmadan geçemedim. Ülkemiz 
enerji üretimi 2013 yılı için yaklaşık 
282.192 GWH olarak gerçekleşecek. 
Buradaki sorun yaptığımız üretimi hangi 
kaynaktan gerçekleştirdiğimiz. Bu ithalat 
rakamı da buradan geliyor. Bugün kurulu 
gücümüzde ne yazık ki bu üretimin büyük 
bölümünü 145.475 GWH ile ithal doğal gaz 
ve yine 25.426 GWH ile ithal kömür ile 
sağlanan hammadde ile yapıyoruz. Yani bu 
üretimin içinde doğal gazın payı % 51 , 
ithal kömürün payı ise % 9. Yani ülke enerji 
üretiminde ithal ettiğimiz kaynaklara 
bağlılığımız  toplam % 60 ,ne yazık ki bu 
korkunç bir oran” dedi.

Herhangi bir aksi lojistik problemde ya 
da savaş anında ülkemizin enerji 
üretiminin yarı yarıya hatta yarıdan fazla 
tehlike altında olacağına dikkat çeken 
Kocagöz, “Bu durumda bırakın evlerde 
kullanıma kapanacak enerjiyi, sanayimiz 
bile duracak, ülke temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayacaktır. Bu arada ülkemiz 
enerji ihtiyacının her sene % 5-7 arası 
artacağının beklendiğini de belirtmek 
isterim. Bu da her yıl 3.500-4.000 MW’ lık 
yeni tesisin kurulu gücümüze ekleniyor 
olması lazım demek. Ancak ne böyle bir 
açık kapatma çabası, ne de bu kadar kurulu 
güç yatırımını yaptıracak bir tablo ve hatta 

Demirtaş ve yönetimine, sevgili Meclis Başkanı Sn. Rebii Akdurak ve 
başkanlık divanına bizleri onurlandırdıkları için çok teşekkür 
ediyoruz. Değerli Başkan Yardımcıları; Akın Kazançoğlu , Jak 
Eskinazi ,Yönetim Kurulu Üyeleri; Cüneyt Güleç, Mert Pala , Ali 
Yılmaz , Nevzat Artkıy ,  Süleyman Subaşı, Mustafa Tüzün, Bekir 
Şahiner, Cüneyt Altınkapı, Meclis Başkan Yardımcıları Sn. Sa�nur 
Altıner, Yavuz Ateşalp, Meclis Katip Üyesi Sayın Nevin Bağdatlı’ya  
Meclisimize hoş geldiniz ve şeref verdiniz demek istiyorum. 
İzmir’imizin bu çok değerli oda yönetim ve meclis başkan ve 
üyelerini Meclisimizde konuk etmekten çok mutluyuz. Biliyorsunuz 
ki İzmir Ticaret Odamız ile birçok proje ve hatta ELİDAŞ gibi 
yatırımlarda, yollarda ortak ve kol kola yürüyoruz. Bu güzel 
dayanışmanın her iki oda arasında uzun yıllar sürmesini diliyoruz” 
diye konuştu.

2013 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen son Meclis 
toplantısında güven ortamındaki bozulmanın döviz kurlarındaki 
yükselişi agresi�eştirebileceğini ve kredi maliyetlerindeki artışa da 
neden olabileceğine değindiklerinden bahseden Barış Kocagöz, “Ne 

kamuoyu göremiyoruz.  Allah korusun bu 
kritik günler geldiğinde  “tüh hata yapmışız 
geçmişte” demeye kimsenin lüksü ve hakkı 
yok. Bu nedenle yerel kaynaklarımız ile 
enerji üretmenin tek çaremiz olduğunu 
vurgulamak isterim” diye konuştu. 

Kocagöz konuşmasının ardından 
Meclis konuklarına söz verdi. İzmir Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Rebii Akdurak, İzmir 
Ticaret Borsası’ndan gelen Meclis davetini 
memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 
en kısa zamanda İzmir Ticaret Borsası 
Yönetimini kendi Meclis toplantılarında 
ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını 
belirtti.

Ekrem Demirtaş’tan işbirliği çağrısı
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ekrem Demirtaş ise başkanlığı 
döneminde İTB ile işbirliği içinde 
olduklarını belirterek, tarım sektöründe 
yeni projeler için ortaklık çağrısı yaptı. 
Demirtaş, “Şu İzmir’e baktığımızda 100 yılı 
geçmiş kaç kurum var? İTB ve İTO 
bunların başında geliyor. Başkanlık 
dönemimde hiçbir borsa başkanı ile 
aramızda bir sorun olmadı. Hep işbirliği 
içinde olduk. Bilimpark’ta da ortaklığımız 
var. Yakında temel atıyoruz. Bu yılın 
ortasında faaliyete geçecek” dedi. 

İTO yönetiminin Borsa’dan gelen her 
tekli� detayına bakmadan kabul ettiğini 
belirten Demirtaş, sevgi, saygı ve işbirliği 
denince herkes tarafından İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli’nin tarif edildiğini dile getirdi. 
Demirtaş,  “Bundan sonra daha çok 
konuda bölgemiz ve ülkemiz için işbirliği 
yapmamız gerekiyor. Ege Bölgesi’nin 

verimli toprakları ve tarımsal ürünleri, 
bunların değerlendirilmesi üzerinde 
çalışmamız gereken konular. 

Bilimpark’ta tarıma dayalı olarak 
çalışacağız. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde Tarım ve Gıda 
Teknolojileri Fakültesi var. Sizlerin önerisi 
ile program geliştirip, bölgemizin tarımına 
birlikte katkı koyarız” diye konuştu. 

Toplantıda konuşmasını gerçekleştiren 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, “Bugün aramızda 
İzmir Ticaret Odası’nın değerli Meclis 
Başkanı Sayın Rebii Akdurak, duayen 
başkanı, büyüğümüz Sayın Ekrem 
Demirtaş ve odanın değerli yöneticileri var. 
Değerli dostlarımıza, meclisimize şeref 
verdikleri için teşekkür ediyor, tekrar hoş 
geldiniz diyorum. Biz kentimizdeki sivil 
toplum kuruluşlarını ortak akıl 
platformları olarak görüyoruz. Bu nedenle 
bu tür buluşmaların, birlikte düşünme, 
birlikte çalışma ve birlikte başarma yolunda 
çok önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. 
Umarım yakın gelecekte kentimiz için hep 
birlikte önemli adımlar atma fırsatı 
yakalarız. Bir süreden bu yana ortalık 
ananastan, muzdan geçilmez oldu. 
Ülkemizi tanımayan biri şu son 
tartışmalara baksa, eminim “ne güzel bir 
tarım ülkesi, herkes meyve-sebze 
konuşuyor” derdi. Keşke öyle olsaydı. 
Amerikalı yazar William Sydney Porter 
tarafından 20’nci yüzyılın hemen başında 
ilk kez dillendirilen muz cumhuriyeti 
sıfatının, aradan iki dünya savaşı ve bir asrı 
aşkın bir süre geçtikten sonra Türkiye’ye 
yakıştırılmaya çalışılması nerden baksanız 
kabul edilemezdir. Dünyanın en önemli 

ülkemizin ortalama büyüme hızının da 
ancak yarısı kadar. Bitkisel ürün denge 
tablolarına baktığımız zaman ülkemizde 
ancak kendi iç tüketimimiz kadar ürün 
yetiştirebildiğimizi görüyoruz. Yüksek 
ihracat talebi devreye girdiği anda ise �yat 
dengesinde sorun yaşıyoruz. Küresel 
ölçekli tarımsal arazi kiralama eğilimi hızla 
artarken bizim henüz arazi toplulaştırma 
işini dahi çözmemiş oluşumuz, bu alandaki 
büyük handikaplarımıza önemli bir örnek 
olarak ortada duruyor. Bugün 62 milyar 
dolarlık üretimle dünyanın dokuz büyük 
tarımsal ekonomisinden biriyiz diyor ve 
2023’te ilk beşe girmeyi hede�iyorsak, daha 
radikal adımlar atmamız şart. Ancak kişi 
başı verimlilikte Avrupa’yı yakaladığımızı 
gün tarımda gerçek bir devrim yaptığımızı 
söyleyebiliriz” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası’ın 2013 yılı işlem 
hacimlerini değerlendiren Kestelli, “Yıllık 
işlem hacmi yönünden ülkemizin en büyük 
ikinci ticaret borsası olan borsamızın 2013 
yılı işlem hacmi  6.8  milyar TL olarak 
gerçekleşti. Tescil gelirimiz ise, bir önceki 
yıla göre yüzde 6.7 oranında artarak 4.7 
milyar TL olarak gerçekleşti.

İşlem hacminde en yüksek paya sahip 
ürün grupları sıralamasına bakıldığında; 
bitkisel yağlar yüzde 18, et ve canlı 
hayvanlar yüzde 14, çeşitli gıda maddeleri 
yüzde 11, Yağlı tohumlar ve pamuk yüzde 
işlem hacmine sahip oldu. Borsamızda, 
2013 yılı içinde 25 bin 676 adet dahili, 3 bin 
729 adet ihracat olmak üzere toplam 29 bin 
405 adet alım satım beyannamesi tescil 
edildi. 2013 yılı içerisinde 38.406,50 TL'lik 
ELÜS işlem hacmi gerçekleşti. En fazla 

tescil işlemi olan ürün veya ürün grupları 
arasında ise çeşitli gıda maddeleri grubu 
yüzde 16 ile birinci sırada yer aldı. Bu 
grubu; et ve canlı hayvanlar yüzde 15, 
bitkisel yağlar yüzde 14, pamuk yüzde 8, 
hububat yüzde 7 pay ile takip etmiştir. 
Tescil gelirine göre bir önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 64 
ile kuru incirde yaşandı. Bu grubu ise; 
yüzde 38  ile orman ürünleri, yüzde 34 ile 
peynir ve yüzde 31 ile çeşitli gıda maddeleri 
tescilleri izledi” dedi.

İzmir Ticaret Borsası’nın bölgemizde 
ilk defa gerçekleştirilen bir proje ile bağ 
alanlarımızdaki fungal hastalıklara bağlı 
sorunların çözümüne yönelik önemli 
girişimlerde bulunduğunu belirten Kestelli, 
“Borsamız ve Manisa Bağcılık Araştırma 
İstasyonu Müdürlüğü’nün ortaklığında 
yürütülen ve bölgemizde ilk defa “Manisa 
ve İzmir illeri Sultani çekirdeksiz üzüm 
bağlarında sürgün kurumaları, uyanma 
bozukluğu ve ölümlere yol açan fungal 
nedenlerin araştırılması” Projesi 
tamamlanmış ve bu proje kapsamında, 
üreticilerin bilinçlendirilmesi, tespit 
edilecek üretim bölgelerinde bu 
hastalıklarla mücadelenin anlatılması 
amacıyla üretici bilgilendirme 
toplantılarına başlandı. 750 milyon dolarlık 
üzüm pazarında çok büyük önemi olan bu 
kampanyanın ilk toplantısı Turgutlu’da 
cuma günü gerçekleştirildi” diye konuştu.

Son olarak İzmir Ticaret Borsası’nın 
TOBB tarafından gerçekleştirilen 
akreditasyon denetimlerinden başarıyla 
geçerek, hizmette mükemmellik seviyesi 
sayılan A sınıfı belge almaya hak 
kazandığına dikkat çeken Kestelli, 
“Serti�kamızı alırken TOBB Başkanı Sayın 
Hisarcıklıoğlu salona şunu söyledi: “İzmir 
Ticaret Borsası, kendi sınıfında en yüksek 
puanı alarak akredite oldu. Borsamızın beş 
yıldızlı bir borsa olduğu tescillendi. 
İzmir’in başarısının devamını diliyorum.” 
Bu gurur verici pozisyon için çalışan ve 
serti�kaya emeği geçen yönetimimize ve 
bütün borsa personeline huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Konuşmaların ardından, İTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, İTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve İTO 
Meclis Başkanı Rebii Akdurak’a toplantıya 
vermiş oldukları değerli katkıları sebebiyle 
plaket takdim etti. 
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EBSO Heyeti İTB Mart ayı
Meclisi’nin konuğu oldu

 

İşte yerel yönetimlerin tarımsal sanayi 
projelerinde yatırımcı ve üretici 
birliklerinin hatta aile işletmelerinin önünü 
açacak onlara ivme verecek desteklerine 
ihtiyacımız var. Bu konuda odalarımızın da 
yaratıcı olan her türlü projeye desteklerini 
esirgemeyeceklerine eminim. Tüm 
bunların yanında bu üretim ve yatırımların 
sağlıklı gelişmesi ve sürdürülebilir olması 
için ekonomi çarklarının düzgün dönmesi 
ve güven ortamının tam tesis edilmesi 
gerektiğini hepimiz biliyoruz” diye 
konuştu.

Ülkenin bulunduğu konum, yapı ve 
coğrafya itibarıyla hep hassas ve stratejik 
olarak kırılgan durumda olduğunu belirten 
Kocagöz, “İçinde bulunduğumuz günlerde 
Rusya ve Ukrayna krizinin yaratacağı savaş 
riskine şimdi de ülkemiz ve Suriye arasında 
artan savaş riski eklendi. Bu kadar 
belirsizlik hakimken bu denli yüksek 
çatışma riski de eklenince istikrardan ya da 
uzun vadeli ekonomik görüşlerden 
bahsetmek mümkün değil. Böyle anlarda 
her zaman hatırlatmaya çalıştığım enerjide 
dışa bağımlılığımızın yarattığı güvensizlik 
gerçekten çok tehlikeli. En çevreci olan 
enerji  projelerini bile engelleyen kişiler 
ileride ülkemiz enerji sıkıntısı yaşadığında 
“sorumlusu biziz” diye ortaya çıkacaklar mı 
? Başına gelmeden anlamak ya da 
öngörmek erdemdir. Ancak ülkemizde 
enerji ile ilgili tehlike ne yazık ki başa 
gelmeden idrak edilemeyecek gibi 
görünüyor.  Böyle riskli ve kritik günlerde 
toplumu kurtaracak olan birbirine destek 
olma ve güç birliği yapmaktır” dedi.

sorumluluk olarak görmekteyiz. 64 ayrı 
sektörden, 64 farklı düşüncenin bir yapının 
içinde olması ve birlikte çalışması, en 
önemlisi de uyum içinde çalışmaların 
yürütülmesi bugünün Türkiye’sinde çok 
ama çok önemlidir. Kuşkusuz Sayın 
Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun 
yaklaşımı, bu yapıyı daha güçlü 
kılmaktadır. Bu anlamda Meclislerimizin 
ve Yönetim Kurullarımızın birlikteliği, 
ortak işlere atılacak imzaları oldukça 
önemsiyoruz. Üyelerimizin ve ülkemizin 
menfaatine her türlü işbirliğine açık 
olduğumuzun da bir kez daha altını çizmek 
isterim” dedi.

Türkiye’nin gündeminin son aylarda 
çok iç açıcı olmadığı için, bu tür 
birliktelikleri daha çok öne çıkarmalı ve 
daha çok önemsemeliyiz diyen Esen, 
“İzmir bu noktada her zaman sağduyusu ile 
hoşgörülü insanları ile farklılığını ortaya 
koymuştur. Bizim gibi sivil toplum 
kuruluşlarına düşen de, bunun 
sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir” diye 
konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, “Bugünkü 
Meclisimizde Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
değerli yönetimini ağırlıyoruz. EBSO, 5 bin 
700’e yakın üyesiyle Türkiye’nin bölgesel 
nitelikli tek odası ve bu bölgede 
sanayiciliğin yerleşmesine önemli katkı 
yapmış bir kurum. İşbirliğine ve birlikte 
proje geliştirmeye her zaman açığız. Aynı 
zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyemiz 

İzmir Ticaret Borsası Ortak Meslek 
Komiteleri Toplantısı ve Mart Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı 25 Mart 2014 tarihinde 
gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen, Meclis 
Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu Meclis toplantısının 
konuğu oldu. 

Meclis toplantısı öncesinde 
gerçekleştirilen Ortak Meslek Komiteleri 
toplantısında konuşan İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli geçen toplantıdan bu yana Borsa 
adına gerçekleştirilen faaliyetler hakkında 
bilgi paylaşımında bulundu. Kestelli, 
Borsa’nın yürütmüş olduğu çalışmaların 
üyelere, üyelerin de iş yaşamı ve Borsa ile 
ilgili düşüncelerinin Borsa yönetimi ve 
kamuoyuna aktarılması açısından altı ayda 
bir düzenlenen bu toplantıların büyük 
önem taşıdığına dikkat çekerek, “Eylül 
ayında yapılan son Ortak Meslek 
Komiteleri toplantısından bugüne kadar 
borsa olarak önemli çalışmalarımız oldu. 
Üyelerimizin, borsamızın ve tarım 
sektörünün güncel sorunlarına ilişkin 

geliştirmeye ve ilgili kurumlar tarafından 
üretilen projelere destek olmaya önem 
veriyoruz. Borsamız çalışmalarının sizlerle 
ve kamuoyu ile paylaşılmasında daha etkin 
olmak, hizmetlerimizin bir kısmını 
elektronik ortama taşımak amacıyla web 
sitemizi altyapı ve görsel olarak yeniledik. 
TOBB akreditasyon sisteminde aynı 
dönem borsalar içerisinde en yüksek puanı 
alarak hizmet kalitemizi en üst noktada 
belgeledik” diye konuştu.

Işınsu Kestelli’nin toplantı açılış 
konuşmasının ardından Çırçırlama 
Faaliyeti Meslek Komitesi Başkanı 
Muza�er Demirci, Aracılar Meslek 
Komitesi Başkanı Rıfat Kınay, Canlı 
Hayvanların Toptan Ticareti Meslek 
Komitesi Başkanı Hüsamettin Küçüknane 
ve Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık 
Meslek Komitesi Başkanı Bedri Girit 
sektöre ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında görüşlerini paylaştılar.

Ortak Meslek Komiteleri toplantısının 
ardından Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
konuk olarak katıldığı Mart Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı’nda açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, “İzmirimiz’in 
değerli sivil toplum kuruluşları ile 
kaynaşma, birliktelik ve dayanışma adına 
ortak toplantılar yapmak, değerli 
başkanlarımızı ve yönetimlerini konuk 
etmek sizlere daha çok tanıtmak adına bir 
çalışma başlatmıştık. Bugün bu güzel 
girişimin üçüncü konuklarını şere�e 

çözüm arayışlarına yönelik çalışmalarımıza 
devam ettik. Diğer tara�an gelecekle 
projelerimiz üzerinde çalıştık. Önceki 
toplantıda belirttiğim gibi önemli 
çalışmalara imza atacağına inandığımız 
sermayesinin tamamı borsamıza ait olan 
Ar-Ge, Laboratuvar ve Danışmanlık Şirketi 
İZLADAŞ’ın kuruluşunu gerçekleştirdik. 
İZBEP’de işlem hacminin arttırılması 
amacıyla bankacılık sisteminin sürece dahil 
edilmesi çalışmalarına devam ediyoruz. 
İlimizde ve bölgemizde tarımsal üretimin 
kalite olarak da gelişmesi için projeler 

ağırlıyoruz. Yıllardır Borsamızın yanında 
görmeye alıştığımız değerli Ege Bölgesi 
Sanayi Odamız ve onun değerli yöneticileri 
aramızda. İzmirimiz’in bu çok değerli oda 
yönetim ve Meclis Başkan ve üyelerini 
Meclisimizde konuk etmekten çok 
mutluyuz. Biliyorsunuz Ege Bölgesi Sanayi 
Odamız bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin 
günlük sorunlarına çözüm bulma odaklı 
çalışan aynı zamanda geleceğine yön verme 
adına güç sarf eden ve planlamaların bu 
anlamda yapılmasında söz sahibi olan 
değerli ve tarihi bir odamız. Tarih boyunca 
da her iki odamız başkanları bölgemizin ve 
İzmir’in gerek tarım gerekse sanayi 
sorunlarında kol kola girdiler, güç birliği 
yaptılar ve yeni projelerde de birlikte 
oldular. Bu güzel dayanışmanın her iki oda 
arasında uzun yıllar sürmesini diliyoruz” 
dedi.

4 Mart 2014 tarihinde İzmir Ticaret 

Borsası’nın da altın sponsor olarak 
desteklediği 3’ncü Ulusal Pamuk Zirvesi’ni 
gerçekleştirdiklerinden bahseden Barış 
Kocagöz, “Gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim ki;  zirve bugüne dek 
yaptığımız en verimli ve çok beğenilen 
organizasyonlardan biri oldu.  Hedef odaklı 
ulaşması gereken mercilere sorunları ve 
çözümlerini iletme şansımız oldu. Gerek 
zirveye katılan borsa üyelerimize gerekse 
desteğini esirgemeyen Yönetim 
Kurulumuza ve Meclisimize Konsey 
Başkanı sıfatıyla teşekkür ederim” dedi.

Türkiye ve özellikle Ege Bölgesi için 
tarımsal sanayinin, gıda ve içecek 
sanayinin önemini vurgulayan Kocagöz, 
“Türkiye, bugün 10 milyar dolara yaklaşan, 
gıda ve içecek ihracatı ile dünyanın 15. 
büyük ihracatçısı konumundadır. Sektör,  
dış ticaret fazlası veren bir sektör. Tabi, arz 
açıkları, �yat dalgalanmaları ve stokların 
düşük seviyede olması sektörün 
handikapları. FAO gıda �yatları 
endekslerini incelediğimizde, uzun vadeli 
artış trendinin devam ettiğini görüyoruz. 
Diğer tara�an, dünyada gıdaya olan talep 
hızla artıyor. Ancak, Türkiye’de hane halkı 
harcamaları içinde gıda harcamalarının 
payı azalıyor. Türkiye’de sektörde kapasite 
kullanım oranları ve verimlilik düşük. En 
önemli sebep, başta aile işletmeleri olmak 
üzere tarımsal işletmeler, tarımsal ticaret ve 
tarıma dayalı sanayi üçgeninde organik 
bağların zayı�ığı ile etkin entegrasyonun 
sağlanamaması. Özellikle de pazarlama 
imkanlarının kısıtlı olması. Çözüm belli, 
kaliteli hammaddenin yeterli ve zamanında 
arzının sağlanması ve ihracatta rekabet 
avantajları yaratılması. Bunun yanında 
tekstil sanayisinde de bölgemiz büyük bir 
potansiyele sahip. Yıllardır hammadde 
sorununu çözemediğimiz pamuk 
üretimimiz, arzu edilen noktaya 
ulaştığında bu lider sektörde de ülkemizin 
ve bölgemizin bileği bükülemez olacaktır. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar nazik 
davetlerinden ötürü İzmir Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Başkanı’na teşekkürlerini sunarak, “Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda Meclis 
Başkanlığının ardından Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak ikinci kez görev 
almaktayım. Yani kesintisiz 9 yılın 
ardından 10. yılımda da Oda yönetiminde 
aktif olarak görevdeyim. 5174 Sayılı Kanun 
gereği yasal sorumluluklarımızın dışında 
bizler, üyelerimizin konularına çözüm 
bulmaya, mümkünse kamuoyu yaratarak 
farkındalık oluşturmaya, İzmir’i ve 
ülkemizi ilgilendiren meselelerin içinde yer 
almaya çalışmaktayız. Onun ötesinde 
kanun yapma gibi bir durumumuz elbette 
ki yok. Yönetim Kurulu Başkanları olarak 
bazen bize kanun yapıcı gibi 
davranılabiliyor. Tüm iyimserliğimiz ve 
sorumluluk anlayışımızla, biz yönetim 
anlayışımızda hep şuna inandık: İmkansız 
diye bir şey yok. Sadece biraz zaman alır” 
dedi.

Tarımdan ara mamul üretimine kadar 
ithalata bağımlı bir hale gelindiğine dikkat 
çeken Ender Yorgancılar, “Bugün işsizlik 
oranı çi� haneye ulaşmış durumda. 2013 
yılı işsizlik oranı %9,7, tarım dışı işsizlik 
oranı %12. İstihdam edilenlerin %24’ü 
tarımda istihdam edilmektedir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında bu oranın %70, 
1990’lı yıllarda %42 olduğunu hatırlayalım. 
Bu Türkiye ekonomisinin değişen yapısını 
da ortaya koymaktadır. Günümüzde 
gelişen teknoloji, pazarın genişlemesi ve 

artan nüfus etkisi tarıma dayalı sanayiyi ön 
plana çıkarmış ve stratejik bir sektöre 
dönüştürmüştür. Bu nedenle tarım ve 
sanayiyi farklı kulvarlarda değerlendirmek 
doğru olmayacaktır. Nasıl ki, sanayide 
kullanılan hammaddeler tarımdan 
sağlanıyorsa,  tarımın gelişmesi ve 
verimliliğinin artırılmasını sağlayan 
makineler de sanayide üretilmektedir. 
Sanayinin istihdamdaki payı %20’dir. O 
nedenle de her iki sektördeki olumlu 
gelişme birbirine yansıyarak ülke 
ekonomisini pozitif etkileme özelliğine 
sahiptir. Ümit ediyoruz ki, gelecek 
dünyasının en önemli stratejik 
sektörlerinden olan tarımda gereken 
iyileştirmeler için geç kalınmaz ve 
çi�çilerimiz hak ettiği değeri görür” diye 
konuştu. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen ise İzmir Ticaret Borsası 
Başkanlarının bu davetleri ile güzel bir 
örnek oluşturduklarını kurumları 
buluşturarak, ayrılmaz iki parça olan sanayi 
ve tarımın birlikteliğini pekiştirdiklerini 
belirterek, “Oda meclisleri, yönetim 
kurulunun çalışmalarından, sektörün ve 
ülkenin son durumuna kadar geniş bir 
kapsamda görüşlere yer verilen, beraber 
istişare edilen, demokratik, çözüm odaklı 
çalışan çok önemli bir yapıdır. Bu önemli 
yapının Başkanlığında olmaktan da büyük 
gurur duymaktayım. Odamız Meclisi, 64 
meslek komitesinden seçilmiş toplam 130 
üyeden oluşmaktadır. Bu sayı sanayi 
odaları arasındaki en yüksek rakamdır. Biz 
bunu bir zenginlik ve büyük bir 

olan Ender Başkanımızdan işbirliği 
yapacağımız alanlarla ilgili de önerilerini 
bekliyoruz” dedi.

Bir ülkedeki refah ve özgürlüklerin 
boyutunun o ülkenin demokrasi ve 
ekonomisinin seviyesiyle doğru orantılı 
olduğundan bahseden Işınsu Kestelli, 
“Demokrasinin evrensel kurallarını tüm 
kurumlarıyla işletebilen, ekonomisini 
medeni seviyeye getirmiş hiçbir ülkede 
bizde yaşanan tartışmalar yaşanmıyor. O 
ülkelerde hiç kimse paralel devletten, darbe 
iddialarından, yasadışı dinlemelerden, 
ülkeye ameliyat yapılmasından, adalet ve 
hukukun eksikliğinden söz etmiyor. 
Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ifade ve 
iletişim özgürlüğünü önlemeye dönük 
çağdışı yasaklar uygulanmıyor. 
Unutmayalım ki üzerinde ameliyat 
yapılamayacak bir ülke yaratmanın yolu 
yasaklardan değil, güçlü demokrasi ve 
güçlü ekonomiden geçer. Türkiye bir an 
önce kendi iç hesaplaşmasını bitirip derhal 
yapısal reform dönemine geçiş yapmak 
zorunda. Aksi takdirde büyük 
fedâkarlıklarla elde edilen kazanımların 
“bir kuş gibi” uçup gitmesi riski var. 
Türkiye’nin “parlayan yıldız” ve 
“Ortadoğu’nun örnek demokrasisi” 
sıfatıyla anılması noktasında kararlılığını 
sürdürmesi gerekiyor” dedi.

İzmir’in yerli girdi yeterliliğinde yüzde 
38 oranla Türkiye’nin en avantajlı kenti 
olduğuna dikkat çeken Işınsu Kestelli,  
“İzmir’i sırasıyla Kocaeli, Gaziantep, Bursa 

ve İstanbul takip ediyor. Büyük şehirler 
arasında girdiye ve pazara lojistik ulaşım 
konusunda da en avantajlı kentlerin 
başında İzmir geliyor. Dolayısıyla 
seçimlerden sonra İzmir’in, hinterlandıyla 
birlikte Türkiye ortalamasının çok daha 
üzerinde büyümesine destek olacak 
girişimler için zemin uygun görünüyor. 
İzmir’i bu anlamda dezavantajlı kılan 
önemli bir unsur, üretim yapımızın düşük 
katma değeri. Üretip ihraç ettiği bir kilo 
mal için İstanbul 2.8 dolar, Bursa 2.7 dolar 
kazanırken İzmir 1.6 dolar kazanıyor. Başta 
İzmir Kalkınma Ajansı olmak üzere tüm 
kurumlarımızın İzmir için “yenilikçi kent 
stratejisine” destek vermesi çok önemli” 
diye konuştu.

Gelecekte Türkiye’nin küresel arenada 
rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlere 
ilişkin araştırmalarda en çok öne çıkan 
sektörlerin başında tarımın geldiğinden 
bahseden Kestelli, “Özellikle işlenmiş gıda 
ve içecekte, Türkiye’nin, bölgesinin en 
önemli aktörü olacağına dair net 
projeksiyonlar yapılıyor. Bu alanda ülkemiz 
için öngörülen başka bir fırsat penceresi de 
tarımsal AR-GE konusunda. Uygun iklim 
ve toprak yapısı, coğra� avantaj, tarım 
teknoparklarının yaygınlaşması, AR-GE 
teşvikleri gibi etkenlerin, pek çok önemli 
tarımsal araştırma şirketini Türkiye 
pazarına çekmesi bekleniyor. Türkiye’de 
önümüzdeki 20 yılda bu alanda yaratılacak 
bilgi birikiminin, Afrika başta olmak üzere, 
çevremizdeki olumsuz iklim ve toprak 
koşullarına sahip ülkelere ihraç edileceği 
hesaplanıyor. Bütün bu öngörüler, Türk 
tarım ve hayvancılığının önünün açık 
olduğunu gösteriyor. Ancak bu alanda 
yapılacak çok iş olduğu açık. 4 Mart’ta 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
gerçekleştirilen 7. Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası’nda sektörümüz için şu beş 
ana konuda sorunlar dile getirildi: Girdi 
maliyetlerimiz dünya �yatlarının üzerinde, 
çi�çi eğitimi ve uygulamaları yetersiz, 
tarım arazilerinin parçalı ve dağınık 
yapısını engelleyecek düzenlemeler 
tamamlanamadı, üretimde düşük verim ve 
düşük kalite sorununu aşamıyoruz. 
Sulanabilir alanlar az ve su kaynaklarının 
etkin kullanım planı eksik” dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a günün anısına plaket 
takdim etti.
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İşte yerel yönetimlerin tarımsal sanayi 
projelerinde yatırımcı ve üretici 
birliklerinin hatta aile işletmelerinin önünü 
açacak onlara ivme verecek desteklerine 
ihtiyacımız var. Bu konuda odalarımızın da 
yaratıcı olan her türlü projeye desteklerini 
esirgemeyeceklerine eminim. Tüm 
bunların yanında bu üretim ve yatırımların 
sağlıklı gelişmesi ve sürdürülebilir olması 
için ekonomi çarklarının düzgün dönmesi 
ve güven ortamının tam tesis edilmesi 
gerektiğini hepimiz biliyoruz” diye 
konuştu.

Ülkenin bulunduğu konum, yapı ve 
coğrafya itibarıyla hep hassas ve stratejik 
olarak kırılgan durumda olduğunu belirten 
Kocagöz, “İçinde bulunduğumuz günlerde 
Rusya ve Ukrayna krizinin yaratacağı savaş 
riskine şimdi de ülkemiz ve Suriye arasında 
artan savaş riski eklendi. Bu kadar 
belirsizlik hakimken bu denli yüksek 
çatışma riski de eklenince istikrardan ya da 
uzun vadeli ekonomik görüşlerden 
bahsetmek mümkün değil. Böyle anlarda 
her zaman hatırlatmaya çalıştığım enerjide 
dışa bağımlılığımızın yarattığı güvensizlik 
gerçekten çok tehlikeli. En çevreci olan 
enerji  projelerini bile engelleyen kişiler 
ileride ülkemiz enerji sıkıntısı yaşadığında 
“sorumlusu biziz” diye ortaya çıkacaklar mı 
? Başına gelmeden anlamak ya da 
öngörmek erdemdir. Ancak ülkemizde 
enerji ile ilgili tehlike ne yazık ki başa 
gelmeden idrak edilemeyecek gibi 
görünüyor.  Böyle riskli ve kritik günlerde 
toplumu kurtaracak olan birbirine destek 
olma ve güç birliği yapmaktır” dedi.

sorumluluk olarak görmekteyiz. 64 ayrı 
sektörden, 64 farklı düşüncenin bir yapının 
içinde olması ve birlikte çalışması, en 
önemlisi de uyum içinde çalışmaların 
yürütülmesi bugünün Türkiye’sinde çok 
ama çok önemlidir. Kuşkusuz Sayın 
Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun 
yaklaşımı, bu yapıyı daha güçlü 
kılmaktadır. Bu anlamda Meclislerimizin 
ve Yönetim Kurullarımızın birlikteliği, 
ortak işlere atılacak imzaları oldukça 
önemsiyoruz. Üyelerimizin ve ülkemizin 
menfaatine her türlü işbirliğine açık 
olduğumuzun da bir kez daha altını çizmek 
isterim” dedi.

Türkiye’nin gündeminin son aylarda 
çok iç açıcı olmadığı için, bu tür 
birliktelikleri daha çok öne çıkarmalı ve 
daha çok önemsemeliyiz diyen Esen, 
“İzmir bu noktada her zaman sağduyusu ile 
hoşgörülü insanları ile farklılığını ortaya 
koymuştur. Bizim gibi sivil toplum 
kuruluşlarına düşen de, bunun 
sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir” diye 
konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, “Bugünkü 
Meclisimizde Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
değerli yönetimini ağırlıyoruz. EBSO, 5 bin 
700’e yakın üyesiyle Türkiye’nin bölgesel 
nitelikli tek odası ve bu bölgede 
sanayiciliğin yerleşmesine önemli katkı 
yapmış bir kurum. İşbirliğine ve birlikte 
proje geliştirmeye her zaman açığız. Aynı 
zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyemiz 

İzmir Ticaret Borsası Ortak Meslek 
Komiteleri Toplantısı ve Mart Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı 25 Mart 2014 tarihinde 
gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen, Meclis 
Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu Meclis toplantısının 
konuğu oldu. 

Meclis toplantısı öncesinde 
gerçekleştirilen Ortak Meslek Komiteleri 
toplantısında konuşan İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli geçen toplantıdan bu yana Borsa 
adına gerçekleştirilen faaliyetler hakkında 
bilgi paylaşımında bulundu. Kestelli, 
Borsa’nın yürütmüş olduğu çalışmaların 
üyelere, üyelerin de iş yaşamı ve Borsa ile 
ilgili düşüncelerinin Borsa yönetimi ve 
kamuoyuna aktarılması açısından altı ayda 
bir düzenlenen bu toplantıların büyük 
önem taşıdığına dikkat çekerek, “Eylül 
ayında yapılan son Ortak Meslek 
Komiteleri toplantısından bugüne kadar 
borsa olarak önemli çalışmalarımız oldu. 
Üyelerimizin, borsamızın ve tarım 
sektörünün güncel sorunlarına ilişkin 

geliştirmeye ve ilgili kurumlar tarafından 
üretilen projelere destek olmaya önem 
veriyoruz. Borsamız çalışmalarının sizlerle 
ve kamuoyu ile paylaşılmasında daha etkin 
olmak, hizmetlerimizin bir kısmını 
elektronik ortama taşımak amacıyla web 
sitemizi altyapı ve görsel olarak yeniledik. 
TOBB akreditasyon sisteminde aynı 
dönem borsalar içerisinde en yüksek puanı 
alarak hizmet kalitemizi en üst noktada 
belgeledik” diye konuştu.

Işınsu Kestelli’nin toplantı açılış 
konuşmasının ardından Çırçırlama 
Faaliyeti Meslek Komitesi Başkanı 
Muza�er Demirci, Aracılar Meslek 
Komitesi Başkanı Rıfat Kınay, Canlı 
Hayvanların Toptan Ticareti Meslek 
Komitesi Başkanı Hüsamettin Küçüknane 
ve Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık 
Meslek Komitesi Başkanı Bedri Girit 
sektöre ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında görüşlerini paylaştılar.

Ortak Meslek Komiteleri toplantısının 
ardından Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
konuk olarak katıldığı Mart Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı’nda açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, “İzmirimiz’in 
değerli sivil toplum kuruluşları ile 
kaynaşma, birliktelik ve dayanışma adına 
ortak toplantılar yapmak, değerli 
başkanlarımızı ve yönetimlerini konuk 
etmek sizlere daha çok tanıtmak adına bir 
çalışma başlatmıştık. Bugün bu güzel 
girişimin üçüncü konuklarını şere�e 

çözüm arayışlarına yönelik çalışmalarımıza 
devam ettik. Diğer tara�an gelecekle 
projelerimiz üzerinde çalıştık. Önceki 
toplantıda belirttiğim gibi önemli 
çalışmalara imza atacağına inandığımız 
sermayesinin tamamı borsamıza ait olan 
Ar-Ge, Laboratuvar ve Danışmanlık Şirketi 
İZLADAŞ’ın kuruluşunu gerçekleştirdik. 
İZBEP’de işlem hacminin arttırılması 
amacıyla bankacılık sisteminin sürece dahil 
edilmesi çalışmalarına devam ediyoruz. 
İlimizde ve bölgemizde tarımsal üretimin 
kalite olarak da gelişmesi için projeler 

ağırlıyoruz. Yıllardır Borsamızın yanında 
görmeye alıştığımız değerli Ege Bölgesi 
Sanayi Odamız ve onun değerli yöneticileri 
aramızda. İzmirimiz’in bu çok değerli oda 
yönetim ve Meclis Başkan ve üyelerini 
Meclisimizde konuk etmekten çok 
mutluyuz. Biliyorsunuz Ege Bölgesi Sanayi 
Odamız bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin 
günlük sorunlarına çözüm bulma odaklı 
çalışan aynı zamanda geleceğine yön verme 
adına güç sarf eden ve planlamaların bu 
anlamda yapılmasında söz sahibi olan 
değerli ve tarihi bir odamız. Tarih boyunca 
da her iki odamız başkanları bölgemizin ve 
İzmir’in gerek tarım gerekse sanayi 
sorunlarında kol kola girdiler, güç birliği 
yaptılar ve yeni projelerde de birlikte 
oldular. Bu güzel dayanışmanın her iki oda 
arasında uzun yıllar sürmesini diliyoruz” 
dedi.

4 Mart 2014 tarihinde İzmir Ticaret 

Borsası’nın da altın sponsor olarak 
desteklediği 3’ncü Ulusal Pamuk Zirvesi’ni 
gerçekleştirdiklerinden bahseden Barış 
Kocagöz, “Gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim ki;  zirve bugüne dek 
yaptığımız en verimli ve çok beğenilen 
organizasyonlardan biri oldu.  Hedef odaklı 
ulaşması gereken mercilere sorunları ve 
çözümlerini iletme şansımız oldu. Gerek 
zirveye katılan borsa üyelerimize gerekse 
desteğini esirgemeyen Yönetim 
Kurulumuza ve Meclisimize Konsey 
Başkanı sıfatıyla teşekkür ederim” dedi.

Türkiye ve özellikle Ege Bölgesi için 
tarımsal sanayinin, gıda ve içecek 
sanayinin önemini vurgulayan Kocagöz, 
“Türkiye, bugün 10 milyar dolara yaklaşan, 
gıda ve içecek ihracatı ile dünyanın 15. 
büyük ihracatçısı konumundadır. Sektör,  
dış ticaret fazlası veren bir sektör. Tabi, arz 
açıkları, �yat dalgalanmaları ve stokların 
düşük seviyede olması sektörün 
handikapları. FAO gıda �yatları 
endekslerini incelediğimizde, uzun vadeli 
artış trendinin devam ettiğini görüyoruz. 
Diğer tara�an, dünyada gıdaya olan talep 
hızla artıyor. Ancak, Türkiye’de hane halkı 
harcamaları içinde gıda harcamalarının 
payı azalıyor. Türkiye’de sektörde kapasite 
kullanım oranları ve verimlilik düşük. En 
önemli sebep, başta aile işletmeleri olmak 
üzere tarımsal işletmeler, tarımsal ticaret ve 
tarıma dayalı sanayi üçgeninde organik 
bağların zayı�ığı ile etkin entegrasyonun 
sağlanamaması. Özellikle de pazarlama 
imkanlarının kısıtlı olması. Çözüm belli, 
kaliteli hammaddenin yeterli ve zamanında 
arzının sağlanması ve ihracatta rekabet 
avantajları yaratılması. Bunun yanında 
tekstil sanayisinde de bölgemiz büyük bir 
potansiyele sahip. Yıllardır hammadde 
sorununu çözemediğimiz pamuk 
üretimimiz, arzu edilen noktaya 
ulaştığında bu lider sektörde de ülkemizin 
ve bölgemizin bileği bükülemez olacaktır. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar nazik 
davetlerinden ötürü İzmir Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Başkanı’na teşekkürlerini sunarak, “Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda Meclis 
Başkanlığının ardından Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak ikinci kez görev 
almaktayım. Yani kesintisiz 9 yılın 
ardından 10. yılımda da Oda yönetiminde 
aktif olarak görevdeyim. 5174 Sayılı Kanun 
gereği yasal sorumluluklarımızın dışında 
bizler, üyelerimizin konularına çözüm 
bulmaya, mümkünse kamuoyu yaratarak 
farkındalık oluşturmaya, İzmir’i ve 
ülkemizi ilgilendiren meselelerin içinde yer 
almaya çalışmaktayız. Onun ötesinde 
kanun yapma gibi bir durumumuz elbette 
ki yok. Yönetim Kurulu Başkanları olarak 
bazen bize kanun yapıcı gibi 
davranılabiliyor. Tüm iyimserliğimiz ve 
sorumluluk anlayışımızla, biz yönetim 
anlayışımızda hep şuna inandık: İmkansız 
diye bir şey yok. Sadece biraz zaman alır” 
dedi.

Tarımdan ara mamul üretimine kadar 
ithalata bağımlı bir hale gelindiğine dikkat 
çeken Ender Yorgancılar, “Bugün işsizlik 
oranı çi� haneye ulaşmış durumda. 2013 
yılı işsizlik oranı %9,7, tarım dışı işsizlik 
oranı %12. İstihdam edilenlerin %24’ü 
tarımda istihdam edilmektedir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında bu oranın %70, 
1990’lı yıllarda %42 olduğunu hatırlayalım. 
Bu Türkiye ekonomisinin değişen yapısını 
da ortaya koymaktadır. Günümüzde 
gelişen teknoloji, pazarın genişlemesi ve 

artan nüfus etkisi tarıma dayalı sanayiyi ön 
plana çıkarmış ve stratejik bir sektöre 
dönüştürmüştür. Bu nedenle tarım ve 
sanayiyi farklı kulvarlarda değerlendirmek 
doğru olmayacaktır. Nasıl ki, sanayide 
kullanılan hammaddeler tarımdan 
sağlanıyorsa,  tarımın gelişmesi ve 
verimliliğinin artırılmasını sağlayan 
makineler de sanayide üretilmektedir. 
Sanayinin istihdamdaki payı %20’dir. O 
nedenle de her iki sektördeki olumlu 
gelişme birbirine yansıyarak ülke 
ekonomisini pozitif etkileme özelliğine 
sahiptir. Ümit ediyoruz ki, gelecek 
dünyasının en önemli stratejik 
sektörlerinden olan tarımda gereken 
iyileştirmeler için geç kalınmaz ve 
çi�çilerimiz hak ettiği değeri görür” diye 
konuştu. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen ise İzmir Ticaret Borsası 
Başkanlarının bu davetleri ile güzel bir 
örnek oluşturduklarını kurumları 
buluşturarak, ayrılmaz iki parça olan sanayi 
ve tarımın birlikteliğini pekiştirdiklerini 
belirterek, “Oda meclisleri, yönetim 
kurulunun çalışmalarından, sektörün ve 
ülkenin son durumuna kadar geniş bir 
kapsamda görüşlere yer verilen, beraber 
istişare edilen, demokratik, çözüm odaklı 
çalışan çok önemli bir yapıdır. Bu önemli 
yapının Başkanlığında olmaktan da büyük 
gurur duymaktayım. Odamız Meclisi, 64 
meslek komitesinden seçilmiş toplam 130 
üyeden oluşmaktadır. Bu sayı sanayi 
odaları arasındaki en yüksek rakamdır. Biz 
bunu bir zenginlik ve büyük bir 

olan Ender Başkanımızdan işbirliği 
yapacağımız alanlarla ilgili de önerilerini 
bekliyoruz” dedi.

Bir ülkedeki refah ve özgürlüklerin 
boyutunun o ülkenin demokrasi ve 
ekonomisinin seviyesiyle doğru orantılı 
olduğundan bahseden Işınsu Kestelli, 
“Demokrasinin evrensel kurallarını tüm 
kurumlarıyla işletebilen, ekonomisini 
medeni seviyeye getirmiş hiçbir ülkede 
bizde yaşanan tartışmalar yaşanmıyor. O 
ülkelerde hiç kimse paralel devletten, darbe 
iddialarından, yasadışı dinlemelerden, 
ülkeye ameliyat yapılmasından, adalet ve 
hukukun eksikliğinden söz etmiyor. 
Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ifade ve 
iletişim özgürlüğünü önlemeye dönük 
çağdışı yasaklar uygulanmıyor. 
Unutmayalım ki üzerinde ameliyat 
yapılamayacak bir ülke yaratmanın yolu 
yasaklardan değil, güçlü demokrasi ve 
güçlü ekonomiden geçer. Türkiye bir an 
önce kendi iç hesaplaşmasını bitirip derhal 
yapısal reform dönemine geçiş yapmak 
zorunda. Aksi takdirde büyük 
fedâkarlıklarla elde edilen kazanımların 
“bir kuş gibi” uçup gitmesi riski var. 
Türkiye’nin “parlayan yıldız” ve 
“Ortadoğu’nun örnek demokrasisi” 
sıfatıyla anılması noktasında kararlılığını 
sürdürmesi gerekiyor” dedi.

İzmir’in yerli girdi yeterliliğinde yüzde 
38 oranla Türkiye’nin en avantajlı kenti 
olduğuna dikkat çeken Işınsu Kestelli,  
“İzmir’i sırasıyla Kocaeli, Gaziantep, Bursa 

ve İstanbul takip ediyor. Büyük şehirler 
arasında girdiye ve pazara lojistik ulaşım 
konusunda da en avantajlı kentlerin 
başında İzmir geliyor. Dolayısıyla 
seçimlerden sonra İzmir’in, hinterlandıyla 
birlikte Türkiye ortalamasının çok daha 
üzerinde büyümesine destek olacak 
girişimler için zemin uygun görünüyor. 
İzmir’i bu anlamda dezavantajlı kılan 
önemli bir unsur, üretim yapımızın düşük 
katma değeri. Üretip ihraç ettiği bir kilo 
mal için İstanbul 2.8 dolar, Bursa 2.7 dolar 
kazanırken İzmir 1.6 dolar kazanıyor. Başta 
İzmir Kalkınma Ajansı olmak üzere tüm 
kurumlarımızın İzmir için “yenilikçi kent 
stratejisine” destek vermesi çok önemli” 
diye konuştu.

Gelecekte Türkiye’nin küresel arenada 
rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlere 
ilişkin araştırmalarda en çok öne çıkan 
sektörlerin başında tarımın geldiğinden 
bahseden Kestelli, “Özellikle işlenmiş gıda 
ve içecekte, Türkiye’nin, bölgesinin en 
önemli aktörü olacağına dair net 
projeksiyonlar yapılıyor. Bu alanda ülkemiz 
için öngörülen başka bir fırsat penceresi de 
tarımsal AR-GE konusunda. Uygun iklim 
ve toprak yapısı, coğra� avantaj, tarım 
teknoparklarının yaygınlaşması, AR-GE 
teşvikleri gibi etkenlerin, pek çok önemli 
tarımsal araştırma şirketini Türkiye 
pazarına çekmesi bekleniyor. Türkiye’de 
önümüzdeki 20 yılda bu alanda yaratılacak 
bilgi birikiminin, Afrika başta olmak üzere, 
çevremizdeki olumsuz iklim ve toprak 
koşullarına sahip ülkelere ihraç edileceği 
hesaplanıyor. Bütün bu öngörüler, Türk 
tarım ve hayvancılığının önünün açık 
olduğunu gösteriyor. Ancak bu alanda 
yapılacak çok iş olduğu açık. 4 Mart’ta 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
gerçekleştirilen 7. Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası’nda sektörümüz için şu beş 
ana konuda sorunlar dile getirildi: Girdi 
maliyetlerimiz dünya �yatlarının üzerinde, 
çi�çi eğitimi ve uygulamaları yetersiz, 
tarım arazilerinin parçalı ve dağınık 
yapısını engelleyecek düzenlemeler 
tamamlanamadı, üretimde düşük verim ve 
düşük kalite sorununu aşamıyoruz. 
Sulanabilir alanlar az ve su kaynaklarının 
etkin kullanım planı eksik” dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a günün anısına plaket 
takdim etti.
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İşte yerel yönetimlerin tarımsal sanayi 
projelerinde yatırımcı ve üretici 
birliklerinin hatta aile işletmelerinin önünü 
açacak onlara ivme verecek desteklerine 
ihtiyacımız var. Bu konuda odalarımızın da 
yaratıcı olan her türlü projeye desteklerini 
esirgemeyeceklerine eminim. Tüm 
bunların yanında bu üretim ve yatırımların 
sağlıklı gelişmesi ve sürdürülebilir olması 
için ekonomi çarklarının düzgün dönmesi 
ve güven ortamının tam tesis edilmesi 
gerektiğini hepimiz biliyoruz” diye 
konuştu.

Ülkenin bulunduğu konum, yapı ve 
coğrafya itibarıyla hep hassas ve stratejik 
olarak kırılgan durumda olduğunu belirten 
Kocagöz, “İçinde bulunduğumuz günlerde 
Rusya ve Ukrayna krizinin yaratacağı savaş 
riskine şimdi de ülkemiz ve Suriye arasında 
artan savaş riski eklendi. Bu kadar 
belirsizlik hakimken bu denli yüksek 
çatışma riski de eklenince istikrardan ya da 
uzun vadeli ekonomik görüşlerden 
bahsetmek mümkün değil. Böyle anlarda 
her zaman hatırlatmaya çalıştığım enerjide 
dışa bağımlılığımızın yarattığı güvensizlik 
gerçekten çok tehlikeli. En çevreci olan 
enerji  projelerini bile engelleyen kişiler 
ileride ülkemiz enerji sıkıntısı yaşadığında 
“sorumlusu biziz” diye ortaya çıkacaklar mı 
? Başına gelmeden anlamak ya da 
öngörmek erdemdir. Ancak ülkemizde 
enerji ile ilgili tehlike ne yazık ki başa 
gelmeden idrak edilemeyecek gibi 
görünüyor.  Böyle riskli ve kritik günlerde 
toplumu kurtaracak olan birbirine destek 
olma ve güç birliği yapmaktır” dedi.

sorumluluk olarak görmekteyiz. 64 ayrı 
sektörden, 64 farklı düşüncenin bir yapının 
içinde olması ve birlikte çalışması, en 
önemlisi de uyum içinde çalışmaların 
yürütülmesi bugünün Türkiye’sinde çok 
ama çok önemlidir. Kuşkusuz Sayın 
Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun 
yaklaşımı, bu yapıyı daha güçlü 
kılmaktadır. Bu anlamda Meclislerimizin 
ve Yönetim Kurullarımızın birlikteliği, 
ortak işlere atılacak imzaları oldukça 
önemsiyoruz. Üyelerimizin ve ülkemizin 
menfaatine her türlü işbirliğine açık 
olduğumuzun da bir kez daha altını çizmek 
isterim” dedi.

Türkiye’nin gündeminin son aylarda 
çok iç açıcı olmadığı için, bu tür 
birliktelikleri daha çok öne çıkarmalı ve 
daha çok önemsemeliyiz diyen Esen, 
“İzmir bu noktada her zaman sağduyusu ile 
hoşgörülü insanları ile farklılığını ortaya 
koymuştur. Bizim gibi sivil toplum 
kuruluşlarına düşen de, bunun 
sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir” diye 
konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, “Bugünkü 
Meclisimizde Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
değerli yönetimini ağırlıyoruz. EBSO, 5 bin 
700’e yakın üyesiyle Türkiye’nin bölgesel 
nitelikli tek odası ve bu bölgede 
sanayiciliğin yerleşmesine önemli katkı 
yapmış bir kurum. İşbirliğine ve birlikte 
proje geliştirmeye her zaman açığız. Aynı 
zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyemiz 

İzmir Ticaret Borsası Ortak Meslek 
Komiteleri Toplantısı ve Mart Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı 25 Mart 2014 tarihinde 
gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen, Meclis 
Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu Meclis toplantısının 
konuğu oldu. 

Meclis toplantısı öncesinde 
gerçekleştirilen Ortak Meslek Komiteleri 
toplantısında konuşan İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli geçen toplantıdan bu yana Borsa 
adına gerçekleştirilen faaliyetler hakkında 
bilgi paylaşımında bulundu. Kestelli, 
Borsa’nın yürütmüş olduğu çalışmaların 
üyelere, üyelerin de iş yaşamı ve Borsa ile 
ilgili düşüncelerinin Borsa yönetimi ve 
kamuoyuna aktarılması açısından altı ayda 
bir düzenlenen bu toplantıların büyük 
önem taşıdığına dikkat çekerek, “Eylül 
ayında yapılan son Ortak Meslek 
Komiteleri toplantısından bugüne kadar 
borsa olarak önemli çalışmalarımız oldu. 
Üyelerimizin, borsamızın ve tarım 
sektörünün güncel sorunlarına ilişkin 

geliştirmeye ve ilgili kurumlar tarafından 
üretilen projelere destek olmaya önem 
veriyoruz. Borsamız çalışmalarının sizlerle 
ve kamuoyu ile paylaşılmasında daha etkin 
olmak, hizmetlerimizin bir kısmını 
elektronik ortama taşımak amacıyla web 
sitemizi altyapı ve görsel olarak yeniledik. 
TOBB akreditasyon sisteminde aynı 
dönem borsalar içerisinde en yüksek puanı 
alarak hizmet kalitemizi en üst noktada 
belgeledik” diye konuştu.

Işınsu Kestelli’nin toplantı açılış 
konuşmasının ardından Çırçırlama 
Faaliyeti Meslek Komitesi Başkanı 
Muza�er Demirci, Aracılar Meslek 
Komitesi Başkanı Rıfat Kınay, Canlı 
Hayvanların Toptan Ticareti Meslek 
Komitesi Başkanı Hüsamettin Küçüknane 
ve Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık 
Meslek Komitesi Başkanı Bedri Girit 
sektöre ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında görüşlerini paylaştılar.

Ortak Meslek Komiteleri toplantısının 
ardından Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
konuk olarak katıldığı Mart Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı’nda açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, “İzmirimiz’in 
değerli sivil toplum kuruluşları ile 
kaynaşma, birliktelik ve dayanışma adına 
ortak toplantılar yapmak, değerli 
başkanlarımızı ve yönetimlerini konuk 
etmek sizlere daha çok tanıtmak adına bir 
çalışma başlatmıştık. Bugün bu güzel 
girişimin üçüncü konuklarını şere�e 

çözüm arayışlarına yönelik çalışmalarımıza 
devam ettik. Diğer tara�an gelecekle 
projelerimiz üzerinde çalıştık. Önceki 
toplantıda belirttiğim gibi önemli 
çalışmalara imza atacağına inandığımız 
sermayesinin tamamı borsamıza ait olan 
Ar-Ge, Laboratuvar ve Danışmanlık Şirketi 
İZLADAŞ’ın kuruluşunu gerçekleştirdik. 
İZBEP’de işlem hacminin arttırılması 
amacıyla bankacılık sisteminin sürece dahil 
edilmesi çalışmalarına devam ediyoruz. 
İlimizde ve bölgemizde tarımsal üretimin 
kalite olarak da gelişmesi için projeler 

ağırlıyoruz. Yıllardır Borsamızın yanında 
görmeye alıştığımız değerli Ege Bölgesi 
Sanayi Odamız ve onun değerli yöneticileri 
aramızda. İzmirimiz’in bu çok değerli oda 
yönetim ve Meclis Başkan ve üyelerini 
Meclisimizde konuk etmekten çok 
mutluyuz. Biliyorsunuz Ege Bölgesi Sanayi 
Odamız bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin 
günlük sorunlarına çözüm bulma odaklı 
çalışan aynı zamanda geleceğine yön verme 
adına güç sarf eden ve planlamaların bu 
anlamda yapılmasında söz sahibi olan 
değerli ve tarihi bir odamız. Tarih boyunca 
da her iki odamız başkanları bölgemizin ve 
İzmir’in gerek tarım gerekse sanayi 
sorunlarında kol kola girdiler, güç birliği 
yaptılar ve yeni projelerde de birlikte 
oldular. Bu güzel dayanışmanın her iki oda 
arasında uzun yıllar sürmesini diliyoruz” 
dedi.

4 Mart 2014 tarihinde İzmir Ticaret 

Borsası’nın da altın sponsor olarak 
desteklediği 3’ncü Ulusal Pamuk Zirvesi’ni 
gerçekleştirdiklerinden bahseden Barış 
Kocagöz, “Gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim ki;  zirve bugüne dek 
yaptığımız en verimli ve çok beğenilen 
organizasyonlardan biri oldu.  Hedef odaklı 
ulaşması gereken mercilere sorunları ve 
çözümlerini iletme şansımız oldu. Gerek 
zirveye katılan borsa üyelerimize gerekse 
desteğini esirgemeyen Yönetim 
Kurulumuza ve Meclisimize Konsey 
Başkanı sıfatıyla teşekkür ederim” dedi.

Türkiye ve özellikle Ege Bölgesi için 
tarımsal sanayinin, gıda ve içecek 
sanayinin önemini vurgulayan Kocagöz, 
“Türkiye, bugün 10 milyar dolara yaklaşan, 
gıda ve içecek ihracatı ile dünyanın 15. 
büyük ihracatçısı konumundadır. Sektör,  
dış ticaret fazlası veren bir sektör. Tabi, arz 
açıkları, �yat dalgalanmaları ve stokların 
düşük seviyede olması sektörün 
handikapları. FAO gıda �yatları 
endekslerini incelediğimizde, uzun vadeli 
artış trendinin devam ettiğini görüyoruz. 
Diğer tara�an, dünyada gıdaya olan talep 
hızla artıyor. Ancak, Türkiye’de hane halkı 
harcamaları içinde gıda harcamalarının 
payı azalıyor. Türkiye’de sektörde kapasite 
kullanım oranları ve verimlilik düşük. En 
önemli sebep, başta aile işletmeleri olmak 
üzere tarımsal işletmeler, tarımsal ticaret ve 
tarıma dayalı sanayi üçgeninde organik 
bağların zayı�ığı ile etkin entegrasyonun 
sağlanamaması. Özellikle de pazarlama 
imkanlarının kısıtlı olması. Çözüm belli, 
kaliteli hammaddenin yeterli ve zamanında 
arzının sağlanması ve ihracatta rekabet 
avantajları yaratılması. Bunun yanında 
tekstil sanayisinde de bölgemiz büyük bir 
potansiyele sahip. Yıllardır hammadde 
sorununu çözemediğimiz pamuk 
üretimimiz, arzu edilen noktaya 
ulaştığında bu lider sektörde de ülkemizin 
ve bölgemizin bileği bükülemez olacaktır. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar nazik 
davetlerinden ötürü İzmir Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Başkanı’na teşekkürlerini sunarak, “Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda Meclis 
Başkanlığının ardından Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak ikinci kez görev 
almaktayım. Yani kesintisiz 9 yılın 
ardından 10. yılımda da Oda yönetiminde 
aktif olarak görevdeyim. 5174 Sayılı Kanun 
gereği yasal sorumluluklarımızın dışında 
bizler, üyelerimizin konularına çözüm 
bulmaya, mümkünse kamuoyu yaratarak 
farkındalık oluşturmaya, İzmir’i ve 
ülkemizi ilgilendiren meselelerin içinde yer 
almaya çalışmaktayız. Onun ötesinde 
kanun yapma gibi bir durumumuz elbette 
ki yok. Yönetim Kurulu Başkanları olarak 
bazen bize kanun yapıcı gibi 
davranılabiliyor. Tüm iyimserliğimiz ve 
sorumluluk anlayışımızla, biz yönetim 
anlayışımızda hep şuna inandık: İmkansız 
diye bir şey yok. Sadece biraz zaman alır” 
dedi.

Tarımdan ara mamul üretimine kadar 
ithalata bağımlı bir hale gelindiğine dikkat 
çeken Ender Yorgancılar, “Bugün işsizlik 
oranı çi� haneye ulaşmış durumda. 2013 
yılı işsizlik oranı %9,7, tarım dışı işsizlik 
oranı %12. İstihdam edilenlerin %24’ü 
tarımda istihdam edilmektedir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında bu oranın %70, 
1990’lı yıllarda %42 olduğunu hatırlayalım. 
Bu Türkiye ekonomisinin değişen yapısını 
da ortaya koymaktadır. Günümüzde 
gelişen teknoloji, pazarın genişlemesi ve 

artan nüfus etkisi tarıma dayalı sanayiyi ön 
plana çıkarmış ve stratejik bir sektöre 
dönüştürmüştür. Bu nedenle tarım ve 
sanayiyi farklı kulvarlarda değerlendirmek 
doğru olmayacaktır. Nasıl ki, sanayide 
kullanılan hammaddeler tarımdan 
sağlanıyorsa,  tarımın gelişmesi ve 
verimliliğinin artırılmasını sağlayan 
makineler de sanayide üretilmektedir. 
Sanayinin istihdamdaki payı %20’dir. O 
nedenle de her iki sektördeki olumlu 
gelişme birbirine yansıyarak ülke 
ekonomisini pozitif etkileme özelliğine 
sahiptir. Ümit ediyoruz ki, gelecek 
dünyasının en önemli stratejik 
sektörlerinden olan tarımda gereken 
iyileştirmeler için geç kalınmaz ve 
çi�çilerimiz hak ettiği değeri görür” diye 
konuştu. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen ise İzmir Ticaret Borsası 
Başkanlarının bu davetleri ile güzel bir 
örnek oluşturduklarını kurumları 
buluşturarak, ayrılmaz iki parça olan sanayi 
ve tarımın birlikteliğini pekiştirdiklerini 
belirterek, “Oda meclisleri, yönetim 
kurulunun çalışmalarından, sektörün ve 
ülkenin son durumuna kadar geniş bir 
kapsamda görüşlere yer verilen, beraber 
istişare edilen, demokratik, çözüm odaklı 
çalışan çok önemli bir yapıdır. Bu önemli 
yapının Başkanlığında olmaktan da büyük 
gurur duymaktayım. Odamız Meclisi, 64 
meslek komitesinden seçilmiş toplam 130 
üyeden oluşmaktadır. Bu sayı sanayi 
odaları arasındaki en yüksek rakamdır. Biz 
bunu bir zenginlik ve büyük bir 

olan Ender Başkanımızdan işbirliği 
yapacağımız alanlarla ilgili de önerilerini 
bekliyoruz” dedi.

Bir ülkedeki refah ve özgürlüklerin 
boyutunun o ülkenin demokrasi ve 
ekonomisinin seviyesiyle doğru orantılı 
olduğundan bahseden Işınsu Kestelli, 
“Demokrasinin evrensel kurallarını tüm 
kurumlarıyla işletebilen, ekonomisini 
medeni seviyeye getirmiş hiçbir ülkede 
bizde yaşanan tartışmalar yaşanmıyor. O 
ülkelerde hiç kimse paralel devletten, darbe 
iddialarından, yasadışı dinlemelerden, 
ülkeye ameliyat yapılmasından, adalet ve 
hukukun eksikliğinden söz etmiyor. 
Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ifade ve 
iletişim özgürlüğünü önlemeye dönük 
çağdışı yasaklar uygulanmıyor. 
Unutmayalım ki üzerinde ameliyat 
yapılamayacak bir ülke yaratmanın yolu 
yasaklardan değil, güçlü demokrasi ve 
güçlü ekonomiden geçer. Türkiye bir an 
önce kendi iç hesaplaşmasını bitirip derhal 
yapısal reform dönemine geçiş yapmak 
zorunda. Aksi takdirde büyük 
fedâkarlıklarla elde edilen kazanımların 
“bir kuş gibi” uçup gitmesi riski var. 
Türkiye’nin “parlayan yıldız” ve 
“Ortadoğu’nun örnek demokrasisi” 
sıfatıyla anılması noktasında kararlılığını 
sürdürmesi gerekiyor” dedi.

İzmir’in yerli girdi yeterliliğinde yüzde 
38 oranla Türkiye’nin en avantajlı kenti 
olduğuna dikkat çeken Işınsu Kestelli,  
“İzmir’i sırasıyla Kocaeli, Gaziantep, Bursa 

ve İstanbul takip ediyor. Büyük şehirler 
arasında girdiye ve pazara lojistik ulaşım 
konusunda da en avantajlı kentlerin 
başında İzmir geliyor. Dolayısıyla 
seçimlerden sonra İzmir’in, hinterlandıyla 
birlikte Türkiye ortalamasının çok daha 
üzerinde büyümesine destek olacak 
girişimler için zemin uygun görünüyor. 
İzmir’i bu anlamda dezavantajlı kılan 
önemli bir unsur, üretim yapımızın düşük 
katma değeri. Üretip ihraç ettiği bir kilo 
mal için İstanbul 2.8 dolar, Bursa 2.7 dolar 
kazanırken İzmir 1.6 dolar kazanıyor. Başta 
İzmir Kalkınma Ajansı olmak üzere tüm 
kurumlarımızın İzmir için “yenilikçi kent 
stratejisine” destek vermesi çok önemli” 
diye konuştu.

Gelecekte Türkiye’nin küresel arenada 
rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlere 
ilişkin araştırmalarda en çok öne çıkan 
sektörlerin başında tarımın geldiğinden 
bahseden Kestelli, “Özellikle işlenmiş gıda 
ve içecekte, Türkiye’nin, bölgesinin en 
önemli aktörü olacağına dair net 
projeksiyonlar yapılıyor. Bu alanda ülkemiz 
için öngörülen başka bir fırsat penceresi de 
tarımsal AR-GE konusunda. Uygun iklim 
ve toprak yapısı, coğra� avantaj, tarım 
teknoparklarının yaygınlaşması, AR-GE 
teşvikleri gibi etkenlerin, pek çok önemli 
tarımsal araştırma şirketini Türkiye 
pazarına çekmesi bekleniyor. Türkiye’de 
önümüzdeki 20 yılda bu alanda yaratılacak 
bilgi birikiminin, Afrika başta olmak üzere, 
çevremizdeki olumsuz iklim ve toprak 
koşullarına sahip ülkelere ihraç edileceği 
hesaplanıyor. Bütün bu öngörüler, Türk 
tarım ve hayvancılığının önünün açık 
olduğunu gösteriyor. Ancak bu alanda 
yapılacak çok iş olduğu açık. 4 Mart’ta 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
gerçekleştirilen 7. Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası’nda sektörümüz için şu beş 
ana konuda sorunlar dile getirildi: Girdi 
maliyetlerimiz dünya �yatlarının üzerinde, 
çi�çi eğitimi ve uygulamaları yetersiz, 
tarım arazilerinin parçalı ve dağınık 
yapısını engelleyecek düzenlemeler 
tamamlanamadı, üretimde düşük verim ve 
düşük kalite sorununu aşamıyoruz. 
Sulanabilir alanlar az ve su kaynaklarının 
etkin kullanım planı eksik” dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a günün anısına plaket 
takdim etti.
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İşte yerel yönetimlerin tarımsal sanayi 
projelerinde yatırımcı ve üretici 
birliklerinin hatta aile işletmelerinin önünü 
açacak onlara ivme verecek desteklerine 
ihtiyacımız var. Bu konuda odalarımızın da 
yaratıcı olan her türlü projeye desteklerini 
esirgemeyeceklerine eminim. Tüm 
bunların yanında bu üretim ve yatırımların 
sağlıklı gelişmesi ve sürdürülebilir olması 
için ekonomi çarklarının düzgün dönmesi 
ve güven ortamının tam tesis edilmesi 
gerektiğini hepimiz biliyoruz” diye 
konuştu.

Ülkenin bulunduğu konum, yapı ve 
coğrafya itibarıyla hep hassas ve stratejik 
olarak kırılgan durumda olduğunu belirten 
Kocagöz, “İçinde bulunduğumuz günlerde 
Rusya ve Ukrayna krizinin yaratacağı savaş 
riskine şimdi de ülkemiz ve Suriye arasında 
artan savaş riski eklendi. Bu kadar 
belirsizlik hakimken bu denli yüksek 
çatışma riski de eklenince istikrardan ya da 
uzun vadeli ekonomik görüşlerden 
bahsetmek mümkün değil. Böyle anlarda 
her zaman hatırlatmaya çalıştığım enerjide 
dışa bağımlılığımızın yarattığı güvensizlik 
gerçekten çok tehlikeli. En çevreci olan 
enerji  projelerini bile engelleyen kişiler 
ileride ülkemiz enerji sıkıntısı yaşadığında 
“sorumlusu biziz” diye ortaya çıkacaklar mı 
? Başına gelmeden anlamak ya da 
öngörmek erdemdir. Ancak ülkemizde 
enerji ile ilgili tehlike ne yazık ki başa 
gelmeden idrak edilemeyecek gibi 
görünüyor.  Böyle riskli ve kritik günlerde 
toplumu kurtaracak olan birbirine destek 
olma ve güç birliği yapmaktır” dedi.

sorumluluk olarak görmekteyiz. 64 ayrı 
sektörden, 64 farklı düşüncenin bir yapının 
içinde olması ve birlikte çalışması, en 
önemlisi de uyum içinde çalışmaların 
yürütülmesi bugünün Türkiye’sinde çok 
ama çok önemlidir. Kuşkusuz Sayın 
Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun 
yaklaşımı, bu yapıyı daha güçlü 
kılmaktadır. Bu anlamda Meclislerimizin 
ve Yönetim Kurullarımızın birlikteliği, 
ortak işlere atılacak imzaları oldukça 
önemsiyoruz. Üyelerimizin ve ülkemizin 
menfaatine her türlü işbirliğine açık 
olduğumuzun da bir kez daha altını çizmek 
isterim” dedi.

Türkiye’nin gündeminin son aylarda 
çok iç açıcı olmadığı için, bu tür 
birliktelikleri daha çok öne çıkarmalı ve 
daha çok önemsemeliyiz diyen Esen, 
“İzmir bu noktada her zaman sağduyusu ile 
hoşgörülü insanları ile farklılığını ortaya 
koymuştur. Bizim gibi sivil toplum 
kuruluşlarına düşen de, bunun 
sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir” diye 
konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, “Bugünkü 
Meclisimizde Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
değerli yönetimini ağırlıyoruz. EBSO, 5 bin 
700’e yakın üyesiyle Türkiye’nin bölgesel 
nitelikli tek odası ve bu bölgede 
sanayiciliğin yerleşmesine önemli katkı 
yapmış bir kurum. İşbirliğine ve birlikte 
proje geliştirmeye her zaman açığız. Aynı 
zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyemiz 

İzmir Ticaret Borsası Ortak Meslek 
Komiteleri Toplantısı ve Mart Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı 25 Mart 2014 tarihinde 
gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen, Meclis 
Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu Meclis toplantısının 
konuğu oldu. 

Meclis toplantısı öncesinde 
gerçekleştirilen Ortak Meslek Komiteleri 
toplantısında konuşan İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli geçen toplantıdan bu yana Borsa 
adına gerçekleştirilen faaliyetler hakkında 
bilgi paylaşımında bulundu. Kestelli, 
Borsa’nın yürütmüş olduğu çalışmaların 
üyelere, üyelerin de iş yaşamı ve Borsa ile 
ilgili düşüncelerinin Borsa yönetimi ve 
kamuoyuna aktarılması açısından altı ayda 
bir düzenlenen bu toplantıların büyük 
önem taşıdığına dikkat çekerek, “Eylül 
ayında yapılan son Ortak Meslek 
Komiteleri toplantısından bugüne kadar 
borsa olarak önemli çalışmalarımız oldu. 
Üyelerimizin, borsamızın ve tarım 
sektörünün güncel sorunlarına ilişkin 

geliştirmeye ve ilgili kurumlar tarafından 
üretilen projelere destek olmaya önem 
veriyoruz. Borsamız çalışmalarının sizlerle 
ve kamuoyu ile paylaşılmasında daha etkin 
olmak, hizmetlerimizin bir kısmını 
elektronik ortama taşımak amacıyla web 
sitemizi altyapı ve görsel olarak yeniledik. 
TOBB akreditasyon sisteminde aynı 
dönem borsalar içerisinde en yüksek puanı 
alarak hizmet kalitemizi en üst noktada 
belgeledik” diye konuştu.

Işınsu Kestelli’nin toplantı açılış 
konuşmasının ardından Çırçırlama 
Faaliyeti Meslek Komitesi Başkanı 
Muza�er Demirci, Aracılar Meslek 
Komitesi Başkanı Rıfat Kınay, Canlı 
Hayvanların Toptan Ticareti Meslek 
Komitesi Başkanı Hüsamettin Küçüknane 
ve Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık 
Meslek Komitesi Başkanı Bedri Girit 
sektöre ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında görüşlerini paylaştılar.

Ortak Meslek Komiteleri toplantısının 
ardından Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
konuk olarak katıldığı Mart Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı’nda açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, “İzmirimiz’in 
değerli sivil toplum kuruluşları ile 
kaynaşma, birliktelik ve dayanışma adına 
ortak toplantılar yapmak, değerli 
başkanlarımızı ve yönetimlerini konuk 
etmek sizlere daha çok tanıtmak adına bir 
çalışma başlatmıştık. Bugün bu güzel 
girişimin üçüncü konuklarını şere�e 

çözüm arayışlarına yönelik çalışmalarımıza 
devam ettik. Diğer tara�an gelecekle 
projelerimiz üzerinde çalıştık. Önceki 
toplantıda belirttiğim gibi önemli 
çalışmalara imza atacağına inandığımız 
sermayesinin tamamı borsamıza ait olan 
Ar-Ge, Laboratuvar ve Danışmanlık Şirketi 
İZLADAŞ’ın kuruluşunu gerçekleştirdik. 
İZBEP’de işlem hacminin arttırılması 
amacıyla bankacılık sisteminin sürece dahil 
edilmesi çalışmalarına devam ediyoruz. 
İlimizde ve bölgemizde tarımsal üretimin 
kalite olarak da gelişmesi için projeler 

ağırlıyoruz. Yıllardır Borsamızın yanında 
görmeye alıştığımız değerli Ege Bölgesi 
Sanayi Odamız ve onun değerli yöneticileri 
aramızda. İzmirimiz’in bu çok değerli oda 
yönetim ve Meclis Başkan ve üyelerini 
Meclisimizde konuk etmekten çok 
mutluyuz. Biliyorsunuz Ege Bölgesi Sanayi 
Odamız bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin 
günlük sorunlarına çözüm bulma odaklı 
çalışan aynı zamanda geleceğine yön verme 
adına güç sarf eden ve planlamaların bu 
anlamda yapılmasında söz sahibi olan 
değerli ve tarihi bir odamız. Tarih boyunca 
da her iki odamız başkanları bölgemizin ve 
İzmir’in gerek tarım gerekse sanayi 
sorunlarında kol kola girdiler, güç birliği 
yaptılar ve yeni projelerde de birlikte 
oldular. Bu güzel dayanışmanın her iki oda 
arasında uzun yıllar sürmesini diliyoruz” 
dedi.

4 Mart 2014 tarihinde İzmir Ticaret 

Borsası’nın da altın sponsor olarak 
desteklediği 3’ncü Ulusal Pamuk Zirvesi’ni 
gerçekleştirdiklerinden bahseden Barış 
Kocagöz, “Gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim ki;  zirve bugüne dek 
yaptığımız en verimli ve çok beğenilen 
organizasyonlardan biri oldu.  Hedef odaklı 
ulaşması gereken mercilere sorunları ve 
çözümlerini iletme şansımız oldu. Gerek 
zirveye katılan borsa üyelerimize gerekse 
desteğini esirgemeyen Yönetim 
Kurulumuza ve Meclisimize Konsey 
Başkanı sıfatıyla teşekkür ederim” dedi.

Türkiye ve özellikle Ege Bölgesi için 
tarımsal sanayinin, gıda ve içecek 
sanayinin önemini vurgulayan Kocagöz, 
“Türkiye, bugün 10 milyar dolara yaklaşan, 
gıda ve içecek ihracatı ile dünyanın 15. 
büyük ihracatçısı konumundadır. Sektör,  
dış ticaret fazlası veren bir sektör. Tabi, arz 
açıkları, �yat dalgalanmaları ve stokların 
düşük seviyede olması sektörün 
handikapları. FAO gıda �yatları 
endekslerini incelediğimizde, uzun vadeli 
artış trendinin devam ettiğini görüyoruz. 
Diğer tara�an, dünyada gıdaya olan talep 
hızla artıyor. Ancak, Türkiye’de hane halkı 
harcamaları içinde gıda harcamalarının 
payı azalıyor. Türkiye’de sektörde kapasite 
kullanım oranları ve verimlilik düşük. En 
önemli sebep, başta aile işletmeleri olmak 
üzere tarımsal işletmeler, tarımsal ticaret ve 
tarıma dayalı sanayi üçgeninde organik 
bağların zayı�ığı ile etkin entegrasyonun 
sağlanamaması. Özellikle de pazarlama 
imkanlarının kısıtlı olması. Çözüm belli, 
kaliteli hammaddenin yeterli ve zamanında 
arzının sağlanması ve ihracatta rekabet 
avantajları yaratılması. Bunun yanında 
tekstil sanayisinde de bölgemiz büyük bir 
potansiyele sahip. Yıllardır hammadde 
sorununu çözemediğimiz pamuk 
üretimimiz, arzu edilen noktaya 
ulaştığında bu lider sektörde de ülkemizin 
ve bölgemizin bileği bükülemez olacaktır. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar nazik 
davetlerinden ötürü İzmir Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Başkanı’na teşekkürlerini sunarak, “Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda Meclis 
Başkanlığının ardından Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak ikinci kez görev 
almaktayım. Yani kesintisiz 9 yılın 
ardından 10. yılımda da Oda yönetiminde 
aktif olarak görevdeyim. 5174 Sayılı Kanun 
gereği yasal sorumluluklarımızın dışında 
bizler, üyelerimizin konularına çözüm 
bulmaya, mümkünse kamuoyu yaratarak 
farkındalık oluşturmaya, İzmir’i ve 
ülkemizi ilgilendiren meselelerin içinde yer 
almaya çalışmaktayız. Onun ötesinde 
kanun yapma gibi bir durumumuz elbette 
ki yok. Yönetim Kurulu Başkanları olarak 
bazen bize kanun yapıcı gibi 
davranılabiliyor. Tüm iyimserliğimiz ve 
sorumluluk anlayışımızla, biz yönetim 
anlayışımızda hep şuna inandık: İmkansız 
diye bir şey yok. Sadece biraz zaman alır” 
dedi.

Tarımdan ara mamul üretimine kadar 
ithalata bağımlı bir hale gelindiğine dikkat 
çeken Ender Yorgancılar, “Bugün işsizlik 
oranı çi� haneye ulaşmış durumda. 2013 
yılı işsizlik oranı %9,7, tarım dışı işsizlik 
oranı %12. İstihdam edilenlerin %24’ü 
tarımda istihdam edilmektedir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında bu oranın %70, 
1990’lı yıllarda %42 olduğunu hatırlayalım. 
Bu Türkiye ekonomisinin değişen yapısını 
da ortaya koymaktadır. Günümüzde 
gelişen teknoloji, pazarın genişlemesi ve 

artan nüfus etkisi tarıma dayalı sanayiyi ön 
plana çıkarmış ve stratejik bir sektöre 
dönüştürmüştür. Bu nedenle tarım ve 
sanayiyi farklı kulvarlarda değerlendirmek 
doğru olmayacaktır. Nasıl ki, sanayide 
kullanılan hammaddeler tarımdan 
sağlanıyorsa,  tarımın gelişmesi ve 
verimliliğinin artırılmasını sağlayan 
makineler de sanayide üretilmektedir. 
Sanayinin istihdamdaki payı %20’dir. O 
nedenle de her iki sektördeki olumlu 
gelişme birbirine yansıyarak ülke 
ekonomisini pozitif etkileme özelliğine 
sahiptir. Ümit ediyoruz ki, gelecek 
dünyasının en önemli stratejik 
sektörlerinden olan tarımda gereken 
iyileştirmeler için geç kalınmaz ve 
çi�çilerimiz hak ettiği değeri görür” diye 
konuştu. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen ise İzmir Ticaret Borsası 
Başkanlarının bu davetleri ile güzel bir 
örnek oluşturduklarını kurumları 
buluşturarak, ayrılmaz iki parça olan sanayi 
ve tarımın birlikteliğini pekiştirdiklerini 
belirterek, “Oda meclisleri, yönetim 
kurulunun çalışmalarından, sektörün ve 
ülkenin son durumuna kadar geniş bir 
kapsamda görüşlere yer verilen, beraber 
istişare edilen, demokratik, çözüm odaklı 
çalışan çok önemli bir yapıdır. Bu önemli 
yapının Başkanlığında olmaktan da büyük 
gurur duymaktayım. Odamız Meclisi, 64 
meslek komitesinden seçilmiş toplam 130 
üyeden oluşmaktadır. Bu sayı sanayi 
odaları arasındaki en yüksek rakamdır. Biz 
bunu bir zenginlik ve büyük bir 

olan Ender Başkanımızdan işbirliği 
yapacağımız alanlarla ilgili de önerilerini 
bekliyoruz” dedi.

Bir ülkedeki refah ve özgürlüklerin 
boyutunun o ülkenin demokrasi ve 
ekonomisinin seviyesiyle doğru orantılı 
olduğundan bahseden Işınsu Kestelli, 
“Demokrasinin evrensel kurallarını tüm 
kurumlarıyla işletebilen, ekonomisini 
medeni seviyeye getirmiş hiçbir ülkede 
bizde yaşanan tartışmalar yaşanmıyor. O 
ülkelerde hiç kimse paralel devletten, darbe 
iddialarından, yasadışı dinlemelerden, 
ülkeye ameliyat yapılmasından, adalet ve 
hukukun eksikliğinden söz etmiyor. 
Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ifade ve 
iletişim özgürlüğünü önlemeye dönük 
çağdışı yasaklar uygulanmıyor. 
Unutmayalım ki üzerinde ameliyat 
yapılamayacak bir ülke yaratmanın yolu 
yasaklardan değil, güçlü demokrasi ve 
güçlü ekonomiden geçer. Türkiye bir an 
önce kendi iç hesaplaşmasını bitirip derhal 
yapısal reform dönemine geçiş yapmak 
zorunda. Aksi takdirde büyük 
fedâkarlıklarla elde edilen kazanımların 
“bir kuş gibi” uçup gitmesi riski var. 
Türkiye’nin “parlayan yıldız” ve 
“Ortadoğu’nun örnek demokrasisi” 
sıfatıyla anılması noktasında kararlılığını 
sürdürmesi gerekiyor” dedi.

İzmir’in yerli girdi yeterliliğinde yüzde 
38 oranla Türkiye’nin en avantajlı kenti 
olduğuna dikkat çeken Işınsu Kestelli,  
“İzmir’i sırasıyla Kocaeli, Gaziantep, Bursa 

ve İstanbul takip ediyor. Büyük şehirler 
arasında girdiye ve pazara lojistik ulaşım 
konusunda da en avantajlı kentlerin 
başında İzmir geliyor. Dolayısıyla 
seçimlerden sonra İzmir’in, hinterlandıyla 
birlikte Türkiye ortalamasının çok daha 
üzerinde büyümesine destek olacak 
girişimler için zemin uygun görünüyor. 
İzmir’i bu anlamda dezavantajlı kılan 
önemli bir unsur, üretim yapımızın düşük 
katma değeri. Üretip ihraç ettiği bir kilo 
mal için İstanbul 2.8 dolar, Bursa 2.7 dolar 
kazanırken İzmir 1.6 dolar kazanıyor. Başta 
İzmir Kalkınma Ajansı olmak üzere tüm 
kurumlarımızın İzmir için “yenilikçi kent 
stratejisine” destek vermesi çok önemli” 
diye konuştu.

Gelecekte Türkiye’nin küresel arenada 
rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlere 
ilişkin araştırmalarda en çok öne çıkan 
sektörlerin başında tarımın geldiğinden 
bahseden Kestelli, “Özellikle işlenmiş gıda 
ve içecekte, Türkiye’nin, bölgesinin en 
önemli aktörü olacağına dair net 
projeksiyonlar yapılıyor. Bu alanda ülkemiz 
için öngörülen başka bir fırsat penceresi de 
tarımsal AR-GE konusunda. Uygun iklim 
ve toprak yapısı, coğra� avantaj, tarım 
teknoparklarının yaygınlaşması, AR-GE 
teşvikleri gibi etkenlerin, pek çok önemli 
tarımsal araştırma şirketini Türkiye 
pazarına çekmesi bekleniyor. Türkiye’de 
önümüzdeki 20 yılda bu alanda yaratılacak 
bilgi birikiminin, Afrika başta olmak üzere, 
çevremizdeki olumsuz iklim ve toprak 
koşullarına sahip ülkelere ihraç edileceği 
hesaplanıyor. Bütün bu öngörüler, Türk 
tarım ve hayvancılığının önünün açık 
olduğunu gösteriyor. Ancak bu alanda 
yapılacak çok iş olduğu açık. 4 Mart’ta 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
gerçekleştirilen 7. Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası’nda sektörümüz için şu beş 
ana konuda sorunlar dile getirildi: Girdi 
maliyetlerimiz dünya �yatlarının üzerinde, 
çi�çi eğitimi ve uygulamaları yetersiz, 
tarım arazilerinin parçalı ve dağınık 
yapısını engelleyecek düzenlemeler 
tamamlanamadı, üretimde düşük verim ve 
düşük kalite sorununu aşamıyoruz. 
Sulanabilir alanlar az ve su kaynaklarının 
etkin kullanım planı eksik” dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a günün anısına plaket 
takdim etti.
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kullanabiliyor. Öbürünü et ırkı tohum 
kullanır. Yavrusu ne çıkarsa çıksın, dişi 
veya erkek, kesebiliyorsun onu. 

Hüsamettin Küçüknane: Borsa olarak 
Tarım Bakanlığı’na yazdık biz bu 
önerimizi. 

İsmail Emin Kentli: Henüz yanıt 
alamadık. 

Hayrettin Kıran: Yoksa yine döneceğiz 
dolaşacağız, tekrar ithalata geleceğiz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında 
sadece nicel olarak değil de nitel olarak da 
genetik değeri açısından da bir gelişmenin 
sağlanması gerekiyor o halde. 

“Şap hastalığı tamamen bitirilmeli”
İsmail Emin Kentli: Tabi ama çok daha 

önce çözümlenmesi gereken konular da 
var. Memlekette şap problemi sene 
içerisinde hiç bitmiyor. Bu memlekette 12 
ay şap hastalığı devam ediyor. Şap hastalığı 
birincil derecede bitirilmeli. Memlekette 
artık şap olmamalı. Özellikle, Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde. Dünya 
kadar yatırım yapıyorlar, şap giriyor, bu 
bölgelerden hayvan geliyor, şapa 
yakalanıyorlar. Şap olayının tamamen 
bitmesi lazım, hayvan hastalıklarıyla 
mücadeleyi çok iyi yapmamız lazım.

Hayrettin Kıran: Doğu’dan bu 
hastalığın girişi önlenemiyor ne yazık ki. 

İsmail Emin Kentli: 4 tane şap türüne 
hassas olan aşı Doğu’ya gönderiliyor, 2 tane 
şap türüne hassas olan aşı bana veriliyor. 
Bu bölgeye de verilmesi gerekli. Devlet bu 
aşıyı üretip dağıtabilir.  

Sebahattin Dumlu: Şaptan dolayı 
yüzde 10 �remiz var. Fazlası var eksiği yok.

6 ay bekleyip küpelettiriyorsunuz, ama 
başka yerlerde 7 gün içinde küpeletmek 
durumundasınız. Zamanında yapmayınca 
sisteme giremiyorsunuz. Girseniz de 
hayvanın yaşı küçük gözüküyor, 
tohumlaması gecikiyor. Burada küpe 
bulamıyorsun, vurduramıyorsun.  

Sebahattin Dumlu: Bu sıkıntı burada 
yaşanıyor. Doğu’da tam tersi. Orada adam 
olmayan hayvana kulak küpesi alıyor. 
Kaçak hayvana benim diyor. Kulak küpesi 
çok ama öyle hayvan yok piyasada. O 
yüzden istatistik fazla görünüyor. 

Hayrettin Kıran: Baharda, yazın 
doğum olur, şimdi Doğu’da 300-500 bin 
tane hayvan doğmuş gözüküyor. 

Sebahattin Dumlu: Ama önüne 
geçemiyorsun ki. Burada bile eksik varsa 50 
tane 100 tane kulak küpesi geliyor, 
vuruyorsun. 

İsmail Emin Kentli: Eskiden pazara 
çıktığın zaman 1 ya da 2 kamyon malı 
alabiliyorduk. Şimdi 1 kamyon malı 
alabilmek için gerekirse 3 ha�a arka arkaya 
gidiyoruz. Hayvan sayısı azaldı, bu bir. 
İkincisi besilik hayvan kalitesi düştü.2000’li 
yılların başında yapılan besicilikle şu an 
yapılan arasında çok büyük fark 
görüyorum. Çok daha fazla risk var, 
olmayacak hayvan sayısı çok daha fazla. 
Eskiden biz yüzde 5 civarında hesaplardık 
olmayacak hayvan sayısını aldıklarımız 
arasında,  şimdi yüzde 10 ile 15 oranına 
çıktı. Olmayacak hayvan ile istediğin kiloya 
gelmeyecek hayvanı kasdediyorum. 250 
karkasa göre yapıyorsan hesabını belki 
orada bir sıkıntı yaşamazsın ama 300 kiloya 
göre yapıyorsan o sürünün içinde nerden 
baksan yüzde 15’i o seviyede olmuyor artık. 
Belki de daha fazla. Dolayısıyla besicilikte 
risk artıyor. Şimdi yapılmaz oldu besicilik 
artık bu hayvan kalitesiyle. Damla aşıyla 
ilgili ne gibi tespitleriniz var, siz memnun 
musunuz?

Brucella ile mücadelede başarılı 
uygulama

Hüsamettin Küçüknane: Biz 
memnunuz. 

İsmail Emin Kentli: Benim de tespitim 
olumlu. O da üretim açısından olumlu bir 
faktör. Eskiden S19 dediğimiz aşılarla 
brucella mücadelesi yapılıyordu. 1.5 
senedir göz damlası şeklinde yapılan 
aşımızın, brucellaya karşı daha iyi bir 
mücadele olduğu kanaatindeyim.  Üretim 
açısından, hayvanların düşük atmaması, 
normal doğumlarını yapabilmeleri üretim 
açısından çok önemli. Bakanlığın bu 
uygulamasını olumlu buluyoruz. Devamını 

kazamayınca, ben hayvanı niye besi de 
tutayım ki?

Dr.Pınar Nacak: Kriz 2000-2003’te 
olmuş. 2006’daki et �yatlarını görüyoruz. 
İthalat sinyali o dönem verilmiş. 
2011-2012’de ise dikkat çekici  bir yükseliş 
görünüyor. Büyü baş hayvan varlığında 14 
milyon gibi bir rakam var, size gerçekçi 
geliyor mu bu rakamlar?

Hüsamettin Küçüknane: 3 milyon 
hayvan girmedi ki Türkiye’ye, gelen hayvan 
sayısı 1 milyonu bile bulmaz.

İsmail Emin Kentli :  Verilerde büyük 
hatalar mevcut. Bu hatalar da yanlış 
kararlar verilmesine sebebiyet veriyor. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılıkta üretim 
politikaları ve üretim planlaması çok 
önemli aslında, fakat sağlıklı veri elde 
etmek hayvancılık alanında daha güç. 
Bitkisel üretimde ekili alan tespiti daha 
kolay,  hayvan sayısı ise sürekli değişiklik 
gösteriyor, daha sağlıklı veri toplama 
ihtiyacı doğuyor. Sağlıklı istatistik de 
olmayınca, sağlıklı politika üretmek de 
kolay olmuyor.

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’ye 
500-600 bin civarında damızlık düve girdi. 
O hayvanların hepsi doğursa bile yüzde 
40’a yakın buzağı kayıpları var.

Hayrettin Kıran: Geçen yıldan bu yıla, 
belki de 500 bin fazla inek kesildi. Sütün 
�yatının düşük olmasından dolayı bu. 

İsmail Emin Kentli: Piyasada dana 
sıkıntısı var, kasaplar dana yerine inek 
kesmeyi tercih ediyorlar. Şu an tezgahta 
hiçbir şey olmayacağına inek olsun yahut 
düve olsun isteniyor. Bu sefer talep artıyor, 
ineğin �yatı da artıyor. Şu an 15.5’a inek 

İsmail Emin Kentli: İşletmelere cezai 
müeyyideler getirildi, kayıp durumunda, 
siz bunları kaybettiğinizde en geç bir ha�a 
içerisinde Tarım İlçe Müdürlüklerine 
bildirim yapacaksınız denildi. Ama o 
müeyyidenin ne kadar geçerli olduğu, 
insanların buna ne kadar riayet ettiği ayrı 
bir tartışma konusu.  Dolayısıyla, 
Türkiye’de  üretim mekanizmasını çok 
sağlıklı bir bilgisayar sistemine bağlamak 
lazım. O veriler size geldikten sonra 
meselenin çözümüne çok daha gerçekçi 
yaklaşabilirsiniz.

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında  
artış trendi vurgulanıyor.  2002 ya da 2004 
ile 2011-2012’de açıklanan 14 milyon ile 
oranlarsak tabii yüzde 30 artışlar çıkıyor. 
Ancak, 1991’den 2011’e baktığımızda, 20 
yıllık süreçte, hayvan varlığı aynı. Nüfus ve 
tüketim arttı oysa. Doğal  süreçte bile, bu 
sayının artması gerekmiyor mu? Türkiye’de 
hayvan varlığı artmıyor. Artmadığı gibi, 
nüfus arttığı için arz talebi karşılamıyor . 
Hem büyük baş, hem de küçük baş hayvan 
varlığını artırmak için neler  yapılmalı?

Hayrettin Kıran: Zaten hata, orada 
başlıyor. Sütçü arkadaşlar para kazanmazsa 
bu memlekette hayvan sayısı artmaz. İşin 
temeli, sütü desteklenmesidir. 

Hüsamettin Küçüknane: Ben bir 
hayvandan 30 litre, alıyorum, diğer taraf 
alıyor 12 litre. 12 litre süt veren hayvan için 
de 30 litre süt veren için de aynı desteği 
alıyor. Daha önce 2008’li yıllarda süt 
üretimine destek vardı sıkıntı yoktu. 

İsmail Emin Kentli: Besi 
materyallerinde sıkıntı var.

Hayrettin Kıran: Adım adım ithalat 
geliyor. Aslında şimdiye kadar bu besilik 
hayvanın ithalatına izin verilmesi lazımdı. 
Sezon başladığı zaman damlarda hazır 
kesilecek dana yok. İthalat şimdi açılmazsa, 
sonunda et ithalatı gerekli hale gelecek. 
Bizim temennimiz et ithalatı yapılmasın.. 

İsmail Emin Kentli: 2008’de önce 
küçükbaşta başladı sıkıntı, sonra 
büyükbaşa sıçradı. 

Hüsamettin Küçüknane: Zaten 
küçükbaş azaldığı için, büyükbaş eti rağbet 
görmeye başladı. Sıhhatli bir ortamda 
mutlak artışa doğru gitmemiz lazım. 

Dr. Pınar Nacak: Gelir artışı oldukça et 
tüketimi artıyor. Bir yandan da hayvan 
varlığının doğurganlığı da dikkate alınarak 
hedef hayvan varlığı sayısı tespit edilmeli. 

Hayrettin Kıran: Hayvan yerinde 
sayıyor, tüketim 7 kilodan 12 kiloya çıktı. 

Hüsamettin Küçüknane: Bu hayvan 
sayısıyla biz bu et talebini  karşılayamayız.

Meslek Komiteleri Köşesinin bu 
sayımızdaki konuğu Canlı Hayvanların 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi oldu. İTB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 
moderatörlüğünde bir araya gelen Komite 
Başkanı Hüsamettin Küçüknane,  üyeler 
İsmail Emin Kentli, Hayrettin Kıran ve 
Sabahettin Dumlu geçekleştirdikleri beyin  
fırtınasıyla sektörlerine ait avantajları, 
sorunları ve çözüm önerilerini ortaya 
koydular. 

Sağlıklı bir veri tabanına sahip olmayan 
hayvancılık sektörü, üretim politikaları ve 
üretim planlamasına ihtiyaç duyuyor. Son 
yıllarda uygulanan politikalar sonucunda 
besi hayvanı sıkıntısı çeken sektör 
temsilcileri besilik hayvan kalitesinin 
düştüğünü belirtiyor. Hayvan sayısının 
azaldığına dikkat çeken komite üyeleri, 
üretim açısından önemli olan hastalıklarla 
mücadelede son dönemde uygulanan 
Brucella aşısından memnun olduklarını 
ancak şap hastalığının yaygınlığını ve 
artışını hala koruduğunu söylüyorlar. 

Toplam maliyetlerinin yüzde 70’ini 
oluşturan yemde ithalata bağımlı olmaktan 
sıkıntı duyan üyeler, Türkiye’de protein 
kaynaklarının çoğaltılmasını, soya ve 
kanola üretiminin desteklenerek 
yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Yemde 
yüzde 8 olan KDV oranını çok yüksek 
bulan ve yüzde 1’e inmesini isteyen sektör 
temsilcileri, hayvan yeminden başka 
kullanım alanı olmayan Ayçiçek küspesinin  
ve taneyken KDV’si yüzde 1 olan arpanın 
hayvan yemi olarak kullanılan sapının 
KDV’sinin yüzde 8’e olmasına  anlam 
veremediklerini belirtiyorlar. 

Üyeler ithalat konusunda da tutarlı ve 
planlı bir politika istiyorlar. Hazır karkas ve 
bıçaklık dana getirilmesini istemeyen 
sektör temsilcileri ithalatın kısa dönemde, 
Türkiye’deki hayvan varlığını artırana 
kadar, yani belirlenen hedefe ulaşınca 
bitirilecek şekilde uygulanmasına tara�ar 
olduklarını vurguluyorlar. 

Sektör temsilcileri son olarak, Brucella, 

tüberküloz gibi hastalıkların yaygın 
olduğunu belirterek, tüketicilere eti iyi 
pişirerek tüketmelerini öneriyor.

Toplantı sırasında  verimli geçen beyin 
fırtınasına ait notları ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılık 
sektörünün, hem nüfusun  dengeli 
beslenme ihtiyacını, hem de deri sanayiinin 
hammadde  ihtiyacını karşılaması 
anlamında  önemi büyük.   Yüksek katma 
değer yaratan ve aynı zamanda tarımsal 
girdi talebi de yaratan sektör, bu anlamda 
tarımsal üretimde kritik öneme sahip bir 
faaliyet kolu.  Öncelikle, genel bir  durum 
tespiti yaparsak Türkiye hayvancılığını 
nasıl görüyorsunuz, sektör olması gereken 
durumda mı? 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye 
hayvancılık sektörü şu an destekleri 
artırabilsek bile 5 yılda 2008’deki seviyesine 
gelmez. 

Dr. Pınar Nacak: TÜİK rakamlarını 
incelersek, büyükbaş  hayvan varlığında, 
2007-2009  yıllarında gerileme daha sonra 
artış trendi söz konusu. Dikkat çeken yıl;  
2002-2003, gerçekten bu yılda hayvan 

varlığında  önemli  bir düşüş var ve dikkat 
çeken yıl  2012-2013 14 milyona yükselmiş 
büyükbaş  hayvan varlığı.

Hayrettin Kıran: Biz başta Bakanlık 
yetkilileri olmak üzere her zaman dile 
getiriyoruz. İstatistikler,  hep fazla 
açıklanıyor. 800 bin hayvan işletmelerde 
görünüyor, ancak  kesildi gitti o hayvanlar. 

Hüsamettin Küçüknane: 2002’de çok 
sayıda hayvan alımı yapmıştım. O zaman 
hayvan sayısı dip noktadaydı. 2002-2006 
döneminde para kazandık. Ama 2008’de 
olanları verdik. 

Dr. Pınar Nacak:  Ama biyolojik bir 
gelişme söz konusu.  Bir yandan, mevcut 
hayvanlar yavruluyor. Diğer tara�an, Canlı 
hayvan ithalatı o dönem serbest değildi. 
Hayvan varlığının azalmasının en önemli 
nedeni, hayvanların özellikle dişi 
hayvanların kesime gitmesinden mi 
kaynaklanıyor?

Hüsamettin Küçüknane: Evet ithalat 
serbest değildi. 2006’da Amerika’dan 
getiren oldu. Daha sonra 2010’larda başladı 
tekrar.

Sebahattin Dumlu: Evet, kesime gitti. 
Hüsamettin Küçüknane: Para 

kesen var. 
Dr. Pınar Nacak: Bir cümle ile 

toparlarsak, şu anda hayvan varlığında bir 
artış söz konusu değil. Beklenmiyor da 
üstelik, çünkü dişi hayvan kesimi fazla. 
2008’dekinden daha fazla dişi hayvan 
kesiliyor, o yüzden buzağı sayısı da atmıyor. 

Hayrettin Kıran: Dişi hayvan olmalı ki, 
besleme için hayvan olsun.

Hüsamettin Küçüknane: Şu an 
arkadaşlar besi hayvanı bulamıyor.  

İsmail Emin Kentli: Zaten sadece dişi 
hayvan kesimi değil, doğan buzağıların da 
kaybı söz konusu. İşletmede doğan 
buzağıları sürekli bir kazanç olarak ortaya 
koyamazsınız. Bu değişir, nerden baksanız 
en az yüzde 5’tir ama bu yüzde 10’ları 

zorlayabilir. Bu oranlar bazen artabilir, 
virütik bir hastalık gelir buzağıların 
doğduğu süreçte, bu yüzde 15-20’lere kadar 
da çıkabilir. Hiç bilemezsiniz, bunu zaman 
zaman yaşıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Senede bir 
yavru diyor, hayvanı kuruya bile 
çıkarmıyor, hem süt veriyor, 15 milyon ton 
süt rakamı verdi Bakanlık, 11-12 milyon 
sütten 17 milyon ton süte çıktık diyor, o da 
nasıl olur anlamıyoruz, nasıl o kadar 
hayvan girecek de, süt miktarı artacak?

İsmail Emin Kentli: Verilerde 
anlaşamadığımız bir konu var. Sanıyorum 
veriler Bakanlığa yeterince çabuk ve 
sağlıklı yetişmiyor. Damızlık Birliği, senelik 
aidat alıyor bizden, biz listeyi sürekli 
yeniliyoruz, bunlar kesildi diyoruz, tekrar 
senelik aidat zamanı geliyor, kesilmiş 
hayvana da aidat parası geliyor. Ölü 
hayvandan aidat alıyorlar. Bunları biz 
yaşadık, uğraşmıyorsunuz, yıllık aidat 
parası ne kadar bakıyoruz, hayvan başına 
14-15 lira olsa, senede 15 lira alıversin 
diyorsun, peşini aramıyorsun. 
Uğraşmıyorsun, bu veriler aynen Bakanlığa 
gidiyorsa ne olacak? Damızlık Birliği’nin 
aidat aldığı listeyi ele aldığında nerden 
baksan yüzde 25 fazla hayvan varlığı 
görünecek.

Hayrettin Kıran: 2 milyon fazla hayvan 
var kesilecek denildi geçenlerde. Halbuki 
onun 700-800 bin tanesi Kurban 
Bayramı’nda kesildi. Ama sağ gözüküyor. 
Çünkü sadece mezbahalarda  kesilenler  
düşüyor. 

Sağlıklı veri, sağlıklı çözümü 
beraberinde getirir

Süt verimi de iyi olan et ırkı 
tohumlamasına destek istiyoruz

Hayrettin Kıran: Daha kaliteli, etçi ırk 
olsa, hiç olmazsa dişisi de kesilir, erkeği de 
kesilir. Et ırkı da tohumlansın, ona da 
destek verilsin.

İsmail Emin Kentli: Beside sıkıntı var 
derken, biz alaca ırkı sütçülüğü yaptığımız 
için, Holstein, süt ırkı tohumu atıyoruz. Biz 
hiçbir hayvana erkek doğursun diye tohum 
atmayız, bizim amacımız dişi 
doğurtmaktır. Erkek doğduğu zaman 
danadır, netice itibariyle bakacaksın, ama 
süt ırkı danadır. Et ırkı danasıyla süt ırkı 
danasının alabileceği kilo arasında bariz 
farklar olur. Dolayısıyla bu teoriden 
hareketle bundan iki ay önceki bir 

toplantımızda dedik ki, bu tohumlamada 
aynı zamanda süt ırkı da olabilecek, günlük 
15-20 litre de süt verebilecek 3 tane ırk var. 
Montbiliyer, Simental, Montofon. Biz bu üç 
ırkı da tohumlayalım dedik, bunlara da 
destek verilsin. Kökeni et ırkı ama süt 
verimi kötü değil en azından. Dünya kadar 
para verip günlük süt üretim  5-6 litreyi 
geçmeyen Angus’ları getireceğimize 
bunları tercih edebiliriz. Bunlar 
tohumlandığı zaman dişi de erkek de çıksa 
istifade edilebilir cinsler. 

Hüsamettin Küçüknane: Montbiliyer 
ya da diğerinden 350-400 kilo karkas 
alabiliyorsunuz. 

Hayrettin Kıran: Çi�likte ne kadar 
lazımsa kendine o kadarını süt ırkı tohum 

Hüsamettin Küçüknane: Tarım İlçe 
Müdürlüklerine gelen aşılar, özel üretim 
aşılar. Devlet sipariş veriyor, yaptırıyor.

İsmail Emin Kentli: Diyelim güvenilir 
bir kaynaktan şap aşısını buldum, şahıs 
olarak. Adam bana diyor ki tanesi 7 lira, 8 
lira. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden geliyorlar, 
50 kuruşa yapıyorlar hayvan başına. 
Buradaki kıstası nasıl belirleyeceğiz?  Bu,  
50 kuruş mudur 7 lira mıdır? 

Hüsamettin Küçüknane: Besi 
hayvanları şapı daha kolay geçebiliyor. Süte 
geldiği zaman, hayvan yavru atıyor, 
buzağıların çoğu ölüyor. Şap geçirmek 
kolay bir şey değil. Şu an vurulan aşı güzel 
çalışıyor. 

Sebahattin Dumlu: Bu yılki aşı çok iyi. 
Hayrettin Kıran: Geçen yılki şap gibi 

görmedim hiç. Dönüyorsun arkanı, ölüyor. 
Geçen seneki kalp kaslarını vuruyormuş. 
Aşı da  bizde hep bir yıl geriden geliyor. Bu 
sene gelen hastalık grip gibi, her sene 
değişiyor.  Zaten şapın insanlardaki 
karşılığı grip gibi bir şey. 

Dr. Pınar Nacak: Teknik eleman, 
teknik destek yeterli mi? Kolay erişim söz 
konusu mu?

Sebahattin Dumlu: Kendi 
imkanlarımızla. 

Hayrettin Kıran: Halihazırda yok şu 
an. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim oraya 
iki ay geç geldi. 

İsmail Emin Kentli: Biz riske 
edemedik o zaman, kendimiz yaptık. Sonra 
gelince ben bir daha yaptım. 

Hüsamettin Küçüknane: Özel 
sektörde de var, kullanabiliyorsunuz. Tarım 

İlçe’den üreticilere 6 ayda bir hayvan 
sayısına göre aşı geliyor. 

İsmail Emin Kentli: Ellerinde aşı varsa 
6 ayda 1 geliyorlar. Aşı zamanı geldiğinde, 
ellerinde aşı yoksa siz riske edemeyip 
dışarıya yaptırıyorsunuz. 

Dr.Pınar Nacak: Aşıyla ilgili bir sıkıntı 
var  sanki.  Aşı desteği var mı? Büyük 
üretici daha çok takip etmek durumunda 
küçük üretici peşinde koşmaz gibi, aşı 
uygulama sistemi ile ilgili sıkıntılar büyük. 

İsmail Emin Kentli: Aşı desteği 
veterinerlere vardı kaldırdılar yalnız  aşısı 
olmayan hayvan desteklemelerden 
faydalanamıyor.  

Hayrettin Kıran: Devletin aşılama 
programı 6 ayda bir, ben hayvanı almışım 
yeni gelmiş, benim 6 ay bekleme şansım 
yok,  program çakışmıyor, ben gidiyorum 
kendi imkanlarımla parasını verip aşıyı 
yaptırıyorum.  O önemli değil. Ama aşının 
çalışıp çalışmayacağı devlet kontrolünde 
olması lazım.

Sebahattin Dumlu: Biz İç Anadolu 
Bölgesi’ne gittiğimizde yapılsa yapılmasa 
da aşı yapılmıştır belgesini alıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yapılmadan 
yola çıkarmıyorlar aslında. Yola çıkmadan 
15-20 gün önce aşı yapılması lazım. 

Hayrettin Kıran: Bizim buralarda 
kontrolü yapılır da Doğu’da zaten hayvan 
dağda yaylada, kim gidip ona aşı vuracak, 
hepsinin kağıdı var aşılı diye. Buraya 
geliyor, geldiği zaman da burada yakıyor, 
götürüyor. 

Hüsamettin Küçüknane: Şu an ben 
dönemsel olarak 6 aylığa kadar hayvana 
kayıt çıkarttıracağım. Her sene böyle bir 
kayıt açıyorlar. Normalde 20 gün evvel 
hayvanın küpesini çakıp bildirmeniz lazım. 
Şu an gene açtılar 6 aya kadar. Sistem ara 
ara böyle boşluklar yaşıyor. Kim ne bilgi 
verirse kabul ediliyor o zaman. 1 aylık 
hayvan 6 aylık buzağı gibi işlem görüyor. 6 
aylık hayvan 1 aylık gibi. Burada bir sıkıntı 
var. 

Hayvanlar zamanında küpeletilmezse  
sisteme giremez

Dr.Pınar Nacak: Sistemde iki anlamda 
sıkıntı var. Hem kaçak, aşısız bir sürü 
hayvan dolaşıyor. Kamu  eliyle aşılama 
yetersiz mi kalıyor, özel aşı uygulaması 
yaptırıyor musunuz?

Hüsamettin Küçüknane: Ecza 
depolarından alıyorsunuz, onlar 
getiriyorlar. Serbest veterinere ya da kendi 
veterineriniz varsa ona yaptırabiliyorsunuz. 
İşlemlerdeki boşluklardan biri, hayvanların 
yaşlarıyla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 

istiyoruz. Kesinlikle kısa vadeli bir çalışma 
olmamasını, bu çalışmanın orta ve uzun 
vadeye doğru yayılmasını istiyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Ana sorunlardan biri 
de yem.  Yem, maliyetlerde ana kalem.  Yem 
tedariki ve �yatlarla   ilgili bir sıkıntı var 
mı?

Hüsamettin Küçüknane: Toplam 
maliyetin yüzde 58 civarında. Kaba yemle 
birlikte yüzde 70’i bulur. Çünkü bizim asıl 
maliyetimiz bu. 

İsmail Emin Kentli: 12 litre süt veren 
ve 30 litre süt veren hayvanın yem gideri bir 
olmaz. Ortalama günlük 20 litre süt olarak 
alabiliriz. 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de şu 
an protein kaynağı yok. Bir ayçiçeği küspesi 
var o da kaliteli değil. Pamuk küspesi 
kalmadı. Soyanın Türkiye’de üretimi yok, 
hemen hemen yüzde 80’i dışarıdan 
alınıyor. Mısır ürünleri protein kaynağı 
olarak geliyor. Türkiye’deki mısır 
tavukçulara yetmiyor. Hayvana protein 
verirseniz süte dönüştürebiliyor. Türkiye’de 
saman niyetine verdiğimiz küspeler var. 

İsmail Emin Kentli: Soyayı da 
ayçiçeğini de ithal kullanıyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Protein kaynağı 
yaratılmalı. Protein yem kaynakları 
yetersiz, mera alanları yetersiz ülkemizde.

Hüsamettin Küçüknane: Tarım 
üretimine en azından soya, kanola 
katılmalı.

Sebahattin Dumlu: Yemi ucuza mal 
etmeliyiz ama biz yemde dışarıya 
bağımlıyız. 

Sebahattin Dumlu: Tarım arazisinden 
pahalı şey yok Türkiye’de. 1000 hayvanım 

var diyelim en azından 2000 dekar arazim 
olması lazım. 

Yemde dışa bağımlılık maliyetleri 
artırıyor

Hüsamettin Küçüknane: Yurtdışından 
geldiği için Dolar/Euro bazlı geliyor, biz her 
kamyonda 1500-2000 Dolar/Euro kur farkı 
ödüyoruz. Dünyaya da entegre ediliyoruz. 
Amerika’da, Brezilya’da, Çin’de kuraklık, sel 
olsa biz etkileniyoruz. 

Dr.Pınar Nacak: Yem bitkileri üretimi 
teşvik edilmeli. Bağlantılı sektörler de göz 
önüne alınarak hayvancılık politikasının 
şekillendirilmesi gerekiyor.  Teşvik ve 
destekler bölgesel dengeler, yatırım 
kapasiteleri gözetilerek verilmeli.

İsmail Emin Kentli: Kaba yemin 
üretimde artışının sağlanması için 
desteklemelerinin çi�çiyi daha teşvik edici 
nitelikte olması gerek. 

Hüsamettin Küçüknane: Bunu 
bölgelere yaymak, bölgesel planlama 
yapmak lazım. Konya yoğunlaşmıştı bu 
işte, bu bölgenin kaba yemi buraya yetmez 
oldu. Veya gitti herkes Trakya’ya yaptı, 
Trakya’nın kaba yemi yetmez oldu. Yatırım 
konusunda, teşvik konusunda bölgesel 
planlama yaparken, bu bölgelerde yeni 
çi�likler için destek vermeyebilir. 

Hüsamettin Küçüknane: İşletme çok 
olunca kaba yem yetmedi, biz Mardin’den 
kaba yem getiriyoruz veya Ağrı’dan. 
Maliyet artıyor. Nakliye ücreti veriyoruz. 
Bir kamyon 100 lira,  oradan buraya 
gelirken 200 lira nakliye ödüyoruz. 

Sebahattin Dumlu: Bizim için yem çok 
önemli. Yemi ucuza mal edersek, para 
kazanırız. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim süt 
için yüzde 60’lara çeksek, yüzde 10 ciddi 
rakam. Biz şu an yüzde 5’lere çalışıyoruz. 
Ama et üreten arkadaşlar ben yüzde 30’un 
altına çalışmam diyebiliyor. Biz süt 
maliyetinin üzerine yüzde 30 koyamıyoruz 
ki. 

Hayrettin Kıran: İşin tuhaf yanı, köylü 
de ben de yemi alıyor bunun içindeki 
arpanın, mısırın KDV’si yüzde 1, bu çuvala 
girdiği zaman yüzde 8 oluyor. Samanın 
KDV’si yüzde 8. Sanayi ürünü desen, 
neresinde sanayi. Yemta kullanıyorsan 
yüzde 8. De�ere tabiyse KDV alıyor, 
kapatabiliyor. Ama köylü, 40 liralık yemi 44 
liraya alıyor, düşecek bir yeri de yok. 
Ayçiçek küspesi, yüzde 8 KDV, küspe, 
hayvan yemi, başka hiçbir şeyde 
kullanılmıyor. Arpa tanesinin KDV’si 
yüzde 1, saman onun sapı, enerjisi bile yok, 
onun KDV’si yüzde 8. Cin nerde, şeytan 
nerde? Köylünün yüzde 7 cebine kalır, 
hiçbir yerden geri almıyor çünkü. KDV’nin 
yemde yüzde 1’e düşürseler, adam 45 TL  
yerine 40.5 TL  para verecek. 

Hüsamettin Küçüknane: 2014’teyiz, 
ben 2010’un KDV’sini alamıyorum. 

Dr.Pınar Nacak: Aslında temel tarım 
ürünlerinin hepsinde yüzde 1 olması gerek. 
Hem kar marjı düşük bir sektör, hem temel 
beslenme ihtiyacı gözetilmeli.

Hayrettin Kıran: Ayçiçek küspe olarak 
kullanılmasa, yakacaklar onu, başka bir işe 
yaramıyor. Hadi mısırda yine şeker çıkıyor, 
başka bir alanda kullanıyorlar, ayçiçeğin 
yağını çıkardıktan sonra posası bu. 

Dr.Pınar Nacak: Canlı hayvan ve et 
ithalatında kapı açıldı biliyorsunuz. Biraz 
ithalat hakkında görüşlerinizi almak 
istiyorum. İthalatla terbiyeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Geçici bir çözüm 
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1. Hayvancılıkta sağlıklı veri yok 
2. Kaçak ve aşısız hayvan varlığı var. 
3. Şap hastalığının yaygın olarak görülüyor. En az yüzde 10 
�reye yol açıyor.
4. Hayvan sayısı azaldı, besilik hayvan kalitesi düştü
5. Yemde ithalata bağımlıyız. Türkiye’de protein kaynağı 
yok. Yem maliyetleri çok yüksek.

1. Üretimin izlenmesi sağlıklı bir bilgisayar sistemine 
bağlanmalı.
2. Hayvan hastalıklarıyla sistemli mücadele yapılmalı, 
yılda 3-4 kez aşılama yapılmalı.
3. Üretim politikaları hazırlanıp uygulanmalı.
4. Etçi ırkların melezlenmesi çalışmaları teşvik kapsamına 
alınsın. 
5. Yem bitkileri üretimi teşvik edilmeli, protein kaynağı 
yaratılmalı. Yemde KDV yüzde 1’e düşürülmeli.
6. Teşvik ve destekler bölgesel dengeler ve yatırım 
kapasiteleri gözetilerek verilmeli. Süt veya et üretimi 
ağırlıklı olmalı.
7. İthalatta, hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
getirilmemeli, canlı besi danasını belirli bir planlama ve 
periyodla getirilmeli ve üretim planlamasına uygun ithalat 
yapılmalı, hede�ere ulaşınca kısa vadede ithalat 
bitirilmeli. 

Hayvan varlığı yetersiz olan Türkiye’de
Besilik hayvan kalitesi de düştü
Hayvan varlığı yetersiz olan Türkiye’de
Besilik hayvan kalitesi de düştü

müdür?
Hüsamettin Küçüknane: Şu anda talep 

çok olduğu için belli ki canlı hayvan 
getirecekler ama damızlık hayvanda 
Holstein’i kısıtlamak lazım. 

İthalatla terbiye kalıcı bir çözüm 
olmadı

Hayrettin Kıran: Geçici oluyor, hep 
geriye gidiyor işte. 

Hayrettin Kıran: İthal geldi 18 lirayken 
�yat 10 liraya düştü, ama sen yine 
marketten 26 liraya aldın. Sen ucuz 
yemedin, ben zarar ettim, kazanan kim 
oldu?

Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
ithal edilmesin

İsmail Emin Kentli: 2010’daki furyada 
hazır kesimlik canlı dana da geldi, hazır et 
geldi, ortalık bir kaosa döndü, büyük 
mağduriyet yaşandı. Canlı besi danasını 
belirli bir planlama ve periyodla getirelim. 
Şöyle olabilir mesela, adamın bin başlık 
işletmesi vardır, bu adama yüzde 10 bir 
tolerans tanırsın, yüzde 10’unu dışardan 
getir der, açarsın. Üretim bir dengeye 
oturasıya kadar bunu peyder pey yaparsın. 
Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
getirilmesini istemiyoruz. Bu şekilde 
getirirken de piyasa koşullarına uygun 
gelmesi, imtiyazlı �yatlarla gelmemesi 
lazım. Riski alsın, buradaki besi 
materyaliyle hayvanını beslesin, 
besledikten sonra, piyasada oturan �yatı 
talep etsin, bu şekilde bir denge 
kurulacaktır. Gidip de 20-25 TL bıçaklık 
�yatlar yerine �yatlar bu şekilde bir yere 
oturacaktır. Dolayısıyla ne alan ne de satan 
üzülür. Bu işin sadece satışı değil alışı da 
önemli. Diyelim eldeki materyali kestiniz,  
dengesiz bir piyasa olduğunda yenisini 
nasıl yerine koyacaksınız? O amaca da 

hizmet edecek bu sistem. Siz belli bir 
dengeyi kurarsanız, satan adam sizin 
verdiğiniz �yatı beğenmemezlik yapmaz. 
Şu anki ortamda, ben mal satarsam ucuza 
satarım, yahut da ben mal alırken pahalı 
alıyorum tereddütü var.  

Hayrettin Kıran: Dışarıdan besilik 
gelirse şöyle,  4 milyar dolar vereceğine 2 
milyar dolar verirsin dışarıya 2 milyar dolar 
da burada katma değer yaratır, yemi işçisi. 
Yoksa dışarıdan buraya geliyor, 5 gün sonra 
kesiliyor, iç piyasaya bir hareket de 
getirmiyor. Ama dışardan gelen 8 ay 
burada beslenirse, işçi de çalışacak, yem 
fabrikası da iş yapacak, traktör de kamyon 
da. Dışarıya ödenen paranın da yarısını 
ödeyeceksiniz. Diyelim 4 milyarsa bir 
hayvan, 2 milyara oradan alırsan 2 milyarı 
burada yediriyorsun. 

Sebahattin Dumlu: Asıl problemimiz 
önümüzü göremememiz, belirsizlik. Şimdi 
biz yarım kapasite çalışıyoruz, alacağız ama 
düşünüyoruz. İthalatı açarsa yine batacağız. 
Büyük bir yara aldık zaten iki yıldır.

Hayrettin Kıran:  Çünkü Avrupa’dan 
canlı dana istiyoruz, ona 4 euro veriyorlar, 
et 4 euro. 

Hüsamettin Küçaknane: O kadar 
yüklenildi ki iç piyasanın �yatı arttı. Aynı 
hayvan bir ha�a içinde 3 kere �yatı arttı. 

Sebahattin Dumlu: Hayvan bize 
gelinceye kadar 3 tane el değiştiriyor. 
Aracıların aradan çıkması da önemli. 

Dr. Pınar Nacak: Uzun dönem değil, 
kısa dönemde, bizim kendi hayvan 
varlığımızı artırana kadar uygulanmasını 
istiyorsunuz. Belli bir dönemde, belli bir 
hedefe ulaşıncaya kadar, kısa vadede 
uygulanacak bir çözüm olarak. 2006’da bir 
başladı. Şimdi 2014’teyiz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yurt 
dışından getirmek çözüm olsaydı, şimdiye 
kadar çözümlenmesi lazımdı. 

Hayrettin Kıran: Yurtdışından geldi, 
burada hayvan sayısı çoğalmadı. 

Dr. Pınar Nacak: Nitelikli damızlık 
tedarikinde de bir sıkıntı mevcut mudur?

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de 
kaliteli düve var. İnsanlar Türkiye’deki 
hayvana güvenmiyor. Brusella yüzde 50, 
tüberküloz yüzde 55, ve diğer hastalıklar. 
Büyük işletmeler alırken test yapıyor. Bazı 
bölgelerde 70’e yakın brucella  görülüyor. 
Eti iyi pişirmeniz gerekiyor. 

Dr.Pınar Nacak: Son olarak teşvikler  
konusunda ne diyeceksiniz?

Hüsamettin Küçüknane: Teşvik süt ve 
et üretimine verilmelidir. 



kullanabiliyor. Öbürünü et ırkı tohum 
kullanır. Yavrusu ne çıkarsa çıksın, dişi 
veya erkek, kesebiliyorsun onu. 

Hüsamettin Küçüknane: Borsa olarak 
Tarım Bakanlığı’na yazdık biz bu 
önerimizi. 

İsmail Emin Kentli: Henüz yanıt 
alamadık. 

Hayrettin Kıran: Yoksa yine döneceğiz 
dolaşacağız, tekrar ithalata geleceğiz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında 
sadece nicel olarak değil de nitel olarak da 
genetik değeri açısından da bir gelişmenin 
sağlanması gerekiyor o halde. 

“Şap hastalığı tamamen bitirilmeli”
İsmail Emin Kentli: Tabi ama çok daha 

önce çözümlenmesi gereken konular da 
var. Memlekette şap problemi sene 
içerisinde hiç bitmiyor. Bu memlekette 12 
ay şap hastalığı devam ediyor. Şap hastalığı 
birincil derecede bitirilmeli. Memlekette 
artık şap olmamalı. Özellikle, Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde. Dünya 
kadar yatırım yapıyorlar, şap giriyor, bu 
bölgelerden hayvan geliyor, şapa 
yakalanıyorlar. Şap olayının tamamen 
bitmesi lazım, hayvan hastalıklarıyla 
mücadeleyi çok iyi yapmamız lazım.

Hayrettin Kıran: Doğu’dan bu 
hastalığın girişi önlenemiyor ne yazık ki. 

İsmail Emin Kentli: 4 tane şap türüne 
hassas olan aşı Doğu’ya gönderiliyor, 2 tane 
şap türüne hassas olan aşı bana veriliyor. 
Bu bölgeye de verilmesi gerekli. Devlet bu 
aşıyı üretip dağıtabilir.  

Sebahattin Dumlu: Şaptan dolayı 
yüzde 10 �remiz var. Fazlası var eksiği yok.

6 ay bekleyip küpelettiriyorsunuz, ama 
başka yerlerde 7 gün içinde küpeletmek 
durumundasınız. Zamanında yapmayınca 
sisteme giremiyorsunuz. Girseniz de 
hayvanın yaşı küçük gözüküyor, 
tohumlaması gecikiyor. Burada küpe 
bulamıyorsun, vurduramıyorsun.  

Sebahattin Dumlu: Bu sıkıntı burada 
yaşanıyor. Doğu’da tam tersi. Orada adam 
olmayan hayvana kulak küpesi alıyor. 
Kaçak hayvana benim diyor. Kulak küpesi 
çok ama öyle hayvan yok piyasada. O 
yüzden istatistik fazla görünüyor. 

Hayrettin Kıran: Baharda, yazın 
doğum olur, şimdi Doğu’da 300-500 bin 
tane hayvan doğmuş gözüküyor. 

Sebahattin Dumlu: Ama önüne 
geçemiyorsun ki. Burada bile eksik varsa 50 
tane 100 tane kulak küpesi geliyor, 
vuruyorsun. 

İsmail Emin Kentli: Eskiden pazara 
çıktığın zaman 1 ya da 2 kamyon malı 
alabiliyorduk. Şimdi 1 kamyon malı 
alabilmek için gerekirse 3 ha�a arka arkaya 
gidiyoruz. Hayvan sayısı azaldı, bu bir. 
İkincisi besilik hayvan kalitesi düştü.2000’li 
yılların başında yapılan besicilikle şu an 
yapılan arasında çok büyük fark 
görüyorum. Çok daha fazla risk var, 
olmayacak hayvan sayısı çok daha fazla. 
Eskiden biz yüzde 5 civarında hesaplardık 
olmayacak hayvan sayısını aldıklarımız 
arasında,  şimdi yüzde 10 ile 15 oranına 
çıktı. Olmayacak hayvan ile istediğin kiloya 
gelmeyecek hayvanı kasdediyorum. 250 
karkasa göre yapıyorsan hesabını belki 
orada bir sıkıntı yaşamazsın ama 300 kiloya 
göre yapıyorsan o sürünün içinde nerden 
baksan yüzde 15’i o seviyede olmuyor artık. 
Belki de daha fazla. Dolayısıyla besicilikte 
risk artıyor. Şimdi yapılmaz oldu besicilik 
artık bu hayvan kalitesiyle. Damla aşıyla 
ilgili ne gibi tespitleriniz var, siz memnun 
musunuz?

Brucella ile mücadelede başarılı 
uygulama

Hüsamettin Küçüknane: Biz 
memnunuz. 

İsmail Emin Kentli: Benim de tespitim 
olumlu. O da üretim açısından olumlu bir 
faktör. Eskiden S19 dediğimiz aşılarla 
brucella mücadelesi yapılıyordu. 1.5 
senedir göz damlası şeklinde yapılan 
aşımızın, brucellaya karşı daha iyi bir 
mücadele olduğu kanaatindeyim.  Üretim 
açısından, hayvanların düşük atmaması, 
normal doğumlarını yapabilmeleri üretim 
açısından çok önemli. Bakanlığın bu 
uygulamasını olumlu buluyoruz. Devamını 

kazamayınca, ben hayvanı niye besi de 
tutayım ki?

Dr.Pınar Nacak: Kriz 2000-2003’te 
olmuş. 2006’daki et �yatlarını görüyoruz. 
İthalat sinyali o dönem verilmiş. 
2011-2012’de ise dikkat çekici  bir yükseliş 
görünüyor. Büyü baş hayvan varlığında 14 
milyon gibi bir rakam var, size gerçekçi 
geliyor mu bu rakamlar?

Hüsamettin Küçüknane: 3 milyon 
hayvan girmedi ki Türkiye’ye, gelen hayvan 
sayısı 1 milyonu bile bulmaz.

İsmail Emin Kentli :  Verilerde büyük 
hatalar mevcut. Bu hatalar da yanlış 
kararlar verilmesine sebebiyet veriyor. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılıkta üretim 
politikaları ve üretim planlaması çok 
önemli aslında, fakat sağlıklı veri elde 
etmek hayvancılık alanında daha güç. 
Bitkisel üretimde ekili alan tespiti daha 
kolay,  hayvan sayısı ise sürekli değişiklik 
gösteriyor, daha sağlıklı veri toplama 
ihtiyacı doğuyor. Sağlıklı istatistik de 
olmayınca, sağlıklı politika üretmek de 
kolay olmuyor.

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’ye 
500-600 bin civarında damızlık düve girdi. 
O hayvanların hepsi doğursa bile yüzde 
40’a yakın buzağı kayıpları var.

Hayrettin Kıran: Geçen yıldan bu yıla, 
belki de 500 bin fazla inek kesildi. Sütün 
�yatının düşük olmasından dolayı bu. 

İsmail Emin Kentli: Piyasada dana 
sıkıntısı var, kasaplar dana yerine inek 
kesmeyi tercih ediyorlar. Şu an tezgahta 
hiçbir şey olmayacağına inek olsun yahut 
düve olsun isteniyor. Bu sefer talep artıyor, 
ineğin �yatı da artıyor. Şu an 15.5’a inek 

İsmail Emin Kentli: İşletmelere cezai 
müeyyideler getirildi, kayıp durumunda, 
siz bunları kaybettiğinizde en geç bir ha�a 
içerisinde Tarım İlçe Müdürlüklerine 
bildirim yapacaksınız denildi. Ama o 
müeyyidenin ne kadar geçerli olduğu, 
insanların buna ne kadar riayet ettiği ayrı 
bir tartışma konusu.  Dolayısıyla, 
Türkiye’de  üretim mekanizmasını çok 
sağlıklı bir bilgisayar sistemine bağlamak 
lazım. O veriler size geldikten sonra 
meselenin çözümüne çok daha gerçekçi 
yaklaşabilirsiniz.

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında  
artış trendi vurgulanıyor.  2002 ya da 2004 
ile 2011-2012’de açıklanan 14 milyon ile 
oranlarsak tabii yüzde 30 artışlar çıkıyor. 
Ancak, 1991’den 2011’e baktığımızda, 20 
yıllık süreçte, hayvan varlığı aynı. Nüfus ve 
tüketim arttı oysa. Doğal  süreçte bile, bu 
sayının artması gerekmiyor mu? Türkiye’de 
hayvan varlığı artmıyor. Artmadığı gibi, 
nüfus arttığı için arz talebi karşılamıyor . 
Hem büyük baş, hem de küçük baş hayvan 
varlığını artırmak için neler  yapılmalı?

Hayrettin Kıran: Zaten hata, orada 
başlıyor. Sütçü arkadaşlar para kazanmazsa 
bu memlekette hayvan sayısı artmaz. İşin 
temeli, sütü desteklenmesidir. 

Hüsamettin Küçüknane: Ben bir 
hayvandan 30 litre, alıyorum, diğer taraf 
alıyor 12 litre. 12 litre süt veren hayvan için 
de 30 litre süt veren için de aynı desteği 
alıyor. Daha önce 2008’li yıllarda süt 
üretimine destek vardı sıkıntı yoktu. 

İsmail Emin Kentli: Besi 
materyallerinde sıkıntı var.

Hayrettin Kıran: Adım adım ithalat 
geliyor. Aslında şimdiye kadar bu besilik 
hayvanın ithalatına izin verilmesi lazımdı. 
Sezon başladığı zaman damlarda hazır 
kesilecek dana yok. İthalat şimdi açılmazsa, 
sonunda et ithalatı gerekli hale gelecek. 
Bizim temennimiz et ithalatı yapılmasın.. 

İsmail Emin Kentli: 2008’de önce 
küçükbaşta başladı sıkıntı, sonra 
büyükbaşa sıçradı. 

Hüsamettin Küçüknane: Zaten 
küçükbaş azaldığı için, büyükbaş eti rağbet 
görmeye başladı. Sıhhatli bir ortamda 
mutlak artışa doğru gitmemiz lazım. 

Dr. Pınar Nacak: Gelir artışı oldukça et 
tüketimi artıyor. Bir yandan da hayvan 
varlığının doğurganlığı da dikkate alınarak 
hedef hayvan varlığı sayısı tespit edilmeli. 

Hayrettin Kıran: Hayvan yerinde 
sayıyor, tüketim 7 kilodan 12 kiloya çıktı. 

Hüsamettin Küçüknane: Bu hayvan 
sayısıyla biz bu et talebini  karşılayamayız.

Meslek Komiteleri Köşesinin bu 
sayımızdaki konuğu Canlı Hayvanların 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi oldu. İTB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 
moderatörlüğünde bir araya gelen Komite 
Başkanı Hüsamettin Küçüknane,  üyeler 
İsmail Emin Kentli, Hayrettin Kıran ve 
Sabahettin Dumlu geçekleştirdikleri beyin  
fırtınasıyla sektörlerine ait avantajları, 
sorunları ve çözüm önerilerini ortaya 
koydular. 

Sağlıklı bir veri tabanına sahip olmayan 
hayvancılık sektörü, üretim politikaları ve 
üretim planlamasına ihtiyaç duyuyor. Son 
yıllarda uygulanan politikalar sonucunda 
besi hayvanı sıkıntısı çeken sektör 
temsilcileri besilik hayvan kalitesinin 
düştüğünü belirtiyor. Hayvan sayısının 
azaldığına dikkat çeken komite üyeleri, 
üretim açısından önemli olan hastalıklarla 
mücadelede son dönemde uygulanan 
Brucella aşısından memnun olduklarını 
ancak şap hastalığının yaygınlığını ve 
artışını hala koruduğunu söylüyorlar. 

Toplam maliyetlerinin yüzde 70’ini 
oluşturan yemde ithalata bağımlı olmaktan 
sıkıntı duyan üyeler, Türkiye’de protein 
kaynaklarının çoğaltılmasını, soya ve 
kanola üretiminin desteklenerek 
yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Yemde 
yüzde 8 olan KDV oranını çok yüksek 
bulan ve yüzde 1’e inmesini isteyen sektör 
temsilcileri, hayvan yeminden başka 
kullanım alanı olmayan Ayçiçek küspesinin  
ve taneyken KDV’si yüzde 1 olan arpanın 
hayvan yemi olarak kullanılan sapının 
KDV’sinin yüzde 8’e olmasına  anlam 
veremediklerini belirtiyorlar. 

Üyeler ithalat konusunda da tutarlı ve 
planlı bir politika istiyorlar. Hazır karkas ve 
bıçaklık dana getirilmesini istemeyen 
sektör temsilcileri ithalatın kısa dönemde, 
Türkiye’deki hayvan varlığını artırana 
kadar, yani belirlenen hedefe ulaşınca 
bitirilecek şekilde uygulanmasına tara�ar 
olduklarını vurguluyorlar. 

Sektör temsilcileri son olarak, Brucella, 

tüberküloz gibi hastalıkların yaygın 
olduğunu belirterek, tüketicilere eti iyi 
pişirerek tüketmelerini öneriyor.

Toplantı sırasında  verimli geçen beyin 
fırtınasına ait notları ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılık 
sektörünün, hem nüfusun  dengeli 
beslenme ihtiyacını, hem de deri sanayiinin 
hammadde  ihtiyacını karşılaması 
anlamında  önemi büyük.   Yüksek katma 
değer yaratan ve aynı zamanda tarımsal 
girdi talebi de yaratan sektör, bu anlamda 
tarımsal üretimde kritik öneme sahip bir 
faaliyet kolu.  Öncelikle, genel bir  durum 
tespiti yaparsak Türkiye hayvancılığını 
nasıl görüyorsunuz, sektör olması gereken 
durumda mı? 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye 
hayvancılık sektörü şu an destekleri 
artırabilsek bile 5 yılda 2008’deki seviyesine 
gelmez. 

Dr. Pınar Nacak: TÜİK rakamlarını 
incelersek, büyükbaş  hayvan varlığında, 
2007-2009  yıllarında gerileme daha sonra 
artış trendi söz konusu. Dikkat çeken yıl;  
2002-2003, gerçekten bu yılda hayvan 

varlığında  önemli  bir düşüş var ve dikkat 
çeken yıl  2012-2013 14 milyona yükselmiş 
büyükbaş  hayvan varlığı.

Hayrettin Kıran: Biz başta Bakanlık 
yetkilileri olmak üzere her zaman dile 
getiriyoruz. İstatistikler,  hep fazla 
açıklanıyor. 800 bin hayvan işletmelerde 
görünüyor, ancak  kesildi gitti o hayvanlar. 

Hüsamettin Küçüknane: 2002’de çok 
sayıda hayvan alımı yapmıştım. O zaman 
hayvan sayısı dip noktadaydı. 2002-2006 
döneminde para kazandık. Ama 2008’de 
olanları verdik. 

Dr. Pınar Nacak:  Ama biyolojik bir 
gelişme söz konusu.  Bir yandan, mevcut 
hayvanlar yavruluyor. Diğer tara�an, Canlı 
hayvan ithalatı o dönem serbest değildi. 
Hayvan varlığının azalmasının en önemli 
nedeni, hayvanların özellikle dişi 
hayvanların kesime gitmesinden mi 
kaynaklanıyor?

Hüsamettin Küçüknane: Evet ithalat 
serbest değildi. 2006’da Amerika’dan 
getiren oldu. Daha sonra 2010’larda başladı 
tekrar.

Sebahattin Dumlu: Evet, kesime gitti. 
Hüsamettin Küçüknane: Para 

kesen var. 
Dr. Pınar Nacak: Bir cümle ile 

toparlarsak, şu anda hayvan varlığında bir 
artış söz konusu değil. Beklenmiyor da 
üstelik, çünkü dişi hayvan kesimi fazla. 
2008’dekinden daha fazla dişi hayvan 
kesiliyor, o yüzden buzağı sayısı da atmıyor. 

Hayrettin Kıran: Dişi hayvan olmalı ki, 
besleme için hayvan olsun.

Hüsamettin Küçüknane: Şu an 
arkadaşlar besi hayvanı bulamıyor.  

İsmail Emin Kentli: Zaten sadece dişi 
hayvan kesimi değil, doğan buzağıların da 
kaybı söz konusu. İşletmede doğan 
buzağıları sürekli bir kazanç olarak ortaya 
koyamazsınız. Bu değişir, nerden baksanız 
en az yüzde 5’tir ama bu yüzde 10’ları 

zorlayabilir. Bu oranlar bazen artabilir, 
virütik bir hastalık gelir buzağıların 
doğduğu süreçte, bu yüzde 15-20’lere kadar 
da çıkabilir. Hiç bilemezsiniz, bunu zaman 
zaman yaşıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Senede bir 
yavru diyor, hayvanı kuruya bile 
çıkarmıyor, hem süt veriyor, 15 milyon ton 
süt rakamı verdi Bakanlık, 11-12 milyon 
sütten 17 milyon ton süte çıktık diyor, o da 
nasıl olur anlamıyoruz, nasıl o kadar 
hayvan girecek de, süt miktarı artacak?

İsmail Emin Kentli: Verilerde 
anlaşamadığımız bir konu var. Sanıyorum 
veriler Bakanlığa yeterince çabuk ve 
sağlıklı yetişmiyor. Damızlık Birliği, senelik 
aidat alıyor bizden, biz listeyi sürekli 
yeniliyoruz, bunlar kesildi diyoruz, tekrar 
senelik aidat zamanı geliyor, kesilmiş 
hayvana da aidat parası geliyor. Ölü 
hayvandan aidat alıyorlar. Bunları biz 
yaşadık, uğraşmıyorsunuz, yıllık aidat 
parası ne kadar bakıyoruz, hayvan başına 
14-15 lira olsa, senede 15 lira alıversin 
diyorsun, peşini aramıyorsun. 
Uğraşmıyorsun, bu veriler aynen Bakanlığa 
gidiyorsa ne olacak? Damızlık Birliği’nin 
aidat aldığı listeyi ele aldığında nerden 
baksan yüzde 25 fazla hayvan varlığı 
görünecek.

Hayrettin Kıran: 2 milyon fazla hayvan 
var kesilecek denildi geçenlerde. Halbuki 
onun 700-800 bin tanesi Kurban 
Bayramı’nda kesildi. Ama sağ gözüküyor. 
Çünkü sadece mezbahalarda  kesilenler  
düşüyor. 

Sağlıklı veri, sağlıklı çözümü 
beraberinde getirir

Süt verimi de iyi olan et ırkı 
tohumlamasına destek istiyoruz

Hayrettin Kıran: Daha kaliteli, etçi ırk 
olsa, hiç olmazsa dişisi de kesilir, erkeği de 
kesilir. Et ırkı da tohumlansın, ona da 
destek verilsin.

İsmail Emin Kentli: Beside sıkıntı var 
derken, biz alaca ırkı sütçülüğü yaptığımız 
için, Holstein, süt ırkı tohumu atıyoruz. Biz 
hiçbir hayvana erkek doğursun diye tohum 
atmayız, bizim amacımız dişi 
doğurtmaktır. Erkek doğduğu zaman 
danadır, netice itibariyle bakacaksın, ama 
süt ırkı danadır. Et ırkı danasıyla süt ırkı 
danasının alabileceği kilo arasında bariz 
farklar olur. Dolayısıyla bu teoriden 
hareketle bundan iki ay önceki bir 

toplantımızda dedik ki, bu tohumlamada 
aynı zamanda süt ırkı da olabilecek, günlük 
15-20 litre de süt verebilecek 3 tane ırk var. 
Montbiliyer, Simental, Montofon. Biz bu üç 
ırkı da tohumlayalım dedik, bunlara da 
destek verilsin. Kökeni et ırkı ama süt 
verimi kötü değil en azından. Dünya kadar 
para verip günlük süt üretim  5-6 litreyi 
geçmeyen Angus’ları getireceğimize 
bunları tercih edebiliriz. Bunlar 
tohumlandığı zaman dişi de erkek de çıksa 
istifade edilebilir cinsler. 

Hüsamettin Küçüknane: Montbiliyer 
ya da diğerinden 350-400 kilo karkas 
alabiliyorsunuz. 

Hayrettin Kıran: Çi�likte ne kadar 
lazımsa kendine o kadarını süt ırkı tohum 

Hüsamettin Küçüknane: Tarım İlçe 
Müdürlüklerine gelen aşılar, özel üretim 
aşılar. Devlet sipariş veriyor, yaptırıyor.

İsmail Emin Kentli: Diyelim güvenilir 
bir kaynaktan şap aşısını buldum, şahıs 
olarak. Adam bana diyor ki tanesi 7 lira, 8 
lira. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden geliyorlar, 
50 kuruşa yapıyorlar hayvan başına. 
Buradaki kıstası nasıl belirleyeceğiz?  Bu,  
50 kuruş mudur 7 lira mıdır? 

Hüsamettin Küçüknane: Besi 
hayvanları şapı daha kolay geçebiliyor. Süte 
geldiği zaman, hayvan yavru atıyor, 
buzağıların çoğu ölüyor. Şap geçirmek 
kolay bir şey değil. Şu an vurulan aşı güzel 
çalışıyor. 

Sebahattin Dumlu: Bu yılki aşı çok iyi. 
Hayrettin Kıran: Geçen yılki şap gibi 

görmedim hiç. Dönüyorsun arkanı, ölüyor. 
Geçen seneki kalp kaslarını vuruyormuş. 
Aşı da  bizde hep bir yıl geriden geliyor. Bu 
sene gelen hastalık grip gibi, her sene 
değişiyor.  Zaten şapın insanlardaki 
karşılığı grip gibi bir şey. 

Dr. Pınar Nacak: Teknik eleman, 
teknik destek yeterli mi? Kolay erişim söz 
konusu mu?

Sebahattin Dumlu: Kendi 
imkanlarımızla. 

Hayrettin Kıran: Halihazırda yok şu 
an. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim oraya 
iki ay geç geldi. 

İsmail Emin Kentli: Biz riske 
edemedik o zaman, kendimiz yaptık. Sonra 
gelince ben bir daha yaptım. 

Hüsamettin Küçüknane: Özel 
sektörde de var, kullanabiliyorsunuz. Tarım 

İlçe’den üreticilere 6 ayda bir hayvan 
sayısına göre aşı geliyor. 

İsmail Emin Kentli: Ellerinde aşı varsa 
6 ayda 1 geliyorlar. Aşı zamanı geldiğinde, 
ellerinde aşı yoksa siz riske edemeyip 
dışarıya yaptırıyorsunuz. 

Dr.Pınar Nacak: Aşıyla ilgili bir sıkıntı 
var  sanki.  Aşı desteği var mı? Büyük 
üretici daha çok takip etmek durumunda 
küçük üretici peşinde koşmaz gibi, aşı 
uygulama sistemi ile ilgili sıkıntılar büyük. 

İsmail Emin Kentli: Aşı desteği 
veterinerlere vardı kaldırdılar yalnız  aşısı 
olmayan hayvan desteklemelerden 
faydalanamıyor.  

Hayrettin Kıran: Devletin aşılama 
programı 6 ayda bir, ben hayvanı almışım 
yeni gelmiş, benim 6 ay bekleme şansım 
yok,  program çakışmıyor, ben gidiyorum 
kendi imkanlarımla parasını verip aşıyı 
yaptırıyorum.  O önemli değil. Ama aşının 
çalışıp çalışmayacağı devlet kontrolünde 
olması lazım.

Sebahattin Dumlu: Biz İç Anadolu 
Bölgesi’ne gittiğimizde yapılsa yapılmasa 
da aşı yapılmıştır belgesini alıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yapılmadan 
yola çıkarmıyorlar aslında. Yola çıkmadan 
15-20 gün önce aşı yapılması lazım. 

Hayrettin Kıran: Bizim buralarda 
kontrolü yapılır da Doğu’da zaten hayvan 
dağda yaylada, kim gidip ona aşı vuracak, 
hepsinin kağıdı var aşılı diye. Buraya 
geliyor, geldiği zaman da burada yakıyor, 
götürüyor. 

Hüsamettin Küçüknane: Şu an ben 
dönemsel olarak 6 aylığa kadar hayvana 
kayıt çıkarttıracağım. Her sene böyle bir 
kayıt açıyorlar. Normalde 20 gün evvel 
hayvanın küpesini çakıp bildirmeniz lazım. 
Şu an gene açtılar 6 aya kadar. Sistem ara 
ara böyle boşluklar yaşıyor. Kim ne bilgi 
verirse kabul ediliyor o zaman. 1 aylık 
hayvan 6 aylık buzağı gibi işlem görüyor. 6 
aylık hayvan 1 aylık gibi. Burada bir sıkıntı 
var. 

Hayvanlar zamanında küpeletilmezse  
sisteme giremez

Dr.Pınar Nacak: Sistemde iki anlamda 
sıkıntı var. Hem kaçak, aşısız bir sürü 
hayvan dolaşıyor. Kamu  eliyle aşılama 
yetersiz mi kalıyor, özel aşı uygulaması 
yaptırıyor musunuz?

Hüsamettin Küçüknane: Ecza 
depolarından alıyorsunuz, onlar 
getiriyorlar. Serbest veterinere ya da kendi 
veterineriniz varsa ona yaptırabiliyorsunuz. 
İşlemlerdeki boşluklardan biri, hayvanların 
yaşlarıyla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 

istiyoruz. Kesinlikle kısa vadeli bir çalışma 
olmamasını, bu çalışmanın orta ve uzun 
vadeye doğru yayılmasını istiyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Ana sorunlardan biri 
de yem.  Yem, maliyetlerde ana kalem.  Yem 
tedariki ve �yatlarla   ilgili bir sıkıntı var 
mı?

Hüsamettin Küçüknane: Toplam 
maliyetin yüzde 58 civarında. Kaba yemle 
birlikte yüzde 70’i bulur. Çünkü bizim asıl 
maliyetimiz bu. 

İsmail Emin Kentli: 12 litre süt veren 
ve 30 litre süt veren hayvanın yem gideri bir 
olmaz. Ortalama günlük 20 litre süt olarak 
alabiliriz. 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de şu 
an protein kaynağı yok. Bir ayçiçeği küspesi 
var o da kaliteli değil. Pamuk küspesi 
kalmadı. Soyanın Türkiye’de üretimi yok, 
hemen hemen yüzde 80’i dışarıdan 
alınıyor. Mısır ürünleri protein kaynağı 
olarak geliyor. Türkiye’deki mısır 
tavukçulara yetmiyor. Hayvana protein 
verirseniz süte dönüştürebiliyor. Türkiye’de 
saman niyetine verdiğimiz küspeler var. 

İsmail Emin Kentli: Soyayı da 
ayçiçeğini de ithal kullanıyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Protein kaynağı 
yaratılmalı. Protein yem kaynakları 
yetersiz, mera alanları yetersiz ülkemizde.

Hüsamettin Küçüknane: Tarım 
üretimine en azından soya, kanola 
katılmalı.

Sebahattin Dumlu: Yemi ucuza mal 
etmeliyiz ama biz yemde dışarıya 
bağımlıyız. 

Sebahattin Dumlu: Tarım arazisinden 
pahalı şey yok Türkiye’de. 1000 hayvanım 

var diyelim en azından 2000 dekar arazim 
olması lazım. 

Yemde dışa bağımlılık maliyetleri 
artırıyor

Hüsamettin Küçüknane: Yurtdışından 
geldiği için Dolar/Euro bazlı geliyor, biz her 
kamyonda 1500-2000 Dolar/Euro kur farkı 
ödüyoruz. Dünyaya da entegre ediliyoruz. 
Amerika’da, Brezilya’da, Çin’de kuraklık, sel 
olsa biz etkileniyoruz. 

Dr.Pınar Nacak: Yem bitkileri üretimi 
teşvik edilmeli. Bağlantılı sektörler de göz 
önüne alınarak hayvancılık politikasının 
şekillendirilmesi gerekiyor.  Teşvik ve 
destekler bölgesel dengeler, yatırım 
kapasiteleri gözetilerek verilmeli.

İsmail Emin Kentli: Kaba yemin 
üretimde artışının sağlanması için 
desteklemelerinin çi�çiyi daha teşvik edici 
nitelikte olması gerek. 

Hüsamettin Küçüknane: Bunu 
bölgelere yaymak, bölgesel planlama 
yapmak lazım. Konya yoğunlaşmıştı bu 
işte, bu bölgenin kaba yemi buraya yetmez 
oldu. Veya gitti herkes Trakya’ya yaptı, 
Trakya’nın kaba yemi yetmez oldu. Yatırım 
konusunda, teşvik konusunda bölgesel 
planlama yaparken, bu bölgelerde yeni 
çi�likler için destek vermeyebilir. 

Hüsamettin Küçüknane: İşletme çok 
olunca kaba yem yetmedi, biz Mardin’den 
kaba yem getiriyoruz veya Ağrı’dan. 
Maliyet artıyor. Nakliye ücreti veriyoruz. 
Bir kamyon 100 lira,  oradan buraya 
gelirken 200 lira nakliye ödüyoruz. 

Sebahattin Dumlu: Bizim için yem çok 
önemli. Yemi ucuza mal edersek, para 
kazanırız. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim süt 
için yüzde 60’lara çeksek, yüzde 10 ciddi 
rakam. Biz şu an yüzde 5’lere çalışıyoruz. 
Ama et üreten arkadaşlar ben yüzde 30’un 
altına çalışmam diyebiliyor. Biz süt 
maliyetinin üzerine yüzde 30 koyamıyoruz 
ki. 

Hayrettin Kıran: İşin tuhaf yanı, köylü 
de ben de yemi alıyor bunun içindeki 
arpanın, mısırın KDV’si yüzde 1, bu çuvala 
girdiği zaman yüzde 8 oluyor. Samanın 
KDV’si yüzde 8. Sanayi ürünü desen, 
neresinde sanayi. Yemta kullanıyorsan 
yüzde 8. De�ere tabiyse KDV alıyor, 
kapatabiliyor. Ama köylü, 40 liralık yemi 44 
liraya alıyor, düşecek bir yeri de yok. 
Ayçiçek küspesi, yüzde 8 KDV, küspe, 
hayvan yemi, başka hiçbir şeyde 
kullanılmıyor. Arpa tanesinin KDV’si 
yüzde 1, saman onun sapı, enerjisi bile yok, 
onun KDV’si yüzde 8. Cin nerde, şeytan 
nerde? Köylünün yüzde 7 cebine kalır, 
hiçbir yerden geri almıyor çünkü. KDV’nin 
yemde yüzde 1’e düşürseler, adam 45 TL  
yerine 40.5 TL  para verecek. 

Hüsamettin Küçüknane: 2014’teyiz, 
ben 2010’un KDV’sini alamıyorum. 

Dr.Pınar Nacak: Aslında temel tarım 
ürünlerinin hepsinde yüzde 1 olması gerek. 
Hem kar marjı düşük bir sektör, hem temel 
beslenme ihtiyacı gözetilmeli.

Hayrettin Kıran: Ayçiçek küspe olarak 
kullanılmasa, yakacaklar onu, başka bir işe 
yaramıyor. Hadi mısırda yine şeker çıkıyor, 
başka bir alanda kullanıyorlar, ayçiçeğin 
yağını çıkardıktan sonra posası bu. 

Dr.Pınar Nacak: Canlı hayvan ve et 
ithalatında kapı açıldı biliyorsunuz. Biraz 
ithalat hakkında görüşlerinizi almak 
istiyorum. İthalatla terbiyeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Geçici bir çözüm 

OCAK I ŞUBAT I MART 2014 -21

MESLEK KOMİTESİMESLEK KOMİTESİ

Moderatör

Dr. İ. Pınar NACAK
İzmir Ticaret Borsası
Genel Sekreter Yardımcısı

müdür?
Hüsamettin Küçüknane: Şu anda talep 

çok olduğu için belli ki canlı hayvan 
getirecekler ama damızlık hayvanda 
Holstein’i kısıtlamak lazım. 

İthalatla terbiye kalıcı bir çözüm 
olmadı

Hayrettin Kıran: Geçici oluyor, hep 
geriye gidiyor işte. 

Hayrettin Kıran: İthal geldi 18 lirayken 
�yat 10 liraya düştü, ama sen yine 
marketten 26 liraya aldın. Sen ucuz 
yemedin, ben zarar ettim, kazanan kim 
oldu?

Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
ithal edilmesin

İsmail Emin Kentli: 2010’daki furyada 
hazır kesimlik canlı dana da geldi, hazır et 
geldi, ortalık bir kaosa döndü, büyük 
mağduriyet yaşandı. Canlı besi danasını 
belirli bir planlama ve periyodla getirelim. 
Şöyle olabilir mesela, adamın bin başlık 
işletmesi vardır, bu adama yüzde 10 bir 
tolerans tanırsın, yüzde 10’unu dışardan 
getir der, açarsın. Üretim bir dengeye 
oturasıya kadar bunu peyder pey yaparsın. 
Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
getirilmesini istemiyoruz. Bu şekilde 
getirirken de piyasa koşullarına uygun 
gelmesi, imtiyazlı �yatlarla gelmemesi 
lazım. Riski alsın, buradaki besi 
materyaliyle hayvanını beslesin, 
besledikten sonra, piyasada oturan �yatı 
talep etsin, bu şekilde bir denge 
kurulacaktır. Gidip de 20-25 TL bıçaklık 
�yatlar yerine �yatlar bu şekilde bir yere 
oturacaktır. Dolayısıyla ne alan ne de satan 
üzülür. Bu işin sadece satışı değil alışı da 
önemli. Diyelim eldeki materyali kestiniz,  
dengesiz bir piyasa olduğunda yenisini 
nasıl yerine koyacaksınız? O amaca da 

hizmet edecek bu sistem. Siz belli bir 
dengeyi kurarsanız, satan adam sizin 
verdiğiniz �yatı beğenmemezlik yapmaz. 
Şu anki ortamda, ben mal satarsam ucuza 
satarım, yahut da ben mal alırken pahalı 
alıyorum tereddütü var.  

Hayrettin Kıran: Dışarıdan besilik 
gelirse şöyle,  4 milyar dolar vereceğine 2 
milyar dolar verirsin dışarıya 2 milyar dolar 
da burada katma değer yaratır, yemi işçisi. 
Yoksa dışarıdan buraya geliyor, 5 gün sonra 
kesiliyor, iç piyasaya bir hareket de 
getirmiyor. Ama dışardan gelen 8 ay 
burada beslenirse, işçi de çalışacak, yem 
fabrikası da iş yapacak, traktör de kamyon 
da. Dışarıya ödenen paranın da yarısını 
ödeyeceksiniz. Diyelim 4 milyarsa bir 
hayvan, 2 milyara oradan alırsan 2 milyarı 
burada yediriyorsun. 

Sebahattin Dumlu: Asıl problemimiz 
önümüzü göremememiz, belirsizlik. Şimdi 
biz yarım kapasite çalışıyoruz, alacağız ama 
düşünüyoruz. İthalatı açarsa yine batacağız. 
Büyük bir yara aldık zaten iki yıldır.

Hayrettin Kıran:  Çünkü Avrupa’dan 
canlı dana istiyoruz, ona 4 euro veriyorlar, 
et 4 euro. 

Hüsamettin Küçaknane: O kadar 
yüklenildi ki iç piyasanın �yatı arttı. Aynı 
hayvan bir ha�a içinde 3 kere �yatı arttı. 

Sebahattin Dumlu: Hayvan bize 
gelinceye kadar 3 tane el değiştiriyor. 
Aracıların aradan çıkması da önemli. 

Dr. Pınar Nacak: Uzun dönem değil, 
kısa dönemde, bizim kendi hayvan 
varlığımızı artırana kadar uygulanmasını 
istiyorsunuz. Belli bir dönemde, belli bir 
hedefe ulaşıncaya kadar, kısa vadede 
uygulanacak bir çözüm olarak. 2006’da bir 
başladı. Şimdi 2014’teyiz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yurt 
dışından getirmek çözüm olsaydı, şimdiye 
kadar çözümlenmesi lazımdı. 

Hayrettin Kıran: Yurtdışından geldi, 
burada hayvan sayısı çoğalmadı. 

Dr. Pınar Nacak: Nitelikli damızlık 
tedarikinde de bir sıkıntı mevcut mudur?

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de 
kaliteli düve var. İnsanlar Türkiye’deki 
hayvana güvenmiyor. Brusella yüzde 50, 
tüberküloz yüzde 55, ve diğer hastalıklar. 
Büyük işletmeler alırken test yapıyor. Bazı 
bölgelerde 70’e yakın brucella  görülüyor. 
Eti iyi pişirmeniz gerekiyor. 

Dr.Pınar Nacak: Son olarak teşvikler  
konusunda ne diyeceksiniz?

Hüsamettin Küçüknane: Teşvik süt ve 
et üretimine verilmelidir. 



kullanabiliyor. Öbürünü et ırkı tohum 
kullanır. Yavrusu ne çıkarsa çıksın, dişi 
veya erkek, kesebiliyorsun onu. 

Hüsamettin Küçüknane: Borsa olarak 
Tarım Bakanlığı’na yazdık biz bu 
önerimizi. 

İsmail Emin Kentli: Henüz yanıt 
alamadık. 

Hayrettin Kıran: Yoksa yine döneceğiz 
dolaşacağız, tekrar ithalata geleceğiz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında 
sadece nicel olarak değil de nitel olarak da 
genetik değeri açısından da bir gelişmenin 
sağlanması gerekiyor o halde. 

“Şap hastalığı tamamen bitirilmeli”
İsmail Emin Kentli: Tabi ama çok daha 

önce çözümlenmesi gereken konular da 
var. Memlekette şap problemi sene 
içerisinde hiç bitmiyor. Bu memlekette 12 
ay şap hastalığı devam ediyor. Şap hastalığı 
birincil derecede bitirilmeli. Memlekette 
artık şap olmamalı. Özellikle, Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde. Dünya 
kadar yatırım yapıyorlar, şap giriyor, bu 
bölgelerden hayvan geliyor, şapa 
yakalanıyorlar. Şap olayının tamamen 
bitmesi lazım, hayvan hastalıklarıyla 
mücadeleyi çok iyi yapmamız lazım.

Hayrettin Kıran: Doğu’dan bu 
hastalığın girişi önlenemiyor ne yazık ki. 

İsmail Emin Kentli: 4 tane şap türüne 
hassas olan aşı Doğu’ya gönderiliyor, 2 tane 
şap türüne hassas olan aşı bana veriliyor. 
Bu bölgeye de verilmesi gerekli. Devlet bu 
aşıyı üretip dağıtabilir.  

Sebahattin Dumlu: Şaptan dolayı 
yüzde 10 �remiz var. Fazlası var eksiği yok.

6 ay bekleyip küpelettiriyorsunuz, ama 
başka yerlerde 7 gün içinde küpeletmek 
durumundasınız. Zamanında yapmayınca 
sisteme giremiyorsunuz. Girseniz de 
hayvanın yaşı küçük gözüküyor, 
tohumlaması gecikiyor. Burada küpe 
bulamıyorsun, vurduramıyorsun.  

Sebahattin Dumlu: Bu sıkıntı burada 
yaşanıyor. Doğu’da tam tersi. Orada adam 
olmayan hayvana kulak küpesi alıyor. 
Kaçak hayvana benim diyor. Kulak küpesi 
çok ama öyle hayvan yok piyasada. O 
yüzden istatistik fazla görünüyor. 

Hayrettin Kıran: Baharda, yazın 
doğum olur, şimdi Doğu’da 300-500 bin 
tane hayvan doğmuş gözüküyor. 

Sebahattin Dumlu: Ama önüne 
geçemiyorsun ki. Burada bile eksik varsa 50 
tane 100 tane kulak küpesi geliyor, 
vuruyorsun. 

İsmail Emin Kentli: Eskiden pazara 
çıktığın zaman 1 ya da 2 kamyon malı 
alabiliyorduk. Şimdi 1 kamyon malı 
alabilmek için gerekirse 3 ha�a arka arkaya 
gidiyoruz. Hayvan sayısı azaldı, bu bir. 
İkincisi besilik hayvan kalitesi düştü.2000’li 
yılların başında yapılan besicilikle şu an 
yapılan arasında çok büyük fark 
görüyorum. Çok daha fazla risk var, 
olmayacak hayvan sayısı çok daha fazla. 
Eskiden biz yüzde 5 civarında hesaplardık 
olmayacak hayvan sayısını aldıklarımız 
arasında,  şimdi yüzde 10 ile 15 oranına 
çıktı. Olmayacak hayvan ile istediğin kiloya 
gelmeyecek hayvanı kasdediyorum. 250 
karkasa göre yapıyorsan hesabını belki 
orada bir sıkıntı yaşamazsın ama 300 kiloya 
göre yapıyorsan o sürünün içinde nerden 
baksan yüzde 15’i o seviyede olmuyor artık. 
Belki de daha fazla. Dolayısıyla besicilikte 
risk artıyor. Şimdi yapılmaz oldu besicilik 
artık bu hayvan kalitesiyle. Damla aşıyla 
ilgili ne gibi tespitleriniz var, siz memnun 
musunuz?

Brucella ile mücadelede başarılı 
uygulama

Hüsamettin Küçüknane: Biz 
memnunuz. 

İsmail Emin Kentli: Benim de tespitim 
olumlu. O da üretim açısından olumlu bir 
faktör. Eskiden S19 dediğimiz aşılarla 
brucella mücadelesi yapılıyordu. 1.5 
senedir göz damlası şeklinde yapılan 
aşımızın, brucellaya karşı daha iyi bir 
mücadele olduğu kanaatindeyim.  Üretim 
açısından, hayvanların düşük atmaması, 
normal doğumlarını yapabilmeleri üretim 
açısından çok önemli. Bakanlığın bu 
uygulamasını olumlu buluyoruz. Devamını 

kazamayınca, ben hayvanı niye besi de 
tutayım ki?

Dr.Pınar Nacak: Kriz 2000-2003’te 
olmuş. 2006’daki et �yatlarını görüyoruz. 
İthalat sinyali o dönem verilmiş. 
2011-2012’de ise dikkat çekici  bir yükseliş 
görünüyor. Büyü baş hayvan varlığında 14 
milyon gibi bir rakam var, size gerçekçi 
geliyor mu bu rakamlar?

Hüsamettin Küçüknane: 3 milyon 
hayvan girmedi ki Türkiye’ye, gelen hayvan 
sayısı 1 milyonu bile bulmaz.

İsmail Emin Kentli :  Verilerde büyük 
hatalar mevcut. Bu hatalar da yanlış 
kararlar verilmesine sebebiyet veriyor. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılıkta üretim 
politikaları ve üretim planlaması çok 
önemli aslında, fakat sağlıklı veri elde 
etmek hayvancılık alanında daha güç. 
Bitkisel üretimde ekili alan tespiti daha 
kolay,  hayvan sayısı ise sürekli değişiklik 
gösteriyor, daha sağlıklı veri toplama 
ihtiyacı doğuyor. Sağlıklı istatistik de 
olmayınca, sağlıklı politika üretmek de 
kolay olmuyor.

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’ye 
500-600 bin civarında damızlık düve girdi. 
O hayvanların hepsi doğursa bile yüzde 
40’a yakın buzağı kayıpları var.

Hayrettin Kıran: Geçen yıldan bu yıla, 
belki de 500 bin fazla inek kesildi. Sütün 
�yatının düşük olmasından dolayı bu. 

İsmail Emin Kentli: Piyasada dana 
sıkıntısı var, kasaplar dana yerine inek 
kesmeyi tercih ediyorlar. Şu an tezgahta 
hiçbir şey olmayacağına inek olsun yahut 
düve olsun isteniyor. Bu sefer talep artıyor, 
ineğin �yatı da artıyor. Şu an 15.5’a inek 

İsmail Emin Kentli: İşletmelere cezai 
müeyyideler getirildi, kayıp durumunda, 
siz bunları kaybettiğinizde en geç bir ha�a 
içerisinde Tarım İlçe Müdürlüklerine 
bildirim yapacaksınız denildi. Ama o 
müeyyidenin ne kadar geçerli olduğu, 
insanların buna ne kadar riayet ettiği ayrı 
bir tartışma konusu.  Dolayısıyla, 
Türkiye’de  üretim mekanizmasını çok 
sağlıklı bir bilgisayar sistemine bağlamak 
lazım. O veriler size geldikten sonra 
meselenin çözümüne çok daha gerçekçi 
yaklaşabilirsiniz.

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında  
artış trendi vurgulanıyor.  2002 ya da 2004 
ile 2011-2012’de açıklanan 14 milyon ile 
oranlarsak tabii yüzde 30 artışlar çıkıyor. 
Ancak, 1991’den 2011’e baktığımızda, 20 
yıllık süreçte, hayvan varlığı aynı. Nüfus ve 
tüketim arttı oysa. Doğal  süreçte bile, bu 
sayının artması gerekmiyor mu? Türkiye’de 
hayvan varlığı artmıyor. Artmadığı gibi, 
nüfus arttığı için arz talebi karşılamıyor . 
Hem büyük baş, hem de küçük baş hayvan 
varlığını artırmak için neler  yapılmalı?

Hayrettin Kıran: Zaten hata, orada 
başlıyor. Sütçü arkadaşlar para kazanmazsa 
bu memlekette hayvan sayısı artmaz. İşin 
temeli, sütü desteklenmesidir. 

Hüsamettin Küçüknane: Ben bir 
hayvandan 30 litre, alıyorum, diğer taraf 
alıyor 12 litre. 12 litre süt veren hayvan için 
de 30 litre süt veren için de aynı desteği 
alıyor. Daha önce 2008’li yıllarda süt 
üretimine destek vardı sıkıntı yoktu. 

İsmail Emin Kentli: Besi 
materyallerinde sıkıntı var.

Hayrettin Kıran: Adım adım ithalat 
geliyor. Aslında şimdiye kadar bu besilik 
hayvanın ithalatına izin verilmesi lazımdı. 
Sezon başladığı zaman damlarda hazır 
kesilecek dana yok. İthalat şimdi açılmazsa, 
sonunda et ithalatı gerekli hale gelecek. 
Bizim temennimiz et ithalatı yapılmasın.. 

İsmail Emin Kentli: 2008’de önce 
küçükbaşta başladı sıkıntı, sonra 
büyükbaşa sıçradı. 

Hüsamettin Küçüknane: Zaten 
küçükbaş azaldığı için, büyükbaş eti rağbet 
görmeye başladı. Sıhhatli bir ortamda 
mutlak artışa doğru gitmemiz lazım. 

Dr. Pınar Nacak: Gelir artışı oldukça et 
tüketimi artıyor. Bir yandan da hayvan 
varlığının doğurganlığı da dikkate alınarak 
hedef hayvan varlığı sayısı tespit edilmeli. 

Hayrettin Kıran: Hayvan yerinde 
sayıyor, tüketim 7 kilodan 12 kiloya çıktı. 

Hüsamettin Küçüknane: Bu hayvan 
sayısıyla biz bu et talebini  karşılayamayız.

Meslek Komiteleri Köşesinin bu 
sayımızdaki konuğu Canlı Hayvanların 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi oldu. İTB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 
moderatörlüğünde bir araya gelen Komite 
Başkanı Hüsamettin Küçüknane,  üyeler 
İsmail Emin Kentli, Hayrettin Kıran ve 
Sabahettin Dumlu geçekleştirdikleri beyin  
fırtınasıyla sektörlerine ait avantajları, 
sorunları ve çözüm önerilerini ortaya 
koydular. 

Sağlıklı bir veri tabanına sahip olmayan 
hayvancılık sektörü, üretim politikaları ve 
üretim planlamasına ihtiyaç duyuyor. Son 
yıllarda uygulanan politikalar sonucunda 
besi hayvanı sıkıntısı çeken sektör 
temsilcileri besilik hayvan kalitesinin 
düştüğünü belirtiyor. Hayvan sayısının 
azaldığına dikkat çeken komite üyeleri, 
üretim açısından önemli olan hastalıklarla 
mücadelede son dönemde uygulanan 
Brucella aşısından memnun olduklarını 
ancak şap hastalığının yaygınlığını ve 
artışını hala koruduğunu söylüyorlar. 

Toplam maliyetlerinin yüzde 70’ini 
oluşturan yemde ithalata bağımlı olmaktan 
sıkıntı duyan üyeler, Türkiye’de protein 
kaynaklarının çoğaltılmasını, soya ve 
kanola üretiminin desteklenerek 
yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Yemde 
yüzde 8 olan KDV oranını çok yüksek 
bulan ve yüzde 1’e inmesini isteyen sektör 
temsilcileri, hayvan yeminden başka 
kullanım alanı olmayan Ayçiçek küspesinin  
ve taneyken KDV’si yüzde 1 olan arpanın 
hayvan yemi olarak kullanılan sapının 
KDV’sinin yüzde 8’e olmasına  anlam 
veremediklerini belirtiyorlar. 

Üyeler ithalat konusunda da tutarlı ve 
planlı bir politika istiyorlar. Hazır karkas ve 
bıçaklık dana getirilmesini istemeyen 
sektör temsilcileri ithalatın kısa dönemde, 
Türkiye’deki hayvan varlığını artırana 
kadar, yani belirlenen hedefe ulaşınca 
bitirilecek şekilde uygulanmasına tara�ar 
olduklarını vurguluyorlar. 

Sektör temsilcileri son olarak, Brucella, 

tüberküloz gibi hastalıkların yaygın 
olduğunu belirterek, tüketicilere eti iyi 
pişirerek tüketmelerini öneriyor.

Toplantı sırasında  verimli geçen beyin 
fırtınasına ait notları ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılık 
sektörünün, hem nüfusun  dengeli 
beslenme ihtiyacını, hem de deri sanayiinin 
hammadde  ihtiyacını karşılaması 
anlamında  önemi büyük.   Yüksek katma 
değer yaratan ve aynı zamanda tarımsal 
girdi talebi de yaratan sektör, bu anlamda 
tarımsal üretimde kritik öneme sahip bir 
faaliyet kolu.  Öncelikle, genel bir  durum 
tespiti yaparsak Türkiye hayvancılığını 
nasıl görüyorsunuz, sektör olması gereken 
durumda mı? 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye 
hayvancılık sektörü şu an destekleri 
artırabilsek bile 5 yılda 2008’deki seviyesine 
gelmez. 

Dr. Pınar Nacak: TÜİK rakamlarını 
incelersek, büyükbaş  hayvan varlığında, 
2007-2009  yıllarında gerileme daha sonra 
artış trendi söz konusu. Dikkat çeken yıl;  
2002-2003, gerçekten bu yılda hayvan 

varlığında  önemli  bir düşüş var ve dikkat 
çeken yıl  2012-2013 14 milyona yükselmiş 
büyükbaş  hayvan varlığı.

Hayrettin Kıran: Biz başta Bakanlık 
yetkilileri olmak üzere her zaman dile 
getiriyoruz. İstatistikler,  hep fazla 
açıklanıyor. 800 bin hayvan işletmelerde 
görünüyor, ancak  kesildi gitti o hayvanlar. 

Hüsamettin Küçüknane: 2002’de çok 
sayıda hayvan alımı yapmıştım. O zaman 
hayvan sayısı dip noktadaydı. 2002-2006 
döneminde para kazandık. Ama 2008’de 
olanları verdik. 

Dr. Pınar Nacak:  Ama biyolojik bir 
gelişme söz konusu.  Bir yandan, mevcut 
hayvanlar yavruluyor. Diğer tara�an, Canlı 
hayvan ithalatı o dönem serbest değildi. 
Hayvan varlığının azalmasının en önemli 
nedeni, hayvanların özellikle dişi 
hayvanların kesime gitmesinden mi 
kaynaklanıyor?

Hüsamettin Küçüknane: Evet ithalat 
serbest değildi. 2006’da Amerika’dan 
getiren oldu. Daha sonra 2010’larda başladı 
tekrar.

Sebahattin Dumlu: Evet, kesime gitti. 
Hüsamettin Küçüknane: Para 

kesen var. 
Dr. Pınar Nacak: Bir cümle ile 

toparlarsak, şu anda hayvan varlığında bir 
artış söz konusu değil. Beklenmiyor da 
üstelik, çünkü dişi hayvan kesimi fazla. 
2008’dekinden daha fazla dişi hayvan 
kesiliyor, o yüzden buzağı sayısı da atmıyor. 

Hayrettin Kıran: Dişi hayvan olmalı ki, 
besleme için hayvan olsun.

Hüsamettin Küçüknane: Şu an 
arkadaşlar besi hayvanı bulamıyor.  

İsmail Emin Kentli: Zaten sadece dişi 
hayvan kesimi değil, doğan buzağıların da 
kaybı söz konusu. İşletmede doğan 
buzağıları sürekli bir kazanç olarak ortaya 
koyamazsınız. Bu değişir, nerden baksanız 
en az yüzde 5’tir ama bu yüzde 10’ları 

zorlayabilir. Bu oranlar bazen artabilir, 
virütik bir hastalık gelir buzağıların 
doğduğu süreçte, bu yüzde 15-20’lere kadar 
da çıkabilir. Hiç bilemezsiniz, bunu zaman 
zaman yaşıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Senede bir 
yavru diyor, hayvanı kuruya bile 
çıkarmıyor, hem süt veriyor, 15 milyon ton 
süt rakamı verdi Bakanlık, 11-12 milyon 
sütten 17 milyon ton süte çıktık diyor, o da 
nasıl olur anlamıyoruz, nasıl o kadar 
hayvan girecek de, süt miktarı artacak?

İsmail Emin Kentli: Verilerde 
anlaşamadığımız bir konu var. Sanıyorum 
veriler Bakanlığa yeterince çabuk ve 
sağlıklı yetişmiyor. Damızlık Birliği, senelik 
aidat alıyor bizden, biz listeyi sürekli 
yeniliyoruz, bunlar kesildi diyoruz, tekrar 
senelik aidat zamanı geliyor, kesilmiş 
hayvana da aidat parası geliyor. Ölü 
hayvandan aidat alıyorlar. Bunları biz 
yaşadık, uğraşmıyorsunuz, yıllık aidat 
parası ne kadar bakıyoruz, hayvan başına 
14-15 lira olsa, senede 15 lira alıversin 
diyorsun, peşini aramıyorsun. 
Uğraşmıyorsun, bu veriler aynen Bakanlığa 
gidiyorsa ne olacak? Damızlık Birliği’nin 
aidat aldığı listeyi ele aldığında nerden 
baksan yüzde 25 fazla hayvan varlığı 
görünecek.

Hayrettin Kıran: 2 milyon fazla hayvan 
var kesilecek denildi geçenlerde. Halbuki 
onun 700-800 bin tanesi Kurban 
Bayramı’nda kesildi. Ama sağ gözüküyor. 
Çünkü sadece mezbahalarda  kesilenler  
düşüyor. 

Sağlıklı veri, sağlıklı çözümü 
beraberinde getirir

Süt verimi de iyi olan et ırkı 
tohumlamasına destek istiyoruz

Hayrettin Kıran: Daha kaliteli, etçi ırk 
olsa, hiç olmazsa dişisi de kesilir, erkeği de 
kesilir. Et ırkı da tohumlansın, ona da 
destek verilsin.

İsmail Emin Kentli: Beside sıkıntı var 
derken, biz alaca ırkı sütçülüğü yaptığımız 
için, Holstein, süt ırkı tohumu atıyoruz. Biz 
hiçbir hayvana erkek doğursun diye tohum 
atmayız, bizim amacımız dişi 
doğurtmaktır. Erkek doğduğu zaman 
danadır, netice itibariyle bakacaksın, ama 
süt ırkı danadır. Et ırkı danasıyla süt ırkı 
danasının alabileceği kilo arasında bariz 
farklar olur. Dolayısıyla bu teoriden 
hareketle bundan iki ay önceki bir 

toplantımızda dedik ki, bu tohumlamada 
aynı zamanda süt ırkı da olabilecek, günlük 
15-20 litre de süt verebilecek 3 tane ırk var. 
Montbiliyer, Simental, Montofon. Biz bu üç 
ırkı da tohumlayalım dedik, bunlara da 
destek verilsin. Kökeni et ırkı ama süt 
verimi kötü değil en azından. Dünya kadar 
para verip günlük süt üretim  5-6 litreyi 
geçmeyen Angus’ları getireceğimize 
bunları tercih edebiliriz. Bunlar 
tohumlandığı zaman dişi de erkek de çıksa 
istifade edilebilir cinsler. 

Hüsamettin Küçüknane: Montbiliyer 
ya da diğerinden 350-400 kilo karkas 
alabiliyorsunuz. 

Hayrettin Kıran: Çi�likte ne kadar 
lazımsa kendine o kadarını süt ırkı tohum 

Hüsamettin Küçüknane: Tarım İlçe 
Müdürlüklerine gelen aşılar, özel üretim 
aşılar. Devlet sipariş veriyor, yaptırıyor.

İsmail Emin Kentli: Diyelim güvenilir 
bir kaynaktan şap aşısını buldum, şahıs 
olarak. Adam bana diyor ki tanesi 7 lira, 8 
lira. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden geliyorlar, 
50 kuruşa yapıyorlar hayvan başına. 
Buradaki kıstası nasıl belirleyeceğiz?  Bu,  
50 kuruş mudur 7 lira mıdır? 

Hüsamettin Küçüknane: Besi 
hayvanları şapı daha kolay geçebiliyor. Süte 
geldiği zaman, hayvan yavru atıyor, 
buzağıların çoğu ölüyor. Şap geçirmek 
kolay bir şey değil. Şu an vurulan aşı güzel 
çalışıyor. 

Sebahattin Dumlu: Bu yılki aşı çok iyi. 
Hayrettin Kıran: Geçen yılki şap gibi 

görmedim hiç. Dönüyorsun arkanı, ölüyor. 
Geçen seneki kalp kaslarını vuruyormuş. 
Aşı da  bizde hep bir yıl geriden geliyor. Bu 
sene gelen hastalık grip gibi, her sene 
değişiyor.  Zaten şapın insanlardaki 
karşılığı grip gibi bir şey. 

Dr. Pınar Nacak: Teknik eleman, 
teknik destek yeterli mi? Kolay erişim söz 
konusu mu?

Sebahattin Dumlu: Kendi 
imkanlarımızla. 

Hayrettin Kıran: Halihazırda yok şu 
an. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim oraya 
iki ay geç geldi. 

İsmail Emin Kentli: Biz riske 
edemedik o zaman, kendimiz yaptık. Sonra 
gelince ben bir daha yaptım. 

Hüsamettin Küçüknane: Özel 
sektörde de var, kullanabiliyorsunuz. Tarım 

İlçe’den üreticilere 6 ayda bir hayvan 
sayısına göre aşı geliyor. 

İsmail Emin Kentli: Ellerinde aşı varsa 
6 ayda 1 geliyorlar. Aşı zamanı geldiğinde, 
ellerinde aşı yoksa siz riske edemeyip 
dışarıya yaptırıyorsunuz. 

Dr.Pınar Nacak: Aşıyla ilgili bir sıkıntı 
var  sanki.  Aşı desteği var mı? Büyük 
üretici daha çok takip etmek durumunda 
küçük üretici peşinde koşmaz gibi, aşı 
uygulama sistemi ile ilgili sıkıntılar büyük. 

İsmail Emin Kentli: Aşı desteği 
veterinerlere vardı kaldırdılar yalnız  aşısı 
olmayan hayvan desteklemelerden 
faydalanamıyor.  

Hayrettin Kıran: Devletin aşılama 
programı 6 ayda bir, ben hayvanı almışım 
yeni gelmiş, benim 6 ay bekleme şansım 
yok,  program çakışmıyor, ben gidiyorum 
kendi imkanlarımla parasını verip aşıyı 
yaptırıyorum.  O önemli değil. Ama aşının 
çalışıp çalışmayacağı devlet kontrolünde 
olması lazım.

Sebahattin Dumlu: Biz İç Anadolu 
Bölgesi’ne gittiğimizde yapılsa yapılmasa 
da aşı yapılmıştır belgesini alıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yapılmadan 
yola çıkarmıyorlar aslında. Yola çıkmadan 
15-20 gün önce aşı yapılması lazım. 

Hayrettin Kıran: Bizim buralarda 
kontrolü yapılır da Doğu’da zaten hayvan 
dağda yaylada, kim gidip ona aşı vuracak, 
hepsinin kağıdı var aşılı diye. Buraya 
geliyor, geldiği zaman da burada yakıyor, 
götürüyor. 

Hüsamettin Küçüknane: Şu an ben 
dönemsel olarak 6 aylığa kadar hayvana 
kayıt çıkarttıracağım. Her sene böyle bir 
kayıt açıyorlar. Normalde 20 gün evvel 
hayvanın küpesini çakıp bildirmeniz lazım. 
Şu an gene açtılar 6 aya kadar. Sistem ara 
ara böyle boşluklar yaşıyor. Kim ne bilgi 
verirse kabul ediliyor o zaman. 1 aylık 
hayvan 6 aylık buzağı gibi işlem görüyor. 6 
aylık hayvan 1 aylık gibi. Burada bir sıkıntı 
var. 

Hayvanlar zamanında küpeletilmezse  
sisteme giremez

Dr.Pınar Nacak: Sistemde iki anlamda 
sıkıntı var. Hem kaçak, aşısız bir sürü 
hayvan dolaşıyor. Kamu  eliyle aşılama 
yetersiz mi kalıyor, özel aşı uygulaması 
yaptırıyor musunuz?

Hüsamettin Küçüknane: Ecza 
depolarından alıyorsunuz, onlar 
getiriyorlar. Serbest veterinere ya da kendi 
veterineriniz varsa ona yaptırabiliyorsunuz. 
İşlemlerdeki boşluklardan biri, hayvanların 
yaşlarıyla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 

istiyoruz. Kesinlikle kısa vadeli bir çalışma 
olmamasını, bu çalışmanın orta ve uzun 
vadeye doğru yayılmasını istiyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Ana sorunlardan biri 
de yem.  Yem, maliyetlerde ana kalem.  Yem 
tedariki ve �yatlarla   ilgili bir sıkıntı var 
mı?

Hüsamettin Küçüknane: Toplam 
maliyetin yüzde 58 civarında. Kaba yemle 
birlikte yüzde 70’i bulur. Çünkü bizim asıl 
maliyetimiz bu. 

İsmail Emin Kentli: 12 litre süt veren 
ve 30 litre süt veren hayvanın yem gideri bir 
olmaz. Ortalama günlük 20 litre süt olarak 
alabiliriz. 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de şu 
an protein kaynağı yok. Bir ayçiçeği küspesi 
var o da kaliteli değil. Pamuk küspesi 
kalmadı. Soyanın Türkiye’de üretimi yok, 
hemen hemen yüzde 80’i dışarıdan 
alınıyor. Mısır ürünleri protein kaynağı 
olarak geliyor. Türkiye’deki mısır 
tavukçulara yetmiyor. Hayvana protein 
verirseniz süte dönüştürebiliyor. Türkiye’de 
saman niyetine verdiğimiz küspeler var. 

İsmail Emin Kentli: Soyayı da 
ayçiçeğini de ithal kullanıyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Protein kaynağı 
yaratılmalı. Protein yem kaynakları 
yetersiz, mera alanları yetersiz ülkemizde.

Hüsamettin Küçüknane: Tarım 
üretimine en azından soya, kanola 
katılmalı.

Sebahattin Dumlu: Yemi ucuza mal 
etmeliyiz ama biz yemde dışarıya 
bağımlıyız. 

Sebahattin Dumlu: Tarım arazisinden 
pahalı şey yok Türkiye’de. 1000 hayvanım 

var diyelim en azından 2000 dekar arazim 
olması lazım. 

Yemde dışa bağımlılık maliyetleri 
artırıyor

Hüsamettin Küçüknane: Yurtdışından 
geldiği için Dolar/Euro bazlı geliyor, biz her 
kamyonda 1500-2000 Dolar/Euro kur farkı 
ödüyoruz. Dünyaya da entegre ediliyoruz. 
Amerika’da, Brezilya’da, Çin’de kuraklık, sel 
olsa biz etkileniyoruz. 

Dr.Pınar Nacak: Yem bitkileri üretimi 
teşvik edilmeli. Bağlantılı sektörler de göz 
önüne alınarak hayvancılık politikasının 
şekillendirilmesi gerekiyor.  Teşvik ve 
destekler bölgesel dengeler, yatırım 
kapasiteleri gözetilerek verilmeli.

İsmail Emin Kentli: Kaba yemin 
üretimde artışının sağlanması için 
desteklemelerinin çi�çiyi daha teşvik edici 
nitelikte olması gerek. 

Hüsamettin Küçüknane: Bunu 
bölgelere yaymak, bölgesel planlama 
yapmak lazım. Konya yoğunlaşmıştı bu 
işte, bu bölgenin kaba yemi buraya yetmez 
oldu. Veya gitti herkes Trakya’ya yaptı, 
Trakya’nın kaba yemi yetmez oldu. Yatırım 
konusunda, teşvik konusunda bölgesel 
planlama yaparken, bu bölgelerde yeni 
çi�likler için destek vermeyebilir. 

Hüsamettin Küçüknane: İşletme çok 
olunca kaba yem yetmedi, biz Mardin’den 
kaba yem getiriyoruz veya Ağrı’dan. 
Maliyet artıyor. Nakliye ücreti veriyoruz. 
Bir kamyon 100 lira,  oradan buraya 
gelirken 200 lira nakliye ödüyoruz. 

Sebahattin Dumlu: Bizim için yem çok 
önemli. Yemi ucuza mal edersek, para 
kazanırız. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim süt 
için yüzde 60’lara çeksek, yüzde 10 ciddi 
rakam. Biz şu an yüzde 5’lere çalışıyoruz. 
Ama et üreten arkadaşlar ben yüzde 30’un 
altına çalışmam diyebiliyor. Biz süt 
maliyetinin üzerine yüzde 30 koyamıyoruz 
ki. 

Hayrettin Kıran: İşin tuhaf yanı, köylü 
de ben de yemi alıyor bunun içindeki 
arpanın, mısırın KDV’si yüzde 1, bu çuvala 
girdiği zaman yüzde 8 oluyor. Samanın 
KDV’si yüzde 8. Sanayi ürünü desen, 
neresinde sanayi. Yemta kullanıyorsan 
yüzde 8. De�ere tabiyse KDV alıyor, 
kapatabiliyor. Ama köylü, 40 liralık yemi 44 
liraya alıyor, düşecek bir yeri de yok. 
Ayçiçek küspesi, yüzde 8 KDV, küspe, 
hayvan yemi, başka hiçbir şeyde 
kullanılmıyor. Arpa tanesinin KDV’si 
yüzde 1, saman onun sapı, enerjisi bile yok, 
onun KDV’si yüzde 8. Cin nerde, şeytan 
nerde? Köylünün yüzde 7 cebine kalır, 
hiçbir yerden geri almıyor çünkü. KDV’nin 
yemde yüzde 1’e düşürseler, adam 45 TL  
yerine 40.5 TL  para verecek. 

Hüsamettin Küçüknane: 2014’teyiz, 
ben 2010’un KDV’sini alamıyorum. 

Dr.Pınar Nacak: Aslında temel tarım 
ürünlerinin hepsinde yüzde 1 olması gerek. 
Hem kar marjı düşük bir sektör, hem temel 
beslenme ihtiyacı gözetilmeli.

Hayrettin Kıran: Ayçiçek küspe olarak 
kullanılmasa, yakacaklar onu, başka bir işe 
yaramıyor. Hadi mısırda yine şeker çıkıyor, 
başka bir alanda kullanıyorlar, ayçiçeğin 
yağını çıkardıktan sonra posası bu. 

Dr.Pınar Nacak: Canlı hayvan ve et 
ithalatında kapı açıldı biliyorsunuz. Biraz 
ithalat hakkında görüşlerinizi almak 
istiyorum. İthalatla terbiyeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Geçici bir çözüm 
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1. Hayvancılıkta sağlıklı veri yok 
2. Kaçak ve aşısız hayvan varlığı var. 
3. Şap hastalığının yaygın olarak görülüyor. En az yüzde 10 
�reye yol açıyor.
4. Hayvan sayısı azaldı, besilik hayvan kalitesi düştü
5. Yemde ithalata bağımlıyız. Türkiye’de protein kaynağı 
yok. Yem maliyetleri çok yüksek.

1. Üretimin izlenmesi sağlıklı bir bilgisayar sistemine 
bağlanmalı.
2. Hayvan hastalıklarıyla sistemli mücadele yapılmalı, 
yılda 3-4 kez aşılama yapılmalı.
3. Üretim politikaları hazırlanıp uygulanmalı.
4. Etçi ırkların melezlenmesi çalışmaları teşvik kapsamına 
alınsın. 
5. Yem bitkileri üretimi teşvik edilmeli, protein kaynağı 
yaratılmalı. Yemde KDV yüzde 1’e düşürülmeli.
6. Teşvik ve destekler bölgesel dengeler ve yatırım 
kapasiteleri gözetilerek verilmeli. Süt veya et üretimi 
ağırlıklı olmalı.
7. İthalatta, hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
getirilmemeli, canlı besi danasını belirli bir planlama ve 
periyodla getirilmeli ve üretim planlamasına uygun ithalat 
yapılmalı, hede�ere ulaşınca kısa vadede ithalat 
bitirilmeli. 

müdür?
Hüsamettin Küçüknane: Şu anda talep 

çok olduğu için belli ki canlı hayvan 
getirecekler ama damızlık hayvanda 
Holstein’i kısıtlamak lazım. 

İthalatla terbiye kalıcı bir çözüm 
olmadı

Hayrettin Kıran: Geçici oluyor, hep 
geriye gidiyor işte. 

Hayrettin Kıran: İthal geldi 18 lirayken 
�yat 10 liraya düştü, ama sen yine 
marketten 26 liraya aldın. Sen ucuz 
yemedin, ben zarar ettim, kazanan kim 
oldu?

Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
ithal edilmesin

İsmail Emin Kentli: 2010’daki furyada 
hazır kesimlik canlı dana da geldi, hazır et 
geldi, ortalık bir kaosa döndü, büyük 
mağduriyet yaşandı. Canlı besi danasını 
belirli bir planlama ve periyodla getirelim. 
Şöyle olabilir mesela, adamın bin başlık 
işletmesi vardır, bu adama yüzde 10 bir 
tolerans tanırsın, yüzde 10’unu dışardan 
getir der, açarsın. Üretim bir dengeye 
oturasıya kadar bunu peyder pey yaparsın. 
Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
getirilmesini istemiyoruz. Bu şekilde 
getirirken de piyasa koşullarına uygun 
gelmesi, imtiyazlı �yatlarla gelmemesi 
lazım. Riski alsın, buradaki besi 
materyaliyle hayvanını beslesin, 
besledikten sonra, piyasada oturan �yatı 
talep etsin, bu şekilde bir denge 
kurulacaktır. Gidip de 20-25 TL bıçaklık 
�yatlar yerine �yatlar bu şekilde bir yere 
oturacaktır. Dolayısıyla ne alan ne de satan 
üzülür. Bu işin sadece satışı değil alışı da 
önemli. Diyelim eldeki materyali kestiniz,  
dengesiz bir piyasa olduğunda yenisini 
nasıl yerine koyacaksınız? O amaca da 

hizmet edecek bu sistem. Siz belli bir 
dengeyi kurarsanız, satan adam sizin 
verdiğiniz �yatı beğenmemezlik yapmaz. 
Şu anki ortamda, ben mal satarsam ucuza 
satarım, yahut da ben mal alırken pahalı 
alıyorum tereddütü var.  

Hayrettin Kıran: Dışarıdan besilik 
gelirse şöyle,  4 milyar dolar vereceğine 2 
milyar dolar verirsin dışarıya 2 milyar dolar 
da burada katma değer yaratır, yemi işçisi. 
Yoksa dışarıdan buraya geliyor, 5 gün sonra 
kesiliyor, iç piyasaya bir hareket de 
getirmiyor. Ama dışardan gelen 8 ay 
burada beslenirse, işçi de çalışacak, yem 
fabrikası da iş yapacak, traktör de kamyon 
da. Dışarıya ödenen paranın da yarısını 
ödeyeceksiniz. Diyelim 4 milyarsa bir 
hayvan, 2 milyara oradan alırsan 2 milyarı 
burada yediriyorsun. 

Sebahattin Dumlu: Asıl problemimiz 
önümüzü göremememiz, belirsizlik. Şimdi 
biz yarım kapasite çalışıyoruz, alacağız ama 
düşünüyoruz. İthalatı açarsa yine batacağız. 
Büyük bir yara aldık zaten iki yıldır.

Hayrettin Kıran:  Çünkü Avrupa’dan 
canlı dana istiyoruz, ona 4 euro veriyorlar, 
et 4 euro. 

Hüsamettin Küçaknane: O kadar 
yüklenildi ki iç piyasanın �yatı arttı. Aynı 
hayvan bir ha�a içinde 3 kere �yatı arttı. 

Sebahattin Dumlu: Hayvan bize 
gelinceye kadar 3 tane el değiştiriyor. 
Aracıların aradan çıkması da önemli. 

Dr. Pınar Nacak: Uzun dönem değil, 
kısa dönemde, bizim kendi hayvan 
varlığımızı artırana kadar uygulanmasını 
istiyorsunuz. Belli bir dönemde, belli bir 
hedefe ulaşıncaya kadar, kısa vadede 
uygulanacak bir çözüm olarak. 2006’da bir 
başladı. Şimdi 2014’teyiz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yurt 
dışından getirmek çözüm olsaydı, şimdiye 
kadar çözümlenmesi lazımdı. 

Hayrettin Kıran: Yurtdışından geldi, 
burada hayvan sayısı çoğalmadı. 

Dr. Pınar Nacak: Nitelikli damızlık 
tedarikinde de bir sıkıntı mevcut mudur?

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de 
kaliteli düve var. İnsanlar Türkiye’deki 
hayvana güvenmiyor. Brusella yüzde 50, 
tüberküloz yüzde 55, ve diğer hastalıklar. 
Büyük işletmeler alırken test yapıyor. Bazı 
bölgelerde 70’e yakın brucella  görülüyor. 
Eti iyi pişirmeniz gerekiyor. 

Dr.Pınar Nacak: Son olarak teşvikler  
konusunda ne diyeceksiniz?

Hüsamettin Küçüknane: Teşvik süt ve 
et üretimine verilmelidir. 

Hüsamettin Küçüknane
Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Komite Başkanı

İsmail Emin Kentli
Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Komite Üyesi



kullanabiliyor. Öbürünü et ırkı tohum 
kullanır. Yavrusu ne çıkarsa çıksın, dişi 
veya erkek, kesebiliyorsun onu. 

Hüsamettin Küçüknane: Borsa olarak 
Tarım Bakanlığı’na yazdık biz bu 
önerimizi. 

İsmail Emin Kentli: Henüz yanıt 
alamadık. 

Hayrettin Kıran: Yoksa yine döneceğiz 
dolaşacağız, tekrar ithalata geleceğiz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında 
sadece nicel olarak değil de nitel olarak da 
genetik değeri açısından da bir gelişmenin 
sağlanması gerekiyor o halde. 

“Şap hastalığı tamamen bitirilmeli”
İsmail Emin Kentli: Tabi ama çok daha 

önce çözümlenmesi gereken konular da 
var. Memlekette şap problemi sene 
içerisinde hiç bitmiyor. Bu memlekette 12 
ay şap hastalığı devam ediyor. Şap hastalığı 
birincil derecede bitirilmeli. Memlekette 
artık şap olmamalı. Özellikle, Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde. Dünya 
kadar yatırım yapıyorlar, şap giriyor, bu 
bölgelerden hayvan geliyor, şapa 
yakalanıyorlar. Şap olayının tamamen 
bitmesi lazım, hayvan hastalıklarıyla 
mücadeleyi çok iyi yapmamız lazım.

Hayrettin Kıran: Doğu’dan bu 
hastalığın girişi önlenemiyor ne yazık ki. 

İsmail Emin Kentli: 4 tane şap türüne 
hassas olan aşı Doğu’ya gönderiliyor, 2 tane 
şap türüne hassas olan aşı bana veriliyor. 
Bu bölgeye de verilmesi gerekli. Devlet bu 
aşıyı üretip dağıtabilir.  

Sebahattin Dumlu: Şaptan dolayı 
yüzde 10 �remiz var. Fazlası var eksiği yok.

6 ay bekleyip küpelettiriyorsunuz, ama 
başka yerlerde 7 gün içinde küpeletmek 
durumundasınız. Zamanında yapmayınca 
sisteme giremiyorsunuz. Girseniz de 
hayvanın yaşı küçük gözüküyor, 
tohumlaması gecikiyor. Burada küpe 
bulamıyorsun, vurduramıyorsun.  

Sebahattin Dumlu: Bu sıkıntı burada 
yaşanıyor. Doğu’da tam tersi. Orada adam 
olmayan hayvana kulak küpesi alıyor. 
Kaçak hayvana benim diyor. Kulak küpesi 
çok ama öyle hayvan yok piyasada. O 
yüzden istatistik fazla görünüyor. 

Hayrettin Kıran: Baharda, yazın 
doğum olur, şimdi Doğu’da 300-500 bin 
tane hayvan doğmuş gözüküyor. 

Sebahattin Dumlu: Ama önüne 
geçemiyorsun ki. Burada bile eksik varsa 50 
tane 100 tane kulak küpesi geliyor, 
vuruyorsun. 

İsmail Emin Kentli: Eskiden pazara 
çıktığın zaman 1 ya da 2 kamyon malı 
alabiliyorduk. Şimdi 1 kamyon malı 
alabilmek için gerekirse 3 ha�a arka arkaya 
gidiyoruz. Hayvan sayısı azaldı, bu bir. 
İkincisi besilik hayvan kalitesi düştü.2000’li 
yılların başında yapılan besicilikle şu an 
yapılan arasında çok büyük fark 
görüyorum. Çok daha fazla risk var, 
olmayacak hayvan sayısı çok daha fazla. 
Eskiden biz yüzde 5 civarında hesaplardık 
olmayacak hayvan sayısını aldıklarımız 
arasında,  şimdi yüzde 10 ile 15 oranına 
çıktı. Olmayacak hayvan ile istediğin kiloya 
gelmeyecek hayvanı kasdediyorum. 250 
karkasa göre yapıyorsan hesabını belki 
orada bir sıkıntı yaşamazsın ama 300 kiloya 
göre yapıyorsan o sürünün içinde nerden 
baksan yüzde 15’i o seviyede olmuyor artık. 
Belki de daha fazla. Dolayısıyla besicilikte 
risk artıyor. Şimdi yapılmaz oldu besicilik 
artık bu hayvan kalitesiyle. Damla aşıyla 
ilgili ne gibi tespitleriniz var, siz memnun 
musunuz?

Brucella ile mücadelede başarılı 
uygulama

Hüsamettin Küçüknane: Biz 
memnunuz. 

İsmail Emin Kentli: Benim de tespitim 
olumlu. O da üretim açısından olumlu bir 
faktör. Eskiden S19 dediğimiz aşılarla 
brucella mücadelesi yapılıyordu. 1.5 
senedir göz damlası şeklinde yapılan 
aşımızın, brucellaya karşı daha iyi bir 
mücadele olduğu kanaatindeyim.  Üretim 
açısından, hayvanların düşük atmaması, 
normal doğumlarını yapabilmeleri üretim 
açısından çok önemli. Bakanlığın bu 
uygulamasını olumlu buluyoruz. Devamını 

kazamayınca, ben hayvanı niye besi de 
tutayım ki?

Dr.Pınar Nacak: Kriz 2000-2003’te 
olmuş. 2006’daki et �yatlarını görüyoruz. 
İthalat sinyali o dönem verilmiş. 
2011-2012’de ise dikkat çekici  bir yükseliş 
görünüyor. Büyü baş hayvan varlığında 14 
milyon gibi bir rakam var, size gerçekçi 
geliyor mu bu rakamlar?

Hüsamettin Küçüknane: 3 milyon 
hayvan girmedi ki Türkiye’ye, gelen hayvan 
sayısı 1 milyonu bile bulmaz.

İsmail Emin Kentli :  Verilerde büyük 
hatalar mevcut. Bu hatalar da yanlış 
kararlar verilmesine sebebiyet veriyor. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılıkta üretim 
politikaları ve üretim planlaması çok 
önemli aslında, fakat sağlıklı veri elde 
etmek hayvancılık alanında daha güç. 
Bitkisel üretimde ekili alan tespiti daha 
kolay,  hayvan sayısı ise sürekli değişiklik 
gösteriyor, daha sağlıklı veri toplama 
ihtiyacı doğuyor. Sağlıklı istatistik de 
olmayınca, sağlıklı politika üretmek de 
kolay olmuyor.

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’ye 
500-600 bin civarında damızlık düve girdi. 
O hayvanların hepsi doğursa bile yüzde 
40’a yakın buzağı kayıpları var.

Hayrettin Kıran: Geçen yıldan bu yıla, 
belki de 500 bin fazla inek kesildi. Sütün 
�yatının düşük olmasından dolayı bu. 

İsmail Emin Kentli: Piyasada dana 
sıkıntısı var, kasaplar dana yerine inek 
kesmeyi tercih ediyorlar. Şu an tezgahta 
hiçbir şey olmayacağına inek olsun yahut 
düve olsun isteniyor. Bu sefer talep artıyor, 
ineğin �yatı da artıyor. Şu an 15.5’a inek 

İsmail Emin Kentli: İşletmelere cezai 
müeyyideler getirildi, kayıp durumunda, 
siz bunları kaybettiğinizde en geç bir ha�a 
içerisinde Tarım İlçe Müdürlüklerine 
bildirim yapacaksınız denildi. Ama o 
müeyyidenin ne kadar geçerli olduğu, 
insanların buna ne kadar riayet ettiği ayrı 
bir tartışma konusu.  Dolayısıyla, 
Türkiye’de  üretim mekanizmasını çok 
sağlıklı bir bilgisayar sistemine bağlamak 
lazım. O veriler size geldikten sonra 
meselenin çözümüne çok daha gerçekçi 
yaklaşabilirsiniz.

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında  
artış trendi vurgulanıyor.  2002 ya da 2004 
ile 2011-2012’de açıklanan 14 milyon ile 
oranlarsak tabii yüzde 30 artışlar çıkıyor. 
Ancak, 1991’den 2011’e baktığımızda, 20 
yıllık süreçte, hayvan varlığı aynı. Nüfus ve 
tüketim arttı oysa. Doğal  süreçte bile, bu 
sayının artması gerekmiyor mu? Türkiye’de 
hayvan varlığı artmıyor. Artmadığı gibi, 
nüfus arttığı için arz talebi karşılamıyor . 
Hem büyük baş, hem de küçük baş hayvan 
varlığını artırmak için neler  yapılmalı?

Hayrettin Kıran: Zaten hata, orada 
başlıyor. Sütçü arkadaşlar para kazanmazsa 
bu memlekette hayvan sayısı artmaz. İşin 
temeli, sütü desteklenmesidir. 

Hüsamettin Küçüknane: Ben bir 
hayvandan 30 litre, alıyorum, diğer taraf 
alıyor 12 litre. 12 litre süt veren hayvan için 
de 30 litre süt veren için de aynı desteği 
alıyor. Daha önce 2008’li yıllarda süt 
üretimine destek vardı sıkıntı yoktu. 

İsmail Emin Kentli: Besi 
materyallerinde sıkıntı var.

Hayrettin Kıran: Adım adım ithalat 
geliyor. Aslında şimdiye kadar bu besilik 
hayvanın ithalatına izin verilmesi lazımdı. 
Sezon başladığı zaman damlarda hazır 
kesilecek dana yok. İthalat şimdi açılmazsa, 
sonunda et ithalatı gerekli hale gelecek. 
Bizim temennimiz et ithalatı yapılmasın.. 

İsmail Emin Kentli: 2008’de önce 
küçükbaşta başladı sıkıntı, sonra 
büyükbaşa sıçradı. 

Hüsamettin Küçüknane: Zaten 
küçükbaş azaldığı için, büyükbaş eti rağbet 
görmeye başladı. Sıhhatli bir ortamda 
mutlak artışa doğru gitmemiz lazım. 

Dr. Pınar Nacak: Gelir artışı oldukça et 
tüketimi artıyor. Bir yandan da hayvan 
varlığının doğurganlığı da dikkate alınarak 
hedef hayvan varlığı sayısı tespit edilmeli. 

Hayrettin Kıran: Hayvan yerinde 
sayıyor, tüketim 7 kilodan 12 kiloya çıktı. 

Hüsamettin Küçüknane: Bu hayvan 
sayısıyla biz bu et talebini  karşılayamayız.

Meslek Komiteleri Köşesinin bu 
sayımızdaki konuğu Canlı Hayvanların 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi oldu. İTB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 
moderatörlüğünde bir araya gelen Komite 
Başkanı Hüsamettin Küçüknane,  üyeler 
İsmail Emin Kentli, Hayrettin Kıran ve 
Sabahettin Dumlu geçekleştirdikleri beyin  
fırtınasıyla sektörlerine ait avantajları, 
sorunları ve çözüm önerilerini ortaya 
koydular. 

Sağlıklı bir veri tabanına sahip olmayan 
hayvancılık sektörü, üretim politikaları ve 
üretim planlamasına ihtiyaç duyuyor. Son 
yıllarda uygulanan politikalar sonucunda 
besi hayvanı sıkıntısı çeken sektör 
temsilcileri besilik hayvan kalitesinin 
düştüğünü belirtiyor. Hayvan sayısının 
azaldığına dikkat çeken komite üyeleri, 
üretim açısından önemli olan hastalıklarla 
mücadelede son dönemde uygulanan 
Brucella aşısından memnun olduklarını 
ancak şap hastalığının yaygınlığını ve 
artışını hala koruduğunu söylüyorlar. 

Toplam maliyetlerinin yüzde 70’ini 
oluşturan yemde ithalata bağımlı olmaktan 
sıkıntı duyan üyeler, Türkiye’de protein 
kaynaklarının çoğaltılmasını, soya ve 
kanola üretiminin desteklenerek 
yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Yemde 
yüzde 8 olan KDV oranını çok yüksek 
bulan ve yüzde 1’e inmesini isteyen sektör 
temsilcileri, hayvan yeminden başka 
kullanım alanı olmayan Ayçiçek küspesinin  
ve taneyken KDV’si yüzde 1 olan arpanın 
hayvan yemi olarak kullanılan sapının 
KDV’sinin yüzde 8’e olmasına  anlam 
veremediklerini belirtiyorlar. 

Üyeler ithalat konusunda da tutarlı ve 
planlı bir politika istiyorlar. Hazır karkas ve 
bıçaklık dana getirilmesini istemeyen 
sektör temsilcileri ithalatın kısa dönemde, 
Türkiye’deki hayvan varlığını artırana 
kadar, yani belirlenen hedefe ulaşınca 
bitirilecek şekilde uygulanmasına tara�ar 
olduklarını vurguluyorlar. 

Sektör temsilcileri son olarak, Brucella, 

tüberküloz gibi hastalıkların yaygın 
olduğunu belirterek, tüketicilere eti iyi 
pişirerek tüketmelerini öneriyor.

Toplantı sırasında  verimli geçen beyin 
fırtınasına ait notları ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılık 
sektörünün, hem nüfusun  dengeli 
beslenme ihtiyacını, hem de deri sanayiinin 
hammadde  ihtiyacını karşılaması 
anlamında  önemi büyük.   Yüksek katma 
değer yaratan ve aynı zamanda tarımsal 
girdi talebi de yaratan sektör, bu anlamda 
tarımsal üretimde kritik öneme sahip bir 
faaliyet kolu.  Öncelikle, genel bir  durum 
tespiti yaparsak Türkiye hayvancılığını 
nasıl görüyorsunuz, sektör olması gereken 
durumda mı? 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye 
hayvancılık sektörü şu an destekleri 
artırabilsek bile 5 yılda 2008’deki seviyesine 
gelmez. 

Dr. Pınar Nacak: TÜİK rakamlarını 
incelersek, büyükbaş  hayvan varlığında, 
2007-2009  yıllarında gerileme daha sonra 
artış trendi söz konusu. Dikkat çeken yıl;  
2002-2003, gerçekten bu yılda hayvan 

varlığında  önemli  bir düşüş var ve dikkat 
çeken yıl  2012-2013 14 milyona yükselmiş 
büyükbaş  hayvan varlığı.

Hayrettin Kıran: Biz başta Bakanlık 
yetkilileri olmak üzere her zaman dile 
getiriyoruz. İstatistikler,  hep fazla 
açıklanıyor. 800 bin hayvan işletmelerde 
görünüyor, ancak  kesildi gitti o hayvanlar. 

Hüsamettin Küçüknane: 2002’de çok 
sayıda hayvan alımı yapmıştım. O zaman 
hayvan sayısı dip noktadaydı. 2002-2006 
döneminde para kazandık. Ama 2008’de 
olanları verdik. 

Dr. Pınar Nacak:  Ama biyolojik bir 
gelişme söz konusu.  Bir yandan, mevcut 
hayvanlar yavruluyor. Diğer tara�an, Canlı 
hayvan ithalatı o dönem serbest değildi. 
Hayvan varlığının azalmasının en önemli 
nedeni, hayvanların özellikle dişi 
hayvanların kesime gitmesinden mi 
kaynaklanıyor?

Hüsamettin Küçüknane: Evet ithalat 
serbest değildi. 2006’da Amerika’dan 
getiren oldu. Daha sonra 2010’larda başladı 
tekrar.

Sebahattin Dumlu: Evet, kesime gitti. 
Hüsamettin Küçüknane: Para 

kesen var. 
Dr. Pınar Nacak: Bir cümle ile 

toparlarsak, şu anda hayvan varlığında bir 
artış söz konusu değil. Beklenmiyor da 
üstelik, çünkü dişi hayvan kesimi fazla. 
2008’dekinden daha fazla dişi hayvan 
kesiliyor, o yüzden buzağı sayısı da atmıyor. 

Hayrettin Kıran: Dişi hayvan olmalı ki, 
besleme için hayvan olsun.

Hüsamettin Küçüknane: Şu an 
arkadaşlar besi hayvanı bulamıyor.  

İsmail Emin Kentli: Zaten sadece dişi 
hayvan kesimi değil, doğan buzağıların da 
kaybı söz konusu. İşletmede doğan 
buzağıları sürekli bir kazanç olarak ortaya 
koyamazsınız. Bu değişir, nerden baksanız 
en az yüzde 5’tir ama bu yüzde 10’ları 

zorlayabilir. Bu oranlar bazen artabilir, 
virütik bir hastalık gelir buzağıların 
doğduğu süreçte, bu yüzde 15-20’lere kadar 
da çıkabilir. Hiç bilemezsiniz, bunu zaman 
zaman yaşıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Senede bir 
yavru diyor, hayvanı kuruya bile 
çıkarmıyor, hem süt veriyor, 15 milyon ton 
süt rakamı verdi Bakanlık, 11-12 milyon 
sütten 17 milyon ton süte çıktık diyor, o da 
nasıl olur anlamıyoruz, nasıl o kadar 
hayvan girecek de, süt miktarı artacak?

İsmail Emin Kentli: Verilerde 
anlaşamadığımız bir konu var. Sanıyorum 
veriler Bakanlığa yeterince çabuk ve 
sağlıklı yetişmiyor. Damızlık Birliği, senelik 
aidat alıyor bizden, biz listeyi sürekli 
yeniliyoruz, bunlar kesildi diyoruz, tekrar 
senelik aidat zamanı geliyor, kesilmiş 
hayvana da aidat parası geliyor. Ölü 
hayvandan aidat alıyorlar. Bunları biz 
yaşadık, uğraşmıyorsunuz, yıllık aidat 
parası ne kadar bakıyoruz, hayvan başına 
14-15 lira olsa, senede 15 lira alıversin 
diyorsun, peşini aramıyorsun. 
Uğraşmıyorsun, bu veriler aynen Bakanlığa 
gidiyorsa ne olacak? Damızlık Birliği’nin 
aidat aldığı listeyi ele aldığında nerden 
baksan yüzde 25 fazla hayvan varlığı 
görünecek.

Hayrettin Kıran: 2 milyon fazla hayvan 
var kesilecek denildi geçenlerde. Halbuki 
onun 700-800 bin tanesi Kurban 
Bayramı’nda kesildi. Ama sağ gözüküyor. 
Çünkü sadece mezbahalarda  kesilenler  
düşüyor. 

Sağlıklı veri, sağlıklı çözümü 
beraberinde getirir

Süt verimi de iyi olan et ırkı 
tohumlamasına destek istiyoruz

Hayrettin Kıran: Daha kaliteli, etçi ırk 
olsa, hiç olmazsa dişisi de kesilir, erkeği de 
kesilir. Et ırkı da tohumlansın, ona da 
destek verilsin.

İsmail Emin Kentli: Beside sıkıntı var 
derken, biz alaca ırkı sütçülüğü yaptığımız 
için, Holstein, süt ırkı tohumu atıyoruz. Biz 
hiçbir hayvana erkek doğursun diye tohum 
atmayız, bizim amacımız dişi 
doğurtmaktır. Erkek doğduğu zaman 
danadır, netice itibariyle bakacaksın, ama 
süt ırkı danadır. Et ırkı danasıyla süt ırkı 
danasının alabileceği kilo arasında bariz 
farklar olur. Dolayısıyla bu teoriden 
hareketle bundan iki ay önceki bir 

toplantımızda dedik ki, bu tohumlamada 
aynı zamanda süt ırkı da olabilecek, günlük 
15-20 litre de süt verebilecek 3 tane ırk var. 
Montbiliyer, Simental, Montofon. Biz bu üç 
ırkı da tohumlayalım dedik, bunlara da 
destek verilsin. Kökeni et ırkı ama süt 
verimi kötü değil en azından. Dünya kadar 
para verip günlük süt üretim  5-6 litreyi 
geçmeyen Angus’ları getireceğimize 
bunları tercih edebiliriz. Bunlar 
tohumlandığı zaman dişi de erkek de çıksa 
istifade edilebilir cinsler. 

Hüsamettin Küçüknane: Montbiliyer 
ya da diğerinden 350-400 kilo karkas 
alabiliyorsunuz. 

Hayrettin Kıran: Çi�likte ne kadar 
lazımsa kendine o kadarını süt ırkı tohum 

Hüsamettin Küçüknane: Tarım İlçe 
Müdürlüklerine gelen aşılar, özel üretim 
aşılar. Devlet sipariş veriyor, yaptırıyor.

İsmail Emin Kentli: Diyelim güvenilir 
bir kaynaktan şap aşısını buldum, şahıs 
olarak. Adam bana diyor ki tanesi 7 lira, 8 
lira. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden geliyorlar, 
50 kuruşa yapıyorlar hayvan başına. 
Buradaki kıstası nasıl belirleyeceğiz?  Bu,  
50 kuruş mudur 7 lira mıdır? 

Hüsamettin Küçüknane: Besi 
hayvanları şapı daha kolay geçebiliyor. Süte 
geldiği zaman, hayvan yavru atıyor, 
buzağıların çoğu ölüyor. Şap geçirmek 
kolay bir şey değil. Şu an vurulan aşı güzel 
çalışıyor. 

Sebahattin Dumlu: Bu yılki aşı çok iyi. 
Hayrettin Kıran: Geçen yılki şap gibi 

görmedim hiç. Dönüyorsun arkanı, ölüyor. 
Geçen seneki kalp kaslarını vuruyormuş. 
Aşı da  bizde hep bir yıl geriden geliyor. Bu 
sene gelen hastalık grip gibi, her sene 
değişiyor.  Zaten şapın insanlardaki 
karşılığı grip gibi bir şey. 

Dr. Pınar Nacak: Teknik eleman, 
teknik destek yeterli mi? Kolay erişim söz 
konusu mu?

Sebahattin Dumlu: Kendi 
imkanlarımızla. 

Hayrettin Kıran: Halihazırda yok şu 
an. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim oraya 
iki ay geç geldi. 

İsmail Emin Kentli: Biz riske 
edemedik o zaman, kendimiz yaptık. Sonra 
gelince ben bir daha yaptım. 

Hüsamettin Küçüknane: Özel 
sektörde de var, kullanabiliyorsunuz. Tarım 

İlçe’den üreticilere 6 ayda bir hayvan 
sayısına göre aşı geliyor. 

İsmail Emin Kentli: Ellerinde aşı varsa 
6 ayda 1 geliyorlar. Aşı zamanı geldiğinde, 
ellerinde aşı yoksa siz riske edemeyip 
dışarıya yaptırıyorsunuz. 

Dr.Pınar Nacak: Aşıyla ilgili bir sıkıntı 
var  sanki.  Aşı desteği var mı? Büyük 
üretici daha çok takip etmek durumunda 
küçük üretici peşinde koşmaz gibi, aşı 
uygulama sistemi ile ilgili sıkıntılar büyük. 

İsmail Emin Kentli: Aşı desteği 
veterinerlere vardı kaldırdılar yalnız  aşısı 
olmayan hayvan desteklemelerden 
faydalanamıyor.  

Hayrettin Kıran: Devletin aşılama 
programı 6 ayda bir, ben hayvanı almışım 
yeni gelmiş, benim 6 ay bekleme şansım 
yok,  program çakışmıyor, ben gidiyorum 
kendi imkanlarımla parasını verip aşıyı 
yaptırıyorum.  O önemli değil. Ama aşının 
çalışıp çalışmayacağı devlet kontrolünde 
olması lazım.

Sebahattin Dumlu: Biz İç Anadolu 
Bölgesi’ne gittiğimizde yapılsa yapılmasa 
da aşı yapılmıştır belgesini alıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yapılmadan 
yola çıkarmıyorlar aslında. Yola çıkmadan 
15-20 gün önce aşı yapılması lazım. 

Hayrettin Kıran: Bizim buralarda 
kontrolü yapılır da Doğu’da zaten hayvan 
dağda yaylada, kim gidip ona aşı vuracak, 
hepsinin kağıdı var aşılı diye. Buraya 
geliyor, geldiği zaman da burada yakıyor, 
götürüyor. 

Hüsamettin Küçüknane: Şu an ben 
dönemsel olarak 6 aylığa kadar hayvana 
kayıt çıkarttıracağım. Her sene böyle bir 
kayıt açıyorlar. Normalde 20 gün evvel 
hayvanın küpesini çakıp bildirmeniz lazım. 
Şu an gene açtılar 6 aya kadar. Sistem ara 
ara böyle boşluklar yaşıyor. Kim ne bilgi 
verirse kabul ediliyor o zaman. 1 aylık 
hayvan 6 aylık buzağı gibi işlem görüyor. 6 
aylık hayvan 1 aylık gibi. Burada bir sıkıntı 
var. 

Hayvanlar zamanında küpeletilmezse  
sisteme giremez

Dr.Pınar Nacak: Sistemde iki anlamda 
sıkıntı var. Hem kaçak, aşısız bir sürü 
hayvan dolaşıyor. Kamu  eliyle aşılama 
yetersiz mi kalıyor, özel aşı uygulaması 
yaptırıyor musunuz?

Hüsamettin Küçüknane: Ecza 
depolarından alıyorsunuz, onlar 
getiriyorlar. Serbest veterinere ya da kendi 
veterineriniz varsa ona yaptırabiliyorsunuz. 
İşlemlerdeki boşluklardan biri, hayvanların 
yaşlarıyla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 

istiyoruz. Kesinlikle kısa vadeli bir çalışma 
olmamasını, bu çalışmanın orta ve uzun 
vadeye doğru yayılmasını istiyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Ana sorunlardan biri 
de yem.  Yem, maliyetlerde ana kalem.  Yem 
tedariki ve �yatlarla   ilgili bir sıkıntı var 
mı?

Hüsamettin Küçüknane: Toplam 
maliyetin yüzde 58 civarında. Kaba yemle 
birlikte yüzde 70’i bulur. Çünkü bizim asıl 
maliyetimiz bu. 

İsmail Emin Kentli: 12 litre süt veren 
ve 30 litre süt veren hayvanın yem gideri bir 
olmaz. Ortalama günlük 20 litre süt olarak 
alabiliriz. 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de şu 
an protein kaynağı yok. Bir ayçiçeği küspesi 
var o da kaliteli değil. Pamuk küspesi 
kalmadı. Soyanın Türkiye’de üretimi yok, 
hemen hemen yüzde 80’i dışarıdan 
alınıyor. Mısır ürünleri protein kaynağı 
olarak geliyor. Türkiye’deki mısır 
tavukçulara yetmiyor. Hayvana protein 
verirseniz süte dönüştürebiliyor. Türkiye’de 
saman niyetine verdiğimiz küspeler var. 

İsmail Emin Kentli: Soyayı da 
ayçiçeğini de ithal kullanıyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Protein kaynağı 
yaratılmalı. Protein yem kaynakları 
yetersiz, mera alanları yetersiz ülkemizde.

Hüsamettin Küçüknane: Tarım 
üretimine en azından soya, kanola 
katılmalı.

Sebahattin Dumlu: Yemi ucuza mal 
etmeliyiz ama biz yemde dışarıya 
bağımlıyız. 

Sebahattin Dumlu: Tarım arazisinden 
pahalı şey yok Türkiye’de. 1000 hayvanım 

var diyelim en azından 2000 dekar arazim 
olması lazım. 

Yemde dışa bağımlılık maliyetleri 
artırıyor

Hüsamettin Küçüknane: Yurtdışından 
geldiği için Dolar/Euro bazlı geliyor, biz her 
kamyonda 1500-2000 Dolar/Euro kur farkı 
ödüyoruz. Dünyaya da entegre ediliyoruz. 
Amerika’da, Brezilya’da, Çin’de kuraklık, sel 
olsa biz etkileniyoruz. 

Dr.Pınar Nacak: Yem bitkileri üretimi 
teşvik edilmeli. Bağlantılı sektörler de göz 
önüne alınarak hayvancılık politikasının 
şekillendirilmesi gerekiyor.  Teşvik ve 
destekler bölgesel dengeler, yatırım 
kapasiteleri gözetilerek verilmeli.

İsmail Emin Kentli: Kaba yemin 
üretimde artışının sağlanması için 
desteklemelerinin çi�çiyi daha teşvik edici 
nitelikte olması gerek. 

Hüsamettin Küçüknane: Bunu 
bölgelere yaymak, bölgesel planlama 
yapmak lazım. Konya yoğunlaşmıştı bu 
işte, bu bölgenin kaba yemi buraya yetmez 
oldu. Veya gitti herkes Trakya’ya yaptı, 
Trakya’nın kaba yemi yetmez oldu. Yatırım 
konusunda, teşvik konusunda bölgesel 
planlama yaparken, bu bölgelerde yeni 
çi�likler için destek vermeyebilir. 

Hüsamettin Küçüknane: İşletme çok 
olunca kaba yem yetmedi, biz Mardin’den 
kaba yem getiriyoruz veya Ağrı’dan. 
Maliyet artıyor. Nakliye ücreti veriyoruz. 
Bir kamyon 100 lira,  oradan buraya 
gelirken 200 lira nakliye ödüyoruz. 

Sebahattin Dumlu: Bizim için yem çok 
önemli. Yemi ucuza mal edersek, para 
kazanırız. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim süt 
için yüzde 60’lara çeksek, yüzde 10 ciddi 
rakam. Biz şu an yüzde 5’lere çalışıyoruz. 
Ama et üreten arkadaşlar ben yüzde 30’un 
altına çalışmam diyebiliyor. Biz süt 
maliyetinin üzerine yüzde 30 koyamıyoruz 
ki. 

Hayrettin Kıran: İşin tuhaf yanı, köylü 
de ben de yemi alıyor bunun içindeki 
arpanın, mısırın KDV’si yüzde 1, bu çuvala 
girdiği zaman yüzde 8 oluyor. Samanın 
KDV’si yüzde 8. Sanayi ürünü desen, 
neresinde sanayi. Yemta kullanıyorsan 
yüzde 8. De�ere tabiyse KDV alıyor, 
kapatabiliyor. Ama köylü, 40 liralık yemi 44 
liraya alıyor, düşecek bir yeri de yok. 
Ayçiçek küspesi, yüzde 8 KDV, küspe, 
hayvan yemi, başka hiçbir şeyde 
kullanılmıyor. Arpa tanesinin KDV’si 
yüzde 1, saman onun sapı, enerjisi bile yok, 
onun KDV’si yüzde 8. Cin nerde, şeytan 
nerde? Köylünün yüzde 7 cebine kalır, 
hiçbir yerden geri almıyor çünkü. KDV’nin 
yemde yüzde 1’e düşürseler, adam 45 TL  
yerine 40.5 TL  para verecek. 

Hüsamettin Küçüknane: 2014’teyiz, 
ben 2010’un KDV’sini alamıyorum. 

Dr.Pınar Nacak: Aslında temel tarım 
ürünlerinin hepsinde yüzde 1 olması gerek. 
Hem kar marjı düşük bir sektör, hem temel 
beslenme ihtiyacı gözetilmeli.

Hayrettin Kıran: Ayçiçek küspe olarak 
kullanılmasa, yakacaklar onu, başka bir işe 
yaramıyor. Hadi mısırda yine şeker çıkıyor, 
başka bir alanda kullanıyorlar, ayçiçeğin 
yağını çıkardıktan sonra posası bu. 

Dr.Pınar Nacak: Canlı hayvan ve et 
ithalatında kapı açıldı biliyorsunuz. Biraz 
ithalat hakkında görüşlerinizi almak 
istiyorum. İthalatla terbiyeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Geçici bir çözüm 
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müdür?
Hüsamettin Küçüknane: Şu anda talep 

çok olduğu için belli ki canlı hayvan 
getirecekler ama damızlık hayvanda 
Holstein’i kısıtlamak lazım. 

İthalatla terbiye kalıcı bir çözüm 
olmadı

Hayrettin Kıran: Geçici oluyor, hep 
geriye gidiyor işte. 

Hayrettin Kıran: İthal geldi 18 lirayken 
�yat 10 liraya düştü, ama sen yine 
marketten 26 liraya aldın. Sen ucuz 
yemedin, ben zarar ettim, kazanan kim 
oldu?

Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
ithal edilmesin

İsmail Emin Kentli: 2010’daki furyada 
hazır kesimlik canlı dana da geldi, hazır et 
geldi, ortalık bir kaosa döndü, büyük 
mağduriyet yaşandı. Canlı besi danasını 
belirli bir planlama ve periyodla getirelim. 
Şöyle olabilir mesela, adamın bin başlık 
işletmesi vardır, bu adama yüzde 10 bir 
tolerans tanırsın, yüzde 10’unu dışardan 
getir der, açarsın. Üretim bir dengeye 
oturasıya kadar bunu peyder pey yaparsın. 
Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
getirilmesini istemiyoruz. Bu şekilde 
getirirken de piyasa koşullarına uygun 
gelmesi, imtiyazlı �yatlarla gelmemesi 
lazım. Riski alsın, buradaki besi 
materyaliyle hayvanını beslesin, 
besledikten sonra, piyasada oturan �yatı 
talep etsin, bu şekilde bir denge 
kurulacaktır. Gidip de 20-25 TL bıçaklık 
�yatlar yerine �yatlar bu şekilde bir yere 
oturacaktır. Dolayısıyla ne alan ne de satan 
üzülür. Bu işin sadece satışı değil alışı da 
önemli. Diyelim eldeki materyali kestiniz,  
dengesiz bir piyasa olduğunda yenisini 
nasıl yerine koyacaksınız? O amaca da 

hizmet edecek bu sistem. Siz belli bir 
dengeyi kurarsanız, satan adam sizin 
verdiğiniz �yatı beğenmemezlik yapmaz. 
Şu anki ortamda, ben mal satarsam ucuza 
satarım, yahut da ben mal alırken pahalı 
alıyorum tereddütü var.  

Hayrettin Kıran: Dışarıdan besilik 
gelirse şöyle,  4 milyar dolar vereceğine 2 
milyar dolar verirsin dışarıya 2 milyar dolar 
da burada katma değer yaratır, yemi işçisi. 
Yoksa dışarıdan buraya geliyor, 5 gün sonra 
kesiliyor, iç piyasaya bir hareket de 
getirmiyor. Ama dışardan gelen 8 ay 
burada beslenirse, işçi de çalışacak, yem 
fabrikası da iş yapacak, traktör de kamyon 
da. Dışarıya ödenen paranın da yarısını 
ödeyeceksiniz. Diyelim 4 milyarsa bir 
hayvan, 2 milyara oradan alırsan 2 milyarı 
burada yediriyorsun. 

Sebahattin Dumlu: Asıl problemimiz 
önümüzü göremememiz, belirsizlik. Şimdi 
biz yarım kapasite çalışıyoruz, alacağız ama 
düşünüyoruz. İthalatı açarsa yine batacağız. 
Büyük bir yara aldık zaten iki yıldır.

Hayrettin Kıran:  Çünkü Avrupa’dan 
canlı dana istiyoruz, ona 4 euro veriyorlar, 
et 4 euro. 

Hüsamettin Küçaknane: O kadar 
yüklenildi ki iç piyasanın �yatı arttı. Aynı 
hayvan bir ha�a içinde 3 kere �yatı arttı. 

Sebahattin Dumlu: Hayvan bize 
gelinceye kadar 3 tane el değiştiriyor. 
Aracıların aradan çıkması da önemli. 

Dr. Pınar Nacak: Uzun dönem değil, 
kısa dönemde, bizim kendi hayvan 
varlığımızı artırana kadar uygulanmasını 
istiyorsunuz. Belli bir dönemde, belli bir 
hedefe ulaşıncaya kadar, kısa vadede 
uygulanacak bir çözüm olarak. 2006’da bir 
başladı. Şimdi 2014’teyiz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yurt 
dışından getirmek çözüm olsaydı, şimdiye 
kadar çözümlenmesi lazımdı. 

Hayrettin Kıran: Yurtdışından geldi, 
burada hayvan sayısı çoğalmadı. 

Dr. Pınar Nacak: Nitelikli damızlık 
tedarikinde de bir sıkıntı mevcut mudur?

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de 
kaliteli düve var. İnsanlar Türkiye’deki 
hayvana güvenmiyor. Brusella yüzde 50, 
tüberküloz yüzde 55, ve diğer hastalıklar. 
Büyük işletmeler alırken test yapıyor. Bazı 
bölgelerde 70’e yakın brucella  görülüyor. 
Eti iyi pişirmeniz gerekiyor. 

Dr.Pınar Nacak: Son olarak teşvikler  
konusunda ne diyeceksiniz?

Hüsamettin Küçüknane: Teşvik süt ve 
et üretimine verilmelidir. 

Hayrettin Kıran
Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Komite Üyesi



kullanabiliyor. Öbürünü et ırkı tohum 
kullanır. Yavrusu ne çıkarsa çıksın, dişi 
veya erkek, kesebiliyorsun onu. 

Hüsamettin Küçüknane: Borsa olarak 
Tarım Bakanlığı’na yazdık biz bu 
önerimizi. 

İsmail Emin Kentli: Henüz yanıt 
alamadık. 

Hayrettin Kıran: Yoksa yine döneceğiz 
dolaşacağız, tekrar ithalata geleceğiz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında 
sadece nicel olarak değil de nitel olarak da 
genetik değeri açısından da bir gelişmenin 
sağlanması gerekiyor o halde. 

“Şap hastalığı tamamen bitirilmeli”
İsmail Emin Kentli: Tabi ama çok daha 

önce çözümlenmesi gereken konular da 
var. Memlekette şap problemi sene 
içerisinde hiç bitmiyor. Bu memlekette 12 
ay şap hastalığı devam ediyor. Şap hastalığı 
birincil derecede bitirilmeli. Memlekette 
artık şap olmamalı. Özellikle, Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde. Dünya 
kadar yatırım yapıyorlar, şap giriyor, bu 
bölgelerden hayvan geliyor, şapa 
yakalanıyorlar. Şap olayının tamamen 
bitmesi lazım, hayvan hastalıklarıyla 
mücadeleyi çok iyi yapmamız lazım.

Hayrettin Kıran: Doğu’dan bu 
hastalığın girişi önlenemiyor ne yazık ki. 

İsmail Emin Kentli: 4 tane şap türüne 
hassas olan aşı Doğu’ya gönderiliyor, 2 tane 
şap türüne hassas olan aşı bana veriliyor. 
Bu bölgeye de verilmesi gerekli. Devlet bu 
aşıyı üretip dağıtabilir.  

Sebahattin Dumlu: Şaptan dolayı 
yüzde 10 �remiz var. Fazlası var eksiği yok.

6 ay bekleyip küpelettiriyorsunuz, ama 
başka yerlerde 7 gün içinde küpeletmek 
durumundasınız. Zamanında yapmayınca 
sisteme giremiyorsunuz. Girseniz de 
hayvanın yaşı küçük gözüküyor, 
tohumlaması gecikiyor. Burada küpe 
bulamıyorsun, vurduramıyorsun.  

Sebahattin Dumlu: Bu sıkıntı burada 
yaşanıyor. Doğu’da tam tersi. Orada adam 
olmayan hayvana kulak küpesi alıyor. 
Kaçak hayvana benim diyor. Kulak küpesi 
çok ama öyle hayvan yok piyasada. O 
yüzden istatistik fazla görünüyor. 

Hayrettin Kıran: Baharda, yazın 
doğum olur, şimdi Doğu’da 300-500 bin 
tane hayvan doğmuş gözüküyor. 

Sebahattin Dumlu: Ama önüne 
geçemiyorsun ki. Burada bile eksik varsa 50 
tane 100 tane kulak küpesi geliyor, 
vuruyorsun. 

İsmail Emin Kentli: Eskiden pazara 
çıktığın zaman 1 ya da 2 kamyon malı 
alabiliyorduk. Şimdi 1 kamyon malı 
alabilmek için gerekirse 3 ha�a arka arkaya 
gidiyoruz. Hayvan sayısı azaldı, bu bir. 
İkincisi besilik hayvan kalitesi düştü.2000’li 
yılların başında yapılan besicilikle şu an 
yapılan arasında çok büyük fark 
görüyorum. Çok daha fazla risk var, 
olmayacak hayvan sayısı çok daha fazla. 
Eskiden biz yüzde 5 civarında hesaplardık 
olmayacak hayvan sayısını aldıklarımız 
arasında,  şimdi yüzde 10 ile 15 oranına 
çıktı. Olmayacak hayvan ile istediğin kiloya 
gelmeyecek hayvanı kasdediyorum. 250 
karkasa göre yapıyorsan hesabını belki 
orada bir sıkıntı yaşamazsın ama 300 kiloya 
göre yapıyorsan o sürünün içinde nerden 
baksan yüzde 15’i o seviyede olmuyor artık. 
Belki de daha fazla. Dolayısıyla besicilikte 
risk artıyor. Şimdi yapılmaz oldu besicilik 
artık bu hayvan kalitesiyle. Damla aşıyla 
ilgili ne gibi tespitleriniz var, siz memnun 
musunuz?

Brucella ile mücadelede başarılı 
uygulama

Hüsamettin Küçüknane: Biz 
memnunuz. 

İsmail Emin Kentli: Benim de tespitim 
olumlu. O da üretim açısından olumlu bir 
faktör. Eskiden S19 dediğimiz aşılarla 
brucella mücadelesi yapılıyordu. 1.5 
senedir göz damlası şeklinde yapılan 
aşımızın, brucellaya karşı daha iyi bir 
mücadele olduğu kanaatindeyim.  Üretim 
açısından, hayvanların düşük atmaması, 
normal doğumlarını yapabilmeleri üretim 
açısından çok önemli. Bakanlığın bu 
uygulamasını olumlu buluyoruz. Devamını 

kazamayınca, ben hayvanı niye besi de 
tutayım ki?

Dr.Pınar Nacak: Kriz 2000-2003’te 
olmuş. 2006’daki et �yatlarını görüyoruz. 
İthalat sinyali o dönem verilmiş. 
2011-2012’de ise dikkat çekici  bir yükseliş 
görünüyor. Büyü baş hayvan varlığında 14 
milyon gibi bir rakam var, size gerçekçi 
geliyor mu bu rakamlar?

Hüsamettin Küçüknane: 3 milyon 
hayvan girmedi ki Türkiye’ye, gelen hayvan 
sayısı 1 milyonu bile bulmaz.

İsmail Emin Kentli :  Verilerde büyük 
hatalar mevcut. Bu hatalar da yanlış 
kararlar verilmesine sebebiyet veriyor. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılıkta üretim 
politikaları ve üretim planlaması çok 
önemli aslında, fakat sağlıklı veri elde 
etmek hayvancılık alanında daha güç. 
Bitkisel üretimde ekili alan tespiti daha 
kolay,  hayvan sayısı ise sürekli değişiklik 
gösteriyor, daha sağlıklı veri toplama 
ihtiyacı doğuyor. Sağlıklı istatistik de 
olmayınca, sağlıklı politika üretmek de 
kolay olmuyor.

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’ye 
500-600 bin civarında damızlık düve girdi. 
O hayvanların hepsi doğursa bile yüzde 
40’a yakın buzağı kayıpları var.

Hayrettin Kıran: Geçen yıldan bu yıla, 
belki de 500 bin fazla inek kesildi. Sütün 
�yatının düşük olmasından dolayı bu. 

İsmail Emin Kentli: Piyasada dana 
sıkıntısı var, kasaplar dana yerine inek 
kesmeyi tercih ediyorlar. Şu an tezgahta 
hiçbir şey olmayacağına inek olsun yahut 
düve olsun isteniyor. Bu sefer talep artıyor, 
ineğin �yatı da artıyor. Şu an 15.5’a inek 

İsmail Emin Kentli: İşletmelere cezai 
müeyyideler getirildi, kayıp durumunda, 
siz bunları kaybettiğinizde en geç bir ha�a 
içerisinde Tarım İlçe Müdürlüklerine 
bildirim yapacaksınız denildi. Ama o 
müeyyidenin ne kadar geçerli olduğu, 
insanların buna ne kadar riayet ettiği ayrı 
bir tartışma konusu.  Dolayısıyla, 
Türkiye’de  üretim mekanizmasını çok 
sağlıklı bir bilgisayar sistemine bağlamak 
lazım. O veriler size geldikten sonra 
meselenin çözümüne çok daha gerçekçi 
yaklaşabilirsiniz.

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında  
artış trendi vurgulanıyor.  2002 ya da 2004 
ile 2011-2012’de açıklanan 14 milyon ile 
oranlarsak tabii yüzde 30 artışlar çıkıyor. 
Ancak, 1991’den 2011’e baktığımızda, 20 
yıllık süreçte, hayvan varlığı aynı. Nüfus ve 
tüketim arttı oysa. Doğal  süreçte bile, bu 
sayının artması gerekmiyor mu? Türkiye’de 
hayvan varlığı artmıyor. Artmadığı gibi, 
nüfus arttığı için arz talebi karşılamıyor . 
Hem büyük baş, hem de küçük baş hayvan 
varlığını artırmak için neler  yapılmalı?

Hayrettin Kıran: Zaten hata, orada 
başlıyor. Sütçü arkadaşlar para kazanmazsa 
bu memlekette hayvan sayısı artmaz. İşin 
temeli, sütü desteklenmesidir. 

Hüsamettin Küçüknane: Ben bir 
hayvandan 30 litre, alıyorum, diğer taraf 
alıyor 12 litre. 12 litre süt veren hayvan için 
de 30 litre süt veren için de aynı desteği 
alıyor. Daha önce 2008’li yıllarda süt 
üretimine destek vardı sıkıntı yoktu. 

İsmail Emin Kentli: Besi 
materyallerinde sıkıntı var.

Hayrettin Kıran: Adım adım ithalat 
geliyor. Aslında şimdiye kadar bu besilik 
hayvanın ithalatına izin verilmesi lazımdı. 
Sezon başladığı zaman damlarda hazır 
kesilecek dana yok. İthalat şimdi açılmazsa, 
sonunda et ithalatı gerekli hale gelecek. 
Bizim temennimiz et ithalatı yapılmasın.. 

İsmail Emin Kentli: 2008’de önce 
küçükbaşta başladı sıkıntı, sonra 
büyükbaşa sıçradı. 

Hüsamettin Küçüknane: Zaten 
küçükbaş azaldığı için, büyükbaş eti rağbet 
görmeye başladı. Sıhhatli bir ortamda 
mutlak artışa doğru gitmemiz lazım. 

Dr. Pınar Nacak: Gelir artışı oldukça et 
tüketimi artıyor. Bir yandan da hayvan 
varlığının doğurganlığı da dikkate alınarak 
hedef hayvan varlığı sayısı tespit edilmeli. 

Hayrettin Kıran: Hayvan yerinde 
sayıyor, tüketim 7 kilodan 12 kiloya çıktı. 

Hüsamettin Küçüknane: Bu hayvan 
sayısıyla biz bu et talebini  karşılayamayız.

Meslek Komiteleri Köşesinin bu 
sayımızdaki konuğu Canlı Hayvanların 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi oldu. İTB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 
moderatörlüğünde bir araya gelen Komite 
Başkanı Hüsamettin Küçüknane,  üyeler 
İsmail Emin Kentli, Hayrettin Kıran ve 
Sabahettin Dumlu geçekleştirdikleri beyin  
fırtınasıyla sektörlerine ait avantajları, 
sorunları ve çözüm önerilerini ortaya 
koydular. 

Sağlıklı bir veri tabanına sahip olmayan 
hayvancılık sektörü, üretim politikaları ve 
üretim planlamasına ihtiyaç duyuyor. Son 
yıllarda uygulanan politikalar sonucunda 
besi hayvanı sıkıntısı çeken sektör 
temsilcileri besilik hayvan kalitesinin 
düştüğünü belirtiyor. Hayvan sayısının 
azaldığına dikkat çeken komite üyeleri, 
üretim açısından önemli olan hastalıklarla 
mücadelede son dönemde uygulanan 
Brucella aşısından memnun olduklarını 
ancak şap hastalığının yaygınlığını ve 
artışını hala koruduğunu söylüyorlar. 

Toplam maliyetlerinin yüzde 70’ini 
oluşturan yemde ithalata bağımlı olmaktan 
sıkıntı duyan üyeler, Türkiye’de protein 
kaynaklarının çoğaltılmasını, soya ve 
kanola üretiminin desteklenerek 
yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Yemde 
yüzde 8 olan KDV oranını çok yüksek 
bulan ve yüzde 1’e inmesini isteyen sektör 
temsilcileri, hayvan yeminden başka 
kullanım alanı olmayan Ayçiçek küspesinin  
ve taneyken KDV’si yüzde 1 olan arpanın 
hayvan yemi olarak kullanılan sapının 
KDV’sinin yüzde 8’e olmasına  anlam 
veremediklerini belirtiyorlar. 

Üyeler ithalat konusunda da tutarlı ve 
planlı bir politika istiyorlar. Hazır karkas ve 
bıçaklık dana getirilmesini istemeyen 
sektör temsilcileri ithalatın kısa dönemde, 
Türkiye’deki hayvan varlığını artırana 
kadar, yani belirlenen hedefe ulaşınca 
bitirilecek şekilde uygulanmasına tara�ar 
olduklarını vurguluyorlar. 

Sektör temsilcileri son olarak, Brucella, 

tüberküloz gibi hastalıkların yaygın 
olduğunu belirterek, tüketicilere eti iyi 
pişirerek tüketmelerini öneriyor.

Toplantı sırasında  verimli geçen beyin 
fırtınasına ait notları ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılık 
sektörünün, hem nüfusun  dengeli 
beslenme ihtiyacını, hem de deri sanayiinin 
hammadde  ihtiyacını karşılaması 
anlamında  önemi büyük.   Yüksek katma 
değer yaratan ve aynı zamanda tarımsal 
girdi talebi de yaratan sektör, bu anlamda 
tarımsal üretimde kritik öneme sahip bir 
faaliyet kolu.  Öncelikle, genel bir  durum 
tespiti yaparsak Türkiye hayvancılığını 
nasıl görüyorsunuz, sektör olması gereken 
durumda mı? 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye 
hayvancılık sektörü şu an destekleri 
artırabilsek bile 5 yılda 2008’deki seviyesine 
gelmez. 

Dr. Pınar Nacak: TÜİK rakamlarını 
incelersek, büyükbaş  hayvan varlığında, 
2007-2009  yıllarında gerileme daha sonra 
artış trendi söz konusu. Dikkat çeken yıl;  
2002-2003, gerçekten bu yılda hayvan 

varlığında  önemli  bir düşüş var ve dikkat 
çeken yıl  2012-2013 14 milyona yükselmiş 
büyükbaş  hayvan varlığı.

Hayrettin Kıran: Biz başta Bakanlık 
yetkilileri olmak üzere her zaman dile 
getiriyoruz. İstatistikler,  hep fazla 
açıklanıyor. 800 bin hayvan işletmelerde 
görünüyor, ancak  kesildi gitti o hayvanlar. 

Hüsamettin Küçüknane: 2002’de çok 
sayıda hayvan alımı yapmıştım. O zaman 
hayvan sayısı dip noktadaydı. 2002-2006 
döneminde para kazandık. Ama 2008’de 
olanları verdik. 

Dr. Pınar Nacak:  Ama biyolojik bir 
gelişme söz konusu.  Bir yandan, mevcut 
hayvanlar yavruluyor. Diğer tara�an, Canlı 
hayvan ithalatı o dönem serbest değildi. 
Hayvan varlığının azalmasının en önemli 
nedeni, hayvanların özellikle dişi 
hayvanların kesime gitmesinden mi 
kaynaklanıyor?

Hüsamettin Küçüknane: Evet ithalat 
serbest değildi. 2006’da Amerika’dan 
getiren oldu. Daha sonra 2010’larda başladı 
tekrar.

Sebahattin Dumlu: Evet, kesime gitti. 
Hüsamettin Küçüknane: Para 

kesen var. 
Dr. Pınar Nacak: Bir cümle ile 

toparlarsak, şu anda hayvan varlığında bir 
artış söz konusu değil. Beklenmiyor da 
üstelik, çünkü dişi hayvan kesimi fazla. 
2008’dekinden daha fazla dişi hayvan 
kesiliyor, o yüzden buzağı sayısı da atmıyor. 

Hayrettin Kıran: Dişi hayvan olmalı ki, 
besleme için hayvan olsun.

Hüsamettin Küçüknane: Şu an 
arkadaşlar besi hayvanı bulamıyor.  

İsmail Emin Kentli: Zaten sadece dişi 
hayvan kesimi değil, doğan buzağıların da 
kaybı söz konusu. İşletmede doğan 
buzağıları sürekli bir kazanç olarak ortaya 
koyamazsınız. Bu değişir, nerden baksanız 
en az yüzde 5’tir ama bu yüzde 10’ları 

zorlayabilir. Bu oranlar bazen artabilir, 
virütik bir hastalık gelir buzağıların 
doğduğu süreçte, bu yüzde 15-20’lere kadar 
da çıkabilir. Hiç bilemezsiniz, bunu zaman 
zaman yaşıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Senede bir 
yavru diyor, hayvanı kuruya bile 
çıkarmıyor, hem süt veriyor, 15 milyon ton 
süt rakamı verdi Bakanlık, 11-12 milyon 
sütten 17 milyon ton süte çıktık diyor, o da 
nasıl olur anlamıyoruz, nasıl o kadar 
hayvan girecek de, süt miktarı artacak?

İsmail Emin Kentli: Verilerde 
anlaşamadığımız bir konu var. Sanıyorum 
veriler Bakanlığa yeterince çabuk ve 
sağlıklı yetişmiyor. Damızlık Birliği, senelik 
aidat alıyor bizden, biz listeyi sürekli 
yeniliyoruz, bunlar kesildi diyoruz, tekrar 
senelik aidat zamanı geliyor, kesilmiş 
hayvana da aidat parası geliyor. Ölü 
hayvandan aidat alıyorlar. Bunları biz 
yaşadık, uğraşmıyorsunuz, yıllık aidat 
parası ne kadar bakıyoruz, hayvan başına 
14-15 lira olsa, senede 15 lira alıversin 
diyorsun, peşini aramıyorsun. 
Uğraşmıyorsun, bu veriler aynen Bakanlığa 
gidiyorsa ne olacak? Damızlık Birliği’nin 
aidat aldığı listeyi ele aldığında nerden 
baksan yüzde 25 fazla hayvan varlığı 
görünecek.

Hayrettin Kıran: 2 milyon fazla hayvan 
var kesilecek denildi geçenlerde. Halbuki 
onun 700-800 bin tanesi Kurban 
Bayramı’nda kesildi. Ama sağ gözüküyor. 
Çünkü sadece mezbahalarda  kesilenler  
düşüyor. 

Sağlıklı veri, sağlıklı çözümü 
beraberinde getirir

Süt verimi de iyi olan et ırkı 
tohumlamasına destek istiyoruz

Hayrettin Kıran: Daha kaliteli, etçi ırk 
olsa, hiç olmazsa dişisi de kesilir, erkeği de 
kesilir. Et ırkı da tohumlansın, ona da 
destek verilsin.

İsmail Emin Kentli: Beside sıkıntı var 
derken, biz alaca ırkı sütçülüğü yaptığımız 
için, Holstein, süt ırkı tohumu atıyoruz. Biz 
hiçbir hayvana erkek doğursun diye tohum 
atmayız, bizim amacımız dişi 
doğurtmaktır. Erkek doğduğu zaman 
danadır, netice itibariyle bakacaksın, ama 
süt ırkı danadır. Et ırkı danasıyla süt ırkı 
danasının alabileceği kilo arasında bariz 
farklar olur. Dolayısıyla bu teoriden 
hareketle bundan iki ay önceki bir 

toplantımızda dedik ki, bu tohumlamada 
aynı zamanda süt ırkı da olabilecek, günlük 
15-20 litre de süt verebilecek 3 tane ırk var. 
Montbiliyer, Simental, Montofon. Biz bu üç 
ırkı da tohumlayalım dedik, bunlara da 
destek verilsin. Kökeni et ırkı ama süt 
verimi kötü değil en azından. Dünya kadar 
para verip günlük süt üretim  5-6 litreyi 
geçmeyen Angus’ları getireceğimize 
bunları tercih edebiliriz. Bunlar 
tohumlandığı zaman dişi de erkek de çıksa 
istifade edilebilir cinsler. 

Hüsamettin Küçüknane: Montbiliyer 
ya da diğerinden 350-400 kilo karkas 
alabiliyorsunuz. 

Hayrettin Kıran: Çi�likte ne kadar 
lazımsa kendine o kadarını süt ırkı tohum 

Hüsamettin Küçüknane: Tarım İlçe 
Müdürlüklerine gelen aşılar, özel üretim 
aşılar. Devlet sipariş veriyor, yaptırıyor.

İsmail Emin Kentli: Diyelim güvenilir 
bir kaynaktan şap aşısını buldum, şahıs 
olarak. Adam bana diyor ki tanesi 7 lira, 8 
lira. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden geliyorlar, 
50 kuruşa yapıyorlar hayvan başına. 
Buradaki kıstası nasıl belirleyeceğiz?  Bu,  
50 kuruş mudur 7 lira mıdır? 

Hüsamettin Küçüknane: Besi 
hayvanları şapı daha kolay geçebiliyor. Süte 
geldiği zaman, hayvan yavru atıyor, 
buzağıların çoğu ölüyor. Şap geçirmek 
kolay bir şey değil. Şu an vurulan aşı güzel 
çalışıyor. 

Sebahattin Dumlu: Bu yılki aşı çok iyi. 
Hayrettin Kıran: Geçen yılki şap gibi 

görmedim hiç. Dönüyorsun arkanı, ölüyor. 
Geçen seneki kalp kaslarını vuruyormuş. 
Aşı da  bizde hep bir yıl geriden geliyor. Bu 
sene gelen hastalık grip gibi, her sene 
değişiyor.  Zaten şapın insanlardaki 
karşılığı grip gibi bir şey. 

Dr. Pınar Nacak: Teknik eleman, 
teknik destek yeterli mi? Kolay erişim söz 
konusu mu?

Sebahattin Dumlu: Kendi 
imkanlarımızla. 

Hayrettin Kıran: Halihazırda yok şu 
an. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim oraya 
iki ay geç geldi. 

İsmail Emin Kentli: Biz riske 
edemedik o zaman, kendimiz yaptık. Sonra 
gelince ben bir daha yaptım. 

Hüsamettin Küçüknane: Özel 
sektörde de var, kullanabiliyorsunuz. Tarım 

İlçe’den üreticilere 6 ayda bir hayvan 
sayısına göre aşı geliyor. 

İsmail Emin Kentli: Ellerinde aşı varsa 
6 ayda 1 geliyorlar. Aşı zamanı geldiğinde, 
ellerinde aşı yoksa siz riske edemeyip 
dışarıya yaptırıyorsunuz. 

Dr.Pınar Nacak: Aşıyla ilgili bir sıkıntı 
var  sanki.  Aşı desteği var mı? Büyük 
üretici daha çok takip etmek durumunda 
küçük üretici peşinde koşmaz gibi, aşı 
uygulama sistemi ile ilgili sıkıntılar büyük. 

İsmail Emin Kentli: Aşı desteği 
veterinerlere vardı kaldırdılar yalnız  aşısı 
olmayan hayvan desteklemelerden 
faydalanamıyor.  

Hayrettin Kıran: Devletin aşılama 
programı 6 ayda bir, ben hayvanı almışım 
yeni gelmiş, benim 6 ay bekleme şansım 
yok,  program çakışmıyor, ben gidiyorum 
kendi imkanlarımla parasını verip aşıyı 
yaptırıyorum.  O önemli değil. Ama aşının 
çalışıp çalışmayacağı devlet kontrolünde 
olması lazım.

Sebahattin Dumlu: Biz İç Anadolu 
Bölgesi’ne gittiğimizde yapılsa yapılmasa 
da aşı yapılmıştır belgesini alıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yapılmadan 
yola çıkarmıyorlar aslında. Yola çıkmadan 
15-20 gün önce aşı yapılması lazım. 

Hayrettin Kıran: Bizim buralarda 
kontrolü yapılır da Doğu’da zaten hayvan 
dağda yaylada, kim gidip ona aşı vuracak, 
hepsinin kağıdı var aşılı diye. Buraya 
geliyor, geldiği zaman da burada yakıyor, 
götürüyor. 

Hüsamettin Küçüknane: Şu an ben 
dönemsel olarak 6 aylığa kadar hayvana 
kayıt çıkarttıracağım. Her sene böyle bir 
kayıt açıyorlar. Normalde 20 gün evvel 
hayvanın küpesini çakıp bildirmeniz lazım. 
Şu an gene açtılar 6 aya kadar. Sistem ara 
ara böyle boşluklar yaşıyor. Kim ne bilgi 
verirse kabul ediliyor o zaman. 1 aylık 
hayvan 6 aylık buzağı gibi işlem görüyor. 6 
aylık hayvan 1 aylık gibi. Burada bir sıkıntı 
var. 

Hayvanlar zamanında küpeletilmezse  
sisteme giremez

Dr.Pınar Nacak: Sistemde iki anlamda 
sıkıntı var. Hem kaçak, aşısız bir sürü 
hayvan dolaşıyor. Kamu  eliyle aşılama 
yetersiz mi kalıyor, özel aşı uygulaması 
yaptırıyor musunuz?

Hüsamettin Küçüknane: Ecza 
depolarından alıyorsunuz, onlar 
getiriyorlar. Serbest veterinere ya da kendi 
veterineriniz varsa ona yaptırabiliyorsunuz. 
İşlemlerdeki boşluklardan biri, hayvanların 
yaşlarıyla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 

istiyoruz. Kesinlikle kısa vadeli bir çalışma 
olmamasını, bu çalışmanın orta ve uzun 
vadeye doğru yayılmasını istiyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Ana sorunlardan biri 
de yem.  Yem, maliyetlerde ana kalem.  Yem 
tedariki ve �yatlarla   ilgili bir sıkıntı var 
mı?

Hüsamettin Küçüknane: Toplam 
maliyetin yüzde 58 civarında. Kaba yemle 
birlikte yüzde 70’i bulur. Çünkü bizim asıl 
maliyetimiz bu. 

İsmail Emin Kentli: 12 litre süt veren 
ve 30 litre süt veren hayvanın yem gideri bir 
olmaz. Ortalama günlük 20 litre süt olarak 
alabiliriz. 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de şu 
an protein kaynağı yok. Bir ayçiçeği küspesi 
var o da kaliteli değil. Pamuk küspesi 
kalmadı. Soyanın Türkiye’de üretimi yok, 
hemen hemen yüzde 80’i dışarıdan 
alınıyor. Mısır ürünleri protein kaynağı 
olarak geliyor. Türkiye’deki mısır 
tavukçulara yetmiyor. Hayvana protein 
verirseniz süte dönüştürebiliyor. Türkiye’de 
saman niyetine verdiğimiz küspeler var. 

İsmail Emin Kentli: Soyayı da 
ayçiçeğini de ithal kullanıyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Protein kaynağı 
yaratılmalı. Protein yem kaynakları 
yetersiz, mera alanları yetersiz ülkemizde.

Hüsamettin Küçüknane: Tarım 
üretimine en azından soya, kanola 
katılmalı.

Sebahattin Dumlu: Yemi ucuza mal 
etmeliyiz ama biz yemde dışarıya 
bağımlıyız. 

Sebahattin Dumlu: Tarım arazisinden 
pahalı şey yok Türkiye’de. 1000 hayvanım 

var diyelim en azından 2000 dekar arazim 
olması lazım. 

Yemde dışa bağımlılık maliyetleri 
artırıyor

Hüsamettin Küçüknane: Yurtdışından 
geldiği için Dolar/Euro bazlı geliyor, biz her 
kamyonda 1500-2000 Dolar/Euro kur farkı 
ödüyoruz. Dünyaya da entegre ediliyoruz. 
Amerika’da, Brezilya’da, Çin’de kuraklık, sel 
olsa biz etkileniyoruz. 

Dr.Pınar Nacak: Yem bitkileri üretimi 
teşvik edilmeli. Bağlantılı sektörler de göz 
önüne alınarak hayvancılık politikasının 
şekillendirilmesi gerekiyor.  Teşvik ve 
destekler bölgesel dengeler, yatırım 
kapasiteleri gözetilerek verilmeli.

İsmail Emin Kentli: Kaba yemin 
üretimde artışının sağlanması için 
desteklemelerinin çi�çiyi daha teşvik edici 
nitelikte olması gerek. 

Hüsamettin Küçüknane: Bunu 
bölgelere yaymak, bölgesel planlama 
yapmak lazım. Konya yoğunlaşmıştı bu 
işte, bu bölgenin kaba yemi buraya yetmez 
oldu. Veya gitti herkes Trakya’ya yaptı, 
Trakya’nın kaba yemi yetmez oldu. Yatırım 
konusunda, teşvik konusunda bölgesel 
planlama yaparken, bu bölgelerde yeni 
çi�likler için destek vermeyebilir. 

Hüsamettin Küçüknane: İşletme çok 
olunca kaba yem yetmedi, biz Mardin’den 
kaba yem getiriyoruz veya Ağrı’dan. 
Maliyet artıyor. Nakliye ücreti veriyoruz. 
Bir kamyon 100 lira,  oradan buraya 
gelirken 200 lira nakliye ödüyoruz. 

Sebahattin Dumlu: Bizim için yem çok 
önemli. Yemi ucuza mal edersek, para 
kazanırız. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim süt 
için yüzde 60’lara çeksek, yüzde 10 ciddi 
rakam. Biz şu an yüzde 5’lere çalışıyoruz. 
Ama et üreten arkadaşlar ben yüzde 30’un 
altına çalışmam diyebiliyor. Biz süt 
maliyetinin üzerine yüzde 30 koyamıyoruz 
ki. 

Hayrettin Kıran: İşin tuhaf yanı, köylü 
de ben de yemi alıyor bunun içindeki 
arpanın, mısırın KDV’si yüzde 1, bu çuvala 
girdiği zaman yüzde 8 oluyor. Samanın 
KDV’si yüzde 8. Sanayi ürünü desen, 
neresinde sanayi. Yemta kullanıyorsan 
yüzde 8. De�ere tabiyse KDV alıyor, 
kapatabiliyor. Ama köylü, 40 liralık yemi 44 
liraya alıyor, düşecek bir yeri de yok. 
Ayçiçek küspesi, yüzde 8 KDV, küspe, 
hayvan yemi, başka hiçbir şeyde 
kullanılmıyor. Arpa tanesinin KDV’si 
yüzde 1, saman onun sapı, enerjisi bile yok, 
onun KDV’si yüzde 8. Cin nerde, şeytan 
nerde? Köylünün yüzde 7 cebine kalır, 
hiçbir yerden geri almıyor çünkü. KDV’nin 
yemde yüzde 1’e düşürseler, adam 45 TL  
yerine 40.5 TL  para verecek. 

Hüsamettin Küçüknane: 2014’teyiz, 
ben 2010’un KDV’sini alamıyorum. 

Dr.Pınar Nacak: Aslında temel tarım 
ürünlerinin hepsinde yüzde 1 olması gerek. 
Hem kar marjı düşük bir sektör, hem temel 
beslenme ihtiyacı gözetilmeli.

Hayrettin Kıran: Ayçiçek küspe olarak 
kullanılmasa, yakacaklar onu, başka bir işe 
yaramıyor. Hadi mısırda yine şeker çıkıyor, 
başka bir alanda kullanıyorlar, ayçiçeğin 
yağını çıkardıktan sonra posası bu. 

Dr.Pınar Nacak: Canlı hayvan ve et 
ithalatında kapı açıldı biliyorsunuz. Biraz 
ithalat hakkında görüşlerinizi almak 
istiyorum. İthalatla terbiyeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Geçici bir çözüm 
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müdür?
Hüsamettin Küçüknane: Şu anda talep 

çok olduğu için belli ki canlı hayvan 
getirecekler ama damızlık hayvanda 
Holstein’i kısıtlamak lazım. 

İthalatla terbiye kalıcı bir çözüm 
olmadı

Hayrettin Kıran: Geçici oluyor, hep 
geriye gidiyor işte. 

Hayrettin Kıran: İthal geldi 18 lirayken 
�yat 10 liraya düştü, ama sen yine 
marketten 26 liraya aldın. Sen ucuz 
yemedin, ben zarar ettim, kazanan kim 
oldu?

Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
ithal edilmesin

İsmail Emin Kentli: 2010’daki furyada 
hazır kesimlik canlı dana da geldi, hazır et 
geldi, ortalık bir kaosa döndü, büyük 
mağduriyet yaşandı. Canlı besi danasını 
belirli bir planlama ve periyodla getirelim. 
Şöyle olabilir mesela, adamın bin başlık 
işletmesi vardır, bu adama yüzde 10 bir 
tolerans tanırsın, yüzde 10’unu dışardan 
getir der, açarsın. Üretim bir dengeye 
oturasıya kadar bunu peyder pey yaparsın. 
Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
getirilmesini istemiyoruz. Bu şekilde 
getirirken de piyasa koşullarına uygun 
gelmesi, imtiyazlı �yatlarla gelmemesi 
lazım. Riski alsın, buradaki besi 
materyaliyle hayvanını beslesin, 
besledikten sonra, piyasada oturan �yatı 
talep etsin, bu şekilde bir denge 
kurulacaktır. Gidip de 20-25 TL bıçaklık 
�yatlar yerine �yatlar bu şekilde bir yere 
oturacaktır. Dolayısıyla ne alan ne de satan 
üzülür. Bu işin sadece satışı değil alışı da 
önemli. Diyelim eldeki materyali kestiniz,  
dengesiz bir piyasa olduğunda yenisini 
nasıl yerine koyacaksınız? O amaca da 

hizmet edecek bu sistem. Siz belli bir 
dengeyi kurarsanız, satan adam sizin 
verdiğiniz �yatı beğenmemezlik yapmaz. 
Şu anki ortamda, ben mal satarsam ucuza 
satarım, yahut da ben mal alırken pahalı 
alıyorum tereddütü var.  

Hayrettin Kıran: Dışarıdan besilik 
gelirse şöyle,  4 milyar dolar vereceğine 2 
milyar dolar verirsin dışarıya 2 milyar dolar 
da burada katma değer yaratır, yemi işçisi. 
Yoksa dışarıdan buraya geliyor, 5 gün sonra 
kesiliyor, iç piyasaya bir hareket de 
getirmiyor. Ama dışardan gelen 8 ay 
burada beslenirse, işçi de çalışacak, yem 
fabrikası da iş yapacak, traktör de kamyon 
da. Dışarıya ödenen paranın da yarısını 
ödeyeceksiniz. Diyelim 4 milyarsa bir 
hayvan, 2 milyara oradan alırsan 2 milyarı 
burada yediriyorsun. 

Sebahattin Dumlu: Asıl problemimiz 
önümüzü göremememiz, belirsizlik. Şimdi 
biz yarım kapasite çalışıyoruz, alacağız ama 
düşünüyoruz. İthalatı açarsa yine batacağız. 
Büyük bir yara aldık zaten iki yıldır.

Hayrettin Kıran:  Çünkü Avrupa’dan 
canlı dana istiyoruz, ona 4 euro veriyorlar, 
et 4 euro. 

Hüsamettin Küçaknane: O kadar 
yüklenildi ki iç piyasanın �yatı arttı. Aynı 
hayvan bir ha�a içinde 3 kere �yatı arttı. 

Sebahattin Dumlu: Hayvan bize 
gelinceye kadar 3 tane el değiştiriyor. 
Aracıların aradan çıkması da önemli. 

Dr. Pınar Nacak: Uzun dönem değil, 
kısa dönemde, bizim kendi hayvan 
varlığımızı artırana kadar uygulanmasını 
istiyorsunuz. Belli bir dönemde, belli bir 
hedefe ulaşıncaya kadar, kısa vadede 
uygulanacak bir çözüm olarak. 2006’da bir 
başladı. Şimdi 2014’teyiz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yurt 
dışından getirmek çözüm olsaydı, şimdiye 
kadar çözümlenmesi lazımdı. 

Hayrettin Kıran: Yurtdışından geldi, 
burada hayvan sayısı çoğalmadı. 

Dr. Pınar Nacak: Nitelikli damızlık 
tedarikinde de bir sıkıntı mevcut mudur?

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de 
kaliteli düve var. İnsanlar Türkiye’deki 
hayvana güvenmiyor. Brusella yüzde 50, 
tüberküloz yüzde 55, ve diğer hastalıklar. 
Büyük işletmeler alırken test yapıyor. Bazı 
bölgelerde 70’e yakın brucella  görülüyor. 
Eti iyi pişirmeniz gerekiyor. 

Dr.Pınar Nacak: Son olarak teşvikler  
konusunda ne diyeceksiniz?

Hüsamettin Küçüknane: Teşvik süt ve 
et üretimine verilmelidir. 

Sebahattin Dumlu
Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Komite Üyesi



kullanabiliyor. Öbürünü et ırkı tohum 
kullanır. Yavrusu ne çıkarsa çıksın, dişi 
veya erkek, kesebiliyorsun onu. 

Hüsamettin Küçüknane: Borsa olarak 
Tarım Bakanlığı’na yazdık biz bu 
önerimizi. 

İsmail Emin Kentli: Henüz yanıt 
alamadık. 

Hayrettin Kıran: Yoksa yine döneceğiz 
dolaşacağız, tekrar ithalata geleceğiz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında 
sadece nicel olarak değil de nitel olarak da 
genetik değeri açısından da bir gelişmenin 
sağlanması gerekiyor o halde. 

“Şap hastalığı tamamen bitirilmeli”
İsmail Emin Kentli: Tabi ama çok daha 

önce çözümlenmesi gereken konular da 
var. Memlekette şap problemi sene 
içerisinde hiç bitmiyor. Bu memlekette 12 
ay şap hastalığı devam ediyor. Şap hastalığı 
birincil derecede bitirilmeli. Memlekette 
artık şap olmamalı. Özellikle, Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde. Dünya 
kadar yatırım yapıyorlar, şap giriyor, bu 
bölgelerden hayvan geliyor, şapa 
yakalanıyorlar. Şap olayının tamamen 
bitmesi lazım, hayvan hastalıklarıyla 
mücadeleyi çok iyi yapmamız lazım.

Hayrettin Kıran: Doğu’dan bu 
hastalığın girişi önlenemiyor ne yazık ki. 

İsmail Emin Kentli: 4 tane şap türüne 
hassas olan aşı Doğu’ya gönderiliyor, 2 tane 
şap türüne hassas olan aşı bana veriliyor. 
Bu bölgeye de verilmesi gerekli. Devlet bu 
aşıyı üretip dağıtabilir.  

Sebahattin Dumlu: Şaptan dolayı 
yüzde 10 �remiz var. Fazlası var eksiği yok.

6 ay bekleyip küpelettiriyorsunuz, ama 
başka yerlerde 7 gün içinde küpeletmek 
durumundasınız. Zamanında yapmayınca 
sisteme giremiyorsunuz. Girseniz de 
hayvanın yaşı küçük gözüküyor, 
tohumlaması gecikiyor. Burada küpe 
bulamıyorsun, vurduramıyorsun.  

Sebahattin Dumlu: Bu sıkıntı burada 
yaşanıyor. Doğu’da tam tersi. Orada adam 
olmayan hayvana kulak küpesi alıyor. 
Kaçak hayvana benim diyor. Kulak küpesi 
çok ama öyle hayvan yok piyasada. O 
yüzden istatistik fazla görünüyor. 

Hayrettin Kıran: Baharda, yazın 
doğum olur, şimdi Doğu’da 300-500 bin 
tane hayvan doğmuş gözüküyor. 

Sebahattin Dumlu: Ama önüne 
geçemiyorsun ki. Burada bile eksik varsa 50 
tane 100 tane kulak küpesi geliyor, 
vuruyorsun. 

İsmail Emin Kentli: Eskiden pazara 
çıktığın zaman 1 ya da 2 kamyon malı 
alabiliyorduk. Şimdi 1 kamyon malı 
alabilmek için gerekirse 3 ha�a arka arkaya 
gidiyoruz. Hayvan sayısı azaldı, bu bir. 
İkincisi besilik hayvan kalitesi düştü.2000’li 
yılların başında yapılan besicilikle şu an 
yapılan arasında çok büyük fark 
görüyorum. Çok daha fazla risk var, 
olmayacak hayvan sayısı çok daha fazla. 
Eskiden biz yüzde 5 civarında hesaplardık 
olmayacak hayvan sayısını aldıklarımız 
arasında,  şimdi yüzde 10 ile 15 oranına 
çıktı. Olmayacak hayvan ile istediğin kiloya 
gelmeyecek hayvanı kasdediyorum. 250 
karkasa göre yapıyorsan hesabını belki 
orada bir sıkıntı yaşamazsın ama 300 kiloya 
göre yapıyorsan o sürünün içinde nerden 
baksan yüzde 15’i o seviyede olmuyor artık. 
Belki de daha fazla. Dolayısıyla besicilikte 
risk artıyor. Şimdi yapılmaz oldu besicilik 
artık bu hayvan kalitesiyle. Damla aşıyla 
ilgili ne gibi tespitleriniz var, siz memnun 
musunuz?

Brucella ile mücadelede başarılı 
uygulama

Hüsamettin Küçüknane: Biz 
memnunuz. 

İsmail Emin Kentli: Benim de tespitim 
olumlu. O da üretim açısından olumlu bir 
faktör. Eskiden S19 dediğimiz aşılarla 
brucella mücadelesi yapılıyordu. 1.5 
senedir göz damlası şeklinde yapılan 
aşımızın, brucellaya karşı daha iyi bir 
mücadele olduğu kanaatindeyim.  Üretim 
açısından, hayvanların düşük atmaması, 
normal doğumlarını yapabilmeleri üretim 
açısından çok önemli. Bakanlığın bu 
uygulamasını olumlu buluyoruz. Devamını 

kazamayınca, ben hayvanı niye besi de 
tutayım ki?

Dr.Pınar Nacak: Kriz 2000-2003’te 
olmuş. 2006’daki et �yatlarını görüyoruz. 
İthalat sinyali o dönem verilmiş. 
2011-2012’de ise dikkat çekici  bir yükseliş 
görünüyor. Büyü baş hayvan varlığında 14 
milyon gibi bir rakam var, size gerçekçi 
geliyor mu bu rakamlar?

Hüsamettin Küçüknane: 3 milyon 
hayvan girmedi ki Türkiye’ye, gelen hayvan 
sayısı 1 milyonu bile bulmaz.

İsmail Emin Kentli :  Verilerde büyük 
hatalar mevcut. Bu hatalar da yanlış 
kararlar verilmesine sebebiyet veriyor. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılıkta üretim 
politikaları ve üretim planlaması çok 
önemli aslında, fakat sağlıklı veri elde 
etmek hayvancılık alanında daha güç. 
Bitkisel üretimde ekili alan tespiti daha 
kolay,  hayvan sayısı ise sürekli değişiklik 
gösteriyor, daha sağlıklı veri toplama 
ihtiyacı doğuyor. Sağlıklı istatistik de 
olmayınca, sağlıklı politika üretmek de 
kolay olmuyor.

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’ye 
500-600 bin civarında damızlık düve girdi. 
O hayvanların hepsi doğursa bile yüzde 
40’a yakın buzağı kayıpları var.

Hayrettin Kıran: Geçen yıldan bu yıla, 
belki de 500 bin fazla inek kesildi. Sütün 
�yatının düşük olmasından dolayı bu. 

İsmail Emin Kentli: Piyasada dana 
sıkıntısı var, kasaplar dana yerine inek 
kesmeyi tercih ediyorlar. Şu an tezgahta 
hiçbir şey olmayacağına inek olsun yahut 
düve olsun isteniyor. Bu sefer talep artıyor, 
ineğin �yatı da artıyor. Şu an 15.5’a inek 

İsmail Emin Kentli: İşletmelere cezai 
müeyyideler getirildi, kayıp durumunda, 
siz bunları kaybettiğinizde en geç bir ha�a 
içerisinde Tarım İlçe Müdürlüklerine 
bildirim yapacaksınız denildi. Ama o 
müeyyidenin ne kadar geçerli olduğu, 
insanların buna ne kadar riayet ettiği ayrı 
bir tartışma konusu.  Dolayısıyla, 
Türkiye’de  üretim mekanizmasını çok 
sağlıklı bir bilgisayar sistemine bağlamak 
lazım. O veriler size geldikten sonra 
meselenin çözümüne çok daha gerçekçi 
yaklaşabilirsiniz.

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında  
artış trendi vurgulanıyor.  2002 ya da 2004 
ile 2011-2012’de açıklanan 14 milyon ile 
oranlarsak tabii yüzde 30 artışlar çıkıyor. 
Ancak, 1991’den 2011’e baktığımızda, 20 
yıllık süreçte, hayvan varlığı aynı. Nüfus ve 
tüketim arttı oysa. Doğal  süreçte bile, bu 
sayının artması gerekmiyor mu? Türkiye’de 
hayvan varlığı artmıyor. Artmadığı gibi, 
nüfus arttığı için arz talebi karşılamıyor . 
Hem büyük baş, hem de küçük baş hayvan 
varlığını artırmak için neler  yapılmalı?

Hayrettin Kıran: Zaten hata, orada 
başlıyor. Sütçü arkadaşlar para kazanmazsa 
bu memlekette hayvan sayısı artmaz. İşin 
temeli, sütü desteklenmesidir. 

Hüsamettin Küçüknane: Ben bir 
hayvandan 30 litre, alıyorum, diğer taraf 
alıyor 12 litre. 12 litre süt veren hayvan için 
de 30 litre süt veren için de aynı desteği 
alıyor. Daha önce 2008’li yıllarda süt 
üretimine destek vardı sıkıntı yoktu. 

İsmail Emin Kentli: Besi 
materyallerinde sıkıntı var.

Hayrettin Kıran: Adım adım ithalat 
geliyor. Aslında şimdiye kadar bu besilik 
hayvanın ithalatına izin verilmesi lazımdı. 
Sezon başladığı zaman damlarda hazır 
kesilecek dana yok. İthalat şimdi açılmazsa, 
sonunda et ithalatı gerekli hale gelecek. 
Bizim temennimiz et ithalatı yapılmasın.. 

İsmail Emin Kentli: 2008’de önce 
küçükbaşta başladı sıkıntı, sonra 
büyükbaşa sıçradı. 

Hüsamettin Küçüknane: Zaten 
küçükbaş azaldığı için, büyükbaş eti rağbet 
görmeye başladı. Sıhhatli bir ortamda 
mutlak artışa doğru gitmemiz lazım. 

Dr. Pınar Nacak: Gelir artışı oldukça et 
tüketimi artıyor. Bir yandan da hayvan 
varlığının doğurganlığı da dikkate alınarak 
hedef hayvan varlığı sayısı tespit edilmeli. 

Hayrettin Kıran: Hayvan yerinde 
sayıyor, tüketim 7 kilodan 12 kiloya çıktı. 

Hüsamettin Küçüknane: Bu hayvan 
sayısıyla biz bu et talebini  karşılayamayız.

Meslek Komiteleri Köşesinin bu 
sayımızdaki konuğu Canlı Hayvanların 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi oldu. İTB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 
moderatörlüğünde bir araya gelen Komite 
Başkanı Hüsamettin Küçüknane,  üyeler 
İsmail Emin Kentli, Hayrettin Kıran ve 
Sabahettin Dumlu geçekleştirdikleri beyin  
fırtınasıyla sektörlerine ait avantajları, 
sorunları ve çözüm önerilerini ortaya 
koydular. 

Sağlıklı bir veri tabanına sahip olmayan 
hayvancılık sektörü, üretim politikaları ve 
üretim planlamasına ihtiyaç duyuyor. Son 
yıllarda uygulanan politikalar sonucunda 
besi hayvanı sıkıntısı çeken sektör 
temsilcileri besilik hayvan kalitesinin 
düştüğünü belirtiyor. Hayvan sayısının 
azaldığına dikkat çeken komite üyeleri, 
üretim açısından önemli olan hastalıklarla 
mücadelede son dönemde uygulanan 
Brucella aşısından memnun olduklarını 
ancak şap hastalığının yaygınlığını ve 
artışını hala koruduğunu söylüyorlar. 

Toplam maliyetlerinin yüzde 70’ini 
oluşturan yemde ithalata bağımlı olmaktan 
sıkıntı duyan üyeler, Türkiye’de protein 
kaynaklarının çoğaltılmasını, soya ve 
kanola üretiminin desteklenerek 
yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Yemde 
yüzde 8 olan KDV oranını çok yüksek 
bulan ve yüzde 1’e inmesini isteyen sektör 
temsilcileri, hayvan yeminden başka 
kullanım alanı olmayan Ayçiçek küspesinin  
ve taneyken KDV’si yüzde 1 olan arpanın 
hayvan yemi olarak kullanılan sapının 
KDV’sinin yüzde 8’e olmasına  anlam 
veremediklerini belirtiyorlar. 

Üyeler ithalat konusunda da tutarlı ve 
planlı bir politika istiyorlar. Hazır karkas ve 
bıçaklık dana getirilmesini istemeyen 
sektör temsilcileri ithalatın kısa dönemde, 
Türkiye’deki hayvan varlığını artırana 
kadar, yani belirlenen hedefe ulaşınca 
bitirilecek şekilde uygulanmasına tara�ar 
olduklarını vurguluyorlar. 

Sektör temsilcileri son olarak, Brucella, 

tüberküloz gibi hastalıkların yaygın 
olduğunu belirterek, tüketicilere eti iyi 
pişirerek tüketmelerini öneriyor.

Toplantı sırasında  verimli geçen beyin 
fırtınasına ait notları ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılık 
sektörünün, hem nüfusun  dengeli 
beslenme ihtiyacını, hem de deri sanayiinin 
hammadde  ihtiyacını karşılaması 
anlamında  önemi büyük.   Yüksek katma 
değer yaratan ve aynı zamanda tarımsal 
girdi talebi de yaratan sektör, bu anlamda 
tarımsal üretimde kritik öneme sahip bir 
faaliyet kolu.  Öncelikle, genel bir  durum 
tespiti yaparsak Türkiye hayvancılığını 
nasıl görüyorsunuz, sektör olması gereken 
durumda mı? 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye 
hayvancılık sektörü şu an destekleri 
artırabilsek bile 5 yılda 2008’deki seviyesine 
gelmez. 

Dr. Pınar Nacak: TÜİK rakamlarını 
incelersek, büyükbaş  hayvan varlığında, 
2007-2009  yıllarında gerileme daha sonra 
artış trendi söz konusu. Dikkat çeken yıl;  
2002-2003, gerçekten bu yılda hayvan 

varlığında  önemli  bir düşüş var ve dikkat 
çeken yıl  2012-2013 14 milyona yükselmiş 
büyükbaş  hayvan varlığı.

Hayrettin Kıran: Biz başta Bakanlık 
yetkilileri olmak üzere her zaman dile 
getiriyoruz. İstatistikler,  hep fazla 
açıklanıyor. 800 bin hayvan işletmelerde 
görünüyor, ancak  kesildi gitti o hayvanlar. 

Hüsamettin Küçüknane: 2002’de çok 
sayıda hayvan alımı yapmıştım. O zaman 
hayvan sayısı dip noktadaydı. 2002-2006 
döneminde para kazandık. Ama 2008’de 
olanları verdik. 

Dr. Pınar Nacak:  Ama biyolojik bir 
gelişme söz konusu.  Bir yandan, mevcut 
hayvanlar yavruluyor. Diğer tara�an, Canlı 
hayvan ithalatı o dönem serbest değildi. 
Hayvan varlığının azalmasının en önemli 
nedeni, hayvanların özellikle dişi 
hayvanların kesime gitmesinden mi 
kaynaklanıyor?

Hüsamettin Küçüknane: Evet ithalat 
serbest değildi. 2006’da Amerika’dan 
getiren oldu. Daha sonra 2010’larda başladı 
tekrar.

Sebahattin Dumlu: Evet, kesime gitti. 
Hüsamettin Küçüknane: Para 

kesen var. 
Dr. Pınar Nacak: Bir cümle ile 

toparlarsak, şu anda hayvan varlığında bir 
artış söz konusu değil. Beklenmiyor da 
üstelik, çünkü dişi hayvan kesimi fazla. 
2008’dekinden daha fazla dişi hayvan 
kesiliyor, o yüzden buzağı sayısı da atmıyor. 

Hayrettin Kıran: Dişi hayvan olmalı ki, 
besleme için hayvan olsun.

Hüsamettin Küçüknane: Şu an 
arkadaşlar besi hayvanı bulamıyor.  

İsmail Emin Kentli: Zaten sadece dişi 
hayvan kesimi değil, doğan buzağıların da 
kaybı söz konusu. İşletmede doğan 
buzağıları sürekli bir kazanç olarak ortaya 
koyamazsınız. Bu değişir, nerden baksanız 
en az yüzde 5’tir ama bu yüzde 10’ları 

zorlayabilir. Bu oranlar bazen artabilir, 
virütik bir hastalık gelir buzağıların 
doğduğu süreçte, bu yüzde 15-20’lere kadar 
da çıkabilir. Hiç bilemezsiniz, bunu zaman 
zaman yaşıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Senede bir 
yavru diyor, hayvanı kuruya bile 
çıkarmıyor, hem süt veriyor, 15 milyon ton 
süt rakamı verdi Bakanlık, 11-12 milyon 
sütten 17 milyon ton süte çıktık diyor, o da 
nasıl olur anlamıyoruz, nasıl o kadar 
hayvan girecek de, süt miktarı artacak?

İsmail Emin Kentli: Verilerde 
anlaşamadığımız bir konu var. Sanıyorum 
veriler Bakanlığa yeterince çabuk ve 
sağlıklı yetişmiyor. Damızlık Birliği, senelik 
aidat alıyor bizden, biz listeyi sürekli 
yeniliyoruz, bunlar kesildi diyoruz, tekrar 
senelik aidat zamanı geliyor, kesilmiş 
hayvana da aidat parası geliyor. Ölü 
hayvandan aidat alıyorlar. Bunları biz 
yaşadık, uğraşmıyorsunuz, yıllık aidat 
parası ne kadar bakıyoruz, hayvan başına 
14-15 lira olsa, senede 15 lira alıversin 
diyorsun, peşini aramıyorsun. 
Uğraşmıyorsun, bu veriler aynen Bakanlığa 
gidiyorsa ne olacak? Damızlık Birliği’nin 
aidat aldığı listeyi ele aldığında nerden 
baksan yüzde 25 fazla hayvan varlığı 
görünecek.

Hayrettin Kıran: 2 milyon fazla hayvan 
var kesilecek denildi geçenlerde. Halbuki 
onun 700-800 bin tanesi Kurban 
Bayramı’nda kesildi. Ama sağ gözüküyor. 
Çünkü sadece mezbahalarda  kesilenler  
düşüyor. 

Sağlıklı veri, sağlıklı çözümü 
beraberinde getirir

Süt verimi de iyi olan et ırkı 
tohumlamasına destek istiyoruz

Hayrettin Kıran: Daha kaliteli, etçi ırk 
olsa, hiç olmazsa dişisi de kesilir, erkeği de 
kesilir. Et ırkı da tohumlansın, ona da 
destek verilsin.

İsmail Emin Kentli: Beside sıkıntı var 
derken, biz alaca ırkı sütçülüğü yaptığımız 
için, Holstein, süt ırkı tohumu atıyoruz. Biz 
hiçbir hayvana erkek doğursun diye tohum 
atmayız, bizim amacımız dişi 
doğurtmaktır. Erkek doğduğu zaman 
danadır, netice itibariyle bakacaksın, ama 
süt ırkı danadır. Et ırkı danasıyla süt ırkı 
danasının alabileceği kilo arasında bariz 
farklar olur. Dolayısıyla bu teoriden 
hareketle bundan iki ay önceki bir 

toplantımızda dedik ki, bu tohumlamada 
aynı zamanda süt ırkı da olabilecek, günlük 
15-20 litre de süt verebilecek 3 tane ırk var. 
Montbiliyer, Simental, Montofon. Biz bu üç 
ırkı da tohumlayalım dedik, bunlara da 
destek verilsin. Kökeni et ırkı ama süt 
verimi kötü değil en azından. Dünya kadar 
para verip günlük süt üretim  5-6 litreyi 
geçmeyen Angus’ları getireceğimize 
bunları tercih edebiliriz. Bunlar 
tohumlandığı zaman dişi de erkek de çıksa 
istifade edilebilir cinsler. 

Hüsamettin Küçüknane: Montbiliyer 
ya da diğerinden 350-400 kilo karkas 
alabiliyorsunuz. 

Hayrettin Kıran: Çi�likte ne kadar 
lazımsa kendine o kadarını süt ırkı tohum 

Hüsamettin Küçüknane: Tarım İlçe 
Müdürlüklerine gelen aşılar, özel üretim 
aşılar. Devlet sipariş veriyor, yaptırıyor.

İsmail Emin Kentli: Diyelim güvenilir 
bir kaynaktan şap aşısını buldum, şahıs 
olarak. Adam bana diyor ki tanesi 7 lira, 8 
lira. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden geliyorlar, 
50 kuruşa yapıyorlar hayvan başına. 
Buradaki kıstası nasıl belirleyeceğiz?  Bu,  
50 kuruş mudur 7 lira mıdır? 

Hüsamettin Küçüknane: Besi 
hayvanları şapı daha kolay geçebiliyor. Süte 
geldiği zaman, hayvan yavru atıyor, 
buzağıların çoğu ölüyor. Şap geçirmek 
kolay bir şey değil. Şu an vurulan aşı güzel 
çalışıyor. 

Sebahattin Dumlu: Bu yılki aşı çok iyi. 
Hayrettin Kıran: Geçen yılki şap gibi 

görmedim hiç. Dönüyorsun arkanı, ölüyor. 
Geçen seneki kalp kaslarını vuruyormuş. 
Aşı da  bizde hep bir yıl geriden geliyor. Bu 
sene gelen hastalık grip gibi, her sene 
değişiyor.  Zaten şapın insanlardaki 
karşılığı grip gibi bir şey. 

Dr. Pınar Nacak: Teknik eleman, 
teknik destek yeterli mi? Kolay erişim söz 
konusu mu?

Sebahattin Dumlu: Kendi 
imkanlarımızla. 

Hayrettin Kıran: Halihazırda yok şu 
an. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim oraya 
iki ay geç geldi. 

İsmail Emin Kentli: Biz riske 
edemedik o zaman, kendimiz yaptık. Sonra 
gelince ben bir daha yaptım. 

Hüsamettin Küçüknane: Özel 
sektörde de var, kullanabiliyorsunuz. Tarım 

İlçe’den üreticilere 6 ayda bir hayvan 
sayısına göre aşı geliyor. 

İsmail Emin Kentli: Ellerinde aşı varsa 
6 ayda 1 geliyorlar. Aşı zamanı geldiğinde, 
ellerinde aşı yoksa siz riske edemeyip 
dışarıya yaptırıyorsunuz. 

Dr.Pınar Nacak: Aşıyla ilgili bir sıkıntı 
var  sanki.  Aşı desteği var mı? Büyük 
üretici daha çok takip etmek durumunda 
küçük üretici peşinde koşmaz gibi, aşı 
uygulama sistemi ile ilgili sıkıntılar büyük. 

İsmail Emin Kentli: Aşı desteği 
veterinerlere vardı kaldırdılar yalnız  aşısı 
olmayan hayvan desteklemelerden 
faydalanamıyor.  

Hayrettin Kıran: Devletin aşılama 
programı 6 ayda bir, ben hayvanı almışım 
yeni gelmiş, benim 6 ay bekleme şansım 
yok,  program çakışmıyor, ben gidiyorum 
kendi imkanlarımla parasını verip aşıyı 
yaptırıyorum.  O önemli değil. Ama aşının 
çalışıp çalışmayacağı devlet kontrolünde 
olması lazım.

Sebahattin Dumlu: Biz İç Anadolu 
Bölgesi’ne gittiğimizde yapılsa yapılmasa 
da aşı yapılmıştır belgesini alıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yapılmadan 
yola çıkarmıyorlar aslında. Yola çıkmadan 
15-20 gün önce aşı yapılması lazım. 

Hayrettin Kıran: Bizim buralarda 
kontrolü yapılır da Doğu’da zaten hayvan 
dağda yaylada, kim gidip ona aşı vuracak, 
hepsinin kağıdı var aşılı diye. Buraya 
geliyor, geldiği zaman da burada yakıyor, 
götürüyor. 

Hüsamettin Küçüknane: Şu an ben 
dönemsel olarak 6 aylığa kadar hayvana 
kayıt çıkarttıracağım. Her sene böyle bir 
kayıt açıyorlar. Normalde 20 gün evvel 
hayvanın küpesini çakıp bildirmeniz lazım. 
Şu an gene açtılar 6 aya kadar. Sistem ara 
ara böyle boşluklar yaşıyor. Kim ne bilgi 
verirse kabul ediliyor o zaman. 1 aylık 
hayvan 6 aylık buzağı gibi işlem görüyor. 6 
aylık hayvan 1 aylık gibi. Burada bir sıkıntı 
var. 

Hayvanlar zamanında küpeletilmezse  
sisteme giremez

Dr.Pınar Nacak: Sistemde iki anlamda 
sıkıntı var. Hem kaçak, aşısız bir sürü 
hayvan dolaşıyor. Kamu  eliyle aşılama 
yetersiz mi kalıyor, özel aşı uygulaması 
yaptırıyor musunuz?

Hüsamettin Küçüknane: Ecza 
depolarından alıyorsunuz, onlar 
getiriyorlar. Serbest veterinere ya da kendi 
veterineriniz varsa ona yaptırabiliyorsunuz. 
İşlemlerdeki boşluklardan biri, hayvanların 
yaşlarıyla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 

istiyoruz. Kesinlikle kısa vadeli bir çalışma 
olmamasını, bu çalışmanın orta ve uzun 
vadeye doğru yayılmasını istiyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Ana sorunlardan biri 
de yem.  Yem, maliyetlerde ana kalem.  Yem 
tedariki ve �yatlarla   ilgili bir sıkıntı var 
mı?

Hüsamettin Küçüknane: Toplam 
maliyetin yüzde 58 civarında. Kaba yemle 
birlikte yüzde 70’i bulur. Çünkü bizim asıl 
maliyetimiz bu. 

İsmail Emin Kentli: 12 litre süt veren 
ve 30 litre süt veren hayvanın yem gideri bir 
olmaz. Ortalama günlük 20 litre süt olarak 
alabiliriz. 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de şu 
an protein kaynağı yok. Bir ayçiçeği küspesi 
var o da kaliteli değil. Pamuk küspesi 
kalmadı. Soyanın Türkiye’de üretimi yok, 
hemen hemen yüzde 80’i dışarıdan 
alınıyor. Mısır ürünleri protein kaynağı 
olarak geliyor. Türkiye’deki mısır 
tavukçulara yetmiyor. Hayvana protein 
verirseniz süte dönüştürebiliyor. Türkiye’de 
saman niyetine verdiğimiz küspeler var. 

İsmail Emin Kentli: Soyayı da 
ayçiçeğini de ithal kullanıyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Protein kaynağı 
yaratılmalı. Protein yem kaynakları 
yetersiz, mera alanları yetersiz ülkemizde.

Hüsamettin Küçüknane: Tarım 
üretimine en azından soya, kanola 
katılmalı.

Sebahattin Dumlu: Yemi ucuza mal 
etmeliyiz ama biz yemde dışarıya 
bağımlıyız. 

Sebahattin Dumlu: Tarım arazisinden 
pahalı şey yok Türkiye’de. 1000 hayvanım 

var diyelim en azından 2000 dekar arazim 
olması lazım. 

Yemde dışa bağımlılık maliyetleri 
artırıyor

Hüsamettin Küçüknane: Yurtdışından 
geldiği için Dolar/Euro bazlı geliyor, biz her 
kamyonda 1500-2000 Dolar/Euro kur farkı 
ödüyoruz. Dünyaya da entegre ediliyoruz. 
Amerika’da, Brezilya’da, Çin’de kuraklık, sel 
olsa biz etkileniyoruz. 

Dr.Pınar Nacak: Yem bitkileri üretimi 
teşvik edilmeli. Bağlantılı sektörler de göz 
önüne alınarak hayvancılık politikasının 
şekillendirilmesi gerekiyor.  Teşvik ve 
destekler bölgesel dengeler, yatırım 
kapasiteleri gözetilerek verilmeli.

İsmail Emin Kentli: Kaba yemin 
üretimde artışının sağlanması için 
desteklemelerinin çi�çiyi daha teşvik edici 
nitelikte olması gerek. 

Hüsamettin Küçüknane: Bunu 
bölgelere yaymak, bölgesel planlama 
yapmak lazım. Konya yoğunlaşmıştı bu 
işte, bu bölgenin kaba yemi buraya yetmez 
oldu. Veya gitti herkes Trakya’ya yaptı, 
Trakya’nın kaba yemi yetmez oldu. Yatırım 
konusunda, teşvik konusunda bölgesel 
planlama yaparken, bu bölgelerde yeni 
çi�likler için destek vermeyebilir. 

Hüsamettin Küçüknane: İşletme çok 
olunca kaba yem yetmedi, biz Mardin’den 
kaba yem getiriyoruz veya Ağrı’dan. 
Maliyet artıyor. Nakliye ücreti veriyoruz. 
Bir kamyon 100 lira,  oradan buraya 
gelirken 200 lira nakliye ödüyoruz. 

Sebahattin Dumlu: Bizim için yem çok 
önemli. Yemi ucuza mal edersek, para 
kazanırız. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim süt 
için yüzde 60’lara çeksek, yüzde 10 ciddi 
rakam. Biz şu an yüzde 5’lere çalışıyoruz. 
Ama et üreten arkadaşlar ben yüzde 30’un 
altına çalışmam diyebiliyor. Biz süt 
maliyetinin üzerine yüzde 30 koyamıyoruz 
ki. 

Hayrettin Kıran: İşin tuhaf yanı, köylü 
de ben de yemi alıyor bunun içindeki 
arpanın, mısırın KDV’si yüzde 1, bu çuvala 
girdiği zaman yüzde 8 oluyor. Samanın 
KDV’si yüzde 8. Sanayi ürünü desen, 
neresinde sanayi. Yemta kullanıyorsan 
yüzde 8. De�ere tabiyse KDV alıyor, 
kapatabiliyor. Ama köylü, 40 liralık yemi 44 
liraya alıyor, düşecek bir yeri de yok. 
Ayçiçek küspesi, yüzde 8 KDV, küspe, 
hayvan yemi, başka hiçbir şeyde 
kullanılmıyor. Arpa tanesinin KDV’si 
yüzde 1, saman onun sapı, enerjisi bile yok, 
onun KDV’si yüzde 8. Cin nerde, şeytan 
nerde? Köylünün yüzde 7 cebine kalır, 
hiçbir yerden geri almıyor çünkü. KDV’nin 
yemde yüzde 1’e düşürseler, adam 45 TL  
yerine 40.5 TL  para verecek. 

Hüsamettin Küçüknane: 2014’teyiz, 
ben 2010’un KDV’sini alamıyorum. 

Dr.Pınar Nacak: Aslında temel tarım 
ürünlerinin hepsinde yüzde 1 olması gerek. 
Hem kar marjı düşük bir sektör, hem temel 
beslenme ihtiyacı gözetilmeli.

Hayrettin Kıran: Ayçiçek küspe olarak 
kullanılmasa, yakacaklar onu, başka bir işe 
yaramıyor. Hadi mısırda yine şeker çıkıyor, 
başka bir alanda kullanıyorlar, ayçiçeğin 
yağını çıkardıktan sonra posası bu. 

Dr.Pınar Nacak: Canlı hayvan ve et 
ithalatında kapı açıldı biliyorsunuz. Biraz 
ithalat hakkında görüşlerinizi almak 
istiyorum. İthalatla terbiyeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Geçici bir çözüm 
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müdür?
Hüsamettin Küçüknane: Şu anda talep 

çok olduğu için belli ki canlı hayvan 
getirecekler ama damızlık hayvanda 
Holstein’i kısıtlamak lazım. 

İthalatla terbiye kalıcı bir çözüm 
olmadı

Hayrettin Kıran: Geçici oluyor, hep 
geriye gidiyor işte. 

Hayrettin Kıran: İthal geldi 18 lirayken 
�yat 10 liraya düştü, ama sen yine 
marketten 26 liraya aldın. Sen ucuz 
yemedin, ben zarar ettim, kazanan kim 
oldu?

Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
ithal edilmesin

İsmail Emin Kentli: 2010’daki furyada 
hazır kesimlik canlı dana da geldi, hazır et 
geldi, ortalık bir kaosa döndü, büyük 
mağduriyet yaşandı. Canlı besi danasını 
belirli bir planlama ve periyodla getirelim. 
Şöyle olabilir mesela, adamın bin başlık 
işletmesi vardır, bu adama yüzde 10 bir 
tolerans tanırsın, yüzde 10’unu dışardan 
getir der, açarsın. Üretim bir dengeye 
oturasıya kadar bunu peyder pey yaparsın. 
Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
getirilmesini istemiyoruz. Bu şekilde 
getirirken de piyasa koşullarına uygun 
gelmesi, imtiyazlı �yatlarla gelmemesi 
lazım. Riski alsın, buradaki besi 
materyaliyle hayvanını beslesin, 
besledikten sonra, piyasada oturan �yatı 
talep etsin, bu şekilde bir denge 
kurulacaktır. Gidip de 20-25 TL bıçaklık 
�yatlar yerine �yatlar bu şekilde bir yere 
oturacaktır. Dolayısıyla ne alan ne de satan 
üzülür. Bu işin sadece satışı değil alışı da 
önemli. Diyelim eldeki materyali kestiniz,  
dengesiz bir piyasa olduğunda yenisini 
nasıl yerine koyacaksınız? O amaca da 

hizmet edecek bu sistem. Siz belli bir 
dengeyi kurarsanız, satan adam sizin 
verdiğiniz �yatı beğenmemezlik yapmaz. 
Şu anki ortamda, ben mal satarsam ucuza 
satarım, yahut da ben mal alırken pahalı 
alıyorum tereddütü var.  

Hayrettin Kıran: Dışarıdan besilik 
gelirse şöyle,  4 milyar dolar vereceğine 2 
milyar dolar verirsin dışarıya 2 milyar dolar 
da burada katma değer yaratır, yemi işçisi. 
Yoksa dışarıdan buraya geliyor, 5 gün sonra 
kesiliyor, iç piyasaya bir hareket de 
getirmiyor. Ama dışardan gelen 8 ay 
burada beslenirse, işçi de çalışacak, yem 
fabrikası da iş yapacak, traktör de kamyon 
da. Dışarıya ödenen paranın da yarısını 
ödeyeceksiniz. Diyelim 4 milyarsa bir 
hayvan, 2 milyara oradan alırsan 2 milyarı 
burada yediriyorsun. 

Sebahattin Dumlu: Asıl problemimiz 
önümüzü göremememiz, belirsizlik. Şimdi 
biz yarım kapasite çalışıyoruz, alacağız ama 
düşünüyoruz. İthalatı açarsa yine batacağız. 
Büyük bir yara aldık zaten iki yıldır.

Hayrettin Kıran:  Çünkü Avrupa’dan 
canlı dana istiyoruz, ona 4 euro veriyorlar, 
et 4 euro. 

Hüsamettin Küçaknane: O kadar 
yüklenildi ki iç piyasanın �yatı arttı. Aynı 
hayvan bir ha�a içinde 3 kere �yatı arttı. 

Sebahattin Dumlu: Hayvan bize 
gelinceye kadar 3 tane el değiştiriyor. 
Aracıların aradan çıkması da önemli. 

Dr. Pınar Nacak: Uzun dönem değil, 
kısa dönemde, bizim kendi hayvan 
varlığımızı artırana kadar uygulanmasını 
istiyorsunuz. Belli bir dönemde, belli bir 
hedefe ulaşıncaya kadar, kısa vadede 
uygulanacak bir çözüm olarak. 2006’da bir 
başladı. Şimdi 2014’teyiz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yurt 
dışından getirmek çözüm olsaydı, şimdiye 
kadar çözümlenmesi lazımdı. 

Hayrettin Kıran: Yurtdışından geldi, 
burada hayvan sayısı çoğalmadı. 

Dr. Pınar Nacak: Nitelikli damızlık 
tedarikinde de bir sıkıntı mevcut mudur?

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de 
kaliteli düve var. İnsanlar Türkiye’deki 
hayvana güvenmiyor. Brusella yüzde 50, 
tüberküloz yüzde 55, ve diğer hastalıklar. 
Büyük işletmeler alırken test yapıyor. Bazı 
bölgelerde 70’e yakın brucella  görülüyor. 
Eti iyi pişirmeniz gerekiyor. 

Dr.Pınar Nacak: Son olarak teşvikler  
konusunda ne diyeceksiniz?

Hüsamettin Küçüknane: Teşvik süt ve 
et üretimine verilmelidir. 



kullanabiliyor. Öbürünü et ırkı tohum 
kullanır. Yavrusu ne çıkarsa çıksın, dişi 
veya erkek, kesebiliyorsun onu. 

Hüsamettin Küçüknane: Borsa olarak 
Tarım Bakanlığı’na yazdık biz bu 
önerimizi. 

İsmail Emin Kentli: Henüz yanıt 
alamadık. 

Hayrettin Kıran: Yoksa yine döneceğiz 
dolaşacağız, tekrar ithalata geleceğiz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında 
sadece nicel olarak değil de nitel olarak da 
genetik değeri açısından da bir gelişmenin 
sağlanması gerekiyor o halde. 

“Şap hastalığı tamamen bitirilmeli”
İsmail Emin Kentli: Tabi ama çok daha 

önce çözümlenmesi gereken konular da 
var. Memlekette şap problemi sene 
içerisinde hiç bitmiyor. Bu memlekette 12 
ay şap hastalığı devam ediyor. Şap hastalığı 
birincil derecede bitirilmeli. Memlekette 
artık şap olmamalı. Özellikle, Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde. Dünya 
kadar yatırım yapıyorlar, şap giriyor, bu 
bölgelerden hayvan geliyor, şapa 
yakalanıyorlar. Şap olayının tamamen 
bitmesi lazım, hayvan hastalıklarıyla 
mücadeleyi çok iyi yapmamız lazım.

Hayrettin Kıran: Doğu’dan bu 
hastalığın girişi önlenemiyor ne yazık ki. 

İsmail Emin Kentli: 4 tane şap türüne 
hassas olan aşı Doğu’ya gönderiliyor, 2 tane 
şap türüne hassas olan aşı bana veriliyor. 
Bu bölgeye de verilmesi gerekli. Devlet bu 
aşıyı üretip dağıtabilir.  

Sebahattin Dumlu: Şaptan dolayı 
yüzde 10 �remiz var. Fazlası var eksiği yok.

6 ay bekleyip küpelettiriyorsunuz, ama 
başka yerlerde 7 gün içinde küpeletmek 
durumundasınız. Zamanında yapmayınca 
sisteme giremiyorsunuz. Girseniz de 
hayvanın yaşı küçük gözüküyor, 
tohumlaması gecikiyor. Burada küpe 
bulamıyorsun, vurduramıyorsun.  

Sebahattin Dumlu: Bu sıkıntı burada 
yaşanıyor. Doğu’da tam tersi. Orada adam 
olmayan hayvana kulak küpesi alıyor. 
Kaçak hayvana benim diyor. Kulak küpesi 
çok ama öyle hayvan yok piyasada. O 
yüzden istatistik fazla görünüyor. 

Hayrettin Kıran: Baharda, yazın 
doğum olur, şimdi Doğu’da 300-500 bin 
tane hayvan doğmuş gözüküyor. 

Sebahattin Dumlu: Ama önüne 
geçemiyorsun ki. Burada bile eksik varsa 50 
tane 100 tane kulak küpesi geliyor, 
vuruyorsun. 

İsmail Emin Kentli: Eskiden pazara 
çıktığın zaman 1 ya da 2 kamyon malı 
alabiliyorduk. Şimdi 1 kamyon malı 
alabilmek için gerekirse 3 ha�a arka arkaya 
gidiyoruz. Hayvan sayısı azaldı, bu bir. 
İkincisi besilik hayvan kalitesi düştü.2000’li 
yılların başında yapılan besicilikle şu an 
yapılan arasında çok büyük fark 
görüyorum. Çok daha fazla risk var, 
olmayacak hayvan sayısı çok daha fazla. 
Eskiden biz yüzde 5 civarında hesaplardık 
olmayacak hayvan sayısını aldıklarımız 
arasında,  şimdi yüzde 10 ile 15 oranına 
çıktı. Olmayacak hayvan ile istediğin kiloya 
gelmeyecek hayvanı kasdediyorum. 250 
karkasa göre yapıyorsan hesabını belki 
orada bir sıkıntı yaşamazsın ama 300 kiloya 
göre yapıyorsan o sürünün içinde nerden 
baksan yüzde 15’i o seviyede olmuyor artık. 
Belki de daha fazla. Dolayısıyla besicilikte 
risk artıyor. Şimdi yapılmaz oldu besicilik 
artık bu hayvan kalitesiyle. Damla aşıyla 
ilgili ne gibi tespitleriniz var, siz memnun 
musunuz?

Brucella ile mücadelede başarılı 
uygulama

Hüsamettin Küçüknane: Biz 
memnunuz. 

İsmail Emin Kentli: Benim de tespitim 
olumlu. O da üretim açısından olumlu bir 
faktör. Eskiden S19 dediğimiz aşılarla 
brucella mücadelesi yapılıyordu. 1.5 
senedir göz damlası şeklinde yapılan 
aşımızın, brucellaya karşı daha iyi bir 
mücadele olduğu kanaatindeyim.  Üretim 
açısından, hayvanların düşük atmaması, 
normal doğumlarını yapabilmeleri üretim 
açısından çok önemli. Bakanlığın bu 
uygulamasını olumlu buluyoruz. Devamını 

kazamayınca, ben hayvanı niye besi de 
tutayım ki?

Dr.Pınar Nacak: Kriz 2000-2003’te 
olmuş. 2006’daki et �yatlarını görüyoruz. 
İthalat sinyali o dönem verilmiş. 
2011-2012’de ise dikkat çekici  bir yükseliş 
görünüyor. Büyü baş hayvan varlığında 14 
milyon gibi bir rakam var, size gerçekçi 
geliyor mu bu rakamlar?

Hüsamettin Küçüknane: 3 milyon 
hayvan girmedi ki Türkiye’ye, gelen hayvan 
sayısı 1 milyonu bile bulmaz.

İsmail Emin Kentli :  Verilerde büyük 
hatalar mevcut. Bu hatalar da yanlış 
kararlar verilmesine sebebiyet veriyor. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılıkta üretim 
politikaları ve üretim planlaması çok 
önemli aslında, fakat sağlıklı veri elde 
etmek hayvancılık alanında daha güç. 
Bitkisel üretimde ekili alan tespiti daha 
kolay,  hayvan sayısı ise sürekli değişiklik 
gösteriyor, daha sağlıklı veri toplama 
ihtiyacı doğuyor. Sağlıklı istatistik de 
olmayınca, sağlıklı politika üretmek de 
kolay olmuyor.

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’ye 
500-600 bin civarında damızlık düve girdi. 
O hayvanların hepsi doğursa bile yüzde 
40’a yakın buzağı kayıpları var.

Hayrettin Kıran: Geçen yıldan bu yıla, 
belki de 500 bin fazla inek kesildi. Sütün 
�yatının düşük olmasından dolayı bu. 

İsmail Emin Kentli: Piyasada dana 
sıkıntısı var, kasaplar dana yerine inek 
kesmeyi tercih ediyorlar. Şu an tezgahta 
hiçbir şey olmayacağına inek olsun yahut 
düve olsun isteniyor. Bu sefer talep artıyor, 
ineğin �yatı da artıyor. Şu an 15.5’a inek 

İsmail Emin Kentli: İşletmelere cezai 
müeyyideler getirildi, kayıp durumunda, 
siz bunları kaybettiğinizde en geç bir ha�a 
içerisinde Tarım İlçe Müdürlüklerine 
bildirim yapacaksınız denildi. Ama o 
müeyyidenin ne kadar geçerli olduğu, 
insanların buna ne kadar riayet ettiği ayrı 
bir tartışma konusu.  Dolayısıyla, 
Türkiye’de  üretim mekanizmasını çok 
sağlıklı bir bilgisayar sistemine bağlamak 
lazım. O veriler size geldikten sonra 
meselenin çözümüne çok daha gerçekçi 
yaklaşabilirsiniz.

Dr. Pınar Nacak: Hayvan varlığında  
artış trendi vurgulanıyor.  2002 ya da 2004 
ile 2011-2012’de açıklanan 14 milyon ile 
oranlarsak tabii yüzde 30 artışlar çıkıyor. 
Ancak, 1991’den 2011’e baktığımızda, 20 
yıllık süreçte, hayvan varlığı aynı. Nüfus ve 
tüketim arttı oysa. Doğal  süreçte bile, bu 
sayının artması gerekmiyor mu? Türkiye’de 
hayvan varlığı artmıyor. Artmadığı gibi, 
nüfus arttığı için arz talebi karşılamıyor . 
Hem büyük baş, hem de küçük baş hayvan 
varlığını artırmak için neler  yapılmalı?

Hayrettin Kıran: Zaten hata, orada 
başlıyor. Sütçü arkadaşlar para kazanmazsa 
bu memlekette hayvan sayısı artmaz. İşin 
temeli, sütü desteklenmesidir. 

Hüsamettin Küçüknane: Ben bir 
hayvandan 30 litre, alıyorum, diğer taraf 
alıyor 12 litre. 12 litre süt veren hayvan için 
de 30 litre süt veren için de aynı desteği 
alıyor. Daha önce 2008’li yıllarda süt 
üretimine destek vardı sıkıntı yoktu. 

İsmail Emin Kentli: Besi 
materyallerinde sıkıntı var.

Hayrettin Kıran: Adım adım ithalat 
geliyor. Aslında şimdiye kadar bu besilik 
hayvanın ithalatına izin verilmesi lazımdı. 
Sezon başladığı zaman damlarda hazır 
kesilecek dana yok. İthalat şimdi açılmazsa, 
sonunda et ithalatı gerekli hale gelecek. 
Bizim temennimiz et ithalatı yapılmasın.. 

İsmail Emin Kentli: 2008’de önce 
küçükbaşta başladı sıkıntı, sonra 
büyükbaşa sıçradı. 

Hüsamettin Küçüknane: Zaten 
küçükbaş azaldığı için, büyükbaş eti rağbet 
görmeye başladı. Sıhhatli bir ortamda 
mutlak artışa doğru gitmemiz lazım. 

Dr. Pınar Nacak: Gelir artışı oldukça et 
tüketimi artıyor. Bir yandan da hayvan 
varlığının doğurganlığı da dikkate alınarak 
hedef hayvan varlığı sayısı tespit edilmeli. 

Hayrettin Kıran: Hayvan yerinde 
sayıyor, tüketim 7 kilodan 12 kiloya çıktı. 

Hüsamettin Küçüknane: Bu hayvan 
sayısıyla biz bu et talebini  karşılayamayız.

Meslek Komiteleri Köşesinin bu 
sayımızdaki konuğu Canlı Hayvanların 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi oldu. İTB 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 
moderatörlüğünde bir araya gelen Komite 
Başkanı Hüsamettin Küçüknane,  üyeler 
İsmail Emin Kentli, Hayrettin Kıran ve 
Sabahettin Dumlu geçekleştirdikleri beyin  
fırtınasıyla sektörlerine ait avantajları, 
sorunları ve çözüm önerilerini ortaya 
koydular. 

Sağlıklı bir veri tabanına sahip olmayan 
hayvancılık sektörü, üretim politikaları ve 
üretim planlamasına ihtiyaç duyuyor. Son 
yıllarda uygulanan politikalar sonucunda 
besi hayvanı sıkıntısı çeken sektör 
temsilcileri besilik hayvan kalitesinin 
düştüğünü belirtiyor. Hayvan sayısının 
azaldığına dikkat çeken komite üyeleri, 
üretim açısından önemli olan hastalıklarla 
mücadelede son dönemde uygulanan 
Brucella aşısından memnun olduklarını 
ancak şap hastalığının yaygınlığını ve 
artışını hala koruduğunu söylüyorlar. 

Toplam maliyetlerinin yüzde 70’ini 
oluşturan yemde ithalata bağımlı olmaktan 
sıkıntı duyan üyeler, Türkiye’de protein 
kaynaklarının çoğaltılmasını, soya ve 
kanola üretiminin desteklenerek 
yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Yemde 
yüzde 8 olan KDV oranını çok yüksek 
bulan ve yüzde 1’e inmesini isteyen sektör 
temsilcileri, hayvan yeminden başka 
kullanım alanı olmayan Ayçiçek küspesinin  
ve taneyken KDV’si yüzde 1 olan arpanın 
hayvan yemi olarak kullanılan sapının 
KDV’sinin yüzde 8’e olmasına  anlam 
veremediklerini belirtiyorlar. 

Üyeler ithalat konusunda da tutarlı ve 
planlı bir politika istiyorlar. Hazır karkas ve 
bıçaklık dana getirilmesini istemeyen 
sektör temsilcileri ithalatın kısa dönemde, 
Türkiye’deki hayvan varlığını artırana 
kadar, yani belirlenen hedefe ulaşınca 
bitirilecek şekilde uygulanmasına tara�ar 
olduklarını vurguluyorlar. 

Sektör temsilcileri son olarak, Brucella, 

tüberküloz gibi hastalıkların yaygın 
olduğunu belirterek, tüketicilere eti iyi 
pişirerek tüketmelerini öneriyor.

Toplantı sırasında  verimli geçen beyin 
fırtınasına ait notları ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Hayvancılık 
sektörünün, hem nüfusun  dengeli 
beslenme ihtiyacını, hem de deri sanayiinin 
hammadde  ihtiyacını karşılaması 
anlamında  önemi büyük.   Yüksek katma 
değer yaratan ve aynı zamanda tarımsal 
girdi talebi de yaratan sektör, bu anlamda 
tarımsal üretimde kritik öneme sahip bir 
faaliyet kolu.  Öncelikle, genel bir  durum 
tespiti yaparsak Türkiye hayvancılığını 
nasıl görüyorsunuz, sektör olması gereken 
durumda mı? 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye 
hayvancılık sektörü şu an destekleri 
artırabilsek bile 5 yılda 2008’deki seviyesine 
gelmez. 

Dr. Pınar Nacak: TÜİK rakamlarını 
incelersek, büyükbaş  hayvan varlığında, 
2007-2009  yıllarında gerileme daha sonra 
artış trendi söz konusu. Dikkat çeken yıl;  
2002-2003, gerçekten bu yılda hayvan 

varlığında  önemli  bir düşüş var ve dikkat 
çeken yıl  2012-2013 14 milyona yükselmiş 
büyükbaş  hayvan varlığı.

Hayrettin Kıran: Biz başta Bakanlık 
yetkilileri olmak üzere her zaman dile 
getiriyoruz. İstatistikler,  hep fazla 
açıklanıyor. 800 bin hayvan işletmelerde 
görünüyor, ancak  kesildi gitti o hayvanlar. 

Hüsamettin Küçüknane: 2002’de çok 
sayıda hayvan alımı yapmıştım. O zaman 
hayvan sayısı dip noktadaydı. 2002-2006 
döneminde para kazandık. Ama 2008’de 
olanları verdik. 

Dr. Pınar Nacak:  Ama biyolojik bir 
gelişme söz konusu.  Bir yandan, mevcut 
hayvanlar yavruluyor. Diğer tara�an, Canlı 
hayvan ithalatı o dönem serbest değildi. 
Hayvan varlığının azalmasının en önemli 
nedeni, hayvanların özellikle dişi 
hayvanların kesime gitmesinden mi 
kaynaklanıyor?

Hüsamettin Küçüknane: Evet ithalat 
serbest değildi. 2006’da Amerika’dan 
getiren oldu. Daha sonra 2010’larda başladı 
tekrar.

Sebahattin Dumlu: Evet, kesime gitti. 
Hüsamettin Küçüknane: Para 

kesen var. 
Dr. Pınar Nacak: Bir cümle ile 

toparlarsak, şu anda hayvan varlığında bir 
artış söz konusu değil. Beklenmiyor da 
üstelik, çünkü dişi hayvan kesimi fazla. 
2008’dekinden daha fazla dişi hayvan 
kesiliyor, o yüzden buzağı sayısı da atmıyor. 

Hayrettin Kıran: Dişi hayvan olmalı ki, 
besleme için hayvan olsun.

Hüsamettin Küçüknane: Şu an 
arkadaşlar besi hayvanı bulamıyor.  

İsmail Emin Kentli: Zaten sadece dişi 
hayvan kesimi değil, doğan buzağıların da 
kaybı söz konusu. İşletmede doğan 
buzağıları sürekli bir kazanç olarak ortaya 
koyamazsınız. Bu değişir, nerden baksanız 
en az yüzde 5’tir ama bu yüzde 10’ları 

zorlayabilir. Bu oranlar bazen artabilir, 
virütik bir hastalık gelir buzağıların 
doğduğu süreçte, bu yüzde 15-20’lere kadar 
da çıkabilir. Hiç bilemezsiniz, bunu zaman 
zaman yaşıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Senede bir 
yavru diyor, hayvanı kuruya bile 
çıkarmıyor, hem süt veriyor, 15 milyon ton 
süt rakamı verdi Bakanlık, 11-12 milyon 
sütten 17 milyon ton süte çıktık diyor, o da 
nasıl olur anlamıyoruz, nasıl o kadar 
hayvan girecek de, süt miktarı artacak?

İsmail Emin Kentli: Verilerde 
anlaşamadığımız bir konu var. Sanıyorum 
veriler Bakanlığa yeterince çabuk ve 
sağlıklı yetişmiyor. Damızlık Birliği, senelik 
aidat alıyor bizden, biz listeyi sürekli 
yeniliyoruz, bunlar kesildi diyoruz, tekrar 
senelik aidat zamanı geliyor, kesilmiş 
hayvana da aidat parası geliyor. Ölü 
hayvandan aidat alıyorlar. Bunları biz 
yaşadık, uğraşmıyorsunuz, yıllık aidat 
parası ne kadar bakıyoruz, hayvan başına 
14-15 lira olsa, senede 15 lira alıversin 
diyorsun, peşini aramıyorsun. 
Uğraşmıyorsun, bu veriler aynen Bakanlığa 
gidiyorsa ne olacak? Damızlık Birliği’nin 
aidat aldığı listeyi ele aldığında nerden 
baksan yüzde 25 fazla hayvan varlığı 
görünecek.

Hayrettin Kıran: 2 milyon fazla hayvan 
var kesilecek denildi geçenlerde. Halbuki 
onun 700-800 bin tanesi Kurban 
Bayramı’nda kesildi. Ama sağ gözüküyor. 
Çünkü sadece mezbahalarda  kesilenler  
düşüyor. 

Sağlıklı veri, sağlıklı çözümü 
beraberinde getirir

Süt verimi de iyi olan et ırkı 
tohumlamasına destek istiyoruz

Hayrettin Kıran: Daha kaliteli, etçi ırk 
olsa, hiç olmazsa dişisi de kesilir, erkeği de 
kesilir. Et ırkı da tohumlansın, ona da 
destek verilsin.

İsmail Emin Kentli: Beside sıkıntı var 
derken, biz alaca ırkı sütçülüğü yaptığımız 
için, Holstein, süt ırkı tohumu atıyoruz. Biz 
hiçbir hayvana erkek doğursun diye tohum 
atmayız, bizim amacımız dişi 
doğurtmaktır. Erkek doğduğu zaman 
danadır, netice itibariyle bakacaksın, ama 
süt ırkı danadır. Et ırkı danasıyla süt ırkı 
danasının alabileceği kilo arasında bariz 
farklar olur. Dolayısıyla bu teoriden 
hareketle bundan iki ay önceki bir 

toplantımızda dedik ki, bu tohumlamada 
aynı zamanda süt ırkı da olabilecek, günlük 
15-20 litre de süt verebilecek 3 tane ırk var. 
Montbiliyer, Simental, Montofon. Biz bu üç 
ırkı da tohumlayalım dedik, bunlara da 
destek verilsin. Kökeni et ırkı ama süt 
verimi kötü değil en azından. Dünya kadar 
para verip günlük süt üretim  5-6 litreyi 
geçmeyen Angus’ları getireceğimize 
bunları tercih edebiliriz. Bunlar 
tohumlandığı zaman dişi de erkek de çıksa 
istifade edilebilir cinsler. 

Hüsamettin Küçüknane: Montbiliyer 
ya da diğerinden 350-400 kilo karkas 
alabiliyorsunuz. 

Hayrettin Kıran: Çi�likte ne kadar 
lazımsa kendine o kadarını süt ırkı tohum 

Hüsamettin Küçüknane: Tarım İlçe 
Müdürlüklerine gelen aşılar, özel üretim 
aşılar. Devlet sipariş veriyor, yaptırıyor.

İsmail Emin Kentli: Diyelim güvenilir 
bir kaynaktan şap aşısını buldum, şahıs 
olarak. Adam bana diyor ki tanesi 7 lira, 8 
lira. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden geliyorlar, 
50 kuruşa yapıyorlar hayvan başına. 
Buradaki kıstası nasıl belirleyeceğiz?  Bu,  
50 kuruş mudur 7 lira mıdır? 

Hüsamettin Küçüknane: Besi 
hayvanları şapı daha kolay geçebiliyor. Süte 
geldiği zaman, hayvan yavru atıyor, 
buzağıların çoğu ölüyor. Şap geçirmek 
kolay bir şey değil. Şu an vurulan aşı güzel 
çalışıyor. 

Sebahattin Dumlu: Bu yılki aşı çok iyi. 
Hayrettin Kıran: Geçen yılki şap gibi 

görmedim hiç. Dönüyorsun arkanı, ölüyor. 
Geçen seneki kalp kaslarını vuruyormuş. 
Aşı da  bizde hep bir yıl geriden geliyor. Bu 
sene gelen hastalık grip gibi, her sene 
değişiyor.  Zaten şapın insanlardaki 
karşılığı grip gibi bir şey. 

Dr. Pınar Nacak: Teknik eleman, 
teknik destek yeterli mi? Kolay erişim söz 
konusu mu?

Sebahattin Dumlu: Kendi 
imkanlarımızla. 

Hayrettin Kıran: Halihazırda yok şu 
an. 

Hüsamettin Küçüknane: Bizim oraya 
iki ay geç geldi. 

İsmail Emin Kentli: Biz riske 
edemedik o zaman, kendimiz yaptık. Sonra 
gelince ben bir daha yaptım. 

Hüsamettin Küçüknane: Özel 
sektörde de var, kullanabiliyorsunuz. Tarım 

İlçe’den üreticilere 6 ayda bir hayvan 
sayısına göre aşı geliyor. 

İsmail Emin Kentli: Ellerinde aşı varsa 
6 ayda 1 geliyorlar. Aşı zamanı geldiğinde, 
ellerinde aşı yoksa siz riske edemeyip 
dışarıya yaptırıyorsunuz. 

Dr.Pınar Nacak: Aşıyla ilgili bir sıkıntı 
var  sanki.  Aşı desteği var mı? Büyük 
üretici daha çok takip etmek durumunda 
küçük üretici peşinde koşmaz gibi, aşı 
uygulama sistemi ile ilgili sıkıntılar büyük. 

İsmail Emin Kentli: Aşı desteği 
veterinerlere vardı kaldırdılar yalnız  aşısı 
olmayan hayvan desteklemelerden 
faydalanamıyor.  

Hayrettin Kıran: Devletin aşılama 
programı 6 ayda bir, ben hayvanı almışım 
yeni gelmiş, benim 6 ay bekleme şansım 
yok,  program çakışmıyor, ben gidiyorum 
kendi imkanlarımla parasını verip aşıyı 
yaptırıyorum.  O önemli değil. Ama aşının 
çalışıp çalışmayacağı devlet kontrolünde 
olması lazım.

Sebahattin Dumlu: Biz İç Anadolu 
Bölgesi’ne gittiğimizde yapılsa yapılmasa 
da aşı yapılmıştır belgesini alıyoruz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yapılmadan 
yola çıkarmıyorlar aslında. Yola çıkmadan 
15-20 gün önce aşı yapılması lazım. 

Hayrettin Kıran: Bizim buralarda 
kontrolü yapılır da Doğu’da zaten hayvan 
dağda yaylada, kim gidip ona aşı vuracak, 
hepsinin kağıdı var aşılı diye. Buraya 
geliyor, geldiği zaman da burada yakıyor, 
götürüyor. 

Hüsamettin Küçüknane: Şu an ben 
dönemsel olarak 6 aylığa kadar hayvana 
kayıt çıkarttıracağım. Her sene böyle bir 
kayıt açıyorlar. Normalde 20 gün evvel 
hayvanın küpesini çakıp bildirmeniz lazım. 
Şu an gene açtılar 6 aya kadar. Sistem ara 
ara böyle boşluklar yaşıyor. Kim ne bilgi 
verirse kabul ediliyor o zaman. 1 aylık 
hayvan 6 aylık buzağı gibi işlem görüyor. 6 
aylık hayvan 1 aylık gibi. Burada bir sıkıntı 
var. 

Hayvanlar zamanında küpeletilmezse  
sisteme giremez

Dr.Pınar Nacak: Sistemde iki anlamda 
sıkıntı var. Hem kaçak, aşısız bir sürü 
hayvan dolaşıyor. Kamu  eliyle aşılama 
yetersiz mi kalıyor, özel aşı uygulaması 
yaptırıyor musunuz?

Hüsamettin Küçüknane: Ecza 
depolarından alıyorsunuz, onlar 
getiriyorlar. Serbest veterinere ya da kendi 
veterineriniz varsa ona yaptırabiliyorsunuz. 
İşlemlerdeki boşluklardan biri, hayvanların 
yaşlarıyla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 

istiyoruz. Kesinlikle kısa vadeli bir çalışma 
olmamasını, bu çalışmanın orta ve uzun 
vadeye doğru yayılmasını istiyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Ana sorunlardan biri 
de yem.  Yem, maliyetlerde ana kalem.  Yem 
tedariki ve �yatlarla   ilgili bir sıkıntı var 
mı?

Hüsamettin Küçüknane: Toplam 
maliyetin yüzde 58 civarında. Kaba yemle 
birlikte yüzde 70’i bulur. Çünkü bizim asıl 
maliyetimiz bu. 

İsmail Emin Kentli: 12 litre süt veren 
ve 30 litre süt veren hayvanın yem gideri bir 
olmaz. Ortalama günlük 20 litre süt olarak 
alabiliriz. 

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de şu 
an protein kaynağı yok. Bir ayçiçeği küspesi 
var o da kaliteli değil. Pamuk küspesi 
kalmadı. Soyanın Türkiye’de üretimi yok, 
hemen hemen yüzde 80’i dışarıdan 
alınıyor. Mısır ürünleri protein kaynağı 
olarak geliyor. Türkiye’deki mısır 
tavukçulara yetmiyor. Hayvana protein 
verirseniz süte dönüştürebiliyor. Türkiye’de 
saman niyetine verdiğimiz küspeler var. 

İsmail Emin Kentli: Soyayı da 
ayçiçeğini de ithal kullanıyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Protein kaynağı 
yaratılmalı. Protein yem kaynakları 
yetersiz, mera alanları yetersiz ülkemizde.

Hüsamettin Küçüknane: Tarım 
üretimine en azından soya, kanola 
katılmalı.

Sebahattin Dumlu: Yemi ucuza mal 
etmeliyiz ama biz yemde dışarıya 
bağımlıyız. 

Sebahattin Dumlu: Tarım arazisinden 
pahalı şey yok Türkiye’de. 1000 hayvanım 

var diyelim en azından 2000 dekar arazim 
olması lazım. 

Yemde dışa bağımlılık maliyetleri 
artırıyor

Hüsamettin Küçüknane: Yurtdışından 
geldiği için Dolar/Euro bazlı geliyor, biz her 
kamyonda 1500-2000 Dolar/Euro kur farkı 
ödüyoruz. Dünyaya da entegre ediliyoruz. 
Amerika’da, Brezilya’da, Çin’de kuraklık, sel 
olsa biz etkileniyoruz. 

Dr.Pınar Nacak: Yem bitkileri üretimi 
teşvik edilmeli. Bağlantılı sektörler de göz 
önüne alınarak hayvancılık politikasının 
şekillendirilmesi gerekiyor.  Teşvik ve 
destekler bölgesel dengeler, yatırım 
kapasiteleri gözetilerek verilmeli.

İsmail Emin Kentli: Kaba yemin 
üretimde artışının sağlanması için 
desteklemelerinin çi�çiyi daha teşvik edici 
nitelikte olması gerek. 

Hüsamettin Küçüknane: Bunu 
bölgelere yaymak, bölgesel planlama 
yapmak lazım. Konya yoğunlaşmıştı bu 
işte, bu bölgenin kaba yemi buraya yetmez 
oldu. Veya gitti herkes Trakya’ya yaptı, 
Trakya’nın kaba yemi yetmez oldu. Yatırım 
konusunda, teşvik konusunda bölgesel 
planlama yaparken, bu bölgelerde yeni 
çi�likler için destek vermeyebilir. 

Hüsamettin Küçüknane: İşletme çok 
olunca kaba yem yetmedi, biz Mardin’den 
kaba yem getiriyoruz veya Ağrı’dan. 
Maliyet artıyor. Nakliye ücreti veriyoruz. 
Bir kamyon 100 lira,  oradan buraya 
gelirken 200 lira nakliye ödüyoruz. 

Sebahattin Dumlu: Bizim için yem çok 
önemli. Yemi ucuza mal edersek, para 
kazanırız. 
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Hüsamettin Küçüknane: Bizim süt 
için yüzde 60’lara çeksek, yüzde 10 ciddi 
rakam. Biz şu an yüzde 5’lere çalışıyoruz. 
Ama et üreten arkadaşlar ben yüzde 30’un 
altına çalışmam diyebiliyor. Biz süt 
maliyetinin üzerine yüzde 30 koyamıyoruz 
ki. 

Hayrettin Kıran: İşin tuhaf yanı, köylü 
de ben de yemi alıyor bunun içindeki 
arpanın, mısırın KDV’si yüzde 1, bu çuvala 
girdiği zaman yüzde 8 oluyor. Samanın 
KDV’si yüzde 8. Sanayi ürünü desen, 
neresinde sanayi. Yemta kullanıyorsan 
yüzde 8. De�ere tabiyse KDV alıyor, 
kapatabiliyor. Ama köylü, 40 liralık yemi 44 
liraya alıyor, düşecek bir yeri de yok. 
Ayçiçek küspesi, yüzde 8 KDV, küspe, 
hayvan yemi, başka hiçbir şeyde 
kullanılmıyor. Arpa tanesinin KDV’si 
yüzde 1, saman onun sapı, enerjisi bile yok, 
onun KDV’si yüzde 8. Cin nerde, şeytan 
nerde? Köylünün yüzde 7 cebine kalır, 
hiçbir yerden geri almıyor çünkü. KDV’nin 
yemde yüzde 1’e düşürseler, adam 45 TL  
yerine 40.5 TL  para verecek. 

Hüsamettin Küçüknane: 2014’teyiz, 
ben 2010’un KDV’sini alamıyorum. 

Dr.Pınar Nacak: Aslında temel tarım 
ürünlerinin hepsinde yüzde 1 olması gerek. 
Hem kar marjı düşük bir sektör, hem temel 
beslenme ihtiyacı gözetilmeli.

Hayrettin Kıran: Ayçiçek küspe olarak 
kullanılmasa, yakacaklar onu, başka bir işe 
yaramıyor. Hadi mısırda yine şeker çıkıyor, 
başka bir alanda kullanıyorlar, ayçiçeğin 
yağını çıkardıktan sonra posası bu. 

Dr.Pınar Nacak: Canlı hayvan ve et 
ithalatında kapı açıldı biliyorsunuz. Biraz 
ithalat hakkında görüşlerinizi almak 
istiyorum. İthalatla terbiyeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Geçici bir çözüm 

müdür?
Hüsamettin Küçüknane: Şu anda talep 

çok olduğu için belli ki canlı hayvan 
getirecekler ama damızlık hayvanda 
Holstein’i kısıtlamak lazım. 

İthalatla terbiye kalıcı bir çözüm 
olmadı

Hayrettin Kıran: Geçici oluyor, hep 
geriye gidiyor işte. 

Hayrettin Kıran: İthal geldi 18 lirayken 
�yat 10 liraya düştü, ama sen yine 
marketten 26 liraya aldın. Sen ucuz 
yemedin, ben zarar ettim, kazanan kim 
oldu?

Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
ithal edilmesin

İsmail Emin Kentli: 2010’daki furyada 
hazır kesimlik canlı dana da geldi, hazır et 
geldi, ortalık bir kaosa döndü, büyük 
mağduriyet yaşandı. Canlı besi danasını 
belirli bir planlama ve periyodla getirelim. 
Şöyle olabilir mesela, adamın bin başlık 
işletmesi vardır, bu adama yüzde 10 bir 
tolerans tanırsın, yüzde 10’unu dışardan 
getir der, açarsın. Üretim bir dengeye 
oturasıya kadar bunu peyder pey yaparsın. 
Hazır karkas ve bıçaklık hazır dana 
getirilmesini istemiyoruz. Bu şekilde 
getirirken de piyasa koşullarına uygun 
gelmesi, imtiyazlı �yatlarla gelmemesi 
lazım. Riski alsın, buradaki besi 
materyaliyle hayvanını beslesin, 
besledikten sonra, piyasada oturan �yatı 
talep etsin, bu şekilde bir denge 
kurulacaktır. Gidip de 20-25 TL bıçaklık 
�yatlar yerine �yatlar bu şekilde bir yere 
oturacaktır. Dolayısıyla ne alan ne de satan 
üzülür. Bu işin sadece satışı değil alışı da 
önemli. Diyelim eldeki materyali kestiniz,  
dengesiz bir piyasa olduğunda yenisini 
nasıl yerine koyacaksınız? O amaca da 

hizmet edecek bu sistem. Siz belli bir 
dengeyi kurarsanız, satan adam sizin 
verdiğiniz �yatı beğenmemezlik yapmaz. 
Şu anki ortamda, ben mal satarsam ucuza 
satarım, yahut da ben mal alırken pahalı 
alıyorum tereddütü var.  

Hayrettin Kıran: Dışarıdan besilik 
gelirse şöyle,  4 milyar dolar vereceğine 2 
milyar dolar verirsin dışarıya 2 milyar dolar 
da burada katma değer yaratır, yemi işçisi. 
Yoksa dışarıdan buraya geliyor, 5 gün sonra 
kesiliyor, iç piyasaya bir hareket de 
getirmiyor. Ama dışardan gelen 8 ay 
burada beslenirse, işçi de çalışacak, yem 
fabrikası da iş yapacak, traktör de kamyon 
da. Dışarıya ödenen paranın da yarısını 
ödeyeceksiniz. Diyelim 4 milyarsa bir 
hayvan, 2 milyara oradan alırsan 2 milyarı 
burada yediriyorsun. 

Sebahattin Dumlu: Asıl problemimiz 
önümüzü göremememiz, belirsizlik. Şimdi 
biz yarım kapasite çalışıyoruz, alacağız ama 
düşünüyoruz. İthalatı açarsa yine batacağız. 
Büyük bir yara aldık zaten iki yıldır.

Hayrettin Kıran:  Çünkü Avrupa’dan 
canlı dana istiyoruz, ona 4 euro veriyorlar, 
et 4 euro. 

Hüsamettin Küçaknane: O kadar 
yüklenildi ki iç piyasanın �yatı arttı. Aynı 
hayvan bir ha�a içinde 3 kere �yatı arttı. 

Sebahattin Dumlu: Hayvan bize 
gelinceye kadar 3 tane el değiştiriyor. 
Aracıların aradan çıkması da önemli. 

Dr. Pınar Nacak: Uzun dönem değil, 
kısa dönemde, bizim kendi hayvan 
varlığımızı artırana kadar uygulanmasını 
istiyorsunuz. Belli bir dönemde, belli bir 
hedefe ulaşıncaya kadar, kısa vadede 
uygulanacak bir çözüm olarak. 2006’da bir 
başladı. Şimdi 2014’teyiz. 

Hüsamettin Küçüknane: Yurt 
dışından getirmek çözüm olsaydı, şimdiye 
kadar çözümlenmesi lazımdı. 

Hayrettin Kıran: Yurtdışından geldi, 
burada hayvan sayısı çoğalmadı. 

Dr. Pınar Nacak: Nitelikli damızlık 
tedarikinde de bir sıkıntı mevcut mudur?

Hüsamettin Küçüknane: Türkiye’de 
kaliteli düve var. İnsanlar Türkiye’deki 
hayvana güvenmiyor. Brusella yüzde 50, 
tüberküloz yüzde 55, ve diğer hastalıklar. 
Büyük işletmeler alırken test yapıyor. Bazı 
bölgelerde 70’e yakın brucella  görülüyor. 
Eti iyi pişirmeniz gerekiyor. 

Dr.Pınar Nacak: Son olarak teşvikler  
konusunda ne diyeceksiniz?

Hüsamettin Küçüknane: Teşvik süt ve 
et üretimine verilmelidir. 



KADIN GİRİŞİMCİLERKADIN GİRİŞİMCİLER

“İş Yaşamında Kadın” dersleri ilk 
akademik dönemde büyük ilgi gördü

Kadın girişimcilere etkin sosyal medya 
kullanımı desteği

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nin imzaladığı işbirliği protokolü 
çerçevesinde uygulamaya konulan “İş 
Yaşamında Kadın” dersi  ilk dönemini 
başarıyla tamamladı.

Dersin  sorumlu öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Sedef Akgüngör ve Meltem Kolday 
dersin işletme fakültesinde, tüm 
bölümlerin üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencilerine "seçimlik ders" olarak 
açıldığını, amaçlarının, öğrencileri  
profesyonel yaşamın  gerekleri, 
sorumlulukları  ve geleceği konusunda 
gerçek  iş deneyimleri  ile buluşturmak 
olduğunu ve bu hedefe ulaştıkları için çok 
mutlu olduklarını belirttiler.

Derslere konuk konuşmacı  olarak 

Elmas Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Betül 
Elmasoğlu, Sakata Vegetables Finans 
Müdürü Füsun Demolder, TOBB İzmir 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, 
gazeteci, yazar ve televizyoncu Aynur 
Tartan, AMWAY Avrupa Dış İlişkiler Bölge 
Müdürü  Candan Çorbacıoğlu, İnci 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Perihan 
İnci, Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı  
Şükrü Ünlütürk, EGİAD Başkanı Seda   
Kaya, Turkish Women International 
Network Kurucusu Melek Pulatkonak gibi 
isimler katıldı. Konuk konuşmacılar 
öğrencilere, iş yaşamına ilişkin değişik 
bakış açılarını sunup, kendi kişisel 
tecrübelerinden  yola çıkarak önerilerde 
bulunduklarını ve başarıya giden yolda 
atılacak adımlar konusunda öğrencilere 

son derece güçlü bir motivasyon 
yarattıklarını söylediler. Ayrıca, 
Şubat-Haziran 2014 döneminde  gençlerle 
sohbet etmek isteyen, kendi deneyimlerini 
ve önerilerini paylaşmak isteyen tüm iş 
kadınlarını ve işadamlarını fakültede 
görmekten mutlu olacaklarını eklediler.
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TOBB İzmir Kadın Girişimciler 
Kurulu tarafından düzenlenen 
Girişimciler İçin Sosyal Medya Yol 
Haritası Semineri, İzmir Ticaret Borsası 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Nöromedya Dijital Pazarlama kurucusu ve 
sosyal medya yöneticisi Mümin Erakbaş 
tarafından verilen seminerde katılımcılara, 

sosyal ağların işletmeler için etkin 
kullanımı konusunda bilgi verildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan 
TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Betül Elmasoğlu, günümüzde 
teknoloji ve bilişim sektörünün 
gelişmesiyle birlikte hızlı haberleşme ve 
bilgi paylaşımının çok önemli hale 
geldiğini vurguladı. Elmasoğlu, 
“Firmaların, sosyal ağları nasıl doğru bir 
pazarlama kanalı haline getirebileceği ve 
nasıl farkındalık yaratabilecekleri önemli 
bir unsur” dedi. 

Sosyal medya ve dijital pazarlama 
konusunda farklılık sağlamak amacıyla 
düzenlenen seminerde katılımcılar 
kurumsal sosyal medya kullanımı 
konusunda bilgilendirildi. Sosyal ağların 
�rmalar için nasıl etkili ve doğru bir 

pazarlama kanalı haline getirilebileceği 
konusunda bilgilerin verildiği etkinlikte, 
kurumsal kimliğe en uygun şekilde temsil 
sağlayacak stratejiler ve sosyal ağlarda 
markaların yaptıkları hatalar konusunda 
da örnekler paylaşıldı. 



ZİRVEZİRVE

3.Ulusal Pamuk Zirvesi 
İzmir’de yapıldı

benzer iklim ve toprak koşullarına sahip 
küresel rakiplerinden kat ve kat fazladır. Bu 
nedenle çi�çilerimiz rakiplerinden çok 
daha fazla verim almasına rağmen 
uluslararası rekabette yenik düşmektedir. 
Bu nedenle, halihazırdaki  alan bazlı mazot 
desteği yerine üretim endeksli mazot 
desteği verilmesi hedef için daha uygun 
olacaktır. Ayrıca, bu sayede olası istismarlar 
önlenecek ve üretilen ürün ile tüketilen 
mazot kayda gireceğinden vergi geliri de 
artacaktır. 

7.Gübre, ilaç ve makine başta olmak 
üzere, üretim girdilerinden alınan KDV 
oranlarının % 1 seviyesine çekilmesi stopaj 
tahakkuku ile vergisini ödeyen, ancak KDV 
hesabı tutmayan üreticiler için daha 
adaletli olacaktır.

İsabetli ve doğru politikalar ancak 
sağlıklı bilgiler üzerine inşa edilebilir. 
Bunun için öncelikle;

8. Pamuk ekilişi ve rekoltesi,  doğru ve 
gerçekçi belirlenmelidir.

Bu amaçla,
a.Pamuk eken çi�çilerden Haziran ayı 

içinde parsel bazında ekim beyanları  
alınmalı ve bunlar TARBİL gözlemleri veya 
saha gözlemleriyle doğrulanarak ülke 
genelindeki pamuk ekiliş 
kesinleştirilmelidir.

b.Benzer süreç bu kez parsel bazında 
ortalama pamuk verimlerinin tespiti 

destek alabilme imkanı olacağını ve 
üretimimizin 1.000.000 tona oturacağını 
kolayca iddia edebiliyor olacağım. Ayrıca 
destekleme primlerinin mutlaka mayıs 
aylarında dağıtılması gerektiğini 
vurgulamak isteriz” diye konuştu.

Konseyin büyük önem verdiği ve 
Türkiye tarımının devrim taşlarından biri 
olan lisanslı depoculuğun önemini ve ilgili 
Bakanlıklar tarafından da desteklenmesi 
gerektiğini üstüne basarak vurgulamak 
istediğinden bahseden Kocagöz, “Ege 
Bölgemizde pamuktaki ilk örneğini 
kurduğumuz ELİDAŞ ile önemli yollar kat 
ettik ancak hala desteğe ve yeni 
mevzuatlara ihtiyacı  var. Bu anlamda ne 
mutlu ki ilgili tüm Bakanlıklarımız 
sistemin yaygınlaştırılması için bizimle 
aynı görüşteler ve yürekten destekliyorlar. 
Konseyimizin birçok proje ve faaliyete 
imza atarak, gerek sektörde gerekse 
Bakanlıklar nezdinde saygınlığını ve 
etkinliğini arttırdığını mutlulukla 
gözlemliyoruz. Görevi aldığımız 2 dönem 
önce birçok konuda zorlanırken bugün 
yönetim kurulunda görev almak için adeta 
güzel rekabetlerin bile doğacağı bir Konsey 
haline geldiğimiz için gururluyuz. Ancak 
yinelemek isterim ki Konseyimizin 
amaçlarının tümünü layıkıyla yapabilmesi 
kişisel performansların dışında tabiii ki 
bütçesel imkanlara da bağlıdır. Bu anlamda 
Bakanlığımızın sadece Ulusal Pamuk 
Konseyi için değil tüm ürün konseyleri için 
sabit gelir getirici düzenlemeler yapmasını 
ümit ediyoruz” dedi.

  Konuşmasının son bölümünde konsey 
çalışmalarına değinen Kocagöz, “Bu 

olarak çırçır fabrikaları için de en önemli 
sorundur. İşlerin azalması fabrikaların 
modernizasyonunun önünde de bir engel 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, çırçır 
fabrikalarının modernizasyon 
yatırımlarının öncelikli destekleme 
alanlarından birisi olmalıdır” diye konuştu.

Gerçek piyasa ve �yat oluşumu için 
gerçek arz ve talebin şe�af bir ortamda 
buluşması gerektiğine dikkat çeken 
İyiuyarlar, “Emanet sistemi, pamuk 
piyasalarının sağlıklı çalışmasının 
önündeki en önemli engeldir. Bu sistemde 
çırçır fabrikaları işledikleri pamukları �yatı 
daha sonra belirlenmek üzere tekstil 
fabrikasına teslim ediyor. Tekstil fabrikası 
normal şartlarda piyasada alıcı 
pozisyonunda yer alarak temin edeceği 
pamuğu �nansman maliyeti olmadan elde 
etmiş oluyor ve gerçek arz piyasaya 
yansımıyor. Bu sistem ile zaten ithalat gibi 
önemli bir avantajı olan tesktil 
fabrikalarının eline ikinci ve çok önemli bir 
avantaj geçmektedir. İzmir Ticaret Borsası 
olarak emanet sisteminin tamamen 
kaldırılmasını talep ediyoruz ” dedi. 

Konuşmasının son bölümünde 
sigortalama konusunun da çırçır fabrikaları 
için oldukça önemli bir konu olduğunu 
belirtti. İyiuyarlar, çırçır fabrikalarında 
sezon boyunca milyonlarca pamuk 
depolandığını, özellikle hasat döneminde 
fabrikalarda bulunan pamuğun yüzde 
75’inin üreticinin emanet pamuğu 
olduğunu söyleyerek, “Sigorta şirketleri 
çırçır işletmelerinin temel ve genel şartları 
sağlamadığını dile getirmekte, ancak 
kendilerine uygun gördükleri işletmeleri 
sigortalamaktadır. Uygulamada çırçır 
tesislerini petrokimya tesisleri ve kimyevi 
gübre üreten sektörlerle birlikte aynı riskli 
grupta değerlendirmektedir. Ayrıca, sigorta 
şirketleri sigortalama için çırçır 
fabrikalarının kabul etmesi mümkün 
olmayan mali ve teknik şartlar talep 
edebilmektedir. Sonuç olarak, çırçır 
fabrikaları için tela� edilemez riskler 
oluşabilmektedir. Sigorta sorununun bir an 
önce çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir” diye konuştu.

Oturumların ardından yapılan soru 
cevap bölümüyle katılımcılar ve panelistler 
arasında �kir alış verişinde bulunuldu.

Sektörle ilgili sorunların ele alındığı 
oturumların tamamlanmasıyla birlikte 
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve 
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz tarafından sonuç bildirgesi 
okunarak katılımcılarla paylaşıldı.

3. Ulusal Pamuk Zirvesi 4 Mart 2014 
Salı günü Swissotel Büyük Efes Salonu’nda 
geniş katılım ile düzenlendi. "Pamuğun 
Türkiye için Önemi" temalı zirvede, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra 
Türkiye’den birçok oda, borsa ve kuruluş 
temsilcisi yer aldı. İzmir Ticaret Borsası’nın 
altın sponsor olduğu Ulusal Pamuk 
Zirvesi’ne Borsayı temsilen Başkan 
Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Yalçın 
Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan 
Zincircioğlu, Özhan Şen, Bülent Uçak ve 
Şeref İyiuyarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı 
Barış Kocagöz, “2 senede bir tüm sektör 
paydaşlarını ülkemizin farklı pamuk 
üretim bölgelerinde topladığımız Ulusal 
Pamuk Zirvesi’nin üçüncüsünde, sizleri 

çeken Barış Kocagöz, “Pamuk üretiminde 
çalışan üretici ve işçilerimiz ile birlikte,  
iplik sanayimiz ve hazır giyim konfeksiyon 
işletmelerinde çalışan emekçilerimiz ve 
satış mağazalarındaki personele dek tam 3 
milyon nüfusun bu sektörden ekmek yediği 
hesaplanıyor. Aileleri ile birlikte Türkiye 
nüfusunda sektörün payının neredeyse 12 
milyon nüfusa destek olduğunu gösteriyor. 
Sektör, istihdamda bir numara olmakla 
kalmıyor ya ekonomik boyutu; geçtiğimiz 
yıl sektörün toplam ihracatı tam 26 milyar 
dolar. Hala ülkemizin sırtında kambur 
olarak duran cari açık sorununda ülkemize 
katkıda bulunabilen nadir ve lider sektör. 
Çünkü pamuk dahil yapılan toplam 12 
milyar dolarlık ithal ara mala rağmen 14 
milyar dolarla cari fazla veren tek sektör. 
Üstelik istikrarlı bir şekilde olan bu 
performans 10 yılda toplam 120 milyar 
dolara yakın cari fazla vermiş durumda. 
Peki bu denli önemli ,Türkiye’nin göz 
bebeği bir sektörün ana hammaddesi olan 
pamuk üretimi için yukarıdaki övgü dolu 
rakamlara yaraşır bir durumda mıyız ? Ne 
yazık ki hayır. 1.350.000 ton ile 1.500.000 
ton arası tüketimi olan ülkemizde 2001 
yılında ulaştığımız 935.000 ton üretimden 
2009 yılında 400.000 tonlara dek düştük. O 
yıldan sonraki dünya pamuk �yat 
hareketiyle tekrar 850.000 tonlara dek 
ulaştık ancak geçtiğimiz yıl itibari ile 
500.000 ton civarında üretim ile son yılı 
yine üretimde azalış ile kapatmış olacağız. 
Tabii ki açığı ithalat ile karşılıyoruz. Yıllara 
göre 600.000 ton ile 900.000 ton ithal 
pamuk almak zorunda kalıyoruz. Bunun 
için de yıllık maliyetlere göre bu ülke 1,5 

İzmir’de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 
2007 yılında, 5488 Sayılı Tarım 
Kanunu’nun 11’nci maddesi uyarınca 
kurulan konseyimiz, Türkiye’nin ilk çok 
sektörlü sivil toplum örgütüdür. 
Kucakladığı sektör zincirinin halkaları 
tarladan başlayıp pamuğun tüm 
macerasının geçtiği ve o katma değerin 
yaratıldığı doğal ve sanayi mekanlarını 
geçip mağazalarda tüketiciye satıldığı 
noktaya dek devam eder. Kısacası “tarladan 
dükkana” sloganı ile tüm sektörü kucaklar. 
Temel amacımız pamuk tarımında, pamuk 
ürünleri ticareti ve sanayilerinde 
sürdürülebilirliği sağlamak, küresel rekabet 
gücünü geliştirmek ve böylece pamuğun 
ülkemiz sosyo-ekonomisine katkısını en 
büyük kılmak ve pamuk üretimini 
arttırmaktır” dedi.

Tarladan dükkana oluşan bu zincirin 
Türkiye ekonomisindeki değerine dikkat 

milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında 
döviz harcıyor. Aslında döviz harcamakla 
kalmıyor kendi ülke üreticisi yerine bu 
kaynağı istemeden de olsa başka ülke 
pamuk üreticilerine aktarmış oluyor” diye 
konuştu.

Ülkenin hem pamuk üreticisi dünya 
verim ortalamasında GDO’lu tohum 
kullanmamasına rağmen 2. Sırada 
olduğundan bahseden Kocagöz, “Peki 
toprakları pamuk tarımına uygun mu ? 
Hem de çok uygun. Üretilen pamuğun 
tümü bu ülkede tüketilebilecek mi ? Evet… 
Peki o zaman bu üretimin arttırılması için 
bizi engelleyen nedir ? Bize göre 
planlamalarımızın daha adil ve uzun vadeli 
olması gerekir. Pamuk destekleme primi 
doğru noktalara yaklaşmaktadır. Ancak 
maliyet kalemlerinde pamuk üreticisi 
aleyhine mazot, gübre, KDV gibi unsurlar 
destekleme priminin çoğunu cebinden geri 
almaktadır. Özellikle pamuk üreticisi 

önceki yıl girdiği kapıdan ne yazık ki geri 
bile çıkamamıştır. İşte bu yüzden 
geçtiğimiz sezon % 20 azalan bir üretim ile 
yine karşı karşıya kaldık. Artık bu 
dalgalanmalara son vermeli ve girdi 
desteklerinde acilen adil dağılım yapılması 
için yeni yöntemlere geçilmelidir. 
Destekleme planlamaları en az 5 yıllık 
planlar dahilinde yapılmalı ve 1.000.000 
ton kritik eşik üretim hede� konmalı ve 
politikalar buna göre üretilmelidir” dedi.

Barış Kocagöz, Konsey olarak pamuk 
üretiminin rekabetçi ve sürdürülebilir 
olmasına ve bir o kadar da çevreye duyarlı 
üretim yapılmasına önem verdiklerini 
belirterek “Tüm bu hede�er ışığında 
“GMO Free Turkısh Cotton” “GDO’suz 
Türk Pamuğu” marka çalışmalarını 
yaparken ülkemizin hem ulusal rekabette 
geri kalmaması hem de çevreye duyarlı 
üretim yapması adına “Better Cotton” 
kısaca  BCI organizasyonun da katılımcı 
ülkelerden biri olabilmesi adına Konsey 
olarak önderlik yaptık, yanımıza 
alabildiğimiz sektör önderlerinin de desteği 
ile ülkemizi nihayet bu organizasyona 
kabul ettirdik ve ilk pilot üretimler 
geçtiğimiz yıl 8 pilot bölgede başladı. 
Önümüzdeki yıl da 15 pilot bölgeye 
çıkarılacak. Bu amaçla kurulan “IPUD” İyi 
Pamuk Uygulamaları Derneği’nde de 
kurucu üye olarak önderlik görevimizi 
devretmiş olduk. Değerli pamuk dostları 
pamuk üretiminde üretim için dağıtılan 
desteklemenin adil doğru ve gerçek üretene 
dağıtılması çok çok önemli. Bu anlamda 
Bakanlığımızda da yoğun çalışmalar var . 
Ancak bu kilit konuda her türlü öneri ve 
desteğe hazır olduğumuzu bir kere daha 
yinelemek isterim. Çünkü dağıtılan destek 
toplam tutarının tamamı gerçek üretime 
dağıtılabildiğinde bugün pamuk üreticisi 
arkadaşlarımın en az % 25 daha fazla 

Konsey gerek sektörün gerek yönetim 
kurulu ve üyelerinin desteğiyle iyi yolda 
ilerlemektedir. Umudumuz bu bayrağı 
bundan sonra devralacak tüm sektör 
aktörlerinin adil, eşit, katılımcı ve ülkesini 
düşünen bir politika ile Ulusal Pamuk 
Konseyi’nin başarılarını devam ettirmesi 
yolunda olacaktır. Başta Konsey 
üyelerimizin de katıldığı Ulusal Zirve;  
Konseyimiz dışında diğer aktörlerin de 
birlikte olabileceği ve sektörün gerçeklerini 
ortaya koyarak ilgili Bakanlık görevlilerine 
seslerini duyurabileceği bir ortam olması 
ve sonucunda yayınlanan “Sonuç 
Bildirgesinin” gerekli makamlara 
ulaştırılması anlamında çok önemli. 
Zirvemizin düzenlenmesinde yanımızda 
olan tüm kuruluşlara, İzmir şehrimizin ve 
Ege Bölgesinin değerli protokolü ve 
toplantımıza Türkiye’nin dört bir yanından 
katılan pamuk sektörünün aktörlerine 
katılımları için teşekkür ederim” dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı 
Ümit Bayram Kutlu ise pamuk üretiminin 
düşmeyeceğini, 2023 vizyonu çerçevesinde 
üretim stratejisi belirlediklerini 
kaydederek, "Pamuk üretimi Türkiye'de 
düşmeyecek. Altın bir değer olarak devam 
edecektir. Bekli Ege Bölgesi'nde bir düşme 
olabilir. Üretim Güneydoğu ve Akdeniz'de 
kümelenmiş durumda. Bu sektörün 
sorunlarını çözeceğiz. Bakanlık olarak 
2023 vizyonunu belirledik. Politikamız var, 
kimse yok diyemez. Pamuk üretimini 3 
milyon tonun üzerine çıkaracağız" dedi. 

Bakanlık olarak 17 bitkisel ürüne 
destek verdiklerini, geçen yıl pamuğa 

verdikleri destek miktarının 1 milyar 128 
milyon lira olduğunu anlatan Kutlu, bunun 
bitkisel üretim desteği toplamının yüzde 
30'una tekabul ettiğini ifade etti. Türkiye'de 
22 ilde pamuk üretiminin yapıldığını dile 
getiren Kutlu, üretimin düşmediğini 
belirterek, "Geçen yıl 2 milyon 250 bin ton 
civarında kütlü pamuk üretimi oldu. Bu 
880 bin civarında lif pamuk demek" diye 
konuştu. 

Zirvenin açılış konuşmalarının ve 
Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Ünal Evcim’in Konseyin 
faaliyetleri hakkında gerçekleştirdiği 
sunumun ardından teknik oturumlara 
geçildi. Prof. Dr. Ediz Ulusoy’un 
moderatörlüğünde sırasıyla “Dünya ve 
Türkiye Pamuk Piyasaları”, “Pamuk 
üretiminde Sürdürülebilirlik: Sorunlar ve 
yenilikler” ve “Tekstil sanayisindeki 
gelişmeler ve eğilimler” başlıklı oturumlar 
düzenlenerek pamuk sektörü masaya 
yatırıldı. 

“Pamuk üretiminde Sürdürülebilirlik: 
Sorunlar ve yenilikler” adlı oturumda 
konuşma yapan İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar bir 
pamuk üreticisi ve çırçır işletmecisi olarak 
sektörün durumu hakkında konuşma 
gerçekleştirerek görüşlerini bildirdi. Prim 
miktarlarının birkaç yıl önce oldukça 
doğru bir karar ile sezon öncesinde 
açıklanmaya başlandığına dikkat çeken 
Şeref İyiuyarlar, benzer bir iyileştirmenin 
primlerin ödenme zamanı için de 
yapılması gerektiğini söyledi. İyiuyarlar, 
“Sezon başında pamuğunu satan bir 
üreticinin prim için en az 8 – 9 ay 
beklemesi gerekiyor. Kısacası hasat 
ettiğiniz pamuğun primi ile bir sonraki 
sezonun ekim masra�arını karşılama 
şansınız yok. Pamuğunu satan ve 
evraklarını teslim eden üreticiye gerekli 
kontroller yapılarak hak ettiği prim hemen 
ödenmelidir. Böylece üreticilerin 
�nansman maliyeti ortadan kalkabilecek ya 
da azaltılabilecektir” dedi.

Şeref İyiuyarlar, sektörel bir sorun olan 
bir diğer önemli konunun atıl kapasite 
çırçır fabrikaları olduğunu belirterek, “Ege 
Bölgesi’nde çırçır fabrikalarının birçoğu 
faaliyetini durdurdu. 2013 yılında faal 107 
çırçır fabrikasında toplam 4187 rollergin, 
8’de saygın üretim tesisi mevcuttur. 
Bölgedeki mevcut pamuk üretimi dikkate 
alındığında fabrikalar düşük kapasite ile 
çalışmakta, dolayısıyla karlılık olumsuz 
etkilenmektedir. Üretimin gerilemesi doğal 

3.Ulusal Pamuk Zirvesi  Sonuç 
Bildirgesi

4 Mart 2014 - İzmir
Bilindiği üzere geçen on beş yıllık 

sürede ülkemiz pamuk üretimi yurt içi 
talebi karşılayacak ölçüde geliştirilemediği,  
hatta kimi yıllarda gerilemesinin önü 
alınamadığı için,   üretim-tüketim dengesi 
ciddi ölçülerde bozulmuş durumdadır. Bu 
durum bir yandan önemli döviz 
kayıplarına neden olurken, diğer yandan 
istihdam, katma değer ve ihracat geliri 
açısından ülkemiz ekonomisi için çok 
büyük öneme sahip olan ve hammadde 
olarak yaklaşık %60 oranında pamuk 
kullanan tekstil ve hazır giyim sanayimizi 
dışa bağımlı hale getirmekte ve küresel 
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Oysa ülkemiz yurt içi talebi 
karşılayacak miktarda pamuk üretimi için 
gerekli agro-ekolojik potansiyele fazlasıyla 
sahip bulunmaktadır. Bunun için, 
halihazırdaki verim değerleriyle 2002 
yılındakine eşit alanda üretim yapmak 
yeterli olacaktır. Bu anlamda, 
hükümetimizce 2010 yılında hayata 
geçirilen İDÜS (İhracata Dönük Üretim 
Stratejisi) ve bunun alt bileşeni GİTES 
(Girdi Tedarik Stratejisi) kapsamında bir 
“Pamuk Eylem Planı” hazırlanarak 
uygulamaya konulması çözüm için atılmış 
önemli bir adımdır. Konseyimiz bu plan 
kapsamında “Pamuk destekleme 
mekanizmasının etkinliğini artıracak 
çalışmalar”  için görevlendirilmiş ve 
yapılan çalışma sonuçları Tarım 
Bakanlığımıza sunulmuştur. 2015 yılında 
tamamlanması öngörülen Pamuk Eylem 
Planı sayesinde ülkemiz pamuk üretiminde 
arzulanan gelişmelerin sağlanacağını ve  
kararlı bir sürdürülebilirliğin tesis 
edileceğine inanıyor ve bu inançla söz 
konusu çalışmaları destekliyoruz. 

 
Konseyimizin ülkemiz 

pamukçuluğunun sorunlarının 
çözümü için geliştirdiği öneriler 
şunladır: 

1.Destekleme primleri en az 
beş yıllık dönem için belirlenmeli; 
ayrıca 5 yıllık dönem  başında ilan 
edilerek dönem boyunca 
kararlılıkla uygulanmalıdır. 

Pamuk tarımı yoğun girdi 
(sermaye, emek, teknoloji, vd) 
kullanılan bir üretim dalıdır; kar 
marjı girdi �yatlarına rakip 

ürünlerden çok daha fazla oranda 

bağlıdır. Bu özellik pamuğu vazgeçilmesi 
kolay, geri dönülmesi zor bir ürün 
yapmaktadır. Çi�çilerimizin pamuğa 
dönmelerini sağlamak, ayrıca tüccar ve 
sanayicilerimizin orta-uzun vadeli yatırım 
kararları almalarını teşvik etmek ve böylece 
üretiminde istikrarlı bir gelişme ortamı 
oluşturmak için orta vadeli bir program 
uygulanmalıdır. 

2.Destekleme prim miktarları her yıl en 
az pamuk üretim maliyetlerindeki artış ya 
da en az en�asyon oranında artırılmak 
suretiyle destek mekanizmasının işlevi 
korunmalıdır.

3.Pamuk desteklerinde Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon ithalatında uygulanan 
vergilerden elde edilen kaynaklardan 
yararlanılmalıdır.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
ithalatından,  2012 yılında bütçede 
öngörülmeyen 1,2 Milyar TL ek gelir 
sağlanmıştır. Bu gelirin sektörün ihtiyaç 
duyduğu pamuk hammaddesinin yurt 
içinden temininde kullanılması doğrudan 
sektörün yurt dışı rekabet gücünü artıracak 
ve böylece yapılan vergilendirme tam 
anlamıyla amacına ulaşmış olacaktır.

4.Lif pamuk üretiminin dönem 
boyunca "Bir milyon ton" eşik değerinin  
üstünde olması sağlanmalı, ayrıca  dönem 
sonu itibariyle "İki milyon ton"a 
çıkarılması hede�enmelidir. 

5.Lisanslı depoculuk sisteminin 
yaygınlaştırılması için depolama 
maliyetleri en az 5 yıl süreyle 
desteklenmelidir.

6.Pamuk çi�çileri ürettikleri pamuk 
miktarına endekslenecek üst limitli mazot 
ihtiyaçları oranında, bu üretime ilişkin 
mazot fatura tutarları üzerinden ödenecek 
ek primlerle desteklenmelidir. 

 Pamuk üretiminde en büyük 
maliyet unsuru 

mazot gideridir. 
Çi�çilerimizin 

mazot giderleri 

amacıyla, hasadı takiben Aralık ayında 
sona erecek şekilde tekrarlanarak   Ülke 
genelindeki pamuk rekoltesi 
kesinleştirilmelidir.

9.Pamuk desteklemeleri adil ve gerçek 
üretene ulaşacak bir mekanizmaya 
kavuşturulmalıdır. 

Bu amaçla, tüm ğarseller TARBİL 
kapsamına girene ve Tarbil gözlemlerinde 
yeterli güvenilirlik sağlanana kadar, 
Konseyimizin Pamuk Eylem Planı 
dahilinde geçen yıl içinde tamamlayıp, 
Bakanlığımıza sunmuş olduğu Destekleme 
Önerisi uygulanmalıdır,

10.Yerli pamuk kullanan 
sanayicilerimiz desteklenmelidir.

11. Pamuk kalitesi iyileştirilmelidir.
Bu amaçla,
a.Yerli GDO suz tohum üretimi 

desteklenmelidir. 
b.Pamuk standardizasyonu ülkemiz 

koşulları dikkate alınarak sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmelidir.

c.Çırçır ve prese işletmeleri günümüz 
ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite 
edilmeli, çalışma usul ve esasları 
yenilenmelidir.

Pamuk çok paydaşlı bir sektördür.  
Zaman ve emek kaybını  en aza indirgemek 
üzere,

12.Kurumlar arası eş güdüm 
sağlanmalı, işbirliği geliştirilmelidir.

Bu bağlamda,
a.Ulusal Pamuk Konseyine, temsil 

kabiliyetini güçlendirici faaliyetler 
yapmasını sağlamak üzere; pamuk üretimi, 
tüketimi faaliyetlerinden bir ya da bir 
kaçından küçük kesinti veya kesintiler 
yapılması gibi yeni gelir kaynakları 
yaratılmalıdır.

b.Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği 
güncel ihtiyaçlar doğrultusunda 
yenilenmelidir.

Türkiye, ek yatırımlara ihtiyaç 
olmaksızın, sadece sahip olduğu değerleri 
kullanarak, yurt içi pamuk talebinin, hem 
miktar hem de kalite olarak, tamamını 
karşılayacak üretim kabiliyetine sahiptir. 
Unutmayalım ki, yetersiz bulduğumuz 
mevcut üretim bile, halen yıllık 26,5 milyar 
dolar dış gelirle ülkemiz ihracatının gerçek 
anlamdaki lokomoti� olan TEKSTİL VE 
HAZIR GİYİM SANAYİLERİMİZİN 
sigortası konumundadır.  Yukarıda sıralı 
önerilerin hayata geçirilmesiyle pamuk 
taleplerinin tamamını yurt içinden 
sağlayabilecek olan sanayicilerimiz yurt 
dışı rakipleri karşısında çok daha emin ve 
güçlü konuma gelerek ihracat gelirlerini 
çok daha yukarılara taşıyacaklardır. Sonuç 
olarak, söz konusu önerilerin ülke 
ekonomisine olan katkıları ithal ikamesinin 
çok ötesinde kazançlara yol açacaktır. 
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benzer iklim ve toprak koşullarına sahip 
küresel rakiplerinden kat ve kat fazladır. Bu 
nedenle çi�çilerimiz rakiplerinden çok 
daha fazla verim almasına rağmen 
uluslararası rekabette yenik düşmektedir. 
Bu nedenle, halihazırdaki  alan bazlı mazot 
desteği yerine üretim endeksli mazot 
desteği verilmesi hedef için daha uygun 
olacaktır. Ayrıca, bu sayede olası istismarlar 
önlenecek ve üretilen ürün ile tüketilen 
mazot kayda gireceğinden vergi geliri de 
artacaktır. 

7.Gübre, ilaç ve makine başta olmak 
üzere, üretim girdilerinden alınan KDV 
oranlarının % 1 seviyesine çekilmesi stopaj 
tahakkuku ile vergisini ödeyen, ancak KDV 
hesabı tutmayan üreticiler için daha 
adaletli olacaktır.

İsabetli ve doğru politikalar ancak 
sağlıklı bilgiler üzerine inşa edilebilir. 
Bunun için öncelikle;

8. Pamuk ekilişi ve rekoltesi,  doğru ve 
gerçekçi belirlenmelidir.

Bu amaçla,
a.Pamuk eken çi�çilerden Haziran ayı 

içinde parsel bazında ekim beyanları  
alınmalı ve bunlar TARBİL gözlemleri veya 
saha gözlemleriyle doğrulanarak ülke 
genelindeki pamuk ekiliş 
kesinleştirilmelidir.

b.Benzer süreç bu kez parsel bazında 
ortalama pamuk verimlerinin tespiti 

destek alabilme imkanı olacağını ve 
üretimimizin 1.000.000 tona oturacağını 
kolayca iddia edebiliyor olacağım. Ayrıca 
destekleme primlerinin mutlaka mayıs 
aylarında dağıtılması gerektiğini 
vurgulamak isteriz” diye konuştu.

Konseyin büyük önem verdiği ve 
Türkiye tarımının devrim taşlarından biri 
olan lisanslı depoculuğun önemini ve ilgili 
Bakanlıklar tarafından da desteklenmesi 
gerektiğini üstüne basarak vurgulamak 
istediğinden bahseden Kocagöz, “Ege 
Bölgemizde pamuktaki ilk örneğini 
kurduğumuz ELİDAŞ ile önemli yollar kat 
ettik ancak hala desteğe ve yeni 
mevzuatlara ihtiyacı  var. Bu anlamda ne 
mutlu ki ilgili tüm Bakanlıklarımız 
sistemin yaygınlaştırılması için bizimle 
aynı görüşteler ve yürekten destekliyorlar. 
Konseyimizin birçok proje ve faaliyete 
imza atarak, gerek sektörde gerekse 
Bakanlıklar nezdinde saygınlığını ve 
etkinliğini arttırdığını mutlulukla 
gözlemliyoruz. Görevi aldığımız 2 dönem 
önce birçok konuda zorlanırken bugün 
yönetim kurulunda görev almak için adeta 
güzel rekabetlerin bile doğacağı bir Konsey 
haline geldiğimiz için gururluyuz. Ancak 
yinelemek isterim ki Konseyimizin 
amaçlarının tümünü layıkıyla yapabilmesi 
kişisel performansların dışında tabiii ki 
bütçesel imkanlara da bağlıdır. Bu anlamda 
Bakanlığımızın sadece Ulusal Pamuk 
Konseyi için değil tüm ürün konseyleri için 
sabit gelir getirici düzenlemeler yapmasını 
ümit ediyoruz” dedi.

  Konuşmasının son bölümünde konsey 
çalışmalarına değinen Kocagöz, “Bu 

olarak çırçır fabrikaları için de en önemli 
sorundur. İşlerin azalması fabrikaların 
modernizasyonunun önünde de bir engel 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, çırçır 
fabrikalarının modernizasyon 
yatırımlarının öncelikli destekleme 
alanlarından birisi olmalıdır” diye konuştu.

Gerçek piyasa ve �yat oluşumu için 
gerçek arz ve talebin şe�af bir ortamda 
buluşması gerektiğine dikkat çeken 
İyiuyarlar, “Emanet sistemi, pamuk 
piyasalarının sağlıklı çalışmasının 
önündeki en önemli engeldir. Bu sistemde 
çırçır fabrikaları işledikleri pamukları �yatı 
daha sonra belirlenmek üzere tekstil 
fabrikasına teslim ediyor. Tekstil fabrikası 
normal şartlarda piyasada alıcı 
pozisyonunda yer alarak temin edeceği 
pamuğu �nansman maliyeti olmadan elde 
etmiş oluyor ve gerçek arz piyasaya 
yansımıyor. Bu sistem ile zaten ithalat gibi 
önemli bir avantajı olan tesktil 
fabrikalarının eline ikinci ve çok önemli bir 
avantaj geçmektedir. İzmir Ticaret Borsası 
olarak emanet sisteminin tamamen 
kaldırılmasını talep ediyoruz ” dedi. 

Konuşmasının son bölümünde 
sigortalama konusunun da çırçır fabrikaları 
için oldukça önemli bir konu olduğunu 
belirtti. İyiuyarlar, çırçır fabrikalarında 
sezon boyunca milyonlarca pamuk 
depolandığını, özellikle hasat döneminde 
fabrikalarda bulunan pamuğun yüzde 
75’inin üreticinin emanet pamuğu 
olduğunu söyleyerek, “Sigorta şirketleri 
çırçır işletmelerinin temel ve genel şartları 
sağlamadığını dile getirmekte, ancak 
kendilerine uygun gördükleri işletmeleri 
sigortalamaktadır. Uygulamada çırçır 
tesislerini petrokimya tesisleri ve kimyevi 
gübre üreten sektörlerle birlikte aynı riskli 
grupta değerlendirmektedir. Ayrıca, sigorta 
şirketleri sigortalama için çırçır 
fabrikalarının kabul etmesi mümkün 
olmayan mali ve teknik şartlar talep 
edebilmektedir. Sonuç olarak, çırçır 
fabrikaları için tela� edilemez riskler 
oluşabilmektedir. Sigorta sorununun bir an 
önce çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir” diye konuştu.

Oturumların ardından yapılan soru 
cevap bölümüyle katılımcılar ve panelistler 
arasında �kir alış verişinde bulunuldu.

Sektörle ilgili sorunların ele alındığı 
oturumların tamamlanmasıyla birlikte 
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve 
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz tarafından sonuç bildirgesi 
okunarak katılımcılarla paylaşıldı.

3. Ulusal Pamuk Zirvesi 4 Mart 2014 
Salı günü Swissotel Büyük Efes Salonu’nda 
geniş katılım ile düzenlendi. "Pamuğun 
Türkiye için Önemi" temalı zirvede, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra 
Türkiye’den birçok oda, borsa ve kuruluş 
temsilcisi yer aldı. İzmir Ticaret Borsası’nın 
altın sponsor olduğu Ulusal Pamuk 
Zirvesi’ne Borsayı temsilen Başkan 
Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Yalçın 
Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan 
Zincircioğlu, Özhan Şen, Bülent Uçak ve 
Şeref İyiuyarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı 
Barış Kocagöz, “2 senede bir tüm sektör 
paydaşlarını ülkemizin farklı pamuk 
üretim bölgelerinde topladığımız Ulusal 
Pamuk Zirvesi’nin üçüncüsünde, sizleri 

çeken Barış Kocagöz, “Pamuk üretiminde 
çalışan üretici ve işçilerimiz ile birlikte,  
iplik sanayimiz ve hazır giyim konfeksiyon 
işletmelerinde çalışan emekçilerimiz ve 
satış mağazalarındaki personele dek tam 3 
milyon nüfusun bu sektörden ekmek yediği 
hesaplanıyor. Aileleri ile birlikte Türkiye 
nüfusunda sektörün payının neredeyse 12 
milyon nüfusa destek olduğunu gösteriyor. 
Sektör, istihdamda bir numara olmakla 
kalmıyor ya ekonomik boyutu; geçtiğimiz 
yıl sektörün toplam ihracatı tam 26 milyar 
dolar. Hala ülkemizin sırtında kambur 
olarak duran cari açık sorununda ülkemize 
katkıda bulunabilen nadir ve lider sektör. 
Çünkü pamuk dahil yapılan toplam 12 
milyar dolarlık ithal ara mala rağmen 14 
milyar dolarla cari fazla veren tek sektör. 
Üstelik istikrarlı bir şekilde olan bu 
performans 10 yılda toplam 120 milyar 
dolara yakın cari fazla vermiş durumda. 
Peki bu denli önemli ,Türkiye’nin göz 
bebeği bir sektörün ana hammaddesi olan 
pamuk üretimi için yukarıdaki övgü dolu 
rakamlara yaraşır bir durumda mıyız ? Ne 
yazık ki hayır. 1.350.000 ton ile 1.500.000 
ton arası tüketimi olan ülkemizde 2001 
yılında ulaştığımız 935.000 ton üretimden 
2009 yılında 400.000 tonlara dek düştük. O 
yıldan sonraki dünya pamuk �yat 
hareketiyle tekrar 850.000 tonlara dek 
ulaştık ancak geçtiğimiz yıl itibari ile 
500.000 ton civarında üretim ile son yılı 
yine üretimde azalış ile kapatmış olacağız. 
Tabii ki açığı ithalat ile karşılıyoruz. Yıllara 
göre 600.000 ton ile 900.000 ton ithal 
pamuk almak zorunda kalıyoruz. Bunun 
için de yıllık maliyetlere göre bu ülke 1,5 

İzmir’de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 
2007 yılında, 5488 Sayılı Tarım 
Kanunu’nun 11’nci maddesi uyarınca 
kurulan konseyimiz, Türkiye’nin ilk çok 
sektörlü sivil toplum örgütüdür. 
Kucakladığı sektör zincirinin halkaları 
tarladan başlayıp pamuğun tüm 
macerasının geçtiği ve o katma değerin 
yaratıldığı doğal ve sanayi mekanlarını 
geçip mağazalarda tüketiciye satıldığı 
noktaya dek devam eder. Kısacası “tarladan 
dükkana” sloganı ile tüm sektörü kucaklar. 
Temel amacımız pamuk tarımında, pamuk 
ürünleri ticareti ve sanayilerinde 
sürdürülebilirliği sağlamak, küresel rekabet 
gücünü geliştirmek ve böylece pamuğun 
ülkemiz sosyo-ekonomisine katkısını en 
büyük kılmak ve pamuk üretimini 
arttırmaktır” dedi.

Tarladan dükkana oluşan bu zincirin 
Türkiye ekonomisindeki değerine dikkat 

milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında 
döviz harcıyor. Aslında döviz harcamakla 
kalmıyor kendi ülke üreticisi yerine bu 
kaynağı istemeden de olsa başka ülke 
pamuk üreticilerine aktarmış oluyor” diye 
konuştu.

Ülkenin hem pamuk üreticisi dünya 
verim ortalamasında GDO’lu tohum 
kullanmamasına rağmen 2. Sırada 
olduğundan bahseden Kocagöz, “Peki 
toprakları pamuk tarımına uygun mu ? 
Hem de çok uygun. Üretilen pamuğun 
tümü bu ülkede tüketilebilecek mi ? Evet… 
Peki o zaman bu üretimin arttırılması için 
bizi engelleyen nedir ? Bize göre 
planlamalarımızın daha adil ve uzun vadeli 
olması gerekir. Pamuk destekleme primi 
doğru noktalara yaklaşmaktadır. Ancak 
maliyet kalemlerinde pamuk üreticisi 
aleyhine mazot, gübre, KDV gibi unsurlar 
destekleme priminin çoğunu cebinden geri 
almaktadır. Özellikle pamuk üreticisi 

önceki yıl girdiği kapıdan ne yazık ki geri 
bile çıkamamıştır. İşte bu yüzden 
geçtiğimiz sezon % 20 azalan bir üretim ile 
yine karşı karşıya kaldık. Artık bu 
dalgalanmalara son vermeli ve girdi 
desteklerinde acilen adil dağılım yapılması 
için yeni yöntemlere geçilmelidir. 
Destekleme planlamaları en az 5 yıllık 
planlar dahilinde yapılmalı ve 1.000.000 
ton kritik eşik üretim hede� konmalı ve 
politikalar buna göre üretilmelidir” dedi.

Barış Kocagöz, Konsey olarak pamuk 
üretiminin rekabetçi ve sürdürülebilir 
olmasına ve bir o kadar da çevreye duyarlı 
üretim yapılmasına önem verdiklerini 
belirterek “Tüm bu hede�er ışığında 
“GMO Free Turkısh Cotton” “GDO’suz 
Türk Pamuğu” marka çalışmalarını 
yaparken ülkemizin hem ulusal rekabette 
geri kalmaması hem de çevreye duyarlı 
üretim yapması adına “Better Cotton” 
kısaca  BCI organizasyonun da katılımcı 
ülkelerden biri olabilmesi adına Konsey 
olarak önderlik yaptık, yanımıza 
alabildiğimiz sektör önderlerinin de desteği 
ile ülkemizi nihayet bu organizasyona 
kabul ettirdik ve ilk pilot üretimler 
geçtiğimiz yıl 8 pilot bölgede başladı. 
Önümüzdeki yıl da 15 pilot bölgeye 
çıkarılacak. Bu amaçla kurulan “IPUD” İyi 
Pamuk Uygulamaları Derneği’nde de 
kurucu üye olarak önderlik görevimizi 
devretmiş olduk. Değerli pamuk dostları 
pamuk üretiminde üretim için dağıtılan 
desteklemenin adil doğru ve gerçek üretene 
dağıtılması çok çok önemli. Bu anlamda 
Bakanlığımızda da yoğun çalışmalar var . 
Ancak bu kilit konuda her türlü öneri ve 
desteğe hazır olduğumuzu bir kere daha 
yinelemek isterim. Çünkü dağıtılan destek 
toplam tutarının tamamı gerçek üretime 
dağıtılabildiğinde bugün pamuk üreticisi 
arkadaşlarımın en az % 25 daha fazla 

Konsey gerek sektörün gerek yönetim 
kurulu ve üyelerinin desteğiyle iyi yolda 
ilerlemektedir. Umudumuz bu bayrağı 
bundan sonra devralacak tüm sektör 
aktörlerinin adil, eşit, katılımcı ve ülkesini 
düşünen bir politika ile Ulusal Pamuk 
Konseyi’nin başarılarını devam ettirmesi 
yolunda olacaktır. Başta Konsey 
üyelerimizin de katıldığı Ulusal Zirve;  
Konseyimiz dışında diğer aktörlerin de 
birlikte olabileceği ve sektörün gerçeklerini 
ortaya koyarak ilgili Bakanlık görevlilerine 
seslerini duyurabileceği bir ortam olması 
ve sonucunda yayınlanan “Sonuç 
Bildirgesinin” gerekli makamlara 
ulaştırılması anlamında çok önemli. 
Zirvemizin düzenlenmesinde yanımızda 
olan tüm kuruluşlara, İzmir şehrimizin ve 
Ege Bölgesinin değerli protokolü ve 
toplantımıza Türkiye’nin dört bir yanından 
katılan pamuk sektörünün aktörlerine 
katılımları için teşekkür ederim” dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı 
Ümit Bayram Kutlu ise pamuk üretiminin 
düşmeyeceğini, 2023 vizyonu çerçevesinde 
üretim stratejisi belirlediklerini 
kaydederek, "Pamuk üretimi Türkiye'de 
düşmeyecek. Altın bir değer olarak devam 
edecektir. Bekli Ege Bölgesi'nde bir düşme 
olabilir. Üretim Güneydoğu ve Akdeniz'de 
kümelenmiş durumda. Bu sektörün 
sorunlarını çözeceğiz. Bakanlık olarak 
2023 vizyonunu belirledik. Politikamız var, 
kimse yok diyemez. Pamuk üretimini 3 
milyon tonun üzerine çıkaracağız" dedi. 

Bakanlık olarak 17 bitkisel ürüne 
destek verdiklerini, geçen yıl pamuğa 

verdikleri destek miktarının 1 milyar 128 
milyon lira olduğunu anlatan Kutlu, bunun 
bitkisel üretim desteği toplamının yüzde 
30'una tekabul ettiğini ifade etti. Türkiye'de 
22 ilde pamuk üretiminin yapıldığını dile 
getiren Kutlu, üretimin düşmediğini 
belirterek, "Geçen yıl 2 milyon 250 bin ton 
civarında kütlü pamuk üretimi oldu. Bu 
880 bin civarında lif pamuk demek" diye 
konuştu. 

Zirvenin açılış konuşmalarının ve 
Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Ünal Evcim’in Konseyin 
faaliyetleri hakkında gerçekleştirdiği 
sunumun ardından teknik oturumlara 
geçildi. Prof. Dr. Ediz Ulusoy’un 
moderatörlüğünde sırasıyla “Dünya ve 
Türkiye Pamuk Piyasaları”, “Pamuk 
üretiminde Sürdürülebilirlik: Sorunlar ve 
yenilikler” ve “Tekstil sanayisindeki 
gelişmeler ve eğilimler” başlıklı oturumlar 
düzenlenerek pamuk sektörü masaya 
yatırıldı. 

“Pamuk üretiminde Sürdürülebilirlik: 
Sorunlar ve yenilikler” adlı oturumda 
konuşma yapan İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar bir 
pamuk üreticisi ve çırçır işletmecisi olarak 
sektörün durumu hakkında konuşma 
gerçekleştirerek görüşlerini bildirdi. Prim 
miktarlarının birkaç yıl önce oldukça 
doğru bir karar ile sezon öncesinde 
açıklanmaya başlandığına dikkat çeken 
Şeref İyiuyarlar, benzer bir iyileştirmenin 
primlerin ödenme zamanı için de 
yapılması gerektiğini söyledi. İyiuyarlar, 
“Sezon başında pamuğunu satan bir 
üreticinin prim için en az 8 – 9 ay 
beklemesi gerekiyor. Kısacası hasat 
ettiğiniz pamuğun primi ile bir sonraki 
sezonun ekim masra�arını karşılama 
şansınız yok. Pamuğunu satan ve 
evraklarını teslim eden üreticiye gerekli 
kontroller yapılarak hak ettiği prim hemen 
ödenmelidir. Böylece üreticilerin 
�nansman maliyeti ortadan kalkabilecek ya 
da azaltılabilecektir” dedi.

Şeref İyiuyarlar, sektörel bir sorun olan 
bir diğer önemli konunun atıl kapasite 
çırçır fabrikaları olduğunu belirterek, “Ege 
Bölgesi’nde çırçır fabrikalarının birçoğu 
faaliyetini durdurdu. 2013 yılında faal 107 
çırçır fabrikasında toplam 4187 rollergin, 
8’de saygın üretim tesisi mevcuttur. 
Bölgedeki mevcut pamuk üretimi dikkate 
alındığında fabrikalar düşük kapasite ile 
çalışmakta, dolayısıyla karlılık olumsuz 
etkilenmektedir. Üretimin gerilemesi doğal 

3.Ulusal Pamuk Zirvesi  Sonuç 
Bildirgesi

4 Mart 2014 - İzmir
Bilindiği üzere geçen on beş yıllık 

sürede ülkemiz pamuk üretimi yurt içi 
talebi karşılayacak ölçüde geliştirilemediği,  
hatta kimi yıllarda gerilemesinin önü 
alınamadığı için,   üretim-tüketim dengesi 
ciddi ölçülerde bozulmuş durumdadır. Bu 
durum bir yandan önemli döviz 
kayıplarına neden olurken, diğer yandan 
istihdam, katma değer ve ihracat geliri 
açısından ülkemiz ekonomisi için çok 
büyük öneme sahip olan ve hammadde 
olarak yaklaşık %60 oranında pamuk 
kullanan tekstil ve hazır giyim sanayimizi 
dışa bağımlı hale getirmekte ve küresel 
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Oysa ülkemiz yurt içi talebi 
karşılayacak miktarda pamuk üretimi için 
gerekli agro-ekolojik potansiyele fazlasıyla 
sahip bulunmaktadır. Bunun için, 
halihazırdaki verim değerleriyle 2002 
yılındakine eşit alanda üretim yapmak 
yeterli olacaktır. Bu anlamda, 
hükümetimizce 2010 yılında hayata 
geçirilen İDÜS (İhracata Dönük Üretim 
Stratejisi) ve bunun alt bileşeni GİTES 
(Girdi Tedarik Stratejisi) kapsamında bir 
“Pamuk Eylem Planı” hazırlanarak 
uygulamaya konulması çözüm için atılmış 
önemli bir adımdır. Konseyimiz bu plan 
kapsamında “Pamuk destekleme 
mekanizmasının etkinliğini artıracak 
çalışmalar”  için görevlendirilmiş ve 
yapılan çalışma sonuçları Tarım 
Bakanlığımıza sunulmuştur. 2015 yılında 
tamamlanması öngörülen Pamuk Eylem 
Planı sayesinde ülkemiz pamuk üretiminde 
arzulanan gelişmelerin sağlanacağını ve  
kararlı bir sürdürülebilirliğin tesis 
edileceğine inanıyor ve bu inançla söz 
konusu çalışmaları destekliyoruz. 

 
Konseyimizin ülkemiz 

pamukçuluğunun sorunlarının 
çözümü için geliştirdiği öneriler 
şunladır: 

1.Destekleme primleri en az 
beş yıllık dönem için belirlenmeli; 
ayrıca 5 yıllık dönem  başında ilan 
edilerek dönem boyunca 
kararlılıkla uygulanmalıdır. 

Pamuk tarımı yoğun girdi 
(sermaye, emek, teknoloji, vd) 
kullanılan bir üretim dalıdır; kar 
marjı girdi �yatlarına rakip 

ürünlerden çok daha fazla oranda 

bağlıdır. Bu özellik pamuğu vazgeçilmesi 
kolay, geri dönülmesi zor bir ürün 
yapmaktadır. Çi�çilerimizin pamuğa 
dönmelerini sağlamak, ayrıca tüccar ve 
sanayicilerimizin orta-uzun vadeli yatırım 
kararları almalarını teşvik etmek ve böylece 
üretiminde istikrarlı bir gelişme ortamı 
oluşturmak için orta vadeli bir program 
uygulanmalıdır. 

2.Destekleme prim miktarları her yıl en 
az pamuk üretim maliyetlerindeki artış ya 
da en az en�asyon oranında artırılmak 
suretiyle destek mekanizmasının işlevi 
korunmalıdır.

3.Pamuk desteklerinde Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon ithalatında uygulanan 
vergilerden elde edilen kaynaklardan 
yararlanılmalıdır.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
ithalatından,  2012 yılında bütçede 
öngörülmeyen 1,2 Milyar TL ek gelir 
sağlanmıştır. Bu gelirin sektörün ihtiyaç 
duyduğu pamuk hammaddesinin yurt 
içinden temininde kullanılması doğrudan 
sektörün yurt dışı rekabet gücünü artıracak 
ve böylece yapılan vergilendirme tam 
anlamıyla amacına ulaşmış olacaktır.

4.Lif pamuk üretiminin dönem 
boyunca "Bir milyon ton" eşik değerinin  
üstünde olması sağlanmalı, ayrıca  dönem 
sonu itibariyle "İki milyon ton"a 
çıkarılması hede�enmelidir. 

5.Lisanslı depoculuk sisteminin 
yaygınlaştırılması için depolama 
maliyetleri en az 5 yıl süreyle 
desteklenmelidir.

6.Pamuk çi�çileri ürettikleri pamuk 
miktarına endekslenecek üst limitli mazot 
ihtiyaçları oranında, bu üretime ilişkin 
mazot fatura tutarları üzerinden ödenecek 
ek primlerle desteklenmelidir. 

 Pamuk üretiminde en büyük 
maliyet unsuru 

mazot gideridir. 
Çi�çilerimizin 

mazot giderleri 

amacıyla, hasadı takiben Aralık ayında 
sona erecek şekilde tekrarlanarak   Ülke 
genelindeki pamuk rekoltesi 
kesinleştirilmelidir.

9.Pamuk desteklemeleri adil ve gerçek 
üretene ulaşacak bir mekanizmaya 
kavuşturulmalıdır. 

Bu amaçla, tüm ğarseller TARBİL 
kapsamına girene ve Tarbil gözlemlerinde 
yeterli güvenilirlik sağlanana kadar, 
Konseyimizin Pamuk Eylem Planı 
dahilinde geçen yıl içinde tamamlayıp, 
Bakanlığımıza sunmuş olduğu Destekleme 
Önerisi uygulanmalıdır,

10.Yerli pamuk kullanan 
sanayicilerimiz desteklenmelidir.

11. Pamuk kalitesi iyileştirilmelidir.
Bu amaçla,
a.Yerli GDO suz tohum üretimi 

desteklenmelidir. 
b.Pamuk standardizasyonu ülkemiz 

koşulları dikkate alınarak sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmelidir.

c.Çırçır ve prese işletmeleri günümüz 
ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite 
edilmeli, çalışma usul ve esasları 
yenilenmelidir.

Pamuk çok paydaşlı bir sektördür.  
Zaman ve emek kaybını  en aza indirgemek 
üzere,

12.Kurumlar arası eş güdüm 
sağlanmalı, işbirliği geliştirilmelidir.

Bu bağlamda,
a.Ulusal Pamuk Konseyine, temsil 

kabiliyetini güçlendirici faaliyetler 
yapmasını sağlamak üzere; pamuk üretimi, 
tüketimi faaliyetlerinden bir ya da bir 
kaçından küçük kesinti veya kesintiler 
yapılması gibi yeni gelir kaynakları 
yaratılmalıdır.

b.Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği 
güncel ihtiyaçlar doğrultusunda 
yenilenmelidir.

Türkiye, ek yatırımlara ihtiyaç 
olmaksızın, sadece sahip olduğu değerleri 
kullanarak, yurt içi pamuk talebinin, hem 
miktar hem de kalite olarak, tamamını 
karşılayacak üretim kabiliyetine sahiptir. 
Unutmayalım ki, yetersiz bulduğumuz 
mevcut üretim bile, halen yıllık 26,5 milyar 
dolar dış gelirle ülkemiz ihracatının gerçek 
anlamdaki lokomoti� olan TEKSTİL VE 
HAZIR GİYİM SANAYİLERİMİZİN 
sigortası konumundadır.  Yukarıda sıralı 
önerilerin hayata geçirilmesiyle pamuk 
taleplerinin tamamını yurt içinden 
sağlayabilecek olan sanayicilerimiz yurt 
dışı rakipleri karşısında çok daha emin ve 
güçlü konuma gelerek ihracat gelirlerini 
çok daha yukarılara taşıyacaklardır. Sonuç 
olarak, söz konusu önerilerin ülke 
ekonomisine olan katkıları ithal ikamesinin 
çok ötesinde kazançlara yol açacaktır. 
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benzer iklim ve toprak koşullarına sahip 
küresel rakiplerinden kat ve kat fazladır. Bu 
nedenle çi�çilerimiz rakiplerinden çok 
daha fazla verim almasına rağmen 
uluslararası rekabette yenik düşmektedir. 
Bu nedenle, halihazırdaki  alan bazlı mazot 
desteği yerine üretim endeksli mazot 
desteği verilmesi hedef için daha uygun 
olacaktır. Ayrıca, bu sayede olası istismarlar 
önlenecek ve üretilen ürün ile tüketilen 
mazot kayda gireceğinden vergi geliri de 
artacaktır. 

7.Gübre, ilaç ve makine başta olmak 
üzere, üretim girdilerinden alınan KDV 
oranlarının % 1 seviyesine çekilmesi stopaj 
tahakkuku ile vergisini ödeyen, ancak KDV 
hesabı tutmayan üreticiler için daha 
adaletli olacaktır.

İsabetli ve doğru politikalar ancak 
sağlıklı bilgiler üzerine inşa edilebilir. 
Bunun için öncelikle;

8. Pamuk ekilişi ve rekoltesi,  doğru ve 
gerçekçi belirlenmelidir.

Bu amaçla,
a.Pamuk eken çi�çilerden Haziran ayı 

içinde parsel bazında ekim beyanları  
alınmalı ve bunlar TARBİL gözlemleri veya 
saha gözlemleriyle doğrulanarak ülke 
genelindeki pamuk ekiliş 
kesinleştirilmelidir.

b.Benzer süreç bu kez parsel bazında 
ortalama pamuk verimlerinin tespiti 

destek alabilme imkanı olacağını ve 
üretimimizin 1.000.000 tona oturacağını 
kolayca iddia edebiliyor olacağım. Ayrıca 
destekleme primlerinin mutlaka mayıs 
aylarında dağıtılması gerektiğini 
vurgulamak isteriz” diye konuştu.

Konseyin büyük önem verdiği ve 
Türkiye tarımının devrim taşlarından biri 
olan lisanslı depoculuğun önemini ve ilgili 
Bakanlıklar tarafından da desteklenmesi 
gerektiğini üstüne basarak vurgulamak 
istediğinden bahseden Kocagöz, “Ege 
Bölgemizde pamuktaki ilk örneğini 
kurduğumuz ELİDAŞ ile önemli yollar kat 
ettik ancak hala desteğe ve yeni 
mevzuatlara ihtiyacı  var. Bu anlamda ne 
mutlu ki ilgili tüm Bakanlıklarımız 
sistemin yaygınlaştırılması için bizimle 
aynı görüşteler ve yürekten destekliyorlar. 
Konseyimizin birçok proje ve faaliyete 
imza atarak, gerek sektörde gerekse 
Bakanlıklar nezdinde saygınlığını ve 
etkinliğini arttırdığını mutlulukla 
gözlemliyoruz. Görevi aldığımız 2 dönem 
önce birçok konuda zorlanırken bugün 
yönetim kurulunda görev almak için adeta 
güzel rekabetlerin bile doğacağı bir Konsey 
haline geldiğimiz için gururluyuz. Ancak 
yinelemek isterim ki Konseyimizin 
amaçlarının tümünü layıkıyla yapabilmesi 
kişisel performansların dışında tabiii ki 
bütçesel imkanlara da bağlıdır. Bu anlamda 
Bakanlığımızın sadece Ulusal Pamuk 
Konseyi için değil tüm ürün konseyleri için 
sabit gelir getirici düzenlemeler yapmasını 
ümit ediyoruz” dedi.

  Konuşmasının son bölümünde konsey 
çalışmalarına değinen Kocagöz, “Bu 

olarak çırçır fabrikaları için de en önemli 
sorundur. İşlerin azalması fabrikaların 
modernizasyonunun önünde de bir engel 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, çırçır 
fabrikalarının modernizasyon 
yatırımlarının öncelikli destekleme 
alanlarından birisi olmalıdır” diye konuştu.

Gerçek piyasa ve �yat oluşumu için 
gerçek arz ve talebin şe�af bir ortamda 
buluşması gerektiğine dikkat çeken 
İyiuyarlar, “Emanet sistemi, pamuk 
piyasalarının sağlıklı çalışmasının 
önündeki en önemli engeldir. Bu sistemde 
çırçır fabrikaları işledikleri pamukları �yatı 
daha sonra belirlenmek üzere tekstil 
fabrikasına teslim ediyor. Tekstil fabrikası 
normal şartlarda piyasada alıcı 
pozisyonunda yer alarak temin edeceği 
pamuğu �nansman maliyeti olmadan elde 
etmiş oluyor ve gerçek arz piyasaya 
yansımıyor. Bu sistem ile zaten ithalat gibi 
önemli bir avantajı olan tesktil 
fabrikalarının eline ikinci ve çok önemli bir 
avantaj geçmektedir. İzmir Ticaret Borsası 
olarak emanet sisteminin tamamen 
kaldırılmasını talep ediyoruz ” dedi. 

Konuşmasının son bölümünde 
sigortalama konusunun da çırçır fabrikaları 
için oldukça önemli bir konu olduğunu 
belirtti. İyiuyarlar, çırçır fabrikalarında 
sezon boyunca milyonlarca pamuk 
depolandığını, özellikle hasat döneminde 
fabrikalarda bulunan pamuğun yüzde 
75’inin üreticinin emanet pamuğu 
olduğunu söyleyerek, “Sigorta şirketleri 
çırçır işletmelerinin temel ve genel şartları 
sağlamadığını dile getirmekte, ancak 
kendilerine uygun gördükleri işletmeleri 
sigortalamaktadır. Uygulamada çırçır 
tesislerini petrokimya tesisleri ve kimyevi 
gübre üreten sektörlerle birlikte aynı riskli 
grupta değerlendirmektedir. Ayrıca, sigorta 
şirketleri sigortalama için çırçır 
fabrikalarının kabul etmesi mümkün 
olmayan mali ve teknik şartlar talep 
edebilmektedir. Sonuç olarak, çırçır 
fabrikaları için tela� edilemez riskler 
oluşabilmektedir. Sigorta sorununun bir an 
önce çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir” diye konuştu.

Oturumların ardından yapılan soru 
cevap bölümüyle katılımcılar ve panelistler 
arasında �kir alış verişinde bulunuldu.

Sektörle ilgili sorunların ele alındığı 
oturumların tamamlanmasıyla birlikte 
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve 
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz tarafından sonuç bildirgesi 
okunarak katılımcılarla paylaşıldı.

3. Ulusal Pamuk Zirvesi 4 Mart 2014 
Salı günü Swissotel Büyük Efes Salonu’nda 
geniş katılım ile düzenlendi. "Pamuğun 
Türkiye için Önemi" temalı zirvede, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra 
Türkiye’den birçok oda, borsa ve kuruluş 
temsilcisi yer aldı. İzmir Ticaret Borsası’nın 
altın sponsor olduğu Ulusal Pamuk 
Zirvesi’ne Borsayı temsilen Başkan 
Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Yalçın 
Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan 
Zincircioğlu, Özhan Şen, Bülent Uçak ve 
Şeref İyiuyarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı 
Barış Kocagöz, “2 senede bir tüm sektör 
paydaşlarını ülkemizin farklı pamuk 
üretim bölgelerinde topladığımız Ulusal 
Pamuk Zirvesi’nin üçüncüsünde, sizleri 

çeken Barış Kocagöz, “Pamuk üretiminde 
çalışan üretici ve işçilerimiz ile birlikte,  
iplik sanayimiz ve hazır giyim konfeksiyon 
işletmelerinde çalışan emekçilerimiz ve 
satış mağazalarındaki personele dek tam 3 
milyon nüfusun bu sektörden ekmek yediği 
hesaplanıyor. Aileleri ile birlikte Türkiye 
nüfusunda sektörün payının neredeyse 12 
milyon nüfusa destek olduğunu gösteriyor. 
Sektör, istihdamda bir numara olmakla 
kalmıyor ya ekonomik boyutu; geçtiğimiz 
yıl sektörün toplam ihracatı tam 26 milyar 
dolar. Hala ülkemizin sırtında kambur 
olarak duran cari açık sorununda ülkemize 
katkıda bulunabilen nadir ve lider sektör. 
Çünkü pamuk dahil yapılan toplam 12 
milyar dolarlık ithal ara mala rağmen 14 
milyar dolarla cari fazla veren tek sektör. 
Üstelik istikrarlı bir şekilde olan bu 
performans 10 yılda toplam 120 milyar 
dolara yakın cari fazla vermiş durumda. 
Peki bu denli önemli ,Türkiye’nin göz 
bebeği bir sektörün ana hammaddesi olan 
pamuk üretimi için yukarıdaki övgü dolu 
rakamlara yaraşır bir durumda mıyız ? Ne 
yazık ki hayır. 1.350.000 ton ile 1.500.000 
ton arası tüketimi olan ülkemizde 2001 
yılında ulaştığımız 935.000 ton üretimden 
2009 yılında 400.000 tonlara dek düştük. O 
yıldan sonraki dünya pamuk �yat 
hareketiyle tekrar 850.000 tonlara dek 
ulaştık ancak geçtiğimiz yıl itibari ile 
500.000 ton civarında üretim ile son yılı 
yine üretimde azalış ile kapatmış olacağız. 
Tabii ki açığı ithalat ile karşılıyoruz. Yıllara 
göre 600.000 ton ile 900.000 ton ithal 
pamuk almak zorunda kalıyoruz. Bunun 
için de yıllık maliyetlere göre bu ülke 1,5 

İzmir’de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 
2007 yılında, 5488 Sayılı Tarım 
Kanunu’nun 11’nci maddesi uyarınca 
kurulan konseyimiz, Türkiye’nin ilk çok 
sektörlü sivil toplum örgütüdür. 
Kucakladığı sektör zincirinin halkaları 
tarladan başlayıp pamuğun tüm 
macerasının geçtiği ve o katma değerin 
yaratıldığı doğal ve sanayi mekanlarını 
geçip mağazalarda tüketiciye satıldığı 
noktaya dek devam eder. Kısacası “tarladan 
dükkana” sloganı ile tüm sektörü kucaklar. 
Temel amacımız pamuk tarımında, pamuk 
ürünleri ticareti ve sanayilerinde 
sürdürülebilirliği sağlamak, küresel rekabet 
gücünü geliştirmek ve böylece pamuğun 
ülkemiz sosyo-ekonomisine katkısını en 
büyük kılmak ve pamuk üretimini 
arttırmaktır” dedi.

Tarladan dükkana oluşan bu zincirin 
Türkiye ekonomisindeki değerine dikkat 

milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında 
döviz harcıyor. Aslında döviz harcamakla 
kalmıyor kendi ülke üreticisi yerine bu 
kaynağı istemeden de olsa başka ülke 
pamuk üreticilerine aktarmış oluyor” diye 
konuştu.

Ülkenin hem pamuk üreticisi dünya 
verim ortalamasında GDO’lu tohum 
kullanmamasına rağmen 2. Sırada 
olduğundan bahseden Kocagöz, “Peki 
toprakları pamuk tarımına uygun mu ? 
Hem de çok uygun. Üretilen pamuğun 
tümü bu ülkede tüketilebilecek mi ? Evet… 
Peki o zaman bu üretimin arttırılması için 
bizi engelleyen nedir ? Bize göre 
planlamalarımızın daha adil ve uzun vadeli 
olması gerekir. Pamuk destekleme primi 
doğru noktalara yaklaşmaktadır. Ancak 
maliyet kalemlerinde pamuk üreticisi 
aleyhine mazot, gübre, KDV gibi unsurlar 
destekleme priminin çoğunu cebinden geri 
almaktadır. Özellikle pamuk üreticisi 

önceki yıl girdiği kapıdan ne yazık ki geri 
bile çıkamamıştır. İşte bu yüzden 
geçtiğimiz sezon % 20 azalan bir üretim ile 
yine karşı karşıya kaldık. Artık bu 
dalgalanmalara son vermeli ve girdi 
desteklerinde acilen adil dağılım yapılması 
için yeni yöntemlere geçilmelidir. 
Destekleme planlamaları en az 5 yıllık 
planlar dahilinde yapılmalı ve 1.000.000 
ton kritik eşik üretim hede� konmalı ve 
politikalar buna göre üretilmelidir” dedi.

Barış Kocagöz, Konsey olarak pamuk 
üretiminin rekabetçi ve sürdürülebilir 
olmasına ve bir o kadar da çevreye duyarlı 
üretim yapılmasına önem verdiklerini 
belirterek “Tüm bu hede�er ışığında 
“GMO Free Turkısh Cotton” “GDO’suz 
Türk Pamuğu” marka çalışmalarını 
yaparken ülkemizin hem ulusal rekabette 
geri kalmaması hem de çevreye duyarlı 
üretim yapması adına “Better Cotton” 
kısaca  BCI organizasyonun da katılımcı 
ülkelerden biri olabilmesi adına Konsey 
olarak önderlik yaptık, yanımıza 
alabildiğimiz sektör önderlerinin de desteği 
ile ülkemizi nihayet bu organizasyona 
kabul ettirdik ve ilk pilot üretimler 
geçtiğimiz yıl 8 pilot bölgede başladı. 
Önümüzdeki yıl da 15 pilot bölgeye 
çıkarılacak. Bu amaçla kurulan “IPUD” İyi 
Pamuk Uygulamaları Derneği’nde de 
kurucu üye olarak önderlik görevimizi 
devretmiş olduk. Değerli pamuk dostları 
pamuk üretiminde üretim için dağıtılan 
desteklemenin adil doğru ve gerçek üretene 
dağıtılması çok çok önemli. Bu anlamda 
Bakanlığımızda da yoğun çalışmalar var . 
Ancak bu kilit konuda her türlü öneri ve 
desteğe hazır olduğumuzu bir kere daha 
yinelemek isterim. Çünkü dağıtılan destek 
toplam tutarının tamamı gerçek üretime 
dağıtılabildiğinde bugün pamuk üreticisi 
arkadaşlarımın en az % 25 daha fazla 

Konsey gerek sektörün gerek yönetim 
kurulu ve üyelerinin desteğiyle iyi yolda 
ilerlemektedir. Umudumuz bu bayrağı 
bundan sonra devralacak tüm sektör 
aktörlerinin adil, eşit, katılımcı ve ülkesini 
düşünen bir politika ile Ulusal Pamuk 
Konseyi’nin başarılarını devam ettirmesi 
yolunda olacaktır. Başta Konsey 
üyelerimizin de katıldığı Ulusal Zirve;  
Konseyimiz dışında diğer aktörlerin de 
birlikte olabileceği ve sektörün gerçeklerini 
ortaya koyarak ilgili Bakanlık görevlilerine 
seslerini duyurabileceği bir ortam olması 
ve sonucunda yayınlanan “Sonuç 
Bildirgesinin” gerekli makamlara 
ulaştırılması anlamında çok önemli. 
Zirvemizin düzenlenmesinde yanımızda 
olan tüm kuruluşlara, İzmir şehrimizin ve 
Ege Bölgesinin değerli protokolü ve 
toplantımıza Türkiye’nin dört bir yanından 
katılan pamuk sektörünün aktörlerine 
katılımları için teşekkür ederim” dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı 
Ümit Bayram Kutlu ise pamuk üretiminin 
düşmeyeceğini, 2023 vizyonu çerçevesinde 
üretim stratejisi belirlediklerini 
kaydederek, "Pamuk üretimi Türkiye'de 
düşmeyecek. Altın bir değer olarak devam 
edecektir. Bekli Ege Bölgesi'nde bir düşme 
olabilir. Üretim Güneydoğu ve Akdeniz'de 
kümelenmiş durumda. Bu sektörün 
sorunlarını çözeceğiz. Bakanlık olarak 
2023 vizyonunu belirledik. Politikamız var, 
kimse yok diyemez. Pamuk üretimini 3 
milyon tonun üzerine çıkaracağız" dedi. 

Bakanlık olarak 17 bitkisel ürüne 
destek verdiklerini, geçen yıl pamuğa 

verdikleri destek miktarının 1 milyar 128 
milyon lira olduğunu anlatan Kutlu, bunun 
bitkisel üretim desteği toplamının yüzde 
30'una tekabul ettiğini ifade etti. Türkiye'de 
22 ilde pamuk üretiminin yapıldığını dile 
getiren Kutlu, üretimin düşmediğini 
belirterek, "Geçen yıl 2 milyon 250 bin ton 
civarında kütlü pamuk üretimi oldu. Bu 
880 bin civarında lif pamuk demek" diye 
konuştu. 

Zirvenin açılış konuşmalarının ve 
Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Ünal Evcim’in Konseyin 
faaliyetleri hakkında gerçekleştirdiği 
sunumun ardından teknik oturumlara 
geçildi. Prof. Dr. Ediz Ulusoy’un 
moderatörlüğünde sırasıyla “Dünya ve 
Türkiye Pamuk Piyasaları”, “Pamuk 
üretiminde Sürdürülebilirlik: Sorunlar ve 
yenilikler” ve “Tekstil sanayisindeki 
gelişmeler ve eğilimler” başlıklı oturumlar 
düzenlenerek pamuk sektörü masaya 
yatırıldı. 

“Pamuk üretiminde Sürdürülebilirlik: 
Sorunlar ve yenilikler” adlı oturumda 
konuşma yapan İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar bir 
pamuk üreticisi ve çırçır işletmecisi olarak 
sektörün durumu hakkında konuşma 
gerçekleştirerek görüşlerini bildirdi. Prim 
miktarlarının birkaç yıl önce oldukça 
doğru bir karar ile sezon öncesinde 
açıklanmaya başlandığına dikkat çeken 
Şeref İyiuyarlar, benzer bir iyileştirmenin 
primlerin ödenme zamanı için de 
yapılması gerektiğini söyledi. İyiuyarlar, 
“Sezon başında pamuğunu satan bir 
üreticinin prim için en az 8 – 9 ay 
beklemesi gerekiyor. Kısacası hasat 
ettiğiniz pamuğun primi ile bir sonraki 
sezonun ekim masra�arını karşılama 
şansınız yok. Pamuğunu satan ve 
evraklarını teslim eden üreticiye gerekli 
kontroller yapılarak hak ettiği prim hemen 
ödenmelidir. Böylece üreticilerin 
�nansman maliyeti ortadan kalkabilecek ya 
da azaltılabilecektir” dedi.

Şeref İyiuyarlar, sektörel bir sorun olan 
bir diğer önemli konunun atıl kapasite 
çırçır fabrikaları olduğunu belirterek, “Ege 
Bölgesi’nde çırçır fabrikalarının birçoğu 
faaliyetini durdurdu. 2013 yılında faal 107 
çırçır fabrikasında toplam 4187 rollergin, 
8’de saygın üretim tesisi mevcuttur. 
Bölgedeki mevcut pamuk üretimi dikkate 
alındığında fabrikalar düşük kapasite ile 
çalışmakta, dolayısıyla karlılık olumsuz 
etkilenmektedir. Üretimin gerilemesi doğal 

3.Ulusal Pamuk Zirvesi  Sonuç 
Bildirgesi
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Bilindiği üzere geçen on beş yıllık 

sürede ülkemiz pamuk üretimi yurt içi 
talebi karşılayacak ölçüde geliştirilemediği,  
hatta kimi yıllarda gerilemesinin önü 
alınamadığı için,   üretim-tüketim dengesi 
ciddi ölçülerde bozulmuş durumdadır. Bu 
durum bir yandan önemli döviz 
kayıplarına neden olurken, diğer yandan 
istihdam, katma değer ve ihracat geliri 
açısından ülkemiz ekonomisi için çok 
büyük öneme sahip olan ve hammadde 
olarak yaklaşık %60 oranında pamuk 
kullanan tekstil ve hazır giyim sanayimizi 
dışa bağımlı hale getirmekte ve küresel 
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Oysa ülkemiz yurt içi talebi 
karşılayacak miktarda pamuk üretimi için 
gerekli agro-ekolojik potansiyele fazlasıyla 
sahip bulunmaktadır. Bunun için, 
halihazırdaki verim değerleriyle 2002 
yılındakine eşit alanda üretim yapmak 
yeterli olacaktır. Bu anlamda, 
hükümetimizce 2010 yılında hayata 
geçirilen İDÜS (İhracata Dönük Üretim 
Stratejisi) ve bunun alt bileşeni GİTES 
(Girdi Tedarik Stratejisi) kapsamında bir 
“Pamuk Eylem Planı” hazırlanarak 
uygulamaya konulması çözüm için atılmış 
önemli bir adımdır. Konseyimiz bu plan 
kapsamında “Pamuk destekleme 
mekanizmasının etkinliğini artıracak 
çalışmalar”  için görevlendirilmiş ve 
yapılan çalışma sonuçları Tarım 
Bakanlığımıza sunulmuştur. 2015 yılında 
tamamlanması öngörülen Pamuk Eylem 
Planı sayesinde ülkemiz pamuk üretiminde 
arzulanan gelişmelerin sağlanacağını ve  
kararlı bir sürdürülebilirliğin tesis 
edileceğine inanıyor ve bu inançla söz 
konusu çalışmaları destekliyoruz. 

 
Konseyimizin ülkemiz 

pamukçuluğunun sorunlarının 
çözümü için geliştirdiği öneriler 
şunladır: 

1.Destekleme primleri en az 
beş yıllık dönem için belirlenmeli; 
ayrıca 5 yıllık dönem  başında ilan 
edilerek dönem boyunca 
kararlılıkla uygulanmalıdır. 

Pamuk tarımı yoğun girdi 
(sermaye, emek, teknoloji, vd) 
kullanılan bir üretim dalıdır; kar 
marjı girdi �yatlarına rakip 

ürünlerden çok daha fazla oranda 

bağlıdır. Bu özellik pamuğu vazgeçilmesi 
kolay, geri dönülmesi zor bir ürün 
yapmaktadır. Çi�çilerimizin pamuğa 
dönmelerini sağlamak, ayrıca tüccar ve 
sanayicilerimizin orta-uzun vadeli yatırım 
kararları almalarını teşvik etmek ve böylece 
üretiminde istikrarlı bir gelişme ortamı 
oluşturmak için orta vadeli bir program 
uygulanmalıdır. 

2.Destekleme prim miktarları her yıl en 
az pamuk üretim maliyetlerindeki artış ya 
da en az en�asyon oranında artırılmak 
suretiyle destek mekanizmasının işlevi 
korunmalıdır.

3.Pamuk desteklerinde Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon ithalatında uygulanan 
vergilerden elde edilen kaynaklardan 
yararlanılmalıdır.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
ithalatından,  2012 yılında bütçede 
öngörülmeyen 1,2 Milyar TL ek gelir 
sağlanmıştır. Bu gelirin sektörün ihtiyaç 
duyduğu pamuk hammaddesinin yurt 
içinden temininde kullanılması doğrudan 
sektörün yurt dışı rekabet gücünü artıracak 
ve böylece yapılan vergilendirme tam 
anlamıyla amacına ulaşmış olacaktır.

4.Lif pamuk üretiminin dönem 
boyunca "Bir milyon ton" eşik değerinin  
üstünde olması sağlanmalı, ayrıca  dönem 
sonu itibariyle "İki milyon ton"a 
çıkarılması hede�enmelidir. 

5.Lisanslı depoculuk sisteminin 
yaygınlaştırılması için depolama 
maliyetleri en az 5 yıl süreyle 
desteklenmelidir.

6.Pamuk çi�çileri ürettikleri pamuk 
miktarına endekslenecek üst limitli mazot 
ihtiyaçları oranında, bu üretime ilişkin 
mazot fatura tutarları üzerinden ödenecek 
ek primlerle desteklenmelidir. 

 Pamuk üretiminde en büyük 
maliyet unsuru 

mazot gideridir. 
Çi�çilerimizin 

mazot giderleri 

amacıyla, hasadı takiben Aralık ayında 
sona erecek şekilde tekrarlanarak   Ülke 
genelindeki pamuk rekoltesi 
kesinleştirilmelidir.

9.Pamuk desteklemeleri adil ve gerçek 
üretene ulaşacak bir mekanizmaya 
kavuşturulmalıdır. 

Bu amaçla, tüm ğarseller TARBİL 
kapsamına girene ve Tarbil gözlemlerinde 
yeterli güvenilirlik sağlanana kadar, 
Konseyimizin Pamuk Eylem Planı 
dahilinde geçen yıl içinde tamamlayıp, 
Bakanlığımıza sunmuş olduğu Destekleme 
Önerisi uygulanmalıdır,

10.Yerli pamuk kullanan 
sanayicilerimiz desteklenmelidir.

11. Pamuk kalitesi iyileştirilmelidir.
Bu amaçla,
a.Yerli GDO suz tohum üretimi 

desteklenmelidir. 
b.Pamuk standardizasyonu ülkemiz 

koşulları dikkate alınarak sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmelidir.

c.Çırçır ve prese işletmeleri günümüz 
ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite 
edilmeli, çalışma usul ve esasları 
yenilenmelidir.

Pamuk çok paydaşlı bir sektördür.  
Zaman ve emek kaybını  en aza indirgemek 
üzere,

12.Kurumlar arası eş güdüm 
sağlanmalı, işbirliği geliştirilmelidir.

Bu bağlamda,
a.Ulusal Pamuk Konseyine, temsil 

kabiliyetini güçlendirici faaliyetler 
yapmasını sağlamak üzere; pamuk üretimi, 
tüketimi faaliyetlerinden bir ya da bir 
kaçından küçük kesinti veya kesintiler 
yapılması gibi yeni gelir kaynakları 
yaratılmalıdır.

b.Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği 
güncel ihtiyaçlar doğrultusunda 
yenilenmelidir.

Türkiye, ek yatırımlara ihtiyaç 
olmaksızın, sadece sahip olduğu değerleri 
kullanarak, yurt içi pamuk talebinin, hem 
miktar hem de kalite olarak, tamamını 
karşılayacak üretim kabiliyetine sahiptir. 
Unutmayalım ki, yetersiz bulduğumuz 
mevcut üretim bile, halen yıllık 26,5 milyar 
dolar dış gelirle ülkemiz ihracatının gerçek 
anlamdaki lokomoti� olan TEKSTİL VE 
HAZIR GİYİM SANAYİLERİMİZİN 
sigortası konumundadır.  Yukarıda sıralı 
önerilerin hayata geçirilmesiyle pamuk 
taleplerinin tamamını yurt içinden 
sağlayabilecek olan sanayicilerimiz yurt 
dışı rakipleri karşısında çok daha emin ve 
güçlü konuma gelerek ihracat gelirlerini 
çok daha yukarılara taşıyacaklardır. Sonuç 
olarak, söz konusu önerilerin ülke 
ekonomisine olan katkıları ithal ikamesinin 
çok ötesinde kazançlara yol açacaktır. 
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benzer iklim ve toprak koşullarına sahip 
küresel rakiplerinden kat ve kat fazladır. Bu 
nedenle çi�çilerimiz rakiplerinden çok 
daha fazla verim almasına rağmen 
uluslararası rekabette yenik düşmektedir. 
Bu nedenle, halihazırdaki  alan bazlı mazot 
desteği yerine üretim endeksli mazot 
desteği verilmesi hedef için daha uygun 
olacaktır. Ayrıca, bu sayede olası istismarlar 
önlenecek ve üretilen ürün ile tüketilen 
mazot kayda gireceğinden vergi geliri de 
artacaktır. 

7.Gübre, ilaç ve makine başta olmak 
üzere, üretim girdilerinden alınan KDV 
oranlarının % 1 seviyesine çekilmesi stopaj 
tahakkuku ile vergisini ödeyen, ancak KDV 
hesabı tutmayan üreticiler için daha 
adaletli olacaktır.

İsabetli ve doğru politikalar ancak 
sağlıklı bilgiler üzerine inşa edilebilir. 
Bunun için öncelikle;

8. Pamuk ekilişi ve rekoltesi,  doğru ve 
gerçekçi belirlenmelidir.

Bu amaçla,
a.Pamuk eken çi�çilerden Haziran ayı 

içinde parsel bazında ekim beyanları  
alınmalı ve bunlar TARBİL gözlemleri veya 
saha gözlemleriyle doğrulanarak ülke 
genelindeki pamuk ekiliş 
kesinleştirilmelidir.

b.Benzer süreç bu kez parsel bazında 
ortalama pamuk verimlerinin tespiti 

destek alabilme imkanı olacağını ve 
üretimimizin 1.000.000 tona oturacağını 
kolayca iddia edebiliyor olacağım. Ayrıca 
destekleme primlerinin mutlaka mayıs 
aylarında dağıtılması gerektiğini 
vurgulamak isteriz” diye konuştu.

Konseyin büyük önem verdiği ve 
Türkiye tarımının devrim taşlarından biri 
olan lisanslı depoculuğun önemini ve ilgili 
Bakanlıklar tarafından da desteklenmesi 
gerektiğini üstüne basarak vurgulamak 
istediğinden bahseden Kocagöz, “Ege 
Bölgemizde pamuktaki ilk örneğini 
kurduğumuz ELİDAŞ ile önemli yollar kat 
ettik ancak hala desteğe ve yeni 
mevzuatlara ihtiyacı  var. Bu anlamda ne 
mutlu ki ilgili tüm Bakanlıklarımız 
sistemin yaygınlaştırılması için bizimle 
aynı görüşteler ve yürekten destekliyorlar. 
Konseyimizin birçok proje ve faaliyete 
imza atarak, gerek sektörde gerekse 
Bakanlıklar nezdinde saygınlığını ve 
etkinliğini arttırdığını mutlulukla 
gözlemliyoruz. Görevi aldığımız 2 dönem 
önce birçok konuda zorlanırken bugün 
yönetim kurulunda görev almak için adeta 
güzel rekabetlerin bile doğacağı bir Konsey 
haline geldiğimiz için gururluyuz. Ancak 
yinelemek isterim ki Konseyimizin 
amaçlarının tümünü layıkıyla yapabilmesi 
kişisel performansların dışında tabiii ki 
bütçesel imkanlara da bağlıdır. Bu anlamda 
Bakanlığımızın sadece Ulusal Pamuk 
Konseyi için değil tüm ürün konseyleri için 
sabit gelir getirici düzenlemeler yapmasını 
ümit ediyoruz” dedi.

  Konuşmasının son bölümünde konsey 
çalışmalarına değinen Kocagöz, “Bu 

olarak çırçır fabrikaları için de en önemli 
sorundur. İşlerin azalması fabrikaların 
modernizasyonunun önünde de bir engel 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, çırçır 
fabrikalarının modernizasyon 
yatırımlarının öncelikli destekleme 
alanlarından birisi olmalıdır” diye konuştu.

Gerçek piyasa ve �yat oluşumu için 
gerçek arz ve talebin şe�af bir ortamda 
buluşması gerektiğine dikkat çeken 
İyiuyarlar, “Emanet sistemi, pamuk 
piyasalarının sağlıklı çalışmasının 
önündeki en önemli engeldir. Bu sistemde 
çırçır fabrikaları işledikleri pamukları �yatı 
daha sonra belirlenmek üzere tekstil 
fabrikasına teslim ediyor. Tekstil fabrikası 
normal şartlarda piyasada alıcı 
pozisyonunda yer alarak temin edeceği 
pamuğu �nansman maliyeti olmadan elde 
etmiş oluyor ve gerçek arz piyasaya 
yansımıyor. Bu sistem ile zaten ithalat gibi 
önemli bir avantajı olan tesktil 
fabrikalarının eline ikinci ve çok önemli bir 
avantaj geçmektedir. İzmir Ticaret Borsası 
olarak emanet sisteminin tamamen 
kaldırılmasını talep ediyoruz ” dedi. 

Konuşmasının son bölümünde 
sigortalama konusunun da çırçır fabrikaları 
için oldukça önemli bir konu olduğunu 
belirtti. İyiuyarlar, çırçır fabrikalarında 
sezon boyunca milyonlarca pamuk 
depolandığını, özellikle hasat döneminde 
fabrikalarda bulunan pamuğun yüzde 
75’inin üreticinin emanet pamuğu 
olduğunu söyleyerek, “Sigorta şirketleri 
çırçır işletmelerinin temel ve genel şartları 
sağlamadığını dile getirmekte, ancak 
kendilerine uygun gördükleri işletmeleri 
sigortalamaktadır. Uygulamada çırçır 
tesislerini petrokimya tesisleri ve kimyevi 
gübre üreten sektörlerle birlikte aynı riskli 
grupta değerlendirmektedir. Ayrıca, sigorta 
şirketleri sigortalama için çırçır 
fabrikalarının kabul etmesi mümkün 
olmayan mali ve teknik şartlar talep 
edebilmektedir. Sonuç olarak, çırçır 
fabrikaları için tela� edilemez riskler 
oluşabilmektedir. Sigorta sorununun bir an 
önce çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir” diye konuştu.

Oturumların ardından yapılan soru 
cevap bölümüyle katılımcılar ve panelistler 
arasında �kir alış verişinde bulunuldu.

Sektörle ilgili sorunların ele alındığı 
oturumların tamamlanmasıyla birlikte 
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve 
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz tarafından sonuç bildirgesi 
okunarak katılımcılarla paylaşıldı.
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Salı günü Swissotel Büyük Efes Salonu’nda 
geniş katılım ile düzenlendi. "Pamuğun 
Türkiye için Önemi" temalı zirvede, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra 
Türkiye’den birçok oda, borsa ve kuruluş 
temsilcisi yer aldı. İzmir Ticaret Borsası’nın 
altın sponsor olduğu Ulusal Pamuk 
Zirvesi’ne Borsayı temsilen Başkan 
Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Yalçın 
Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan 
Zincircioğlu, Özhan Şen, Bülent Uçak ve 
Şeref İyiuyarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı 
Barış Kocagöz, “2 senede bir tüm sektör 
paydaşlarını ülkemizin farklı pamuk 
üretim bölgelerinde topladığımız Ulusal 
Pamuk Zirvesi’nin üçüncüsünde, sizleri 

çeken Barış Kocagöz, “Pamuk üretiminde 
çalışan üretici ve işçilerimiz ile birlikte,  
iplik sanayimiz ve hazır giyim konfeksiyon 
işletmelerinde çalışan emekçilerimiz ve 
satış mağazalarındaki personele dek tam 3 
milyon nüfusun bu sektörden ekmek yediği 
hesaplanıyor. Aileleri ile birlikte Türkiye 
nüfusunda sektörün payının neredeyse 12 
milyon nüfusa destek olduğunu gösteriyor. 
Sektör, istihdamda bir numara olmakla 
kalmıyor ya ekonomik boyutu; geçtiğimiz 
yıl sektörün toplam ihracatı tam 26 milyar 
dolar. Hala ülkemizin sırtında kambur 
olarak duran cari açık sorununda ülkemize 
katkıda bulunabilen nadir ve lider sektör. 
Çünkü pamuk dahil yapılan toplam 12 
milyar dolarlık ithal ara mala rağmen 14 
milyar dolarla cari fazla veren tek sektör. 
Üstelik istikrarlı bir şekilde olan bu 
performans 10 yılda toplam 120 milyar 
dolara yakın cari fazla vermiş durumda. 
Peki bu denli önemli ,Türkiye’nin göz 
bebeği bir sektörün ana hammaddesi olan 
pamuk üretimi için yukarıdaki övgü dolu 
rakamlara yaraşır bir durumda mıyız ? Ne 
yazık ki hayır. 1.350.000 ton ile 1.500.000 
ton arası tüketimi olan ülkemizde 2001 
yılında ulaştığımız 935.000 ton üretimden 
2009 yılında 400.000 tonlara dek düştük. O 
yıldan sonraki dünya pamuk �yat 
hareketiyle tekrar 850.000 tonlara dek 
ulaştık ancak geçtiğimiz yıl itibari ile 
500.000 ton civarında üretim ile son yılı 
yine üretimde azalış ile kapatmış olacağız. 
Tabii ki açığı ithalat ile karşılıyoruz. Yıllara 
göre 600.000 ton ile 900.000 ton ithal 
pamuk almak zorunda kalıyoruz. Bunun 
için de yıllık maliyetlere göre bu ülke 1,5 

İzmir’de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 
2007 yılında, 5488 Sayılı Tarım 
Kanunu’nun 11’nci maddesi uyarınca 
kurulan konseyimiz, Türkiye’nin ilk çok 
sektörlü sivil toplum örgütüdür. 
Kucakladığı sektör zincirinin halkaları 
tarladan başlayıp pamuğun tüm 
macerasının geçtiği ve o katma değerin 
yaratıldığı doğal ve sanayi mekanlarını 
geçip mağazalarda tüketiciye satıldığı 
noktaya dek devam eder. Kısacası “tarladan 
dükkana” sloganı ile tüm sektörü kucaklar. 
Temel amacımız pamuk tarımında, pamuk 
ürünleri ticareti ve sanayilerinde 
sürdürülebilirliği sağlamak, küresel rekabet 
gücünü geliştirmek ve böylece pamuğun 
ülkemiz sosyo-ekonomisine katkısını en 
büyük kılmak ve pamuk üretimini 
arttırmaktır” dedi.

Tarladan dükkana oluşan bu zincirin 
Türkiye ekonomisindeki değerine dikkat 

milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında 
döviz harcıyor. Aslında döviz harcamakla 
kalmıyor kendi ülke üreticisi yerine bu 
kaynağı istemeden de olsa başka ülke 
pamuk üreticilerine aktarmış oluyor” diye 
konuştu.

Ülkenin hem pamuk üreticisi dünya 
verim ortalamasında GDO’lu tohum 
kullanmamasına rağmen 2. Sırada 
olduğundan bahseden Kocagöz, “Peki 
toprakları pamuk tarımına uygun mu ? 
Hem de çok uygun. Üretilen pamuğun 
tümü bu ülkede tüketilebilecek mi ? Evet… 
Peki o zaman bu üretimin arttırılması için 
bizi engelleyen nedir ? Bize göre 
planlamalarımızın daha adil ve uzun vadeli 
olması gerekir. Pamuk destekleme primi 
doğru noktalara yaklaşmaktadır. Ancak 
maliyet kalemlerinde pamuk üreticisi 
aleyhine mazot, gübre, KDV gibi unsurlar 
destekleme priminin çoğunu cebinden geri 
almaktadır. Özellikle pamuk üreticisi 

önceki yıl girdiği kapıdan ne yazık ki geri 
bile çıkamamıştır. İşte bu yüzden 
geçtiğimiz sezon % 20 azalan bir üretim ile 
yine karşı karşıya kaldık. Artık bu 
dalgalanmalara son vermeli ve girdi 
desteklerinde acilen adil dağılım yapılması 
için yeni yöntemlere geçilmelidir. 
Destekleme planlamaları en az 5 yıllık 
planlar dahilinde yapılmalı ve 1.000.000 
ton kritik eşik üretim hede� konmalı ve 
politikalar buna göre üretilmelidir” dedi.

Barış Kocagöz, Konsey olarak pamuk 
üretiminin rekabetçi ve sürdürülebilir 
olmasına ve bir o kadar da çevreye duyarlı 
üretim yapılmasına önem verdiklerini 
belirterek “Tüm bu hede�er ışığında 
“GMO Free Turkısh Cotton” “GDO’suz 
Türk Pamuğu” marka çalışmalarını 
yaparken ülkemizin hem ulusal rekabette 
geri kalmaması hem de çevreye duyarlı 
üretim yapması adına “Better Cotton” 
kısaca  BCI organizasyonun da katılımcı 
ülkelerden biri olabilmesi adına Konsey 
olarak önderlik yaptık, yanımıza 
alabildiğimiz sektör önderlerinin de desteği 
ile ülkemizi nihayet bu organizasyona 
kabul ettirdik ve ilk pilot üretimler 
geçtiğimiz yıl 8 pilot bölgede başladı. 
Önümüzdeki yıl da 15 pilot bölgeye 
çıkarılacak. Bu amaçla kurulan “IPUD” İyi 
Pamuk Uygulamaları Derneği’nde de 
kurucu üye olarak önderlik görevimizi 
devretmiş olduk. Değerli pamuk dostları 
pamuk üretiminde üretim için dağıtılan 
desteklemenin adil doğru ve gerçek üretene 
dağıtılması çok çok önemli. Bu anlamda 
Bakanlığımızda da yoğun çalışmalar var . 
Ancak bu kilit konuda her türlü öneri ve 
desteğe hazır olduğumuzu bir kere daha 
yinelemek isterim. Çünkü dağıtılan destek 
toplam tutarının tamamı gerçek üretime 
dağıtılabildiğinde bugün pamuk üreticisi 
arkadaşlarımın en az % 25 daha fazla 

Konsey gerek sektörün gerek yönetim 
kurulu ve üyelerinin desteğiyle iyi yolda 
ilerlemektedir. Umudumuz bu bayrağı 
bundan sonra devralacak tüm sektör 
aktörlerinin adil, eşit, katılımcı ve ülkesini 
düşünen bir politika ile Ulusal Pamuk 
Konseyi’nin başarılarını devam ettirmesi 
yolunda olacaktır. Başta Konsey 
üyelerimizin de katıldığı Ulusal Zirve;  
Konseyimiz dışında diğer aktörlerin de 
birlikte olabileceği ve sektörün gerçeklerini 
ortaya koyarak ilgili Bakanlık görevlilerine 
seslerini duyurabileceği bir ortam olması 
ve sonucunda yayınlanan “Sonuç 
Bildirgesinin” gerekli makamlara 
ulaştırılması anlamında çok önemli. 
Zirvemizin düzenlenmesinde yanımızda 
olan tüm kuruluşlara, İzmir şehrimizin ve 
Ege Bölgesinin değerli protokolü ve 
toplantımıza Türkiye’nin dört bir yanından 
katılan pamuk sektörünün aktörlerine 
katılımları için teşekkür ederim” dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı 
Ümit Bayram Kutlu ise pamuk üretiminin 
düşmeyeceğini, 2023 vizyonu çerçevesinde 
üretim stratejisi belirlediklerini 
kaydederek, "Pamuk üretimi Türkiye'de 
düşmeyecek. Altın bir değer olarak devam 
edecektir. Bekli Ege Bölgesi'nde bir düşme 
olabilir. Üretim Güneydoğu ve Akdeniz'de 
kümelenmiş durumda. Bu sektörün 
sorunlarını çözeceğiz. Bakanlık olarak 
2023 vizyonunu belirledik. Politikamız var, 
kimse yok diyemez. Pamuk üretimini 3 
milyon tonun üzerine çıkaracağız" dedi. 

Bakanlık olarak 17 bitkisel ürüne 
destek verdiklerini, geçen yıl pamuğa 

verdikleri destek miktarının 1 milyar 128 
milyon lira olduğunu anlatan Kutlu, bunun 
bitkisel üretim desteği toplamının yüzde 
30'una tekabul ettiğini ifade etti. Türkiye'de 
22 ilde pamuk üretiminin yapıldığını dile 
getiren Kutlu, üretimin düşmediğini 
belirterek, "Geçen yıl 2 milyon 250 bin ton 
civarında kütlü pamuk üretimi oldu. Bu 
880 bin civarında lif pamuk demek" diye 
konuştu. 

Zirvenin açılış konuşmalarının ve 
Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Ünal Evcim’in Konseyin 
faaliyetleri hakkında gerçekleştirdiği 
sunumun ardından teknik oturumlara 
geçildi. Prof. Dr. Ediz Ulusoy’un 
moderatörlüğünde sırasıyla “Dünya ve 
Türkiye Pamuk Piyasaları”, “Pamuk 
üretiminde Sürdürülebilirlik: Sorunlar ve 
yenilikler” ve “Tekstil sanayisindeki 
gelişmeler ve eğilimler” başlıklı oturumlar 
düzenlenerek pamuk sektörü masaya 
yatırıldı. 

“Pamuk üretiminde Sürdürülebilirlik: 
Sorunlar ve yenilikler” adlı oturumda 
konuşma yapan İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar bir 
pamuk üreticisi ve çırçır işletmecisi olarak 
sektörün durumu hakkında konuşma 
gerçekleştirerek görüşlerini bildirdi. Prim 
miktarlarının birkaç yıl önce oldukça 
doğru bir karar ile sezon öncesinde 
açıklanmaya başlandığına dikkat çeken 
Şeref İyiuyarlar, benzer bir iyileştirmenin 
primlerin ödenme zamanı için de 
yapılması gerektiğini söyledi. İyiuyarlar, 
“Sezon başında pamuğunu satan bir 
üreticinin prim için en az 8 – 9 ay 
beklemesi gerekiyor. Kısacası hasat 
ettiğiniz pamuğun primi ile bir sonraki 
sezonun ekim masra�arını karşılama 
şansınız yok. Pamuğunu satan ve 
evraklarını teslim eden üreticiye gerekli 
kontroller yapılarak hak ettiği prim hemen 
ödenmelidir. Böylece üreticilerin 
�nansman maliyeti ortadan kalkabilecek ya 
da azaltılabilecektir” dedi.

Şeref İyiuyarlar, sektörel bir sorun olan 
bir diğer önemli konunun atıl kapasite 
çırçır fabrikaları olduğunu belirterek, “Ege 
Bölgesi’nde çırçır fabrikalarının birçoğu 
faaliyetini durdurdu. 2013 yılında faal 107 
çırçır fabrikasında toplam 4187 rollergin, 
8’de saygın üretim tesisi mevcuttur. 
Bölgedeki mevcut pamuk üretimi dikkate 
alındığında fabrikalar düşük kapasite ile 
çalışmakta, dolayısıyla karlılık olumsuz 
etkilenmektedir. Üretimin gerilemesi doğal 

3.Ulusal Pamuk Zirvesi  Sonuç 
Bildirgesi
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Bilindiği üzere geçen on beş yıllık 

sürede ülkemiz pamuk üretimi yurt içi 
talebi karşılayacak ölçüde geliştirilemediği,  
hatta kimi yıllarda gerilemesinin önü 
alınamadığı için,   üretim-tüketim dengesi 
ciddi ölçülerde bozulmuş durumdadır. Bu 
durum bir yandan önemli döviz 
kayıplarına neden olurken, diğer yandan 
istihdam, katma değer ve ihracat geliri 
açısından ülkemiz ekonomisi için çok 
büyük öneme sahip olan ve hammadde 
olarak yaklaşık %60 oranında pamuk 
kullanan tekstil ve hazır giyim sanayimizi 
dışa bağımlı hale getirmekte ve küresel 
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Oysa ülkemiz yurt içi talebi 
karşılayacak miktarda pamuk üretimi için 
gerekli agro-ekolojik potansiyele fazlasıyla 
sahip bulunmaktadır. Bunun için, 
halihazırdaki verim değerleriyle 2002 
yılındakine eşit alanda üretim yapmak 
yeterli olacaktır. Bu anlamda, 
hükümetimizce 2010 yılında hayata 
geçirilen İDÜS (İhracata Dönük Üretim 
Stratejisi) ve bunun alt bileşeni GİTES 
(Girdi Tedarik Stratejisi) kapsamında bir 
“Pamuk Eylem Planı” hazırlanarak 
uygulamaya konulması çözüm için atılmış 
önemli bir adımdır. Konseyimiz bu plan 
kapsamında “Pamuk destekleme 
mekanizmasının etkinliğini artıracak 
çalışmalar”  için görevlendirilmiş ve 
yapılan çalışma sonuçları Tarım 
Bakanlığımıza sunulmuştur. 2015 yılında 
tamamlanması öngörülen Pamuk Eylem 
Planı sayesinde ülkemiz pamuk üretiminde 
arzulanan gelişmelerin sağlanacağını ve  
kararlı bir sürdürülebilirliğin tesis 
edileceğine inanıyor ve bu inançla söz 
konusu çalışmaları destekliyoruz. 

 
Konseyimizin ülkemiz 

pamukçuluğunun sorunlarının 
çözümü için geliştirdiği öneriler 
şunladır: 

1.Destekleme primleri en az 
beş yıllık dönem için belirlenmeli; 
ayrıca 5 yıllık dönem  başında ilan 
edilerek dönem boyunca 
kararlılıkla uygulanmalıdır. 

Pamuk tarımı yoğun girdi 
(sermaye, emek, teknoloji, vd) 
kullanılan bir üretim dalıdır; kar 
marjı girdi �yatlarına rakip 

ürünlerden çok daha fazla oranda 

bağlıdır. Bu özellik pamuğu vazgeçilmesi 
kolay, geri dönülmesi zor bir ürün 
yapmaktadır. Çi�çilerimizin pamuğa 
dönmelerini sağlamak, ayrıca tüccar ve 
sanayicilerimizin orta-uzun vadeli yatırım 
kararları almalarını teşvik etmek ve böylece 
üretiminde istikrarlı bir gelişme ortamı 
oluşturmak için orta vadeli bir program 
uygulanmalıdır. 

2.Destekleme prim miktarları her yıl en 
az pamuk üretim maliyetlerindeki artış ya 
da en az en�asyon oranında artırılmak 
suretiyle destek mekanizmasının işlevi 
korunmalıdır.

3.Pamuk desteklerinde Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon ithalatında uygulanan 
vergilerden elde edilen kaynaklardan 
yararlanılmalıdır.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
ithalatından,  2012 yılında bütçede 
öngörülmeyen 1,2 Milyar TL ek gelir 
sağlanmıştır. Bu gelirin sektörün ihtiyaç 
duyduğu pamuk hammaddesinin yurt 
içinden temininde kullanılması doğrudan 
sektörün yurt dışı rekabet gücünü artıracak 
ve böylece yapılan vergilendirme tam 
anlamıyla amacına ulaşmış olacaktır.

4.Lif pamuk üretiminin dönem 
boyunca "Bir milyon ton" eşik değerinin  
üstünde olması sağlanmalı, ayrıca  dönem 
sonu itibariyle "İki milyon ton"a 
çıkarılması hede�enmelidir. 

5.Lisanslı depoculuk sisteminin 
yaygınlaştırılması için depolama 
maliyetleri en az 5 yıl süreyle 
desteklenmelidir.

6.Pamuk çi�çileri ürettikleri pamuk 
miktarına endekslenecek üst limitli mazot 
ihtiyaçları oranında, bu üretime ilişkin 
mazot fatura tutarları üzerinden ödenecek 
ek primlerle desteklenmelidir. 

 Pamuk üretiminde en büyük 
maliyet unsuru 

mazot gideridir. 
Çi�çilerimizin 

mazot giderleri 

amacıyla, hasadı takiben Aralık ayında 
sona erecek şekilde tekrarlanarak   Ülke 
genelindeki pamuk rekoltesi 
kesinleştirilmelidir.

9.Pamuk desteklemeleri adil ve gerçek 
üretene ulaşacak bir mekanizmaya 
kavuşturulmalıdır. 

Bu amaçla, tüm ğarseller TARBİL 
kapsamına girene ve Tarbil gözlemlerinde 
yeterli güvenilirlik sağlanana kadar, 
Konseyimizin Pamuk Eylem Planı 
dahilinde geçen yıl içinde tamamlayıp, 
Bakanlığımıza sunmuş olduğu Destekleme 
Önerisi uygulanmalıdır,

10.Yerli pamuk kullanan 
sanayicilerimiz desteklenmelidir.

11. Pamuk kalitesi iyileştirilmelidir.
Bu amaçla,
a.Yerli GDO suz tohum üretimi 

desteklenmelidir. 
b.Pamuk standardizasyonu ülkemiz 

koşulları dikkate alınarak sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmelidir.

c.Çırçır ve prese işletmeleri günümüz 
ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite 
edilmeli, çalışma usul ve esasları 
yenilenmelidir.

Pamuk çok paydaşlı bir sektördür.  
Zaman ve emek kaybını  en aza indirgemek 
üzere,

12.Kurumlar arası eş güdüm 
sağlanmalı, işbirliği geliştirilmelidir.

Bu bağlamda,
a.Ulusal Pamuk Konseyine, temsil 

kabiliyetini güçlendirici faaliyetler 
yapmasını sağlamak üzere; pamuk üretimi, 
tüketimi faaliyetlerinden bir ya da bir 
kaçından küçük kesinti veya kesintiler 
yapılması gibi yeni gelir kaynakları 
yaratılmalıdır.

b.Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği 
güncel ihtiyaçlar doğrultusunda 
yenilenmelidir.

Türkiye, ek yatırımlara ihtiyaç 
olmaksızın, sadece sahip olduğu değerleri 
kullanarak, yurt içi pamuk talebinin, hem 
miktar hem de kalite olarak, tamamını 
karşılayacak üretim kabiliyetine sahiptir. 
Unutmayalım ki, yetersiz bulduğumuz 
mevcut üretim bile, halen yıllık 26,5 milyar 
dolar dış gelirle ülkemiz ihracatının gerçek 
anlamdaki lokomoti� olan TEKSTİL VE 
HAZIR GİYİM SANAYİLERİMİZİN 
sigortası konumundadır.  Yukarıda sıralı 
önerilerin hayata geçirilmesiyle pamuk 
taleplerinin tamamını yurt içinden 
sağlayabilecek olan sanayicilerimiz yurt 
dışı rakipleri karşısında çok daha emin ve 
güçlü konuma gelerek ihracat gelirlerini 
çok daha yukarılara taşıyacaklardır. Sonuç 
olarak, söz konusu önerilerin ülke 
ekonomisine olan katkıları ithal ikamesinin 
çok ötesinde kazançlara yol açacaktır. 
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benzer iklim ve toprak koşullarına sahip 
küresel rakiplerinden kat ve kat fazladır. Bu 
nedenle çi�çilerimiz rakiplerinden çok 
daha fazla verim almasına rağmen 
uluslararası rekabette yenik düşmektedir. 
Bu nedenle, halihazırdaki  alan bazlı mazot 
desteği yerine üretim endeksli mazot 
desteği verilmesi hedef için daha uygun 
olacaktır. Ayrıca, bu sayede olası istismarlar 
önlenecek ve üretilen ürün ile tüketilen 
mazot kayda gireceğinden vergi geliri de 
artacaktır. 

7.Gübre, ilaç ve makine başta olmak 
üzere, üretim girdilerinden alınan KDV 
oranlarının % 1 seviyesine çekilmesi stopaj 
tahakkuku ile vergisini ödeyen, ancak KDV 
hesabı tutmayan üreticiler için daha 
adaletli olacaktır.

İsabetli ve doğru politikalar ancak 
sağlıklı bilgiler üzerine inşa edilebilir. 
Bunun için öncelikle;

8. Pamuk ekilişi ve rekoltesi,  doğru ve 
gerçekçi belirlenmelidir.

Bu amaçla,
a.Pamuk eken çi�çilerden Haziran ayı 

içinde parsel bazında ekim beyanları  
alınmalı ve bunlar TARBİL gözlemleri veya 
saha gözlemleriyle doğrulanarak ülke 
genelindeki pamuk ekiliş 
kesinleştirilmelidir.

b.Benzer süreç bu kez parsel bazında 
ortalama pamuk verimlerinin tespiti 

destek alabilme imkanı olacağını ve 
üretimimizin 1.000.000 tona oturacağını 
kolayca iddia edebiliyor olacağım. Ayrıca 
destekleme primlerinin mutlaka mayıs 
aylarında dağıtılması gerektiğini 
vurgulamak isteriz” diye konuştu.

Konseyin büyük önem verdiği ve 
Türkiye tarımının devrim taşlarından biri 
olan lisanslı depoculuğun önemini ve ilgili 
Bakanlıklar tarafından da desteklenmesi 
gerektiğini üstüne basarak vurgulamak 
istediğinden bahseden Kocagöz, “Ege 
Bölgemizde pamuktaki ilk örneğini 
kurduğumuz ELİDAŞ ile önemli yollar kat 
ettik ancak hala desteğe ve yeni 
mevzuatlara ihtiyacı  var. Bu anlamda ne 
mutlu ki ilgili tüm Bakanlıklarımız 
sistemin yaygınlaştırılması için bizimle 
aynı görüşteler ve yürekten destekliyorlar. 
Konseyimizin birçok proje ve faaliyete 
imza atarak, gerek sektörde gerekse 
Bakanlıklar nezdinde saygınlığını ve 
etkinliğini arttırdığını mutlulukla 
gözlemliyoruz. Görevi aldığımız 2 dönem 
önce birçok konuda zorlanırken bugün 
yönetim kurulunda görev almak için adeta 
güzel rekabetlerin bile doğacağı bir Konsey 
haline geldiğimiz için gururluyuz. Ancak 
yinelemek isterim ki Konseyimizin 
amaçlarının tümünü layıkıyla yapabilmesi 
kişisel performansların dışında tabiii ki 
bütçesel imkanlara da bağlıdır. Bu anlamda 
Bakanlığımızın sadece Ulusal Pamuk 
Konseyi için değil tüm ürün konseyleri için 
sabit gelir getirici düzenlemeler yapmasını 
ümit ediyoruz” dedi.

  Konuşmasının son bölümünde konsey 
çalışmalarına değinen Kocagöz, “Bu 

olarak çırçır fabrikaları için de en önemli 
sorundur. İşlerin azalması fabrikaların 
modernizasyonunun önünde de bir engel 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, çırçır 
fabrikalarının modernizasyon 
yatırımlarının öncelikli destekleme 
alanlarından birisi olmalıdır” diye konuştu.

Gerçek piyasa ve �yat oluşumu için 
gerçek arz ve talebin şe�af bir ortamda 
buluşması gerektiğine dikkat çeken 
İyiuyarlar, “Emanet sistemi, pamuk 
piyasalarının sağlıklı çalışmasının 
önündeki en önemli engeldir. Bu sistemde 
çırçır fabrikaları işledikleri pamukları �yatı 
daha sonra belirlenmek üzere tekstil 
fabrikasına teslim ediyor. Tekstil fabrikası 
normal şartlarda piyasada alıcı 
pozisyonunda yer alarak temin edeceği 
pamuğu �nansman maliyeti olmadan elde 
etmiş oluyor ve gerçek arz piyasaya 
yansımıyor. Bu sistem ile zaten ithalat gibi 
önemli bir avantajı olan tesktil 
fabrikalarının eline ikinci ve çok önemli bir 
avantaj geçmektedir. İzmir Ticaret Borsası 
olarak emanet sisteminin tamamen 
kaldırılmasını talep ediyoruz ” dedi. 

Konuşmasının son bölümünde 
sigortalama konusunun da çırçır fabrikaları 
için oldukça önemli bir konu olduğunu 
belirtti. İyiuyarlar, çırçır fabrikalarında 
sezon boyunca milyonlarca pamuk 
depolandığını, özellikle hasat döneminde 
fabrikalarda bulunan pamuğun yüzde 
75’inin üreticinin emanet pamuğu 
olduğunu söyleyerek, “Sigorta şirketleri 
çırçır işletmelerinin temel ve genel şartları 
sağlamadığını dile getirmekte, ancak 
kendilerine uygun gördükleri işletmeleri 
sigortalamaktadır. Uygulamada çırçır 
tesislerini petrokimya tesisleri ve kimyevi 
gübre üreten sektörlerle birlikte aynı riskli 
grupta değerlendirmektedir. Ayrıca, sigorta 
şirketleri sigortalama için çırçır 
fabrikalarının kabul etmesi mümkün 
olmayan mali ve teknik şartlar talep 
edebilmektedir. Sonuç olarak, çırçır 
fabrikaları için tela� edilemez riskler 
oluşabilmektedir. Sigorta sorununun bir an 
önce çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir” diye konuştu.

Oturumların ardından yapılan soru 
cevap bölümüyle katılımcılar ve panelistler 
arasında �kir alış verişinde bulunuldu.

Sektörle ilgili sorunların ele alındığı 
oturumların tamamlanmasıyla birlikte 
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve 
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz tarafından sonuç bildirgesi 
okunarak katılımcılarla paylaşıldı.

3. Ulusal Pamuk Zirvesi 4 Mart 2014 
Salı günü Swissotel Büyük Efes Salonu’nda 
geniş katılım ile düzenlendi. "Pamuğun 
Türkiye için Önemi" temalı zirvede, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra 
Türkiye’den birçok oda, borsa ve kuruluş 
temsilcisi yer aldı. İzmir Ticaret Borsası’nın 
altın sponsor olduğu Ulusal Pamuk 
Zirvesi’ne Borsayı temsilen Başkan 
Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Yalçın 
Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan 
Zincircioğlu, Özhan Şen, Bülent Uçak ve 
Şeref İyiuyarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı 
Barış Kocagöz, “2 senede bir tüm sektör 
paydaşlarını ülkemizin farklı pamuk 
üretim bölgelerinde topladığımız Ulusal 
Pamuk Zirvesi’nin üçüncüsünde, sizleri 

çeken Barış Kocagöz, “Pamuk üretiminde 
çalışan üretici ve işçilerimiz ile birlikte,  
iplik sanayimiz ve hazır giyim konfeksiyon 
işletmelerinde çalışan emekçilerimiz ve 
satış mağazalarındaki personele dek tam 3 
milyon nüfusun bu sektörden ekmek yediği 
hesaplanıyor. Aileleri ile birlikte Türkiye 
nüfusunda sektörün payının neredeyse 12 
milyon nüfusa destek olduğunu gösteriyor. 
Sektör, istihdamda bir numara olmakla 
kalmıyor ya ekonomik boyutu; geçtiğimiz 
yıl sektörün toplam ihracatı tam 26 milyar 
dolar. Hala ülkemizin sırtında kambur 
olarak duran cari açık sorununda ülkemize 
katkıda bulunabilen nadir ve lider sektör. 
Çünkü pamuk dahil yapılan toplam 12 
milyar dolarlık ithal ara mala rağmen 14 
milyar dolarla cari fazla veren tek sektör. 
Üstelik istikrarlı bir şekilde olan bu 
performans 10 yılda toplam 120 milyar 
dolara yakın cari fazla vermiş durumda. 
Peki bu denli önemli ,Türkiye’nin göz 
bebeği bir sektörün ana hammaddesi olan 
pamuk üretimi için yukarıdaki övgü dolu 
rakamlara yaraşır bir durumda mıyız ? Ne 
yazık ki hayır. 1.350.000 ton ile 1.500.000 
ton arası tüketimi olan ülkemizde 2001 
yılında ulaştığımız 935.000 ton üretimden 
2009 yılında 400.000 tonlara dek düştük. O 
yıldan sonraki dünya pamuk �yat 
hareketiyle tekrar 850.000 tonlara dek 
ulaştık ancak geçtiğimiz yıl itibari ile 
500.000 ton civarında üretim ile son yılı 
yine üretimde azalış ile kapatmış olacağız. 
Tabii ki açığı ithalat ile karşılıyoruz. Yıllara 
göre 600.000 ton ile 900.000 ton ithal 
pamuk almak zorunda kalıyoruz. Bunun 
için de yıllık maliyetlere göre bu ülke 1,5 

İzmir’de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 
2007 yılında, 5488 Sayılı Tarım 
Kanunu’nun 11’nci maddesi uyarınca 
kurulan konseyimiz, Türkiye’nin ilk çok 
sektörlü sivil toplum örgütüdür. 
Kucakladığı sektör zincirinin halkaları 
tarladan başlayıp pamuğun tüm 
macerasının geçtiği ve o katma değerin 
yaratıldığı doğal ve sanayi mekanlarını 
geçip mağazalarda tüketiciye satıldığı 
noktaya dek devam eder. Kısacası “tarladan 
dükkana” sloganı ile tüm sektörü kucaklar. 
Temel amacımız pamuk tarımında, pamuk 
ürünleri ticareti ve sanayilerinde 
sürdürülebilirliği sağlamak, küresel rekabet 
gücünü geliştirmek ve böylece pamuğun 
ülkemiz sosyo-ekonomisine katkısını en 
büyük kılmak ve pamuk üretimini 
arttırmaktır” dedi.

Tarladan dükkana oluşan bu zincirin 
Türkiye ekonomisindeki değerine dikkat 

milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında 
döviz harcıyor. Aslında döviz harcamakla 
kalmıyor kendi ülke üreticisi yerine bu 
kaynağı istemeden de olsa başka ülke 
pamuk üreticilerine aktarmış oluyor” diye 
konuştu.

Ülkenin hem pamuk üreticisi dünya 
verim ortalamasında GDO’lu tohum 
kullanmamasına rağmen 2. Sırada 
olduğundan bahseden Kocagöz, “Peki 
toprakları pamuk tarımına uygun mu ? 
Hem de çok uygun. Üretilen pamuğun 
tümü bu ülkede tüketilebilecek mi ? Evet… 
Peki o zaman bu üretimin arttırılması için 
bizi engelleyen nedir ? Bize göre 
planlamalarımızın daha adil ve uzun vadeli 
olması gerekir. Pamuk destekleme primi 
doğru noktalara yaklaşmaktadır. Ancak 
maliyet kalemlerinde pamuk üreticisi 
aleyhine mazot, gübre, KDV gibi unsurlar 
destekleme priminin çoğunu cebinden geri 
almaktadır. Özellikle pamuk üreticisi 

önceki yıl girdiği kapıdan ne yazık ki geri 
bile çıkamamıştır. İşte bu yüzden 
geçtiğimiz sezon % 20 azalan bir üretim ile 
yine karşı karşıya kaldık. Artık bu 
dalgalanmalara son vermeli ve girdi 
desteklerinde acilen adil dağılım yapılması 
için yeni yöntemlere geçilmelidir. 
Destekleme planlamaları en az 5 yıllık 
planlar dahilinde yapılmalı ve 1.000.000 
ton kritik eşik üretim hede� konmalı ve 
politikalar buna göre üretilmelidir” dedi.

Barış Kocagöz, Konsey olarak pamuk 
üretiminin rekabetçi ve sürdürülebilir 
olmasına ve bir o kadar da çevreye duyarlı 
üretim yapılmasına önem verdiklerini 
belirterek “Tüm bu hede�er ışığında 
“GMO Free Turkısh Cotton” “GDO’suz 
Türk Pamuğu” marka çalışmalarını 
yaparken ülkemizin hem ulusal rekabette 
geri kalmaması hem de çevreye duyarlı 
üretim yapması adına “Better Cotton” 
kısaca  BCI organizasyonun da katılımcı 
ülkelerden biri olabilmesi adına Konsey 
olarak önderlik yaptık, yanımıza 
alabildiğimiz sektör önderlerinin de desteği 
ile ülkemizi nihayet bu organizasyona 
kabul ettirdik ve ilk pilot üretimler 
geçtiğimiz yıl 8 pilot bölgede başladı. 
Önümüzdeki yıl da 15 pilot bölgeye 
çıkarılacak. Bu amaçla kurulan “IPUD” İyi 
Pamuk Uygulamaları Derneği’nde de 
kurucu üye olarak önderlik görevimizi 
devretmiş olduk. Değerli pamuk dostları 
pamuk üretiminde üretim için dağıtılan 
desteklemenin adil doğru ve gerçek üretene 
dağıtılması çok çok önemli. Bu anlamda 
Bakanlığımızda da yoğun çalışmalar var . 
Ancak bu kilit konuda her türlü öneri ve 
desteğe hazır olduğumuzu bir kere daha 
yinelemek isterim. Çünkü dağıtılan destek 
toplam tutarının tamamı gerçek üretime 
dağıtılabildiğinde bugün pamuk üreticisi 
arkadaşlarımın en az % 25 daha fazla 

Konsey gerek sektörün gerek yönetim 
kurulu ve üyelerinin desteğiyle iyi yolda 
ilerlemektedir. Umudumuz bu bayrağı 
bundan sonra devralacak tüm sektör 
aktörlerinin adil, eşit, katılımcı ve ülkesini 
düşünen bir politika ile Ulusal Pamuk 
Konseyi’nin başarılarını devam ettirmesi 
yolunda olacaktır. Başta Konsey 
üyelerimizin de katıldığı Ulusal Zirve;  
Konseyimiz dışında diğer aktörlerin de 
birlikte olabileceği ve sektörün gerçeklerini 
ortaya koyarak ilgili Bakanlık görevlilerine 
seslerini duyurabileceği bir ortam olması 
ve sonucunda yayınlanan “Sonuç 
Bildirgesinin” gerekli makamlara 
ulaştırılması anlamında çok önemli. 
Zirvemizin düzenlenmesinde yanımızda 
olan tüm kuruluşlara, İzmir şehrimizin ve 
Ege Bölgesinin değerli protokolü ve 
toplantımıza Türkiye’nin dört bir yanından 
katılan pamuk sektörünün aktörlerine 
katılımları için teşekkür ederim” dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı 
Ümit Bayram Kutlu ise pamuk üretiminin 
düşmeyeceğini, 2023 vizyonu çerçevesinde 
üretim stratejisi belirlediklerini 
kaydederek, "Pamuk üretimi Türkiye'de 
düşmeyecek. Altın bir değer olarak devam 
edecektir. Bekli Ege Bölgesi'nde bir düşme 
olabilir. Üretim Güneydoğu ve Akdeniz'de 
kümelenmiş durumda. Bu sektörün 
sorunlarını çözeceğiz. Bakanlık olarak 
2023 vizyonunu belirledik. Politikamız var, 
kimse yok diyemez. Pamuk üretimini 3 
milyon tonun üzerine çıkaracağız" dedi. 

Bakanlık olarak 17 bitkisel ürüne 
destek verdiklerini, geçen yıl pamuğa 

verdikleri destek miktarının 1 milyar 128 
milyon lira olduğunu anlatan Kutlu, bunun 
bitkisel üretim desteği toplamının yüzde 
30'una tekabul ettiğini ifade etti. Türkiye'de 
22 ilde pamuk üretiminin yapıldığını dile 
getiren Kutlu, üretimin düşmediğini 
belirterek, "Geçen yıl 2 milyon 250 bin ton 
civarında kütlü pamuk üretimi oldu. Bu 
880 bin civarında lif pamuk demek" diye 
konuştu. 

Zirvenin açılış konuşmalarının ve 
Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Ünal Evcim’in Konseyin 
faaliyetleri hakkında gerçekleştirdiği 
sunumun ardından teknik oturumlara 
geçildi. Prof. Dr. Ediz Ulusoy’un 
moderatörlüğünde sırasıyla “Dünya ve 
Türkiye Pamuk Piyasaları”, “Pamuk 
üretiminde Sürdürülebilirlik: Sorunlar ve 
yenilikler” ve “Tekstil sanayisindeki 
gelişmeler ve eğilimler” başlıklı oturumlar 
düzenlenerek pamuk sektörü masaya 
yatırıldı. 

“Pamuk üretiminde Sürdürülebilirlik: 
Sorunlar ve yenilikler” adlı oturumda 
konuşma yapan İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar bir 
pamuk üreticisi ve çırçır işletmecisi olarak 
sektörün durumu hakkında konuşma 
gerçekleştirerek görüşlerini bildirdi. Prim 
miktarlarının birkaç yıl önce oldukça 
doğru bir karar ile sezon öncesinde 
açıklanmaya başlandığına dikkat çeken 
Şeref İyiuyarlar, benzer bir iyileştirmenin 
primlerin ödenme zamanı için de 
yapılması gerektiğini söyledi. İyiuyarlar, 
“Sezon başında pamuğunu satan bir 
üreticinin prim için en az 8 – 9 ay 
beklemesi gerekiyor. Kısacası hasat 
ettiğiniz pamuğun primi ile bir sonraki 
sezonun ekim masra�arını karşılama 
şansınız yok. Pamuğunu satan ve 
evraklarını teslim eden üreticiye gerekli 
kontroller yapılarak hak ettiği prim hemen 
ödenmelidir. Böylece üreticilerin 
�nansman maliyeti ortadan kalkabilecek ya 
da azaltılabilecektir” dedi.

Şeref İyiuyarlar, sektörel bir sorun olan 
bir diğer önemli konunun atıl kapasite 
çırçır fabrikaları olduğunu belirterek, “Ege 
Bölgesi’nde çırçır fabrikalarının birçoğu 
faaliyetini durdurdu. 2013 yılında faal 107 
çırçır fabrikasında toplam 4187 rollergin, 
8’de saygın üretim tesisi mevcuttur. 
Bölgedeki mevcut pamuk üretimi dikkate 
alındığında fabrikalar düşük kapasite ile 
çalışmakta, dolayısıyla karlılık olumsuz 
etkilenmektedir. Üretimin gerilemesi doğal 

3.Ulusal Pamuk Zirvesi  Sonuç 
Bildirgesi

4 Mart 2014 - İzmir
Bilindiği üzere geçen on beş yıllık 

sürede ülkemiz pamuk üretimi yurt içi 
talebi karşılayacak ölçüde geliştirilemediği,  
hatta kimi yıllarda gerilemesinin önü 
alınamadığı için,   üretim-tüketim dengesi 
ciddi ölçülerde bozulmuş durumdadır. Bu 
durum bir yandan önemli döviz 
kayıplarına neden olurken, diğer yandan 
istihdam, katma değer ve ihracat geliri 
açısından ülkemiz ekonomisi için çok 
büyük öneme sahip olan ve hammadde 
olarak yaklaşık %60 oranında pamuk 
kullanan tekstil ve hazır giyim sanayimizi 
dışa bağımlı hale getirmekte ve küresel 
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Oysa ülkemiz yurt içi talebi 
karşılayacak miktarda pamuk üretimi için 
gerekli agro-ekolojik potansiyele fazlasıyla 
sahip bulunmaktadır. Bunun için, 
halihazırdaki verim değerleriyle 2002 
yılındakine eşit alanda üretim yapmak 
yeterli olacaktır. Bu anlamda, 
hükümetimizce 2010 yılında hayata 
geçirilen İDÜS (İhracata Dönük Üretim 
Stratejisi) ve bunun alt bileşeni GİTES 
(Girdi Tedarik Stratejisi) kapsamında bir 
“Pamuk Eylem Planı” hazırlanarak 
uygulamaya konulması çözüm için atılmış 
önemli bir adımdır. Konseyimiz bu plan 
kapsamında “Pamuk destekleme 
mekanizmasının etkinliğini artıracak 
çalışmalar”  için görevlendirilmiş ve 
yapılan çalışma sonuçları Tarım 
Bakanlığımıza sunulmuştur. 2015 yılında 
tamamlanması öngörülen Pamuk Eylem 
Planı sayesinde ülkemiz pamuk üretiminde 
arzulanan gelişmelerin sağlanacağını ve  
kararlı bir sürdürülebilirliğin tesis 
edileceğine inanıyor ve bu inançla söz 
konusu çalışmaları destekliyoruz. 

 
Konseyimizin ülkemiz 

pamukçuluğunun sorunlarının 
çözümü için geliştirdiği öneriler 
şunladır: 

1.Destekleme primleri en az 
beş yıllık dönem için belirlenmeli; 
ayrıca 5 yıllık dönem  başında ilan 
edilerek dönem boyunca 
kararlılıkla uygulanmalıdır. 

Pamuk tarımı yoğun girdi 
(sermaye, emek, teknoloji, vd) 
kullanılan bir üretim dalıdır; kar 
marjı girdi �yatlarına rakip 

ürünlerden çok daha fazla oranda 

bağlıdır. Bu özellik pamuğu vazgeçilmesi 
kolay, geri dönülmesi zor bir ürün 
yapmaktadır. Çi�çilerimizin pamuğa 
dönmelerini sağlamak, ayrıca tüccar ve 
sanayicilerimizin orta-uzun vadeli yatırım 
kararları almalarını teşvik etmek ve böylece 
üretiminde istikrarlı bir gelişme ortamı 
oluşturmak için orta vadeli bir program 
uygulanmalıdır. 

2.Destekleme prim miktarları her yıl en 
az pamuk üretim maliyetlerindeki artış ya 
da en az en�asyon oranında artırılmak 
suretiyle destek mekanizmasının işlevi 
korunmalıdır.

3.Pamuk desteklerinde Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon ithalatında uygulanan 
vergilerden elde edilen kaynaklardan 
yararlanılmalıdır.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
ithalatından,  2012 yılında bütçede 
öngörülmeyen 1,2 Milyar TL ek gelir 
sağlanmıştır. Bu gelirin sektörün ihtiyaç 
duyduğu pamuk hammaddesinin yurt 
içinden temininde kullanılması doğrudan 
sektörün yurt dışı rekabet gücünü artıracak 
ve böylece yapılan vergilendirme tam 
anlamıyla amacına ulaşmış olacaktır.

4.Lif pamuk üretiminin dönem 
boyunca "Bir milyon ton" eşik değerinin  
üstünde olması sağlanmalı, ayrıca  dönem 
sonu itibariyle "İki milyon ton"a 
çıkarılması hede�enmelidir. 

5.Lisanslı depoculuk sisteminin 
yaygınlaştırılması için depolama 
maliyetleri en az 5 yıl süreyle 
desteklenmelidir.

6.Pamuk çi�çileri ürettikleri pamuk 
miktarına endekslenecek üst limitli mazot 
ihtiyaçları oranında, bu üretime ilişkin 
mazot fatura tutarları üzerinden ödenecek 
ek primlerle desteklenmelidir. 

 Pamuk üretiminde en büyük 
maliyet unsuru 

mazot gideridir. 
Çi�çilerimizin 

mazot giderleri 

amacıyla, hasadı takiben Aralık ayında 
sona erecek şekilde tekrarlanarak   Ülke 
genelindeki pamuk rekoltesi 
kesinleştirilmelidir.

9.Pamuk desteklemeleri adil ve gerçek 
üretene ulaşacak bir mekanizmaya 
kavuşturulmalıdır. 

Bu amaçla, tüm ğarseller TARBİL 
kapsamına girene ve Tarbil gözlemlerinde 
yeterli güvenilirlik sağlanana kadar, 
Konseyimizin Pamuk Eylem Planı 
dahilinde geçen yıl içinde tamamlayıp, 
Bakanlığımıza sunmuş olduğu Destekleme 
Önerisi uygulanmalıdır,

10.Yerli pamuk kullanan 
sanayicilerimiz desteklenmelidir.

11. Pamuk kalitesi iyileştirilmelidir.
Bu amaçla,
a.Yerli GDO suz tohum üretimi 

desteklenmelidir. 
b.Pamuk standardizasyonu ülkemiz 

koşulları dikkate alınarak sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmelidir.

c.Çırçır ve prese işletmeleri günümüz 
ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite 
edilmeli, çalışma usul ve esasları 
yenilenmelidir.

Pamuk çok paydaşlı bir sektördür.  
Zaman ve emek kaybını  en aza indirgemek 
üzere,

12.Kurumlar arası eş güdüm 
sağlanmalı, işbirliği geliştirilmelidir.

Bu bağlamda,
a.Ulusal Pamuk Konseyine, temsil 

kabiliyetini güçlendirici faaliyetler 
yapmasını sağlamak üzere; pamuk üretimi, 
tüketimi faaliyetlerinden bir ya da bir 
kaçından küçük kesinti veya kesintiler 
yapılması gibi yeni gelir kaynakları 
yaratılmalıdır.

b.Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği 
güncel ihtiyaçlar doğrultusunda 
yenilenmelidir.

Türkiye, ek yatırımlara ihtiyaç 
olmaksızın, sadece sahip olduğu değerleri 
kullanarak, yurt içi pamuk talebinin, hem 
miktar hem de kalite olarak, tamamını 
karşılayacak üretim kabiliyetine sahiptir. 
Unutmayalım ki, yetersiz bulduğumuz 
mevcut üretim bile, halen yıllık 26,5 milyar 
dolar dış gelirle ülkemiz ihracatının gerçek 
anlamdaki lokomoti� olan TEKSTİL VE 
HAZIR GİYİM SANAYİLERİMİZİN 
sigortası konumundadır.  Yukarıda sıralı 
önerilerin hayata geçirilmesiyle pamuk 
taleplerinin tamamını yurt içinden 
sağlayabilecek olan sanayicilerimiz yurt 
dışı rakipleri karşısında çok daha emin ve 
güçlü konuma gelerek ihracat gelirlerini 
çok daha yukarılara taşıyacaklardır. Sonuç 
olarak, söz konusu önerilerin ülke 
ekonomisine olan katkıları ithal ikamesinin 
çok ötesinde kazançlara yol açacaktır. 
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Çalışanına değer veren 
şirketlerin işyeri psikoloğu var

Stres, organizmanın �ziksel ve ruhsal 
sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması 
ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. 
Uzun süre strese maruz kalan bir kişide 
kalp ve sindirim hastalıkları, migren gibi 
�ziksel hastalıklar, depresyon, uyku 
problemleri, kaygı ve tükenmişlik gibi 
psikolojik hastalıklar, sigara, alkol, madde 
bağımlılıkları, aşırı yemek ya da iştahsızlık, 
saldırganlık ve ö�e patlamaları, dikkatsiz 
ve konsantrasyon düşüklüğü gibi 
davranışsal problem ve hastalıklar sıklıkla 
baş gösterir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 
araştırmasına göre depresyon ve uyku 
sorunu, 2020 yılında kanser ve kalp krizini 
geçerek dünyayı tehdit eden en önemli 
sağlık sorunu olarak gözükmektedir.

Stresin şirketlerdeki sonuçlarına 
baktığımızda performans düşüklüğü, işe 
devamsızlık ve işten ayrılmalar görülmekte 
bu da uzun vadede şirketler için ciddi bir 
maddi kayba yol açmaktadır. 

2008 yılında 821 şirkette işe 
devamsızlıkla ilgili yapılan bir araştırmada, 
% 52’sinin stres ve mental hastalıklar, % 28 
eklem ağrıları ve % 20sinin kanser 
nedeniyle olduğu bulunmuştur.  

Psikolojik danışmanlığın devlet 
tarafından karşılandığı Amerika’da 
depresyon gideri 33 milyar $’ı bulmuştur.

Özellikle müşteriyle telefonla ya da yüz 
yüze iletişimin sıklıkla yaşandığı hizmet 
sektörü çalışanlar için stresli bir ortamdır.  
Rekabetçi bir ortamı olan hizmet sektörü, 
hem değişime hızlı adapte olmayı hem de 
müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini 
güler yüzle karşılamayı zorunlu kılar. 
Tanıdıkla yürüyen eski mantık müşteri 
pro�li artık profesyonel bakmakta, en iyi 

hizmeti aldığı �rmayı tercih etmektedir.
Bir tara�an baskı ve hedef 

beklentilerinin yükseldiği iş koşulları bir 
tara�an evde bekleyen maddi ve manevi 
sorumluluklar hem kadın hem erkek 
çalışanların hayatla başa çıkmalarını 
zorlaştırmakta bu durum da onları stresin 
yarattığı hastalıklarla baş başa 
bırakmaktadır.      

Peki bu durumda şirketler ne 
yapabilir?

Yaşanan maddi kayıpları gören ve 
bunun için önlem almaya çalışan şirketler, 
‘stres yönetimi eğitimi’, motivasyon 
piknikleri, sosyal aktiviteler, çaylar, ‘happy 
hour’lar düzenlemeye başlamıştır.   

Ayrıca 50 personelin üzerindeki 
şirketlerde zorunlu hale gelen işyeri 
hekimleri, onların soğuk algınlığı, grip gibi 
gündelik rahatsızlıklarında destek olmak 
için hizmet verir. Onları dinler ve gerekli 
ilacı yazar. Ama görülen şudur ki �ziksel 
görülen pek çok rahatsızlığın temeli 
psikolojiktir ve işyeri hekimlerine gelen 
pek çok çalışan işyeri hekimleriyle 
dertleşme ihtiyacı içindedir.

Görülen bu risk faktörlerini 
değerlendiren ve kalıcı çözümler bulmak 
isteyen şirketler günümüzde işyeri 
psikologlarıyla çalışmaya başlamıştır. 
Ülkemizde sigorta tarafından 
karşılanmayan psikolojik destek hizmeti, 
işyeri tarafından sağlandığında çalışanların 
kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. 
İşyerine olan bağlılıklarını arttırarak 
motivasyonlarını yükseltir. Bu da 
işyerindeki verimliliğin artmasını 
sağlamaktadır.

Şirket psikologları İnsan Kaynakları 

departmanından bağımsız işyeri hekimi 
mantığıyla çalışır, çalışanla arasında gizlilik 
esastır. Ya ha�anın belli günlerinde işyerine 
giderek ya da kendi bağlı olduğu kuruma 
onları çağırarak randevu sistemiyle 
görüşmelerini organize eder.

Şirket psikologları çalışanlara hangi 
konularda destek sağlar?

•Çalışanların iş-yaşam dengesi 
kurmalarını sağlar. 

•Çalışanların stresle başa çıkma 
becerilerini geliştirir. 

•Sadece işle ilgili değil, çalışanın 
kendisiyle, eşiyle veya çocuğuyla ilgili 
sorunlarında da ona destek verir. 

•Çalışanlar arası ilişkilerin 
geliştirilmesi, motivasyon gibi konularda 
hizmet sağlar. 

•Çalışanların ihtiyaç duyduğu 
eğitimlerin yapılması, çalışanların 
ailelerine yönelik çalışmaların organize 
edilmesi, çalışanla üst yönetim arasındaki 
köprünün sağlanması şirket psikoloğunun 
görevleri arasındadır. 

Çalışanların psikolojik olarak başa 
çıkma becerilerini güçlendiren, bu sayede 
daha kontrollü ve dengeli olmalarını 
sağlayan psikologlar, orta vadede şirket 
performansı ve maddi kazancı üzerinde 
olumlu etkilerini gösterir. Bugün 
Amerika’da, Avrupa’da olduğu gibi 
Türkiye’de de  çalışanına değer veren pek 
çok vizyoner �rma, holding ve banka iş yeri 
psikologlarıyla çalışmaktadır. 

     

OCAK I ŞUBAT I MART 2014 -33

Uzman Danışman Psikolog & Yaşam Koçu MANOLYA ÖZEK  
POZİTİF MANEVRA Psikolojik Danışmanlık & Koçluk Merkezi
1379 sok. no:30/10 Alsancak / İZMİR
www.pozitifmanevra.com.tr
http://www.hurriyetaile.com/yazarlar/manolya-ozek/
www.facebook.com/manolyaozek
https://twitter.com/manolyaozk



ANALİZANALİZ

Küresel Çelişki: Açlık ve obezite, 
iklim değişikliği ve 
dünyanın öteki ucundaki ülkeler

Avustralya da ona belirli miktarda ödeme 
yapmakta ve mülteciler ile ilgilenmeleri 
için görevli ekipler göndermektedir. Şu an 
çoğunluğu Afganistan, Irak ve Sri 
Lanka'dan olmak üzere 600’den fazla 
mülteci, adanın çeşitli yerlerinde bulunan 
kamplarda yaşamaktadır. Avustralya 
Hükümeti tarafından uygun bulunan 

sürmektedir. Örneğin, alıştığımız 
tabakların yanı sıra muz yaprağından 
örülen doğal tabaklar da günlük hayatta 
kullanılabilmektedir. Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı (WWF) tarafından nesli 
tükenmekte olan türler listesinde yer alan 
deniz kaplumbağası, burada çok rastlanan, 
sıklıkla avlanan ve özel günlerde 
sofralardan eksik olmayan bir yiyecektir. 

Marşal Adaları’nın Türkiye Fahri 
konsolosu ve buranın en varlıklı işadamı 
Ramsey Reimers, hükümetin de desteğiyle 
adalara özgü ürünlerin markalaşması için 
çalışmakta ve yine burada yetişen, 
hastalıkların tedavisinde ve diş 
beyazlatmada sıklıkla kullanılan pandenus 
bitkisinden meyve suyu elde ederek, 
şişeleme ve bu ürünün ihracatının 
yapılması için çalışmaktadır. Ancak, ülkede 
gıda mühendisi bulmak çok zor olduğu 
için, ürün geliştirme konusunda sıkıntı 
yaşanmaktadır. Şu an üretimi yapılan 
pandenus suyunun, çok güçlü bir tada 
sahip ve içimi zor bir içecek olması 
nedeniyle dış pazarlarda talep bulması 
imkânsız görünmektedir. 

Bölgenin en gelişmiş ülkelerinden birisi 
olan Fiji, gür ormanlara, mineral 
kaynaklara ve oldukça zengin deniz 
ürünlerine sahiptir. Turizm, şeker ihracatı 
ve yurtdışında çalışan Fijililerin ülkeye 
gönderdikleri gelirleri, ülkenin temel döviz 
girdileridir. Ülkenin başlıca tarım ürünleri, 
şeker kamışı, hindistan cevizi, manyok, 
pirinç, tatlı patates, muz olurken,  küçük ve 
büyükbaş hayvancılık ile balıkçılık da 
önemli sektörlerdir. 

Ülke, yüksek obezite oranı nedeniyle 
dünyada 12’inci sırada yer almaktadır. 
Kötü beslenmenin yol açtığı diyabet ve kalp 

konusunda bölgenin şanslı ülkelerindendir. 
Tarımsal üretim ve hayvancılık, kimyasal 
kullanılmadan, organik yöntemler ile 
yapılmaktadır. Özellikle sığır eti üretim 
tesisleri, Fransızlar ve Japonlar tarafından 
işletilmekte ve ihracatın büyük kısmı da bu 
ülkelere yapılmaktadır. Et ve diğer tarım 
ürünlerinin ihracatından oldukça yüksek 
gelir elde edildiği için bu ürünler iç pazarda 
yüksek �yatlar ile satılmakta, bu nedenle de 
yerli halkın kolayca erişemediği ürünler 
olmaktadır. Yine de elverişli iklim koşulları 
ve arazi yapısı, ada halkının kendi 
kendisine yetecek kadar ürün 
yetiştirmesine olanak sağlamakta, bu 
avantaj da adada obezite oranının biraz 
daha düşük olmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Vanuatu, Türkiye Fahri Konsolosu Prof. 
Dr. Mehmet Atar’ın da katkılarıyla Türkiye 
ile ilişkileri hızla gelişen Pasi�k Ada 
Ülkelerinin başında gelmektedir. Bununla 
birlikte, Vanuatu ve Fiji ile kültürel ve 
sosyal diyaloğun başlatılması konusunda, 
2013 yılında bir adım atılmış ve bu 
ülkelerden çocuk grupları, İzmir’de 
düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk 
Festivali’ne davet edilmiştir. Çocuklar, 
ülkelerinin ismini daha önce hiç duymamış 
akranları ile buluşmuş ve onların aileleri ile 
birlikte 10 gün geçirerek, geleneksel 
danslarını ve kültürlerini Türk halkıyla 
tanıştırmıştır. 

Bölgenin ve hatta dünyanın en düşük 
gelirli ülkelerinden biri olan Kiribati 
(okunuşu Kiribas),  bir tarafı lagün ve diğer 
tarafı okyanus olan, betonlaşmanın yok 
denecek kadar az olduğu ve insana kumsala 
kurulmuş hissi veren bir ülkedir.  
Yüzölçümünün büyük kısmı okyanus olan 
ülke, birbirinden uzak, çok sayıda adadan 
oluşmaktadır. Başkent Tarawa, ikinci 
dünya savaşında Japonya ve ABD’nin 
karşılaştığı ve savaşın en kanlı 
mücadelelerinden birinin gerçekleştiği 
yerdir. Bu nedenle, adanın belirli 
yerlerinde, hala savaştan kalma sığınaklar 
ve toplar bulunmaktadır. Hükümet 
binasına giden tek yolun bir kısmı 
asfaltlanmıştır, diğer yerler ise ince bir 
kumla kaplı olduğundan şehrin üstünde 
toz bulutu hâkimdir. Başkentin biraz 
dışındaki köylerde, insanlar elektriksiz, 
çalılardan yapılmış çatılar altında, duvarları 
olmayan evlerde yaşamaktadırlar. 
Geleneksel yemek pişirme yöntemlerinin 
hala kullanıldığı ve oldukça düşük gelir 

Bu topraklarda doğan, doğuştan şanslı 
bizler; daha ilkokuldayken duymaya 
başladığımız “kendi kendine yeten tarım 
ülkesi Türkiye”, “her türlü tarımsal ürünün 
yetişebildiği ülkemiz”  gibi tanımlamalara 
aşina olarak ve genellikle de bu özelliklerin 
herkese nasip olmayan bir zenginlik değil 
de, normal bir durum olduğunu düşünerek 
büyüdük. 

Oysa dünya böyle değil. İklim ve doğa 
şartları, politik koşullar, çatışma ortamları, 
insanların hayatta kalma mücadelelerinin 
şartlarını da belirlemektedir. Bu şartlar, 
bazı toplumlara yaşamak için elverişli bir 
ortam sunsa da, bazı toplumlar hayatta 

Hıristiyan misyonerlik faaliyetleri oldukça 
yoğundur ve çok sayıda farklı tarikat, kendi 
topluluklarını oluşturmuştur. Yine de 
küçük Müslüman ve hatta Budist 
topluluklara rastlamak mümkündür. 

Bu ülkelerde nüfusun büyük kısmı 
kırsal bölgelerde yaşasa da, şehirleşme 
oranı da hızla artmaktadır. Tropik 
siklonlar, seller ve kuraklık gibi iklimle 
bağlantılı felaketler, ada ülkeleri için büyük 
tehdit oluşturmaktadır. Gıda yetersizliği ve 
insanların gıdaya erişiminin zorlaşması, bu 
felaketlerin birincil sonucu olarak 
belirmektedir. Küresel sıcaklığın artması, 
deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim 
şartlarında meydana gelen ani değişimlerin 
sıklığının artması, bu ülkelerde yaşayan 
insanları iklim değişikliklerinden en 
olumsuz etkilenen insan topluluğu haline 
getirmiştir. 

Uzun yıllar Fransa ve İngiltere’nin 
sömürgesi olan ve bağımsızlıklarını diğer 
sömürgelere göre çok sonra, 1970’li yıllarda 
elde eden bu ülkeler, bağımsız ve istikrarlı 
bir ekonomi tam anlamıyla tesis 
edememiştir ve birçoğu, hala dış yardımlar 
ile ülke dışında yaşayan vatandaşlarının 
ana karaya gönderdiği yardımlara bağımlı 
olarak yaşamaktadır. Avustralya ve Yeni 
Zelanda, Tayvan ve Japonya ile ABD, 
başlıca bağışçı ülkeler olurken, Canberra ve 
Wellington Büyükelçilerimizin 
girişimleriyle, ülkemiz de kanalizasyon 
sisteminin kurulması (Marşal Adaları), 
tarımsal araştırmalara destek (ekmek ağacı, 
Samoa) gibi projelere hibe sağlamıştır. Ada 
ülkelerinden 5’i, Birleşmiş Milletler En Az 
Gelişmiş Ülkeler listesinde bulunmaktadır 
(Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Samoa ve 
Solomon Adaları) Bu statü de ülkelerin 
uluslararası kaynaklardan daha çok 
yararlanmasına imkân tanımaktadır.  

Bağımsızlıklarının ilk yıllarından 
itibaren, bölgedeki birçok hükümet ihracat 
yapıp, döviz girdisi sağlayabilmek için 
tarım ürünü ve canlı hayvan yetiştiriciliğini 
teşvik etse de ve ormanlık alanların bir 
kısmının tarıma açılmasıyla yetiştirilen 
tarım ürünlerinde artış sağlansa da, 
ürünlerin ihraç edilmesi hede�endiği için 
pirinç ve un başta olmak üzere, yerli 
ürünlerin çoğunun �yatları ithal 
ürünlerden daha yüksek olmuştur. Bu 
nedenle, ucuz ithal ürüne bağımlılık, nüfus 
ile birlikte her geçen yıl artmıştır. 

Bölgede, tarım alanlarının yüzde 

Ezgi Ulusoy Yılmaz
İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Müdürlüğü

kalabilmek için herkesten daha fazla 
mücadele etmek zorundadır. İnsanın temel 
gereksinimi olan gıda ve suya erişim düzeyi 
ise bu mücadelenin şiddetinin de temel 
belirleyicisidir. Bununla ilgili zihnimizde 
ilk canlanan imge büyük ihtimalle, kara 
kıtadaki, açlık ile hastalıktan karınları 
şişmiş, bir deri bir kemik kalmış çocuklar 
olacaktır. 

Besleyici ve yeterli miktardaki gıdaya 
sürekli erişim, gıda güvenliğinin küresel 
tanımı olarak kabul görmektedir. Gıda 
güvenliği, gıdanın küresel paylaşımı ve 
arzındaki dengenin sağlanmasını ve gıda 
israfının en aza indirgenmesini 
gerektirmektedir. İklim değişiklikleri, 
tarım alanlarının azlığı ve diğer nedenler 
ile tarımsal üretimin olmayışı ve gıdada 
dışa bağımlılık, yalnızca açlık ile 
sonuçlanmamaktadır. Yanlış beslenme ve 
temel besin maddelerinden mahrumiyet, 
obeziteye de yol açmaktadır. Bu gerçeğin 
bir göstergesi olarak, dünyada obezite 
oranının en yüksek olduğu ve bu 
rahatsızlığın ciddi hayati risk ile önemli bir 
ekonomik yük oluşturduğu coğrafya, 
ülkemizden oldukça uzakta bulunan ve 
yukarıda anılan olumsuz özelliklere sahip 
olan Pasi�k ada ülkeleridir. 

Dünyanın Öteki Ucundaki Ülkeler
Pasi�k ada ülkeleri, dünyanın en büyük 

okyanusu üzerinde dağınık bir şekilde 
bulunan, toplam yüzölçümleri 553.959 km2 
olan (Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerinin toplam 

yüzölçümlerinden biraz fazla) çok sayıda 
irili ufaklı kara parçasından oluşmaktadır. 
En büyük ada ülke olan Papua Yeni Gine, 
bu alanın %83’üne sahiptir. 

Okyanusun ortasında bulunan, tropikal 
bitki örtüsü ile kaplı bu ülkeler, kartpostal 
resimleri gibi muntazam ve etkileyici 
görüntüler oluşturmaktadır. Genellikle 
büyük ülkeler tarafından yaptırılmış yarı 
beton, yarı deniz kumu yollarının 
kenarlarında palmiye ve hindistan cevizi 
ağaçları ile tek katlı evler bulunmaktadır.  
Evler, genellikle camsız ve hatta bazı 
bölgelerde duvarsız yalnızca çatıdan 
ibarettir. Dinin günlük hayatta önemli bir 
yer tuttuğu ülkelerde, özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) kökenli 

70’inde sulama sistemi olmadığı için, su 
ihtiyacı yağışlar ile giderilmektedir. İklim 
değişikliklerinin tarımsal üretim 
üzerindeki olumsuz etkilerinden biri de 
budur. Bu nedenle, bir yıl boyunca tarımsal 
üretim anlamında net ihracatçı olan bir 
ülke, sonraki yıl hava koşulları nedeniyle 
gıda ihtiyacının karşılanması için tamamen 
dışa bağımlı bir ülke haline 
gelebilmektedir. Öte yandan, okyanusun 
sıcaklığı ile nem oranındaki değişimler ve 
siklonlar, hem tarım, hem de adalar için 
hayati önem taşıyan balıkçılık üzerinde 
yıkıcı etki oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve 
Gıda Örgütü (FAO), Pasi�k Bölgesel Çevre 
Programı ve Güney Pasi�k Üniversitesi’nin 
2008 yılında yürüttüğü çalışmaya göre, 
iklim değişikliklerinin bu etkilerini kontrol 
altına alacak önlemler veya gerekli 
adaptasyonlar hayata geçirilemezse, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörlerindeki 
ekonomik kayıpların, 2050 yılında sırasıyla 
Fiji ve Kiribati’nin 2002 yılındaki milli 
gelirlerinin %2-3’ü ile %17-18’ine 
yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

1990’lı yıllarda, balık ve deniz ürünleri 
tüketiminin küresel ortalamanın bir hayli 
üstünde olduğu bölgede, deniz ürünlerinin 
%70’ten fazlasının ihraç edilmesi ve 
balıkçılık sektörünün Avustralya ve Yeni 
Zelandalı �rmaların himayesinde olması 
nedenleriyle, son yıllarda �yatlar yükselmiş 
ve yerel tüketim düşmüştür. 

Tüm bu ekonomik, üretim ve iklimsel 
sorunlar, küreselleşmenin sonuçlarından 
olan beslenme tarzlarındaki değişiklikler 
ile birleşince, obezite ve obezitenin 
doğurduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar, 
iklim değişiklikleri ile birlikte bölgedeki 
insanlar ve hükümetler için en büyük 
tehdit olarak öne çıkmaktadır. Gıda 
tüketiminde dışa bağımlılık, ucuz ithal 
ürüne yönelmeyi elzem kılarken, bu 

ürünlerin büyük kısmı da sağlıksız gıda 
olmaktadır. Geleneksel olarak deniz 
ürünleri ve doğal meyveler ile beslenen bu 
toplumların beslenme alışkanlıkları 
değişmekte, pirinç ve un en çok talep edilen 
besin maddeleri haline gelmektedir. Bu 
bölge, bazı çevrelerce bu durumu anlatmak 
için ortaya atılan “Beslenme sömürgeciliği”,  
“coca cola kolonyalizmi” gibi kavramlara 
tam anlamıyla örnek teşkil etmektedir.

Kötü beslenme sebebiyle, bölgede 25 – 
64 yaş arası nüfusun %40’ı şeker hastasıdır 
ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu 
oranın, 2025 yılında iki katına çıkması 
beklenmektedir. Kalp hastalıkları ve diğer 
sağlık sorunlarının, zaten istikrarsız olan 
ekonomilere getireceği yük ise bu ülkelerin 
başa çıkamayacağı boyutlara ulaşacaktır. 

Pasi�k Ada Ülkelerine Bakış
ABD’nin deniz aşırı uzantısı 

sayılabilecek Marşal Adaları’nda diğer 
Pasi�k ada ülkelerinin aksine büyük 
marketler bulunmakta ve bu marketlerde 
sadece ABD ürünü satılmaktadır. Markette 
satılan ve büyük kısmı hazır gıda olan 
ürünler, uzun aralıklar ile ülkeye gelen 
gemiler tarafından taşındığı için, çoğunun 
tüketim tarihi ya geçmiş, ya da geçmek 
üzeredir. Taze meyve ve sebze bulmak ise 
oldukça zordur. Dünyanın en büyük 
köpekbalığı koruma alanı burada yer 
almaktadır. Buraya ait Bikini adası 
ABD'nin nükleer denemelerini yaptığı 
adadır. Buna karşılık, ABD’nin adaya 
yaptığı yardımlar, ülkenin ana gelir 
kaynaklarından olurken bu yardım 1986 – 
2001 yılları arasında 1 milyar doları 
bulmuştur. Ada, 2004 – 2024 yılları 
arasında da 1,5 milyar dolar yardım 
alacaktır.

Adada, ABD modeli bir modernliğin 
izleri görülse de, geleneksel yaşayış da hala 

– damar hastalıklarına yakalanma yaşı ise 
her sene düşmektedir.  Dünya Sağlık 
Örgütü’nün Fiji raporunda ülkede hızla 
artan bulaşıcı olmayan hastalıklar oranının 
nedeni, ithal ucuz ancak besin değeri az 
gıda olarak gösterilmektedir. 

Bölgedeki tek üniversite olan Güney 
Pasi�k Üniversitesi’nin merkezi de burada 
bulunmaktadır. Başkenti Suva, en gelişmiş 
şehri ise Nadi’dir. Nadi’de turizm oldukça 
gelişmiştir. Burası, Avustralyalı ve Yeni 
Zelandalı turistler için önemli bir tatil 
destinasyonudur. Pasi�k adalarının genel 
antropolojik özelliklerinin yanı sıra, 
ülkenin nüfusu 1800’lü yıllarda İngilizler 
tarafından madenlerde çalışmaları için 
buraya getirilen Hintliler ile karışmışlardır. 
Nüfusun üçte biri, Hint kökenlidir. 

2006 yılında ülkede gerçekleşen darbe 
nedeniyle, Avrupa Birliği ülkeye yaptığı 
tüm yardımları durdurmuş ve ülkenin 
İngiltere’nin himayesindeki Milletler 
Topluluğu (Commonwealth of Nation 
States) üyeliği askıya alınmıştır. 

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri 
olan Tuvalu’nun yüzölçümü 26 km2 
(Buca’dan daha küçük), nüfusu 10.698’dir. 
Ülke, 8 etolden oluşmaktadır ve bu adalar 
bir dikdörtgen gibi konuşlanmış ve 
aralarında lagün oluşturmuştur. 

Tek otele sahip ülkede restoran 
bulunmamakta ve tek tük bakkal 
dükkânına rastlanmaktadır. Ülkedeki 
insanların en büyük eğlencesi ise ha�ada 
iki kez gelen uçağı karşılamak ve uçağın 

olmadığı günlerde ise adanın neredeyse 
tamamına yayılan uçak pistinde yürüyüş 
yapmaktır. Ülke, dış yardımlar ile ayakta 
durmaktadır. Devlet binaları ve diğer 
altyapı yatırımları, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Tayvan ve Japonya ile bir miktar 
da Rusya’nın yardımları ile yapılmıştır. Ada 
çevresinde ve lagünde balıkçılık, ABD’li ve 
Yeni Zelandalı �rmalar tarafından yapıldığı 
için, ada halkının balık tüketimi son 
yıllarda oldukça düşmüş ve özellikle Yeni 
Zelanda’dan ithal edilen dondurulmuş veya 
işlenmiş et, tavuk, sosis gibi en çok 
tüketilen gıdalar haline gelmiştir. 
Tuvalu’nun diğer bir döviz kaynağı da “tv” 
uzantılı internet sitelerinin kullanım 
izninden kazandığı gelirdir.  

Adada küçük bir arazide tarım yapan ve 
her Cuma sabahı ürünlerini satışa çıkarıp, 
aynı zamanda Ada halkına tarım yapmayı 
öğreten küçük bir Tayvan nüfusu 
bulunmaktadır. Ayrıca, 7 Budist ve 
kökenleri Pakistan olan ve kendileri 
tarafından inşa edilen küçük caminin 
yanına yerleşmiş 2 Müslüman aile de 
yaşamaktadır. Ülkede, 1 okul ve 1 hastane 
bulunduğu için eğitim ve sağlık hizmetleri 
oldukça kısıtlıdır. Obezite oranı çok 
yüksek, yaşam süresi diğer ülkelere göre 
oldukça düşüktür. Ölümlerin %67’sine kötü 
beslenme kaynaklı bulaşıcı olmayan 
hastalıklar neden olmaktadır. 

Yakın zamanda, T.C. vatandaşlarına 
vize uygulamasının kalkmasıyla gündeme 
gelen Vanuatu ise, tarımsal üretim 

seviyesi nedeniyle insanların marketlerden 
hazır gıda alamadığı bu köylerde, sadece 
balık, diğer deniz ürünleri, hindistan cevizi 
ve pirinç temel besin maddeleri olmaktadır. 
Methodistler, Mormonlar ve Seven Day 
Aventist başta olmak üzere çeşitli tarikatlar 
kendi cemaatlerini oluşturmuş ve her biri 
kiliselerinin çevresine yerleşmiştir. Dini 
inanışlar, özellikle çok katı ahlaki kuralları 
olan Mormon toplulukları başta olmak 
üzere, ada halkının giyim kuşamından, 
kadınların sosyal hayattaki statüsüne kadar 
günlük yaşamı düzenleyen başlıca faktör 
olmaktadır. Evlerin arasında, sık sık yer 
alan büyük toplanma alanlarının çatıları, 
onları Tanrı'ya olan saygılarını göstermeye 
zorlamak amacıyla eğilmeleri için alçak 
yapılmıştır. Her akşam, bu yapılar 
içerisinde mensup oldukları tarikatın 
rahipleri vaazlar vermektedir. 

Pandenus bitkisi burada da 
yetişmektedir. Köklerini de ilaç olarak 
kullanan adalılar, köklerini ezip elde 
ettikleri sıvıyı bebeklere içirmektedirler. 
Hastanede eczane olmasına rağmen, kimse 
ilaçlara güvenmemekte ve geleneksel 
yöntemler ve oraya has bitkiler ile kendileri 
ilaç yapmaktadır.

Kamu sektörü, istihdamın neredeyse 

tek kaynağıdır ve bakanlar ve kamu sektörü 
çalışanları, toplantıda bulundukları süre 
karşılığında ücret aldıkları için uzun süren 
toplantılara burada çok rastlanmaktadır.  
Kamu temsilcilerinden sivil insana, en 
büyük dertleri küresel ısınmadır. Normalde 
yağışlı ve kuru olmak üzere iki mevsim 
yaşarlarken, şimdi ne zaman yağmur 
yapacağını kestiremedikleri için zaten 
kısıtlı olan tarım ve balıkçılık sektöründen 
verim alamamaktalardır. Medcezir 
nedeniyle su çekilme ve yükselme 
olaylarının yanı sıra beklenmeyen 
yağmurların yol açtığı seller ve fırtına, ülke 
için büyük tehdit oluşturmaktadır. İklim 
değişiklikleri ile mücadelede küresel bir 
önlem olarak sunulan karbon ticaretinin 
ise çözüm olmadığı düşünülmekte, büyük 
ülkelerin cezaları ödeyerek yine de sera 
gazı salınımlarını düşürmek için çaba sarf 

etmeyeceği savunulmaktadır. Neticede, 
ticaretin sürmesi için düşük sera gazı 
salınımı yapan ülkelerin yanı sıra yüksek 
salınım gerçekleştiren ülkelere de ihtiyaç 
duyulacaktır.

Nauru, Pasi�k Okyanusu'nun 
ortasında, 21 km sahil şeridine sahip, 
küçük bir ada ülkedir. Pasi�k adaları 
arasında seferleri olan ve burada en çok 
tercih edilen havayolu şirketi Our Airlines, 
Nauru hükümetine aittir. 10 yıl öncesine 
kadar çok büyük fosfat rezervlerine 
sahipken oldukça zengin olan ülke, 
rezervler tükendiği için çaresiz kalmıştır. 
Şimdi toprağın daha derinine inerek, 
oradan fosfat çıkarma çalışmalarına 
başlanacaktır. Ancak, hükümet gelire 
ihtiyaç duyduğu için Avustralya Hükümeti 
ile yaptığı anlaşma gereği, Nauru 
Avustralya’ya sığınmak için gelen ancak 
yasal te�iş süreleri sürerken ülkeye 
girmeleri kabul edilmeyen mültecilerin 
topraklarında kalmasına izin vermekte, 

mülteciler, ülkeye kabul edilmekte, kabul 
görmeyenlerin ise Nauru’da kalmaları 
istenmektedir. Nauru için önemli bir �nans 
kaynağı olsa da, Naurular Avustralya 
tarafından kabul edilmeyen mültecilerin 
adanın huzurunu bozacaklarından endişe 
duymaktadır. 

İthal Gıdaya Mahkûm Toplumlar ve 
Kronik Hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
yayınlanan verilere göre en az 10 Pasi�k 
Ada ülkesinde nüfusun yarısından çoğu 
normalden fazla kiloya sahiptir. Bu oran, 
ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Mesela 
Fiji’de %30 civarında olurken Samoa’da 
%80’i bulmaktadır. Bu bölge, şeker 
hastalığının dünyada en çok görüldüğü 
bölge özelliğini de taşımaktadır. Mikro 
besin yetersizlikleri de haliyle çok 
yaygındır. 16 ülkenin 15’inde çocuk ve gebe 
kadınların toplam nüfusunun beşte birinde 
anemi (kansızlık), özellikle Fiji ve 
Vanuatu’da iyot eksikliği nedeniyle nüfusun 
önemli bir kısmında guatr hastalığı 
görülmektedir. Vitamin A eksikliği ise 
özellikle Kiribati, Marşal Adaları, 
Mikronezya ve Papua Yeni Gine’de büyük 
risk teşkil etmektedir.

Pasi�k adalarının 9,7 milyon olan 
toplam nüfusunun %40’ı, kalp hastalıkları, 
şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi 
bulaşıcı olmayan hastalıklardan 

mustariptir. Bu hastalıklar, toplam 
ölümlerin üçte birinin nedeni olmaktadır 
ve ülkelerin toplam sağlık giderlerinin 
%40-60’ı, bu hastalıkların neden olduğu 
harcamalardır.  Ortalama yaşam süresi, 
bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme yaşı 
ile birlikte her yıl düşmektedir. 

Pasi�k adalarını bırakıp, tekrar ilkokul 
çağımıza dönelim. 2006 yılında, ilköğretim 
okullarının 6., 7. ve 8. sını�arında, tarım 
dersinin seçmeli olarak okutulmaya 
başlanması, tarımın öneminin henüz 
küçük yaştaki çocuklara yönelik eğitim 
stratejisi ile de desteklenmesi açısından 
önemlidir. Dersin öğretim programında, 
amaç şu şekilde açıklanmıştır:  “İlköğretim 
6, 7 ve 8. sını�arda seçmeli ders olarak 
konulan tarım dersi temelde tarım 
uygulayıcısı değil ama tarım bilincine 
sahip, tarımın yaşamsal ve ülkesel 
öneminin farkında olan, tarım 
uygulamaları hakkında da yeterli 
donanıma sahip genç bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.” Amaç ve eğitimin 
kapsamı güzel olsa da bazı eksiklikleri 
olduğu düşünülmektedir. Dünya görüşü ve 
kişiliği yeni şekillenen çocuklara, gıda 
dağılımı ve arzındaki adaletsizlik, dünyada 
büyük bir nüfusu tehdit eden açlık ile kötü 
beslenmenin neden olduğu obezite, 
tarımsal üretimdeki dolaylı etkisinin yanı 
sıra, insan hayatını direkt etkileyen küresel 
ısınma ve gıda israfını engellemek için 
günlük hayatında uygulayacağı basit 
önlemler de öğretilmelidir. Bir önceki 
seneyle bile karşılaştırıldığında yağış 
miktarı ve sıcaklık açısından, bir ilköğretim 
çağındaki çocuğun bile rahatlıkla idrak 
edebileceği farklılıklara neden olan iklim 
değişikliklerinin,  dünyanın öbür ucundaki 
yaşıtlarını besinsiz, sağlıksız, yoksul 
kılabileceği ve belki de ülkesini, doğduğu 
toprakları terk etmek zorunda 
bırakabileceği anlatılmalıdır.
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34-  OCAK I ŞUBAT I MART 2014

Pasi�k Ada ülkelerinde yaşayan 
insanların kökeni ile ilgili birçok 
araştırma yapılmış, bu toplulukların, 
Güney Asya'da Endonezya ve Malezya 
arasında bulunan Polinezya ve 
Melanzeya'dan göç ettiği ancak köle 
ticareti sırasında büyük ülkelerce buraya 
getirilen Afrikalılar ile karışarak melez 
bir ırk oluşturdukları sonucuna 
varılmıştır.

Günlük hayatta büyük öneme sahip 
gıda maddesi, adalar arası ticarette de 
başlıca ürünlerden biri olan “kava”dır. 
Buraya özgü bir bitkinin köklerinden 
yapılan kava içkisi alkol içermemekle 
birlikte yatıştırıcı etkiye sahiptir. Kava, bir 
ritüel havasında, hindistan cevizi 
kabuklarıyla sunulmaktadır. 



Avustralya da ona belirli miktarda ödeme 
yapmakta ve mülteciler ile ilgilenmeleri 
için görevli ekipler göndermektedir. Şu an 
çoğunluğu Afganistan, Irak ve Sri 
Lanka'dan olmak üzere 600’den fazla 
mülteci, adanın çeşitli yerlerinde bulunan 
kamplarda yaşamaktadır. Avustralya 
Hükümeti tarafından uygun bulunan 

sürmektedir. Örneğin, alıştığımız 
tabakların yanı sıra muz yaprağından 
örülen doğal tabaklar da günlük hayatta 
kullanılabilmektedir. Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı (WWF) tarafından nesli 
tükenmekte olan türler listesinde yer alan 
deniz kaplumbağası, burada çok rastlanan, 
sıklıkla avlanan ve özel günlerde 
sofralardan eksik olmayan bir yiyecektir. 

Marşal Adaları’nın Türkiye Fahri 
konsolosu ve buranın en varlıklı işadamı 
Ramsey Reimers, hükümetin de desteğiyle 
adalara özgü ürünlerin markalaşması için 
çalışmakta ve yine burada yetişen, 
hastalıkların tedavisinde ve diş 
beyazlatmada sıklıkla kullanılan pandenus 
bitkisinden meyve suyu elde ederek, 
şişeleme ve bu ürünün ihracatının 
yapılması için çalışmaktadır. Ancak, ülkede 
gıda mühendisi bulmak çok zor olduğu 
için, ürün geliştirme konusunda sıkıntı 
yaşanmaktadır. Şu an üretimi yapılan 
pandenus suyunun, çok güçlü bir tada 
sahip ve içimi zor bir içecek olması 
nedeniyle dış pazarlarda talep bulması 
imkânsız görünmektedir. 

Bölgenin en gelişmiş ülkelerinden birisi 
olan Fiji, gür ormanlara, mineral 
kaynaklara ve oldukça zengin deniz 
ürünlerine sahiptir. Turizm, şeker ihracatı 
ve yurtdışında çalışan Fijililerin ülkeye 
gönderdikleri gelirleri, ülkenin temel döviz 
girdileridir. Ülkenin başlıca tarım ürünleri, 
şeker kamışı, hindistan cevizi, manyok, 
pirinç, tatlı patates, muz olurken,  küçük ve 
büyükbaş hayvancılık ile balıkçılık da 
önemli sektörlerdir. 

Ülke, yüksek obezite oranı nedeniyle 
dünyada 12’inci sırada yer almaktadır. 
Kötü beslenmenin yol açtığı diyabet ve kalp 

konusunda bölgenin şanslı ülkelerindendir. 
Tarımsal üretim ve hayvancılık, kimyasal 
kullanılmadan, organik yöntemler ile 
yapılmaktadır. Özellikle sığır eti üretim 
tesisleri, Fransızlar ve Japonlar tarafından 
işletilmekte ve ihracatın büyük kısmı da bu 
ülkelere yapılmaktadır. Et ve diğer tarım 
ürünlerinin ihracatından oldukça yüksek 
gelir elde edildiği için bu ürünler iç pazarda 
yüksek �yatlar ile satılmakta, bu nedenle de 
yerli halkın kolayca erişemediği ürünler 
olmaktadır. Yine de elverişli iklim koşulları 
ve arazi yapısı, ada halkının kendi 
kendisine yetecek kadar ürün 
yetiştirmesine olanak sağlamakta, bu 
avantaj da adada obezite oranının biraz 
daha düşük olmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Vanuatu, Türkiye Fahri Konsolosu Prof. 
Dr. Mehmet Atar’ın da katkılarıyla Türkiye 
ile ilişkileri hızla gelişen Pasi�k Ada 
Ülkelerinin başında gelmektedir. Bununla 
birlikte, Vanuatu ve Fiji ile kültürel ve 
sosyal diyaloğun başlatılması konusunda, 
2013 yılında bir adım atılmış ve bu 
ülkelerden çocuk grupları, İzmir’de 
düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk 
Festivali’ne davet edilmiştir. Çocuklar, 
ülkelerinin ismini daha önce hiç duymamış 
akranları ile buluşmuş ve onların aileleri ile 
birlikte 10 gün geçirerek, geleneksel 
danslarını ve kültürlerini Türk halkıyla 
tanıştırmıştır. 

Bölgenin ve hatta dünyanın en düşük 
gelirli ülkelerinden biri olan Kiribati 
(okunuşu Kiribas),  bir tarafı lagün ve diğer 
tarafı okyanus olan, betonlaşmanın yok 
denecek kadar az olduğu ve insana kumsala 
kurulmuş hissi veren bir ülkedir.  
Yüzölçümünün büyük kısmı okyanus olan 
ülke, birbirinden uzak, çok sayıda adadan 
oluşmaktadır. Başkent Tarawa, ikinci 
dünya savaşında Japonya ve ABD’nin 
karşılaştığı ve savaşın en kanlı 
mücadelelerinden birinin gerçekleştiği 
yerdir. Bu nedenle, adanın belirli 
yerlerinde, hala savaştan kalma sığınaklar 
ve toplar bulunmaktadır. Hükümet 
binasına giden tek yolun bir kısmı 
asfaltlanmıştır, diğer yerler ise ince bir 
kumla kaplı olduğundan şehrin üstünde 
toz bulutu hâkimdir. Başkentin biraz 
dışındaki köylerde, insanlar elektriksiz, 
çalılardan yapılmış çatılar altında, duvarları 
olmayan evlerde yaşamaktadırlar. 
Geleneksel yemek pişirme yöntemlerinin 
hala kullanıldığı ve oldukça düşük gelir 

Bu topraklarda doğan, doğuştan şanslı 
bizler; daha ilkokuldayken duymaya 
başladığımız “kendi kendine yeten tarım 
ülkesi Türkiye”, “her türlü tarımsal ürünün 
yetişebildiği ülkemiz”  gibi tanımlamalara 
aşina olarak ve genellikle de bu özelliklerin 
herkese nasip olmayan bir zenginlik değil 
de, normal bir durum olduğunu düşünerek 
büyüdük. 

Oysa dünya böyle değil. İklim ve doğa 
şartları, politik koşullar, çatışma ortamları, 
insanların hayatta kalma mücadelelerinin 
şartlarını da belirlemektedir. Bu şartlar, 
bazı toplumlara yaşamak için elverişli bir 
ortam sunsa da, bazı toplumlar hayatta 

Hıristiyan misyonerlik faaliyetleri oldukça 
yoğundur ve çok sayıda farklı tarikat, kendi 
topluluklarını oluşturmuştur. Yine de 
küçük Müslüman ve hatta Budist 
topluluklara rastlamak mümkündür. 

Bu ülkelerde nüfusun büyük kısmı 
kırsal bölgelerde yaşasa da, şehirleşme 
oranı da hızla artmaktadır. Tropik 
siklonlar, seller ve kuraklık gibi iklimle 
bağlantılı felaketler, ada ülkeleri için büyük 
tehdit oluşturmaktadır. Gıda yetersizliği ve 
insanların gıdaya erişiminin zorlaşması, bu 
felaketlerin birincil sonucu olarak 
belirmektedir. Küresel sıcaklığın artması, 
deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim 
şartlarında meydana gelen ani değişimlerin 
sıklığının artması, bu ülkelerde yaşayan 
insanları iklim değişikliklerinden en 
olumsuz etkilenen insan topluluğu haline 
getirmiştir. 

Uzun yıllar Fransa ve İngiltere’nin 
sömürgesi olan ve bağımsızlıklarını diğer 
sömürgelere göre çok sonra, 1970’li yıllarda 
elde eden bu ülkeler, bağımsız ve istikrarlı 
bir ekonomi tam anlamıyla tesis 
edememiştir ve birçoğu, hala dış yardımlar 
ile ülke dışında yaşayan vatandaşlarının 
ana karaya gönderdiği yardımlara bağımlı 
olarak yaşamaktadır. Avustralya ve Yeni 
Zelanda, Tayvan ve Japonya ile ABD, 
başlıca bağışçı ülkeler olurken, Canberra ve 
Wellington Büyükelçilerimizin 
girişimleriyle, ülkemiz de kanalizasyon 
sisteminin kurulması (Marşal Adaları), 
tarımsal araştırmalara destek (ekmek ağacı, 
Samoa) gibi projelere hibe sağlamıştır. Ada 
ülkelerinden 5’i, Birleşmiş Milletler En Az 
Gelişmiş Ülkeler listesinde bulunmaktadır 
(Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Samoa ve 
Solomon Adaları) Bu statü de ülkelerin 
uluslararası kaynaklardan daha çok 
yararlanmasına imkân tanımaktadır.  

Bağımsızlıklarının ilk yıllarından 
itibaren, bölgedeki birçok hükümet ihracat 
yapıp, döviz girdisi sağlayabilmek için 
tarım ürünü ve canlı hayvan yetiştiriciliğini 
teşvik etse de ve ormanlık alanların bir 
kısmının tarıma açılmasıyla yetiştirilen 
tarım ürünlerinde artış sağlansa da, 
ürünlerin ihraç edilmesi hede�endiği için 
pirinç ve un başta olmak üzere, yerli 
ürünlerin çoğunun �yatları ithal 
ürünlerden daha yüksek olmuştur. Bu 
nedenle, ucuz ithal ürüne bağımlılık, nüfus 
ile birlikte her geçen yıl artmıştır. 

Bölgede, tarım alanlarının yüzde 

kalabilmek için herkesten daha fazla 
mücadele etmek zorundadır. İnsanın temel 
gereksinimi olan gıda ve suya erişim düzeyi 
ise bu mücadelenin şiddetinin de temel 
belirleyicisidir. Bununla ilgili zihnimizde 
ilk canlanan imge büyük ihtimalle, kara 
kıtadaki, açlık ile hastalıktan karınları 
şişmiş, bir deri bir kemik kalmış çocuklar 
olacaktır. 

Besleyici ve yeterli miktardaki gıdaya 
sürekli erişim, gıda güvenliğinin küresel 
tanımı olarak kabul görmektedir. Gıda 
güvenliği, gıdanın küresel paylaşımı ve 
arzındaki dengenin sağlanmasını ve gıda 
israfının en aza indirgenmesini 
gerektirmektedir. İklim değişiklikleri, 
tarım alanlarının azlığı ve diğer nedenler 
ile tarımsal üretimin olmayışı ve gıdada 
dışa bağımlılık, yalnızca açlık ile 
sonuçlanmamaktadır. Yanlış beslenme ve 
temel besin maddelerinden mahrumiyet, 
obeziteye de yol açmaktadır. Bu gerçeğin 
bir göstergesi olarak, dünyada obezite 
oranının en yüksek olduğu ve bu 
rahatsızlığın ciddi hayati risk ile önemli bir 
ekonomik yük oluşturduğu coğrafya, 
ülkemizden oldukça uzakta bulunan ve 
yukarıda anılan olumsuz özelliklere sahip 
olan Pasi�k ada ülkeleridir. 

Dünyanın Öteki Ucundaki Ülkeler
Pasi�k ada ülkeleri, dünyanın en büyük 

okyanusu üzerinde dağınık bir şekilde 
bulunan, toplam yüzölçümleri 553.959 km2 
olan (Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerinin toplam 

yüzölçümlerinden biraz fazla) çok sayıda 
irili ufaklı kara parçasından oluşmaktadır. 
En büyük ada ülke olan Papua Yeni Gine, 
bu alanın %83’üne sahiptir. 

Okyanusun ortasında bulunan, tropikal 
bitki örtüsü ile kaplı bu ülkeler, kartpostal 
resimleri gibi muntazam ve etkileyici 
görüntüler oluşturmaktadır. Genellikle 
büyük ülkeler tarafından yaptırılmış yarı 
beton, yarı deniz kumu yollarının 
kenarlarında palmiye ve hindistan cevizi 
ağaçları ile tek katlı evler bulunmaktadır.  
Evler, genellikle camsız ve hatta bazı 
bölgelerde duvarsız yalnızca çatıdan 
ibarettir. Dinin günlük hayatta önemli bir 
yer tuttuğu ülkelerde, özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) kökenli 

70’inde sulama sistemi olmadığı için, su 
ihtiyacı yağışlar ile giderilmektedir. İklim 
değişikliklerinin tarımsal üretim 
üzerindeki olumsuz etkilerinden biri de 
budur. Bu nedenle, bir yıl boyunca tarımsal 
üretim anlamında net ihracatçı olan bir 
ülke, sonraki yıl hava koşulları nedeniyle 
gıda ihtiyacının karşılanması için tamamen 
dışa bağımlı bir ülke haline 
gelebilmektedir. Öte yandan, okyanusun 
sıcaklığı ile nem oranındaki değişimler ve 
siklonlar, hem tarım, hem de adalar için 
hayati önem taşıyan balıkçılık üzerinde 
yıkıcı etki oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve 
Gıda Örgütü (FAO), Pasi�k Bölgesel Çevre 
Programı ve Güney Pasi�k Üniversitesi’nin 
2008 yılında yürüttüğü çalışmaya göre, 
iklim değişikliklerinin bu etkilerini kontrol 
altına alacak önlemler veya gerekli 
adaptasyonlar hayata geçirilemezse, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörlerindeki 
ekonomik kayıpların, 2050 yılında sırasıyla 
Fiji ve Kiribati’nin 2002 yılındaki milli 
gelirlerinin %2-3’ü ile %17-18’ine 
yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

1990’lı yıllarda, balık ve deniz ürünleri 
tüketiminin küresel ortalamanın bir hayli 
üstünde olduğu bölgede, deniz ürünlerinin 
%70’ten fazlasının ihraç edilmesi ve 
balıkçılık sektörünün Avustralya ve Yeni 
Zelandalı �rmaların himayesinde olması 
nedenleriyle, son yıllarda �yatlar yükselmiş 
ve yerel tüketim düşmüştür. 

Tüm bu ekonomik, üretim ve iklimsel 
sorunlar, küreselleşmenin sonuçlarından 
olan beslenme tarzlarındaki değişiklikler 
ile birleşince, obezite ve obezitenin 
doğurduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar, 
iklim değişiklikleri ile birlikte bölgedeki 
insanlar ve hükümetler için en büyük 
tehdit olarak öne çıkmaktadır. Gıda 
tüketiminde dışa bağımlılık, ucuz ithal 
ürüne yönelmeyi elzem kılarken, bu 

ürünlerin büyük kısmı da sağlıksız gıda 
olmaktadır. Geleneksel olarak deniz 
ürünleri ve doğal meyveler ile beslenen bu 
toplumların beslenme alışkanlıkları 
değişmekte, pirinç ve un en çok talep edilen 
besin maddeleri haline gelmektedir. Bu 
bölge, bazı çevrelerce bu durumu anlatmak 
için ortaya atılan “Beslenme sömürgeciliği”,  
“coca cola kolonyalizmi” gibi kavramlara 
tam anlamıyla örnek teşkil etmektedir.

Kötü beslenme sebebiyle, bölgede 25 – 
64 yaş arası nüfusun %40’ı şeker hastasıdır 
ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu 
oranın, 2025 yılında iki katına çıkması 
beklenmektedir. Kalp hastalıkları ve diğer 
sağlık sorunlarının, zaten istikrarsız olan 
ekonomilere getireceği yük ise bu ülkelerin 
başa çıkamayacağı boyutlara ulaşacaktır. 

Pasi�k Ada Ülkelerine Bakış
ABD’nin deniz aşırı uzantısı 

sayılabilecek Marşal Adaları’nda diğer 
Pasi�k ada ülkelerinin aksine büyük 
marketler bulunmakta ve bu marketlerde 
sadece ABD ürünü satılmaktadır. Markette 
satılan ve büyük kısmı hazır gıda olan 
ürünler, uzun aralıklar ile ülkeye gelen 
gemiler tarafından taşındığı için, çoğunun 
tüketim tarihi ya geçmiş, ya da geçmek 
üzeredir. Taze meyve ve sebze bulmak ise 
oldukça zordur. Dünyanın en büyük 
köpekbalığı koruma alanı burada yer 
almaktadır. Buraya ait Bikini adası 
ABD'nin nükleer denemelerini yaptığı 
adadır. Buna karşılık, ABD’nin adaya 
yaptığı yardımlar, ülkenin ana gelir 
kaynaklarından olurken bu yardım 1986 – 
2001 yılları arasında 1 milyar doları 
bulmuştur. Ada, 2004 – 2024 yılları 
arasında da 1,5 milyar dolar yardım 
alacaktır.

Adada, ABD modeli bir modernliğin 
izleri görülse de, geleneksel yaşayış da hala 

– damar hastalıklarına yakalanma yaşı ise 
her sene düşmektedir.  Dünya Sağlık 
Örgütü’nün Fiji raporunda ülkede hızla 
artan bulaşıcı olmayan hastalıklar oranının 
nedeni, ithal ucuz ancak besin değeri az 
gıda olarak gösterilmektedir. 

Bölgedeki tek üniversite olan Güney 
Pasi�k Üniversitesi’nin merkezi de burada 
bulunmaktadır. Başkenti Suva, en gelişmiş 
şehri ise Nadi’dir. Nadi’de turizm oldukça 
gelişmiştir. Burası, Avustralyalı ve Yeni 
Zelandalı turistler için önemli bir tatil 
destinasyonudur. Pasi�k adalarının genel 
antropolojik özelliklerinin yanı sıra, 
ülkenin nüfusu 1800’lü yıllarda İngilizler 
tarafından madenlerde çalışmaları için 
buraya getirilen Hintliler ile karışmışlardır. 
Nüfusun üçte biri, Hint kökenlidir. 

2006 yılında ülkede gerçekleşen darbe 
nedeniyle, Avrupa Birliği ülkeye yaptığı 
tüm yardımları durdurmuş ve ülkenin 
İngiltere’nin himayesindeki Milletler 
Topluluğu (Commonwealth of Nation 
States) üyeliği askıya alınmıştır. 

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri 
olan Tuvalu’nun yüzölçümü 26 km2 
(Buca’dan daha küçük), nüfusu 10.698’dir. 
Ülke, 8 etolden oluşmaktadır ve bu adalar 
bir dikdörtgen gibi konuşlanmış ve 
aralarında lagün oluşturmuştur. 

Tek otele sahip ülkede restoran 
bulunmamakta ve tek tük bakkal 
dükkânına rastlanmaktadır. Ülkedeki 
insanların en büyük eğlencesi ise ha�ada 
iki kez gelen uçağı karşılamak ve uçağın 

olmadığı günlerde ise adanın neredeyse 
tamamına yayılan uçak pistinde yürüyüş 
yapmaktır. Ülke, dış yardımlar ile ayakta 
durmaktadır. Devlet binaları ve diğer 
altyapı yatırımları, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Tayvan ve Japonya ile bir miktar 
da Rusya’nın yardımları ile yapılmıştır. Ada 
çevresinde ve lagünde balıkçılık, ABD’li ve 
Yeni Zelandalı �rmalar tarafından yapıldığı 
için, ada halkının balık tüketimi son 
yıllarda oldukça düşmüş ve özellikle Yeni 
Zelanda’dan ithal edilen dondurulmuş veya 
işlenmiş et, tavuk, sosis gibi en çok 
tüketilen gıdalar haline gelmiştir. 
Tuvalu’nun diğer bir döviz kaynağı da “tv” 
uzantılı internet sitelerinin kullanım 
izninden kazandığı gelirdir.  

Adada küçük bir arazide tarım yapan ve 
her Cuma sabahı ürünlerini satışa çıkarıp, 
aynı zamanda Ada halkına tarım yapmayı 
öğreten küçük bir Tayvan nüfusu 
bulunmaktadır. Ayrıca, 7 Budist ve 
kökenleri Pakistan olan ve kendileri 
tarafından inşa edilen küçük caminin 
yanına yerleşmiş 2 Müslüman aile de 
yaşamaktadır. Ülkede, 1 okul ve 1 hastane 
bulunduğu için eğitim ve sağlık hizmetleri 
oldukça kısıtlıdır. Obezite oranı çok 
yüksek, yaşam süresi diğer ülkelere göre 
oldukça düşüktür. Ölümlerin %67’sine kötü 
beslenme kaynaklı bulaşıcı olmayan 
hastalıklar neden olmaktadır. 

Yakın zamanda, T.C. vatandaşlarına 
vize uygulamasının kalkmasıyla gündeme 
gelen Vanuatu ise, tarımsal üretim 

seviyesi nedeniyle insanların marketlerden 
hazır gıda alamadığı bu köylerde, sadece 
balık, diğer deniz ürünleri, hindistan cevizi 
ve pirinç temel besin maddeleri olmaktadır. 
Methodistler, Mormonlar ve Seven Day 
Aventist başta olmak üzere çeşitli tarikatlar 
kendi cemaatlerini oluşturmuş ve her biri 
kiliselerinin çevresine yerleşmiştir. Dini 
inanışlar, özellikle çok katı ahlaki kuralları 
olan Mormon toplulukları başta olmak 
üzere, ada halkının giyim kuşamından, 
kadınların sosyal hayattaki statüsüne kadar 
günlük yaşamı düzenleyen başlıca faktör 
olmaktadır. Evlerin arasında, sık sık yer 
alan büyük toplanma alanlarının çatıları, 
onları Tanrı'ya olan saygılarını göstermeye 
zorlamak amacıyla eğilmeleri için alçak 
yapılmıştır. Her akşam, bu yapılar 
içerisinde mensup oldukları tarikatın 
rahipleri vaazlar vermektedir. 

Pandenus bitkisi burada da 
yetişmektedir. Köklerini de ilaç olarak 
kullanan adalılar, köklerini ezip elde 
ettikleri sıvıyı bebeklere içirmektedirler. 
Hastanede eczane olmasına rağmen, kimse 
ilaçlara güvenmemekte ve geleneksel 
yöntemler ve oraya has bitkiler ile kendileri 
ilaç yapmaktadır.

Kamu sektörü, istihdamın neredeyse 

tek kaynağıdır ve bakanlar ve kamu sektörü 
çalışanları, toplantıda bulundukları süre 
karşılığında ücret aldıkları için uzun süren 
toplantılara burada çok rastlanmaktadır.  
Kamu temsilcilerinden sivil insana, en 
büyük dertleri küresel ısınmadır. Normalde 
yağışlı ve kuru olmak üzere iki mevsim 
yaşarlarken, şimdi ne zaman yağmur 
yapacağını kestiremedikleri için zaten 
kısıtlı olan tarım ve balıkçılık sektöründen 
verim alamamaktalardır. Medcezir 
nedeniyle su çekilme ve yükselme 
olaylarının yanı sıra beklenmeyen 
yağmurların yol açtığı seller ve fırtına, ülke 
için büyük tehdit oluşturmaktadır. İklim 
değişiklikleri ile mücadelede küresel bir 
önlem olarak sunulan karbon ticaretinin 
ise çözüm olmadığı düşünülmekte, büyük 
ülkelerin cezaları ödeyerek yine de sera 
gazı salınımlarını düşürmek için çaba sarf 

etmeyeceği savunulmaktadır. Neticede, 
ticaretin sürmesi için düşük sera gazı 
salınımı yapan ülkelerin yanı sıra yüksek 
salınım gerçekleştiren ülkelere de ihtiyaç 
duyulacaktır.

Nauru, Pasi�k Okyanusu'nun 
ortasında, 21 km sahil şeridine sahip, 
küçük bir ada ülkedir. Pasi�k adaları 
arasında seferleri olan ve burada en çok 
tercih edilen havayolu şirketi Our Airlines, 
Nauru hükümetine aittir. 10 yıl öncesine 
kadar çok büyük fosfat rezervlerine 
sahipken oldukça zengin olan ülke, 
rezervler tükendiği için çaresiz kalmıştır. 
Şimdi toprağın daha derinine inerek, 
oradan fosfat çıkarma çalışmalarına 
başlanacaktır. Ancak, hükümet gelire 
ihtiyaç duyduğu için Avustralya Hükümeti 
ile yaptığı anlaşma gereği, Nauru 
Avustralya’ya sığınmak için gelen ancak 
yasal te�iş süreleri sürerken ülkeye 
girmeleri kabul edilmeyen mültecilerin 
topraklarında kalmasına izin vermekte, 

mülteciler, ülkeye kabul edilmekte, kabul 
görmeyenlerin ise Nauru’da kalmaları 
istenmektedir. Nauru için önemli bir �nans 
kaynağı olsa da, Naurular Avustralya 
tarafından kabul edilmeyen mültecilerin 
adanın huzurunu bozacaklarından endişe 
duymaktadır. 

İthal Gıdaya Mahkûm Toplumlar ve 
Kronik Hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
yayınlanan verilere göre en az 10 Pasi�k 
Ada ülkesinde nüfusun yarısından çoğu 
normalden fazla kiloya sahiptir. Bu oran, 
ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Mesela 
Fiji’de %30 civarında olurken Samoa’da 
%80’i bulmaktadır. Bu bölge, şeker 
hastalığının dünyada en çok görüldüğü 
bölge özelliğini de taşımaktadır. Mikro 
besin yetersizlikleri de haliyle çok 
yaygındır. 16 ülkenin 15’inde çocuk ve gebe 
kadınların toplam nüfusunun beşte birinde 
anemi (kansızlık), özellikle Fiji ve 
Vanuatu’da iyot eksikliği nedeniyle nüfusun 
önemli bir kısmında guatr hastalığı 
görülmektedir. Vitamin A eksikliği ise 
özellikle Kiribati, Marşal Adaları, 
Mikronezya ve Papua Yeni Gine’de büyük 
risk teşkil etmektedir.

Pasi�k adalarının 9,7 milyon olan 
toplam nüfusunun %40’ı, kalp hastalıkları, 
şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi 
bulaşıcı olmayan hastalıklardan 

mustariptir. Bu hastalıklar, toplam 
ölümlerin üçte birinin nedeni olmaktadır 
ve ülkelerin toplam sağlık giderlerinin 
%40-60’ı, bu hastalıkların neden olduğu 
harcamalardır.  Ortalama yaşam süresi, 
bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme yaşı 
ile birlikte her yıl düşmektedir. 

Pasi�k adalarını bırakıp, tekrar ilkokul 
çağımıza dönelim. 2006 yılında, ilköğretim 
okullarının 6., 7. ve 8. sını�arında, tarım 
dersinin seçmeli olarak okutulmaya 
başlanması, tarımın öneminin henüz 
küçük yaştaki çocuklara yönelik eğitim 
stratejisi ile de desteklenmesi açısından 
önemlidir. Dersin öğretim programında, 
amaç şu şekilde açıklanmıştır:  “İlköğretim 
6, 7 ve 8. sını�arda seçmeli ders olarak 
konulan tarım dersi temelde tarım 
uygulayıcısı değil ama tarım bilincine 
sahip, tarımın yaşamsal ve ülkesel 
öneminin farkında olan, tarım 
uygulamaları hakkında da yeterli 
donanıma sahip genç bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.” Amaç ve eğitimin 
kapsamı güzel olsa da bazı eksiklikleri 
olduğu düşünülmektedir. Dünya görüşü ve 
kişiliği yeni şekillenen çocuklara, gıda 
dağılımı ve arzındaki adaletsizlik, dünyada 
büyük bir nüfusu tehdit eden açlık ile kötü 
beslenmenin neden olduğu obezite, 
tarımsal üretimdeki dolaylı etkisinin yanı 
sıra, insan hayatını direkt etkileyen küresel 
ısınma ve gıda israfını engellemek için 
günlük hayatında uygulayacağı basit 
önlemler de öğretilmelidir. Bir önceki 
seneyle bile karşılaştırıldığında yağış 
miktarı ve sıcaklık açısından, bir ilköğretim 
çağındaki çocuğun bile rahatlıkla idrak 
edebileceği farklılıklara neden olan iklim 
değişikliklerinin,  dünyanın öbür ucundaki 
yaşıtlarını besinsiz, sağlıksız, yoksul 
kılabileceği ve belki de ülkesini, doğduğu 
toprakları terk etmek zorunda 
bırakabileceği anlatılmalıdır.

Kaynaklar:
CIA Factbook
Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), 
Pasi�k Bölgesel Çevre Programı ve Güney Pasi�k Üniversitesi 
Pasi�k Adaları Raporu
Dünya Sağlık Örgütü Bültenleri
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Pandenus ağacı ve bitkisi 

Marşal Adalarında geleneksel el 
işlerini gösteren bir kadın



Avustralya da ona belirli miktarda ödeme 
yapmakta ve mülteciler ile ilgilenmeleri 
için görevli ekipler göndermektedir. Şu an 
çoğunluğu Afganistan, Irak ve Sri 
Lanka'dan olmak üzere 600’den fazla 
mülteci, adanın çeşitli yerlerinde bulunan 
kamplarda yaşamaktadır. Avustralya 
Hükümeti tarafından uygun bulunan 

sürmektedir. Örneğin, alıştığımız 
tabakların yanı sıra muz yaprağından 
örülen doğal tabaklar da günlük hayatta 
kullanılabilmektedir. Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı (WWF) tarafından nesli 
tükenmekte olan türler listesinde yer alan 
deniz kaplumbağası, burada çok rastlanan, 
sıklıkla avlanan ve özel günlerde 
sofralardan eksik olmayan bir yiyecektir. 

Marşal Adaları’nın Türkiye Fahri 
konsolosu ve buranın en varlıklı işadamı 
Ramsey Reimers, hükümetin de desteğiyle 
adalara özgü ürünlerin markalaşması için 
çalışmakta ve yine burada yetişen, 
hastalıkların tedavisinde ve diş 
beyazlatmada sıklıkla kullanılan pandenus 
bitkisinden meyve suyu elde ederek, 
şişeleme ve bu ürünün ihracatının 
yapılması için çalışmaktadır. Ancak, ülkede 
gıda mühendisi bulmak çok zor olduğu 
için, ürün geliştirme konusunda sıkıntı 
yaşanmaktadır. Şu an üretimi yapılan 
pandenus suyunun, çok güçlü bir tada 
sahip ve içimi zor bir içecek olması 
nedeniyle dış pazarlarda talep bulması 
imkânsız görünmektedir. 

Bölgenin en gelişmiş ülkelerinden birisi 
olan Fiji, gür ormanlara, mineral 
kaynaklara ve oldukça zengin deniz 
ürünlerine sahiptir. Turizm, şeker ihracatı 
ve yurtdışında çalışan Fijililerin ülkeye 
gönderdikleri gelirleri, ülkenin temel döviz 
girdileridir. Ülkenin başlıca tarım ürünleri, 
şeker kamışı, hindistan cevizi, manyok, 
pirinç, tatlı patates, muz olurken,  küçük ve 
büyükbaş hayvancılık ile balıkçılık da 
önemli sektörlerdir. 

Ülke, yüksek obezite oranı nedeniyle 
dünyada 12’inci sırada yer almaktadır. 
Kötü beslenmenin yol açtığı diyabet ve kalp 

konusunda bölgenin şanslı ülkelerindendir. 
Tarımsal üretim ve hayvancılık, kimyasal 
kullanılmadan, organik yöntemler ile 
yapılmaktadır. Özellikle sığır eti üretim 
tesisleri, Fransızlar ve Japonlar tarafından 
işletilmekte ve ihracatın büyük kısmı da bu 
ülkelere yapılmaktadır. Et ve diğer tarım 
ürünlerinin ihracatından oldukça yüksek 
gelir elde edildiği için bu ürünler iç pazarda 
yüksek �yatlar ile satılmakta, bu nedenle de 
yerli halkın kolayca erişemediği ürünler 
olmaktadır. Yine de elverişli iklim koşulları 
ve arazi yapısı, ada halkının kendi 
kendisine yetecek kadar ürün 
yetiştirmesine olanak sağlamakta, bu 
avantaj da adada obezite oranının biraz 
daha düşük olmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Vanuatu, Türkiye Fahri Konsolosu Prof. 
Dr. Mehmet Atar’ın da katkılarıyla Türkiye 
ile ilişkileri hızla gelişen Pasi�k Ada 
Ülkelerinin başında gelmektedir. Bununla 
birlikte, Vanuatu ve Fiji ile kültürel ve 
sosyal diyaloğun başlatılması konusunda, 
2013 yılında bir adım atılmış ve bu 
ülkelerden çocuk grupları, İzmir’de 
düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk 
Festivali’ne davet edilmiştir. Çocuklar, 
ülkelerinin ismini daha önce hiç duymamış 
akranları ile buluşmuş ve onların aileleri ile 
birlikte 10 gün geçirerek, geleneksel 
danslarını ve kültürlerini Türk halkıyla 
tanıştırmıştır. 

Bölgenin ve hatta dünyanın en düşük 
gelirli ülkelerinden biri olan Kiribati 
(okunuşu Kiribas),  bir tarafı lagün ve diğer 
tarafı okyanus olan, betonlaşmanın yok 
denecek kadar az olduğu ve insana kumsala 
kurulmuş hissi veren bir ülkedir.  
Yüzölçümünün büyük kısmı okyanus olan 
ülke, birbirinden uzak, çok sayıda adadan 
oluşmaktadır. Başkent Tarawa, ikinci 
dünya savaşında Japonya ve ABD’nin 
karşılaştığı ve savaşın en kanlı 
mücadelelerinden birinin gerçekleştiği 
yerdir. Bu nedenle, adanın belirli 
yerlerinde, hala savaştan kalma sığınaklar 
ve toplar bulunmaktadır. Hükümet 
binasına giden tek yolun bir kısmı 
asfaltlanmıştır, diğer yerler ise ince bir 
kumla kaplı olduğundan şehrin üstünde 
toz bulutu hâkimdir. Başkentin biraz 
dışındaki köylerde, insanlar elektriksiz, 
çalılardan yapılmış çatılar altında, duvarları 
olmayan evlerde yaşamaktadırlar. 
Geleneksel yemek pişirme yöntemlerinin 
hala kullanıldığı ve oldukça düşük gelir 

Bu topraklarda doğan, doğuştan şanslı 
bizler; daha ilkokuldayken duymaya 
başladığımız “kendi kendine yeten tarım 
ülkesi Türkiye”, “her türlü tarımsal ürünün 
yetişebildiği ülkemiz”  gibi tanımlamalara 
aşina olarak ve genellikle de bu özelliklerin 
herkese nasip olmayan bir zenginlik değil 
de, normal bir durum olduğunu düşünerek 
büyüdük. 

Oysa dünya böyle değil. İklim ve doğa 
şartları, politik koşullar, çatışma ortamları, 
insanların hayatta kalma mücadelelerinin 
şartlarını da belirlemektedir. Bu şartlar, 
bazı toplumlara yaşamak için elverişli bir 
ortam sunsa da, bazı toplumlar hayatta 

Hıristiyan misyonerlik faaliyetleri oldukça 
yoğundur ve çok sayıda farklı tarikat, kendi 
topluluklarını oluşturmuştur. Yine de 
küçük Müslüman ve hatta Budist 
topluluklara rastlamak mümkündür. 

Bu ülkelerde nüfusun büyük kısmı 
kırsal bölgelerde yaşasa da, şehirleşme 
oranı da hızla artmaktadır. Tropik 
siklonlar, seller ve kuraklık gibi iklimle 
bağlantılı felaketler, ada ülkeleri için büyük 
tehdit oluşturmaktadır. Gıda yetersizliği ve 
insanların gıdaya erişiminin zorlaşması, bu 
felaketlerin birincil sonucu olarak 
belirmektedir. Küresel sıcaklığın artması, 
deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim 
şartlarında meydana gelen ani değişimlerin 
sıklığının artması, bu ülkelerde yaşayan 
insanları iklim değişikliklerinden en 
olumsuz etkilenen insan topluluğu haline 
getirmiştir. 

Uzun yıllar Fransa ve İngiltere’nin 
sömürgesi olan ve bağımsızlıklarını diğer 
sömürgelere göre çok sonra, 1970’li yıllarda 
elde eden bu ülkeler, bağımsız ve istikrarlı 
bir ekonomi tam anlamıyla tesis 
edememiştir ve birçoğu, hala dış yardımlar 
ile ülke dışında yaşayan vatandaşlarının 
ana karaya gönderdiği yardımlara bağımlı 
olarak yaşamaktadır. Avustralya ve Yeni 
Zelanda, Tayvan ve Japonya ile ABD, 
başlıca bağışçı ülkeler olurken, Canberra ve 
Wellington Büyükelçilerimizin 
girişimleriyle, ülkemiz de kanalizasyon 
sisteminin kurulması (Marşal Adaları), 
tarımsal araştırmalara destek (ekmek ağacı, 
Samoa) gibi projelere hibe sağlamıştır. Ada 
ülkelerinden 5’i, Birleşmiş Milletler En Az 
Gelişmiş Ülkeler listesinde bulunmaktadır 
(Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Samoa ve 
Solomon Adaları) Bu statü de ülkelerin 
uluslararası kaynaklardan daha çok 
yararlanmasına imkân tanımaktadır.  

Bağımsızlıklarının ilk yıllarından 
itibaren, bölgedeki birçok hükümet ihracat 
yapıp, döviz girdisi sağlayabilmek için 
tarım ürünü ve canlı hayvan yetiştiriciliğini 
teşvik etse de ve ormanlık alanların bir 
kısmının tarıma açılmasıyla yetiştirilen 
tarım ürünlerinde artış sağlansa da, 
ürünlerin ihraç edilmesi hede�endiği için 
pirinç ve un başta olmak üzere, yerli 
ürünlerin çoğunun �yatları ithal 
ürünlerden daha yüksek olmuştur. Bu 
nedenle, ucuz ithal ürüne bağımlılık, nüfus 
ile birlikte her geçen yıl artmıştır. 

Bölgede, tarım alanlarının yüzde 

kalabilmek için herkesten daha fazla 
mücadele etmek zorundadır. İnsanın temel 
gereksinimi olan gıda ve suya erişim düzeyi 
ise bu mücadelenin şiddetinin de temel 
belirleyicisidir. Bununla ilgili zihnimizde 
ilk canlanan imge büyük ihtimalle, kara 
kıtadaki, açlık ile hastalıktan karınları 
şişmiş, bir deri bir kemik kalmış çocuklar 
olacaktır. 

Besleyici ve yeterli miktardaki gıdaya 
sürekli erişim, gıda güvenliğinin küresel 
tanımı olarak kabul görmektedir. Gıda 
güvenliği, gıdanın küresel paylaşımı ve 
arzındaki dengenin sağlanmasını ve gıda 
israfının en aza indirgenmesini 
gerektirmektedir. İklim değişiklikleri, 
tarım alanlarının azlığı ve diğer nedenler 
ile tarımsal üretimin olmayışı ve gıdada 
dışa bağımlılık, yalnızca açlık ile 
sonuçlanmamaktadır. Yanlış beslenme ve 
temel besin maddelerinden mahrumiyet, 
obeziteye de yol açmaktadır. Bu gerçeğin 
bir göstergesi olarak, dünyada obezite 
oranının en yüksek olduğu ve bu 
rahatsızlığın ciddi hayati risk ile önemli bir 
ekonomik yük oluşturduğu coğrafya, 
ülkemizden oldukça uzakta bulunan ve 
yukarıda anılan olumsuz özelliklere sahip 
olan Pasi�k ada ülkeleridir. 

Dünyanın Öteki Ucundaki Ülkeler
Pasi�k ada ülkeleri, dünyanın en büyük 

okyanusu üzerinde dağınık bir şekilde 
bulunan, toplam yüzölçümleri 553.959 km2 
olan (Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerinin toplam 

yüzölçümlerinden biraz fazla) çok sayıda 
irili ufaklı kara parçasından oluşmaktadır. 
En büyük ada ülke olan Papua Yeni Gine, 
bu alanın %83’üne sahiptir. 

Okyanusun ortasında bulunan, tropikal 
bitki örtüsü ile kaplı bu ülkeler, kartpostal 
resimleri gibi muntazam ve etkileyici 
görüntüler oluşturmaktadır. Genellikle 
büyük ülkeler tarafından yaptırılmış yarı 
beton, yarı deniz kumu yollarının 
kenarlarında palmiye ve hindistan cevizi 
ağaçları ile tek katlı evler bulunmaktadır.  
Evler, genellikle camsız ve hatta bazı 
bölgelerde duvarsız yalnızca çatıdan 
ibarettir. Dinin günlük hayatta önemli bir 
yer tuttuğu ülkelerde, özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) kökenli 

70’inde sulama sistemi olmadığı için, su 
ihtiyacı yağışlar ile giderilmektedir. İklim 
değişikliklerinin tarımsal üretim 
üzerindeki olumsuz etkilerinden biri de 
budur. Bu nedenle, bir yıl boyunca tarımsal 
üretim anlamında net ihracatçı olan bir 
ülke, sonraki yıl hava koşulları nedeniyle 
gıda ihtiyacının karşılanması için tamamen 
dışa bağımlı bir ülke haline 
gelebilmektedir. Öte yandan, okyanusun 
sıcaklığı ile nem oranındaki değişimler ve 
siklonlar, hem tarım, hem de adalar için 
hayati önem taşıyan balıkçılık üzerinde 
yıkıcı etki oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve 
Gıda Örgütü (FAO), Pasi�k Bölgesel Çevre 
Programı ve Güney Pasi�k Üniversitesi’nin 
2008 yılında yürüttüğü çalışmaya göre, 
iklim değişikliklerinin bu etkilerini kontrol 
altına alacak önlemler veya gerekli 
adaptasyonlar hayata geçirilemezse, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörlerindeki 
ekonomik kayıpların, 2050 yılında sırasıyla 
Fiji ve Kiribati’nin 2002 yılındaki milli 
gelirlerinin %2-3’ü ile %17-18’ine 
yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

1990’lı yıllarda, balık ve deniz ürünleri 
tüketiminin küresel ortalamanın bir hayli 
üstünde olduğu bölgede, deniz ürünlerinin 
%70’ten fazlasının ihraç edilmesi ve 
balıkçılık sektörünün Avustralya ve Yeni 
Zelandalı �rmaların himayesinde olması 
nedenleriyle, son yıllarda �yatlar yükselmiş 
ve yerel tüketim düşmüştür. 

Tüm bu ekonomik, üretim ve iklimsel 
sorunlar, küreselleşmenin sonuçlarından 
olan beslenme tarzlarındaki değişiklikler 
ile birleşince, obezite ve obezitenin 
doğurduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar, 
iklim değişiklikleri ile birlikte bölgedeki 
insanlar ve hükümetler için en büyük 
tehdit olarak öne çıkmaktadır. Gıda 
tüketiminde dışa bağımlılık, ucuz ithal 
ürüne yönelmeyi elzem kılarken, bu 

ürünlerin büyük kısmı da sağlıksız gıda 
olmaktadır. Geleneksel olarak deniz 
ürünleri ve doğal meyveler ile beslenen bu 
toplumların beslenme alışkanlıkları 
değişmekte, pirinç ve un en çok talep edilen 
besin maddeleri haline gelmektedir. Bu 
bölge, bazı çevrelerce bu durumu anlatmak 
için ortaya atılan “Beslenme sömürgeciliği”,  
“coca cola kolonyalizmi” gibi kavramlara 
tam anlamıyla örnek teşkil etmektedir.

Kötü beslenme sebebiyle, bölgede 25 – 
64 yaş arası nüfusun %40’ı şeker hastasıdır 
ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu 
oranın, 2025 yılında iki katına çıkması 
beklenmektedir. Kalp hastalıkları ve diğer 
sağlık sorunlarının, zaten istikrarsız olan 
ekonomilere getireceği yük ise bu ülkelerin 
başa çıkamayacağı boyutlara ulaşacaktır. 

Pasi�k Ada Ülkelerine Bakış
ABD’nin deniz aşırı uzantısı 

sayılabilecek Marşal Adaları’nda diğer 
Pasi�k ada ülkelerinin aksine büyük 
marketler bulunmakta ve bu marketlerde 
sadece ABD ürünü satılmaktadır. Markette 
satılan ve büyük kısmı hazır gıda olan 
ürünler, uzun aralıklar ile ülkeye gelen 
gemiler tarafından taşındığı için, çoğunun 
tüketim tarihi ya geçmiş, ya da geçmek 
üzeredir. Taze meyve ve sebze bulmak ise 
oldukça zordur. Dünyanın en büyük 
köpekbalığı koruma alanı burada yer 
almaktadır. Buraya ait Bikini adası 
ABD'nin nükleer denemelerini yaptığı 
adadır. Buna karşılık, ABD’nin adaya 
yaptığı yardımlar, ülkenin ana gelir 
kaynaklarından olurken bu yardım 1986 – 
2001 yılları arasında 1 milyar doları 
bulmuştur. Ada, 2004 – 2024 yılları 
arasında da 1,5 milyar dolar yardım 
alacaktır.

Adada, ABD modeli bir modernliğin 
izleri görülse de, geleneksel yaşayış da hala 

– damar hastalıklarına yakalanma yaşı ise 
her sene düşmektedir.  Dünya Sağlık 
Örgütü’nün Fiji raporunda ülkede hızla 
artan bulaşıcı olmayan hastalıklar oranının 
nedeni, ithal ucuz ancak besin değeri az 
gıda olarak gösterilmektedir. 

Bölgedeki tek üniversite olan Güney 
Pasi�k Üniversitesi’nin merkezi de burada 
bulunmaktadır. Başkenti Suva, en gelişmiş 
şehri ise Nadi’dir. Nadi’de turizm oldukça 
gelişmiştir. Burası, Avustralyalı ve Yeni 
Zelandalı turistler için önemli bir tatil 
destinasyonudur. Pasi�k adalarının genel 
antropolojik özelliklerinin yanı sıra, 
ülkenin nüfusu 1800’lü yıllarda İngilizler 
tarafından madenlerde çalışmaları için 
buraya getirilen Hintliler ile karışmışlardır. 
Nüfusun üçte biri, Hint kökenlidir. 

2006 yılında ülkede gerçekleşen darbe 
nedeniyle, Avrupa Birliği ülkeye yaptığı 
tüm yardımları durdurmuş ve ülkenin 
İngiltere’nin himayesindeki Milletler 
Topluluğu (Commonwealth of Nation 
States) üyeliği askıya alınmıştır. 

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri 
olan Tuvalu’nun yüzölçümü 26 km2 
(Buca’dan daha küçük), nüfusu 10.698’dir. 
Ülke, 8 etolden oluşmaktadır ve bu adalar 
bir dikdörtgen gibi konuşlanmış ve 
aralarında lagün oluşturmuştur. 

Tek otele sahip ülkede restoran 
bulunmamakta ve tek tük bakkal 
dükkânına rastlanmaktadır. Ülkedeki 
insanların en büyük eğlencesi ise ha�ada 
iki kez gelen uçağı karşılamak ve uçağın 

olmadığı günlerde ise adanın neredeyse 
tamamına yayılan uçak pistinde yürüyüş 
yapmaktır. Ülke, dış yardımlar ile ayakta 
durmaktadır. Devlet binaları ve diğer 
altyapı yatırımları, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Tayvan ve Japonya ile bir miktar 
da Rusya’nın yardımları ile yapılmıştır. Ada 
çevresinde ve lagünde balıkçılık, ABD’li ve 
Yeni Zelandalı �rmalar tarafından yapıldığı 
için, ada halkının balık tüketimi son 
yıllarda oldukça düşmüş ve özellikle Yeni 
Zelanda’dan ithal edilen dondurulmuş veya 
işlenmiş et, tavuk, sosis gibi en çok 
tüketilen gıdalar haline gelmiştir. 
Tuvalu’nun diğer bir döviz kaynağı da “tv” 
uzantılı internet sitelerinin kullanım 
izninden kazandığı gelirdir.  

Adada küçük bir arazide tarım yapan ve 
her Cuma sabahı ürünlerini satışa çıkarıp, 
aynı zamanda Ada halkına tarım yapmayı 
öğreten küçük bir Tayvan nüfusu 
bulunmaktadır. Ayrıca, 7 Budist ve 
kökenleri Pakistan olan ve kendileri 
tarafından inşa edilen küçük caminin 
yanına yerleşmiş 2 Müslüman aile de 
yaşamaktadır. Ülkede, 1 okul ve 1 hastane 
bulunduğu için eğitim ve sağlık hizmetleri 
oldukça kısıtlıdır. Obezite oranı çok 
yüksek, yaşam süresi diğer ülkelere göre 
oldukça düşüktür. Ölümlerin %67’sine kötü 
beslenme kaynaklı bulaşıcı olmayan 
hastalıklar neden olmaktadır. 

Yakın zamanda, T.C. vatandaşlarına 
vize uygulamasının kalkmasıyla gündeme 
gelen Vanuatu ise, tarımsal üretim 

seviyesi nedeniyle insanların marketlerden 
hazır gıda alamadığı bu köylerde, sadece 
balık, diğer deniz ürünleri, hindistan cevizi 
ve pirinç temel besin maddeleri olmaktadır. 
Methodistler, Mormonlar ve Seven Day 
Aventist başta olmak üzere çeşitli tarikatlar 
kendi cemaatlerini oluşturmuş ve her biri 
kiliselerinin çevresine yerleşmiştir. Dini 
inanışlar, özellikle çok katı ahlaki kuralları 
olan Mormon toplulukları başta olmak 
üzere, ada halkının giyim kuşamından, 
kadınların sosyal hayattaki statüsüne kadar 
günlük yaşamı düzenleyen başlıca faktör 
olmaktadır. Evlerin arasında, sık sık yer 
alan büyük toplanma alanlarının çatıları, 
onları Tanrı'ya olan saygılarını göstermeye 
zorlamak amacıyla eğilmeleri için alçak 
yapılmıştır. Her akşam, bu yapılar 
içerisinde mensup oldukları tarikatın 
rahipleri vaazlar vermektedir. 

Pandenus bitkisi burada da 
yetişmektedir. Köklerini de ilaç olarak 
kullanan adalılar, köklerini ezip elde 
ettikleri sıvıyı bebeklere içirmektedirler. 
Hastanede eczane olmasına rağmen, kimse 
ilaçlara güvenmemekte ve geleneksel 
yöntemler ve oraya has bitkiler ile kendileri 
ilaç yapmaktadır.

Kamu sektörü, istihdamın neredeyse 

tek kaynağıdır ve bakanlar ve kamu sektörü 
çalışanları, toplantıda bulundukları süre 
karşılığında ücret aldıkları için uzun süren 
toplantılara burada çok rastlanmaktadır.  
Kamu temsilcilerinden sivil insana, en 
büyük dertleri küresel ısınmadır. Normalde 
yağışlı ve kuru olmak üzere iki mevsim 
yaşarlarken, şimdi ne zaman yağmur 
yapacağını kestiremedikleri için zaten 
kısıtlı olan tarım ve balıkçılık sektöründen 
verim alamamaktalardır. Medcezir 
nedeniyle su çekilme ve yükselme 
olaylarının yanı sıra beklenmeyen 
yağmurların yol açtığı seller ve fırtına, ülke 
için büyük tehdit oluşturmaktadır. İklim 
değişiklikleri ile mücadelede küresel bir 
önlem olarak sunulan karbon ticaretinin 
ise çözüm olmadığı düşünülmekte, büyük 
ülkelerin cezaları ödeyerek yine de sera 
gazı salınımlarını düşürmek için çaba sarf 

etmeyeceği savunulmaktadır. Neticede, 
ticaretin sürmesi için düşük sera gazı 
salınımı yapan ülkelerin yanı sıra yüksek 
salınım gerçekleştiren ülkelere de ihtiyaç 
duyulacaktır.

Nauru, Pasi�k Okyanusu'nun 
ortasında, 21 km sahil şeridine sahip, 
küçük bir ada ülkedir. Pasi�k adaları 
arasında seferleri olan ve burada en çok 
tercih edilen havayolu şirketi Our Airlines, 
Nauru hükümetine aittir. 10 yıl öncesine 
kadar çok büyük fosfat rezervlerine 
sahipken oldukça zengin olan ülke, 
rezervler tükendiği için çaresiz kalmıştır. 
Şimdi toprağın daha derinine inerek, 
oradan fosfat çıkarma çalışmalarına 
başlanacaktır. Ancak, hükümet gelire 
ihtiyaç duyduğu için Avustralya Hükümeti 
ile yaptığı anlaşma gereği, Nauru 
Avustralya’ya sığınmak için gelen ancak 
yasal te�iş süreleri sürerken ülkeye 
girmeleri kabul edilmeyen mültecilerin 
topraklarında kalmasına izin vermekte, 

mülteciler, ülkeye kabul edilmekte, kabul 
görmeyenlerin ise Nauru’da kalmaları 
istenmektedir. Nauru için önemli bir �nans 
kaynağı olsa da, Naurular Avustralya 
tarafından kabul edilmeyen mültecilerin 
adanın huzurunu bozacaklarından endişe 
duymaktadır. 

İthal Gıdaya Mahkûm Toplumlar ve 
Kronik Hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
yayınlanan verilere göre en az 10 Pasi�k 
Ada ülkesinde nüfusun yarısından çoğu 
normalden fazla kiloya sahiptir. Bu oran, 
ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Mesela 
Fiji’de %30 civarında olurken Samoa’da 
%80’i bulmaktadır. Bu bölge, şeker 
hastalığının dünyada en çok görüldüğü 
bölge özelliğini de taşımaktadır. Mikro 
besin yetersizlikleri de haliyle çok 
yaygındır. 16 ülkenin 15’inde çocuk ve gebe 
kadınların toplam nüfusunun beşte birinde 
anemi (kansızlık), özellikle Fiji ve 
Vanuatu’da iyot eksikliği nedeniyle nüfusun 
önemli bir kısmında guatr hastalığı 
görülmektedir. Vitamin A eksikliği ise 
özellikle Kiribati, Marşal Adaları, 
Mikronezya ve Papua Yeni Gine’de büyük 
risk teşkil etmektedir.

Pasi�k adalarının 9,7 milyon olan 
toplam nüfusunun %40’ı, kalp hastalıkları, 
şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi 
bulaşıcı olmayan hastalıklardan 

mustariptir. Bu hastalıklar, toplam 
ölümlerin üçte birinin nedeni olmaktadır 
ve ülkelerin toplam sağlık giderlerinin 
%40-60’ı, bu hastalıkların neden olduğu 
harcamalardır.  Ortalama yaşam süresi, 
bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme yaşı 
ile birlikte her yıl düşmektedir. 

Pasi�k adalarını bırakıp, tekrar ilkokul 
çağımıza dönelim. 2006 yılında, ilköğretim 
okullarının 6., 7. ve 8. sını�arında, tarım 
dersinin seçmeli olarak okutulmaya 
başlanması, tarımın öneminin henüz 
küçük yaştaki çocuklara yönelik eğitim 
stratejisi ile de desteklenmesi açısından 
önemlidir. Dersin öğretim programında, 
amaç şu şekilde açıklanmıştır:  “İlköğretim 
6, 7 ve 8. sını�arda seçmeli ders olarak 
konulan tarım dersi temelde tarım 
uygulayıcısı değil ama tarım bilincine 
sahip, tarımın yaşamsal ve ülkesel 
öneminin farkında olan, tarım 
uygulamaları hakkında da yeterli 
donanıma sahip genç bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.” Amaç ve eğitimin 
kapsamı güzel olsa da bazı eksiklikleri 
olduğu düşünülmektedir. Dünya görüşü ve 
kişiliği yeni şekillenen çocuklara, gıda 
dağılımı ve arzındaki adaletsizlik, dünyada 
büyük bir nüfusu tehdit eden açlık ile kötü 
beslenmenin neden olduğu obezite, 
tarımsal üretimdeki dolaylı etkisinin yanı 
sıra, insan hayatını direkt etkileyen küresel 
ısınma ve gıda israfını engellemek için 
günlük hayatında uygulayacağı basit 
önlemler de öğretilmelidir. Bir önceki 
seneyle bile karşılaştırıldığında yağış 
miktarı ve sıcaklık açısından, bir ilköğretim 
çağındaki çocuğun bile rahatlıkla idrak 
edebileceği farklılıklara neden olan iklim 
değişikliklerinin,  dünyanın öbür ucundaki 
yaşıtlarını besinsiz, sağlıksız, yoksul 
kılabileceği ve belki de ülkesini, doğduğu 
toprakları terk etmek zorunda 
bırakabileceği anlatılmalıdır.

Kaynaklar:
CIA Factbook
Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), 
Pasi�k Bölgesel Çevre Programı ve Güney Pasi�k Üniversitesi 
Pasi�k Adaları Raporu
Dünya Sağlık Örgütü Bültenleri
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Tuvalu’nun en büyük adası ve 
başkenti olan Funafuti’nin yukarıdan 
görünümü. Açık renk, ince uzun çizgi, 
uçak pistidir.



Avustralya da ona belirli miktarda ödeme 
yapmakta ve mülteciler ile ilgilenmeleri 
için görevli ekipler göndermektedir. Şu an 
çoğunluğu Afganistan, Irak ve Sri 
Lanka'dan olmak üzere 600’den fazla 
mülteci, adanın çeşitli yerlerinde bulunan 
kamplarda yaşamaktadır. Avustralya 
Hükümeti tarafından uygun bulunan 

sürmektedir. Örneğin, alıştığımız 
tabakların yanı sıra muz yaprağından 
örülen doğal tabaklar da günlük hayatta 
kullanılabilmektedir. Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı (WWF) tarafından nesli 
tükenmekte olan türler listesinde yer alan 
deniz kaplumbağası, burada çok rastlanan, 
sıklıkla avlanan ve özel günlerde 
sofralardan eksik olmayan bir yiyecektir. 

Marşal Adaları’nın Türkiye Fahri 
konsolosu ve buranın en varlıklı işadamı 
Ramsey Reimers, hükümetin de desteğiyle 
adalara özgü ürünlerin markalaşması için 
çalışmakta ve yine burada yetişen, 
hastalıkların tedavisinde ve diş 
beyazlatmada sıklıkla kullanılan pandenus 
bitkisinden meyve suyu elde ederek, 
şişeleme ve bu ürünün ihracatının 
yapılması için çalışmaktadır. Ancak, ülkede 
gıda mühendisi bulmak çok zor olduğu 
için, ürün geliştirme konusunda sıkıntı 
yaşanmaktadır. Şu an üretimi yapılan 
pandenus suyunun, çok güçlü bir tada 
sahip ve içimi zor bir içecek olması 
nedeniyle dış pazarlarda talep bulması 
imkânsız görünmektedir. 

Bölgenin en gelişmiş ülkelerinden birisi 
olan Fiji, gür ormanlara, mineral 
kaynaklara ve oldukça zengin deniz 
ürünlerine sahiptir. Turizm, şeker ihracatı 
ve yurtdışında çalışan Fijililerin ülkeye 
gönderdikleri gelirleri, ülkenin temel döviz 
girdileridir. Ülkenin başlıca tarım ürünleri, 
şeker kamışı, hindistan cevizi, manyok, 
pirinç, tatlı patates, muz olurken,  küçük ve 
büyükbaş hayvancılık ile balıkçılık da 
önemli sektörlerdir. 

Ülke, yüksek obezite oranı nedeniyle 
dünyada 12’inci sırada yer almaktadır. 
Kötü beslenmenin yol açtığı diyabet ve kalp 

konusunda bölgenin şanslı ülkelerindendir. 
Tarımsal üretim ve hayvancılık, kimyasal 
kullanılmadan, organik yöntemler ile 
yapılmaktadır. Özellikle sığır eti üretim 
tesisleri, Fransızlar ve Japonlar tarafından 
işletilmekte ve ihracatın büyük kısmı da bu 
ülkelere yapılmaktadır. Et ve diğer tarım 
ürünlerinin ihracatından oldukça yüksek 
gelir elde edildiği için bu ürünler iç pazarda 
yüksek �yatlar ile satılmakta, bu nedenle de 
yerli halkın kolayca erişemediği ürünler 
olmaktadır. Yine de elverişli iklim koşulları 
ve arazi yapısı, ada halkının kendi 
kendisine yetecek kadar ürün 
yetiştirmesine olanak sağlamakta, bu 
avantaj da adada obezite oranının biraz 
daha düşük olmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Vanuatu, Türkiye Fahri Konsolosu Prof. 
Dr. Mehmet Atar’ın da katkılarıyla Türkiye 
ile ilişkileri hızla gelişen Pasi�k Ada 
Ülkelerinin başında gelmektedir. Bununla 
birlikte, Vanuatu ve Fiji ile kültürel ve 
sosyal diyaloğun başlatılması konusunda, 
2013 yılında bir adım atılmış ve bu 
ülkelerden çocuk grupları, İzmir’de 
düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk 
Festivali’ne davet edilmiştir. Çocuklar, 
ülkelerinin ismini daha önce hiç duymamış 
akranları ile buluşmuş ve onların aileleri ile 
birlikte 10 gün geçirerek, geleneksel 
danslarını ve kültürlerini Türk halkıyla 
tanıştırmıştır. 

Bölgenin ve hatta dünyanın en düşük 
gelirli ülkelerinden biri olan Kiribati 
(okunuşu Kiribas),  bir tarafı lagün ve diğer 
tarafı okyanus olan, betonlaşmanın yok 
denecek kadar az olduğu ve insana kumsala 
kurulmuş hissi veren bir ülkedir.  
Yüzölçümünün büyük kısmı okyanus olan 
ülke, birbirinden uzak, çok sayıda adadan 
oluşmaktadır. Başkent Tarawa, ikinci 
dünya savaşında Japonya ve ABD’nin 
karşılaştığı ve savaşın en kanlı 
mücadelelerinden birinin gerçekleştiği 
yerdir. Bu nedenle, adanın belirli 
yerlerinde, hala savaştan kalma sığınaklar 
ve toplar bulunmaktadır. Hükümet 
binasına giden tek yolun bir kısmı 
asfaltlanmıştır, diğer yerler ise ince bir 
kumla kaplı olduğundan şehrin üstünde 
toz bulutu hâkimdir. Başkentin biraz 
dışındaki köylerde, insanlar elektriksiz, 
çalılardan yapılmış çatılar altında, duvarları 
olmayan evlerde yaşamaktadırlar. 
Geleneksel yemek pişirme yöntemlerinin 
hala kullanıldığı ve oldukça düşük gelir 

Bu topraklarda doğan, doğuştan şanslı 
bizler; daha ilkokuldayken duymaya 
başladığımız “kendi kendine yeten tarım 
ülkesi Türkiye”, “her türlü tarımsal ürünün 
yetişebildiği ülkemiz”  gibi tanımlamalara 
aşina olarak ve genellikle de bu özelliklerin 
herkese nasip olmayan bir zenginlik değil 
de, normal bir durum olduğunu düşünerek 
büyüdük. 

Oysa dünya böyle değil. İklim ve doğa 
şartları, politik koşullar, çatışma ortamları, 
insanların hayatta kalma mücadelelerinin 
şartlarını da belirlemektedir. Bu şartlar, 
bazı toplumlara yaşamak için elverişli bir 
ortam sunsa da, bazı toplumlar hayatta 

Hıristiyan misyonerlik faaliyetleri oldukça 
yoğundur ve çok sayıda farklı tarikat, kendi 
topluluklarını oluşturmuştur. Yine de 
küçük Müslüman ve hatta Budist 
topluluklara rastlamak mümkündür. 

Bu ülkelerde nüfusun büyük kısmı 
kırsal bölgelerde yaşasa da, şehirleşme 
oranı da hızla artmaktadır. Tropik 
siklonlar, seller ve kuraklık gibi iklimle 
bağlantılı felaketler, ada ülkeleri için büyük 
tehdit oluşturmaktadır. Gıda yetersizliği ve 
insanların gıdaya erişiminin zorlaşması, bu 
felaketlerin birincil sonucu olarak 
belirmektedir. Küresel sıcaklığın artması, 
deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim 
şartlarında meydana gelen ani değişimlerin 
sıklığının artması, bu ülkelerde yaşayan 
insanları iklim değişikliklerinden en 
olumsuz etkilenen insan topluluğu haline 
getirmiştir. 

Uzun yıllar Fransa ve İngiltere’nin 
sömürgesi olan ve bağımsızlıklarını diğer 
sömürgelere göre çok sonra, 1970’li yıllarda 
elde eden bu ülkeler, bağımsız ve istikrarlı 
bir ekonomi tam anlamıyla tesis 
edememiştir ve birçoğu, hala dış yardımlar 
ile ülke dışında yaşayan vatandaşlarının 
ana karaya gönderdiği yardımlara bağımlı 
olarak yaşamaktadır. Avustralya ve Yeni 
Zelanda, Tayvan ve Japonya ile ABD, 
başlıca bağışçı ülkeler olurken, Canberra ve 
Wellington Büyükelçilerimizin 
girişimleriyle, ülkemiz de kanalizasyon 
sisteminin kurulması (Marşal Adaları), 
tarımsal araştırmalara destek (ekmek ağacı, 
Samoa) gibi projelere hibe sağlamıştır. Ada 
ülkelerinden 5’i, Birleşmiş Milletler En Az 
Gelişmiş Ülkeler listesinde bulunmaktadır 
(Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Samoa ve 
Solomon Adaları) Bu statü de ülkelerin 
uluslararası kaynaklardan daha çok 
yararlanmasına imkân tanımaktadır.  

Bağımsızlıklarının ilk yıllarından 
itibaren, bölgedeki birçok hükümet ihracat 
yapıp, döviz girdisi sağlayabilmek için 
tarım ürünü ve canlı hayvan yetiştiriciliğini 
teşvik etse de ve ormanlık alanların bir 
kısmının tarıma açılmasıyla yetiştirilen 
tarım ürünlerinde artış sağlansa da, 
ürünlerin ihraç edilmesi hede�endiği için 
pirinç ve un başta olmak üzere, yerli 
ürünlerin çoğunun �yatları ithal 
ürünlerden daha yüksek olmuştur. Bu 
nedenle, ucuz ithal ürüne bağımlılık, nüfus 
ile birlikte her geçen yıl artmıştır. 

Bölgede, tarım alanlarının yüzde 

kalabilmek için herkesten daha fazla 
mücadele etmek zorundadır. İnsanın temel 
gereksinimi olan gıda ve suya erişim düzeyi 
ise bu mücadelenin şiddetinin de temel 
belirleyicisidir. Bununla ilgili zihnimizde 
ilk canlanan imge büyük ihtimalle, kara 
kıtadaki, açlık ile hastalıktan karınları 
şişmiş, bir deri bir kemik kalmış çocuklar 
olacaktır. 

Besleyici ve yeterli miktardaki gıdaya 
sürekli erişim, gıda güvenliğinin küresel 
tanımı olarak kabul görmektedir. Gıda 
güvenliği, gıdanın küresel paylaşımı ve 
arzındaki dengenin sağlanmasını ve gıda 
israfının en aza indirgenmesini 
gerektirmektedir. İklim değişiklikleri, 
tarım alanlarının azlığı ve diğer nedenler 
ile tarımsal üretimin olmayışı ve gıdada 
dışa bağımlılık, yalnızca açlık ile 
sonuçlanmamaktadır. Yanlış beslenme ve 
temel besin maddelerinden mahrumiyet, 
obeziteye de yol açmaktadır. Bu gerçeğin 
bir göstergesi olarak, dünyada obezite 
oranının en yüksek olduğu ve bu 
rahatsızlığın ciddi hayati risk ile önemli bir 
ekonomik yük oluşturduğu coğrafya, 
ülkemizden oldukça uzakta bulunan ve 
yukarıda anılan olumsuz özelliklere sahip 
olan Pasi�k ada ülkeleridir. 

Dünyanın Öteki Ucundaki Ülkeler
Pasi�k ada ülkeleri, dünyanın en büyük 

okyanusu üzerinde dağınık bir şekilde 
bulunan, toplam yüzölçümleri 553.959 km2 
olan (Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerinin toplam 

yüzölçümlerinden biraz fazla) çok sayıda 
irili ufaklı kara parçasından oluşmaktadır. 
En büyük ada ülke olan Papua Yeni Gine, 
bu alanın %83’üne sahiptir. 

Okyanusun ortasında bulunan, tropikal 
bitki örtüsü ile kaplı bu ülkeler, kartpostal 
resimleri gibi muntazam ve etkileyici 
görüntüler oluşturmaktadır. Genellikle 
büyük ülkeler tarafından yaptırılmış yarı 
beton, yarı deniz kumu yollarının 
kenarlarında palmiye ve hindistan cevizi 
ağaçları ile tek katlı evler bulunmaktadır.  
Evler, genellikle camsız ve hatta bazı 
bölgelerde duvarsız yalnızca çatıdan 
ibarettir. Dinin günlük hayatta önemli bir 
yer tuttuğu ülkelerde, özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) kökenli 

70’inde sulama sistemi olmadığı için, su 
ihtiyacı yağışlar ile giderilmektedir. İklim 
değişikliklerinin tarımsal üretim 
üzerindeki olumsuz etkilerinden biri de 
budur. Bu nedenle, bir yıl boyunca tarımsal 
üretim anlamında net ihracatçı olan bir 
ülke, sonraki yıl hava koşulları nedeniyle 
gıda ihtiyacının karşılanması için tamamen 
dışa bağımlı bir ülke haline 
gelebilmektedir. Öte yandan, okyanusun 
sıcaklığı ile nem oranındaki değişimler ve 
siklonlar, hem tarım, hem de adalar için 
hayati önem taşıyan balıkçılık üzerinde 
yıkıcı etki oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve 
Gıda Örgütü (FAO), Pasi�k Bölgesel Çevre 
Programı ve Güney Pasi�k Üniversitesi’nin 
2008 yılında yürüttüğü çalışmaya göre, 
iklim değişikliklerinin bu etkilerini kontrol 
altına alacak önlemler veya gerekli 
adaptasyonlar hayata geçirilemezse, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörlerindeki 
ekonomik kayıpların, 2050 yılında sırasıyla 
Fiji ve Kiribati’nin 2002 yılındaki milli 
gelirlerinin %2-3’ü ile %17-18’ine 
yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

1990’lı yıllarda, balık ve deniz ürünleri 
tüketiminin küresel ortalamanın bir hayli 
üstünde olduğu bölgede, deniz ürünlerinin 
%70’ten fazlasının ihraç edilmesi ve 
balıkçılık sektörünün Avustralya ve Yeni 
Zelandalı �rmaların himayesinde olması 
nedenleriyle, son yıllarda �yatlar yükselmiş 
ve yerel tüketim düşmüştür. 

Tüm bu ekonomik, üretim ve iklimsel 
sorunlar, küreselleşmenin sonuçlarından 
olan beslenme tarzlarındaki değişiklikler 
ile birleşince, obezite ve obezitenin 
doğurduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar, 
iklim değişiklikleri ile birlikte bölgedeki 
insanlar ve hükümetler için en büyük 
tehdit olarak öne çıkmaktadır. Gıda 
tüketiminde dışa bağımlılık, ucuz ithal 
ürüne yönelmeyi elzem kılarken, bu 

ürünlerin büyük kısmı da sağlıksız gıda 
olmaktadır. Geleneksel olarak deniz 
ürünleri ve doğal meyveler ile beslenen bu 
toplumların beslenme alışkanlıkları 
değişmekte, pirinç ve un en çok talep edilen 
besin maddeleri haline gelmektedir. Bu 
bölge, bazı çevrelerce bu durumu anlatmak 
için ortaya atılan “Beslenme sömürgeciliği”,  
“coca cola kolonyalizmi” gibi kavramlara 
tam anlamıyla örnek teşkil etmektedir.

Kötü beslenme sebebiyle, bölgede 25 – 
64 yaş arası nüfusun %40’ı şeker hastasıdır 
ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu 
oranın, 2025 yılında iki katına çıkması 
beklenmektedir. Kalp hastalıkları ve diğer 
sağlık sorunlarının, zaten istikrarsız olan 
ekonomilere getireceği yük ise bu ülkelerin 
başa çıkamayacağı boyutlara ulaşacaktır. 

Pasi�k Ada Ülkelerine Bakış
ABD’nin deniz aşırı uzantısı 

sayılabilecek Marşal Adaları’nda diğer 
Pasi�k ada ülkelerinin aksine büyük 
marketler bulunmakta ve bu marketlerde 
sadece ABD ürünü satılmaktadır. Markette 
satılan ve büyük kısmı hazır gıda olan 
ürünler, uzun aralıklar ile ülkeye gelen 
gemiler tarafından taşındığı için, çoğunun 
tüketim tarihi ya geçmiş, ya da geçmek 
üzeredir. Taze meyve ve sebze bulmak ise 
oldukça zordur. Dünyanın en büyük 
köpekbalığı koruma alanı burada yer 
almaktadır. Buraya ait Bikini adası 
ABD'nin nükleer denemelerini yaptığı 
adadır. Buna karşılık, ABD’nin adaya 
yaptığı yardımlar, ülkenin ana gelir 
kaynaklarından olurken bu yardım 1986 – 
2001 yılları arasında 1 milyar doları 
bulmuştur. Ada, 2004 – 2024 yılları 
arasında da 1,5 milyar dolar yardım 
alacaktır.

Adada, ABD modeli bir modernliğin 
izleri görülse de, geleneksel yaşayış da hala 

– damar hastalıklarına yakalanma yaşı ise 
her sene düşmektedir.  Dünya Sağlık 
Örgütü’nün Fiji raporunda ülkede hızla 
artan bulaşıcı olmayan hastalıklar oranının 
nedeni, ithal ucuz ancak besin değeri az 
gıda olarak gösterilmektedir. 

Bölgedeki tek üniversite olan Güney 
Pasi�k Üniversitesi’nin merkezi de burada 
bulunmaktadır. Başkenti Suva, en gelişmiş 
şehri ise Nadi’dir. Nadi’de turizm oldukça 
gelişmiştir. Burası, Avustralyalı ve Yeni 
Zelandalı turistler için önemli bir tatil 
destinasyonudur. Pasi�k adalarının genel 
antropolojik özelliklerinin yanı sıra, 
ülkenin nüfusu 1800’lü yıllarda İngilizler 
tarafından madenlerde çalışmaları için 
buraya getirilen Hintliler ile karışmışlardır. 
Nüfusun üçte biri, Hint kökenlidir. 

2006 yılında ülkede gerçekleşen darbe 
nedeniyle, Avrupa Birliği ülkeye yaptığı 
tüm yardımları durdurmuş ve ülkenin 
İngiltere’nin himayesindeki Milletler 
Topluluğu (Commonwealth of Nation 
States) üyeliği askıya alınmıştır. 

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri 
olan Tuvalu’nun yüzölçümü 26 km2 
(Buca’dan daha küçük), nüfusu 10.698’dir. 
Ülke, 8 etolden oluşmaktadır ve bu adalar 
bir dikdörtgen gibi konuşlanmış ve 
aralarında lagün oluşturmuştur. 

Tek otele sahip ülkede restoran 
bulunmamakta ve tek tük bakkal 
dükkânına rastlanmaktadır. Ülkedeki 
insanların en büyük eğlencesi ise ha�ada 
iki kez gelen uçağı karşılamak ve uçağın 

olmadığı günlerde ise adanın neredeyse 
tamamına yayılan uçak pistinde yürüyüş 
yapmaktır. Ülke, dış yardımlar ile ayakta 
durmaktadır. Devlet binaları ve diğer 
altyapı yatırımları, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Tayvan ve Japonya ile bir miktar 
da Rusya’nın yardımları ile yapılmıştır. Ada 
çevresinde ve lagünde balıkçılık, ABD’li ve 
Yeni Zelandalı �rmalar tarafından yapıldığı 
için, ada halkının balık tüketimi son 
yıllarda oldukça düşmüş ve özellikle Yeni 
Zelanda’dan ithal edilen dondurulmuş veya 
işlenmiş et, tavuk, sosis gibi en çok 
tüketilen gıdalar haline gelmiştir. 
Tuvalu’nun diğer bir döviz kaynağı da “tv” 
uzantılı internet sitelerinin kullanım 
izninden kazandığı gelirdir.  

Adada küçük bir arazide tarım yapan ve 
her Cuma sabahı ürünlerini satışa çıkarıp, 
aynı zamanda Ada halkına tarım yapmayı 
öğreten küçük bir Tayvan nüfusu 
bulunmaktadır. Ayrıca, 7 Budist ve 
kökenleri Pakistan olan ve kendileri 
tarafından inşa edilen küçük caminin 
yanına yerleşmiş 2 Müslüman aile de 
yaşamaktadır. Ülkede, 1 okul ve 1 hastane 
bulunduğu için eğitim ve sağlık hizmetleri 
oldukça kısıtlıdır. Obezite oranı çok 
yüksek, yaşam süresi diğer ülkelere göre 
oldukça düşüktür. Ölümlerin %67’sine kötü 
beslenme kaynaklı bulaşıcı olmayan 
hastalıklar neden olmaktadır. 

Yakın zamanda, T.C. vatandaşlarına 
vize uygulamasının kalkmasıyla gündeme 
gelen Vanuatu ise, tarımsal üretim 

seviyesi nedeniyle insanların marketlerden 
hazır gıda alamadığı bu köylerde, sadece 
balık, diğer deniz ürünleri, hindistan cevizi 
ve pirinç temel besin maddeleri olmaktadır. 
Methodistler, Mormonlar ve Seven Day 
Aventist başta olmak üzere çeşitli tarikatlar 
kendi cemaatlerini oluşturmuş ve her biri 
kiliselerinin çevresine yerleşmiştir. Dini 
inanışlar, özellikle çok katı ahlaki kuralları 
olan Mormon toplulukları başta olmak 
üzere, ada halkının giyim kuşamından, 
kadınların sosyal hayattaki statüsüne kadar 
günlük yaşamı düzenleyen başlıca faktör 
olmaktadır. Evlerin arasında, sık sık yer 
alan büyük toplanma alanlarının çatıları, 
onları Tanrı'ya olan saygılarını göstermeye 
zorlamak amacıyla eğilmeleri için alçak 
yapılmıştır. Her akşam, bu yapılar 
içerisinde mensup oldukları tarikatın 
rahipleri vaazlar vermektedir. 

Pandenus bitkisi burada da 
yetişmektedir. Köklerini de ilaç olarak 
kullanan adalılar, köklerini ezip elde 
ettikleri sıvıyı bebeklere içirmektedirler. 
Hastanede eczane olmasına rağmen, kimse 
ilaçlara güvenmemekte ve geleneksel 
yöntemler ve oraya has bitkiler ile kendileri 
ilaç yapmaktadır.

Kamu sektörü, istihdamın neredeyse 

tek kaynağıdır ve bakanlar ve kamu sektörü 
çalışanları, toplantıda bulundukları süre 
karşılığında ücret aldıkları için uzun süren 
toplantılara burada çok rastlanmaktadır.  
Kamu temsilcilerinden sivil insana, en 
büyük dertleri küresel ısınmadır. Normalde 
yağışlı ve kuru olmak üzere iki mevsim 
yaşarlarken, şimdi ne zaman yağmur 
yapacağını kestiremedikleri için zaten 
kısıtlı olan tarım ve balıkçılık sektöründen 
verim alamamaktalardır. Medcezir 
nedeniyle su çekilme ve yükselme 
olaylarının yanı sıra beklenmeyen 
yağmurların yol açtığı seller ve fırtına, ülke 
için büyük tehdit oluşturmaktadır. İklim 
değişiklikleri ile mücadelede küresel bir 
önlem olarak sunulan karbon ticaretinin 
ise çözüm olmadığı düşünülmekte, büyük 
ülkelerin cezaları ödeyerek yine de sera 
gazı salınımlarını düşürmek için çaba sarf 

etmeyeceği savunulmaktadır. Neticede, 
ticaretin sürmesi için düşük sera gazı 
salınımı yapan ülkelerin yanı sıra yüksek 
salınım gerçekleştiren ülkelere de ihtiyaç 
duyulacaktır.

Nauru, Pasi�k Okyanusu'nun 
ortasında, 21 km sahil şeridine sahip, 
küçük bir ada ülkedir. Pasi�k adaları 
arasında seferleri olan ve burada en çok 
tercih edilen havayolu şirketi Our Airlines, 
Nauru hükümetine aittir. 10 yıl öncesine 
kadar çok büyük fosfat rezervlerine 
sahipken oldukça zengin olan ülke, 
rezervler tükendiği için çaresiz kalmıştır. 
Şimdi toprağın daha derinine inerek, 
oradan fosfat çıkarma çalışmalarına 
başlanacaktır. Ancak, hükümet gelire 
ihtiyaç duyduğu için Avustralya Hükümeti 
ile yaptığı anlaşma gereği, Nauru 
Avustralya’ya sığınmak için gelen ancak 
yasal te�iş süreleri sürerken ülkeye 
girmeleri kabul edilmeyen mültecilerin 
topraklarında kalmasına izin vermekte, 

mülteciler, ülkeye kabul edilmekte, kabul 
görmeyenlerin ise Nauru’da kalmaları 
istenmektedir. Nauru için önemli bir �nans 
kaynağı olsa da, Naurular Avustralya 
tarafından kabul edilmeyen mültecilerin 
adanın huzurunu bozacaklarından endişe 
duymaktadır. 

İthal Gıdaya Mahkûm Toplumlar ve 
Kronik Hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
yayınlanan verilere göre en az 10 Pasi�k 
Ada ülkesinde nüfusun yarısından çoğu 
normalden fazla kiloya sahiptir. Bu oran, 
ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Mesela 
Fiji’de %30 civarında olurken Samoa’da 
%80’i bulmaktadır. Bu bölge, şeker 
hastalığının dünyada en çok görüldüğü 
bölge özelliğini de taşımaktadır. Mikro 
besin yetersizlikleri de haliyle çok 
yaygındır. 16 ülkenin 15’inde çocuk ve gebe 
kadınların toplam nüfusunun beşte birinde 
anemi (kansızlık), özellikle Fiji ve 
Vanuatu’da iyot eksikliği nedeniyle nüfusun 
önemli bir kısmında guatr hastalığı 
görülmektedir. Vitamin A eksikliği ise 
özellikle Kiribati, Marşal Adaları, 
Mikronezya ve Papua Yeni Gine’de büyük 
risk teşkil etmektedir.

Pasi�k adalarının 9,7 milyon olan 
toplam nüfusunun %40’ı, kalp hastalıkları, 
şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi 
bulaşıcı olmayan hastalıklardan 

mustariptir. Bu hastalıklar, toplam 
ölümlerin üçte birinin nedeni olmaktadır 
ve ülkelerin toplam sağlık giderlerinin 
%40-60’ı, bu hastalıkların neden olduğu 
harcamalardır.  Ortalama yaşam süresi, 
bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme yaşı 
ile birlikte her yıl düşmektedir. 

Pasi�k adalarını bırakıp, tekrar ilkokul 
çağımıza dönelim. 2006 yılında, ilköğretim 
okullarının 6., 7. ve 8. sını�arında, tarım 
dersinin seçmeli olarak okutulmaya 
başlanması, tarımın öneminin henüz 
küçük yaştaki çocuklara yönelik eğitim 
stratejisi ile de desteklenmesi açısından 
önemlidir. Dersin öğretim programında, 
amaç şu şekilde açıklanmıştır:  “İlköğretim 
6, 7 ve 8. sını�arda seçmeli ders olarak 
konulan tarım dersi temelde tarım 
uygulayıcısı değil ama tarım bilincine 
sahip, tarımın yaşamsal ve ülkesel 
öneminin farkında olan, tarım 
uygulamaları hakkında da yeterli 
donanıma sahip genç bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.” Amaç ve eğitimin 
kapsamı güzel olsa da bazı eksiklikleri 
olduğu düşünülmektedir. Dünya görüşü ve 
kişiliği yeni şekillenen çocuklara, gıda 
dağılımı ve arzındaki adaletsizlik, dünyada 
büyük bir nüfusu tehdit eden açlık ile kötü 
beslenmenin neden olduğu obezite, 
tarımsal üretimdeki dolaylı etkisinin yanı 
sıra, insan hayatını direkt etkileyen küresel 
ısınma ve gıda israfını engellemek için 
günlük hayatında uygulayacağı basit 
önlemler de öğretilmelidir. Bir önceki 
seneyle bile karşılaştırıldığında yağış 
miktarı ve sıcaklık açısından, bir ilköğretim 
çağındaki çocuğun bile rahatlıkla idrak 
edebileceği farklılıklara neden olan iklim 
değişikliklerinin,  dünyanın öbür ucundaki 
yaşıtlarını besinsiz, sağlıksız, yoksul 
kılabileceği ve belki de ülkesini, doğduğu 
toprakları terk etmek zorunda 
bırakabileceği anlatılmalıdır.

Kaynaklar:
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Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), 
Pasi�k Bölgesel Çevre Programı ve Güney Pasi�k Üniversitesi 
Pasi�k Adaları Raporu
Dünya Sağlık Örgütü Bültenleri
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Kiribati'nin başketi Tarawa’da bir ilkokul 

Kiribati'de köy evleri

Kiribati Havaalanı



Avustralya da ona belirli miktarda ödeme 
yapmakta ve mülteciler ile ilgilenmeleri 
için görevli ekipler göndermektedir. Şu an 
çoğunluğu Afganistan, Irak ve Sri 
Lanka'dan olmak üzere 600’den fazla 
mülteci, adanın çeşitli yerlerinde bulunan 
kamplarda yaşamaktadır. Avustralya 
Hükümeti tarafından uygun bulunan 

sürmektedir. Örneğin, alıştığımız 
tabakların yanı sıra muz yaprağından 
örülen doğal tabaklar da günlük hayatta 
kullanılabilmektedir. Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı (WWF) tarafından nesli 
tükenmekte olan türler listesinde yer alan 
deniz kaplumbağası, burada çok rastlanan, 
sıklıkla avlanan ve özel günlerde 
sofralardan eksik olmayan bir yiyecektir. 

Marşal Adaları’nın Türkiye Fahri 
konsolosu ve buranın en varlıklı işadamı 
Ramsey Reimers, hükümetin de desteğiyle 
adalara özgü ürünlerin markalaşması için 
çalışmakta ve yine burada yetişen, 
hastalıkların tedavisinde ve diş 
beyazlatmada sıklıkla kullanılan pandenus 
bitkisinden meyve suyu elde ederek, 
şişeleme ve bu ürünün ihracatının 
yapılması için çalışmaktadır. Ancak, ülkede 
gıda mühendisi bulmak çok zor olduğu 
için, ürün geliştirme konusunda sıkıntı 
yaşanmaktadır. Şu an üretimi yapılan 
pandenus suyunun, çok güçlü bir tada 
sahip ve içimi zor bir içecek olması 
nedeniyle dış pazarlarda talep bulması 
imkânsız görünmektedir. 

Bölgenin en gelişmiş ülkelerinden birisi 
olan Fiji, gür ormanlara, mineral 
kaynaklara ve oldukça zengin deniz 
ürünlerine sahiptir. Turizm, şeker ihracatı 
ve yurtdışında çalışan Fijililerin ülkeye 
gönderdikleri gelirleri, ülkenin temel döviz 
girdileridir. Ülkenin başlıca tarım ürünleri, 
şeker kamışı, hindistan cevizi, manyok, 
pirinç, tatlı patates, muz olurken,  küçük ve 
büyükbaş hayvancılık ile balıkçılık da 
önemli sektörlerdir. 

Ülke, yüksek obezite oranı nedeniyle 
dünyada 12’inci sırada yer almaktadır. 
Kötü beslenmenin yol açtığı diyabet ve kalp 

konusunda bölgenin şanslı ülkelerindendir. 
Tarımsal üretim ve hayvancılık, kimyasal 
kullanılmadan, organik yöntemler ile 
yapılmaktadır. Özellikle sığır eti üretim 
tesisleri, Fransızlar ve Japonlar tarafından 
işletilmekte ve ihracatın büyük kısmı da bu 
ülkelere yapılmaktadır. Et ve diğer tarım 
ürünlerinin ihracatından oldukça yüksek 
gelir elde edildiği için bu ürünler iç pazarda 
yüksek �yatlar ile satılmakta, bu nedenle de 
yerli halkın kolayca erişemediği ürünler 
olmaktadır. Yine de elverişli iklim koşulları 
ve arazi yapısı, ada halkının kendi 
kendisine yetecek kadar ürün 
yetiştirmesine olanak sağlamakta, bu 
avantaj da adada obezite oranının biraz 
daha düşük olmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Vanuatu, Türkiye Fahri Konsolosu Prof. 
Dr. Mehmet Atar’ın da katkılarıyla Türkiye 
ile ilişkileri hızla gelişen Pasi�k Ada 
Ülkelerinin başında gelmektedir. Bununla 
birlikte, Vanuatu ve Fiji ile kültürel ve 
sosyal diyaloğun başlatılması konusunda, 
2013 yılında bir adım atılmış ve bu 
ülkelerden çocuk grupları, İzmir’de 
düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk 
Festivali’ne davet edilmiştir. Çocuklar, 
ülkelerinin ismini daha önce hiç duymamış 
akranları ile buluşmuş ve onların aileleri ile 
birlikte 10 gün geçirerek, geleneksel 
danslarını ve kültürlerini Türk halkıyla 
tanıştırmıştır. 

Bölgenin ve hatta dünyanın en düşük 
gelirli ülkelerinden biri olan Kiribati 
(okunuşu Kiribas),  bir tarafı lagün ve diğer 
tarafı okyanus olan, betonlaşmanın yok 
denecek kadar az olduğu ve insana kumsala 
kurulmuş hissi veren bir ülkedir.  
Yüzölçümünün büyük kısmı okyanus olan 
ülke, birbirinden uzak, çok sayıda adadan 
oluşmaktadır. Başkent Tarawa, ikinci 
dünya savaşında Japonya ve ABD’nin 
karşılaştığı ve savaşın en kanlı 
mücadelelerinden birinin gerçekleştiği 
yerdir. Bu nedenle, adanın belirli 
yerlerinde, hala savaştan kalma sığınaklar 
ve toplar bulunmaktadır. Hükümet 
binasına giden tek yolun bir kısmı 
asfaltlanmıştır, diğer yerler ise ince bir 
kumla kaplı olduğundan şehrin üstünde 
toz bulutu hâkimdir. Başkentin biraz 
dışındaki köylerde, insanlar elektriksiz, 
çalılardan yapılmış çatılar altında, duvarları 
olmayan evlerde yaşamaktadırlar. 
Geleneksel yemek pişirme yöntemlerinin 
hala kullanıldığı ve oldukça düşük gelir 

Bu topraklarda doğan, doğuştan şanslı 
bizler; daha ilkokuldayken duymaya 
başladığımız “kendi kendine yeten tarım 
ülkesi Türkiye”, “her türlü tarımsal ürünün 
yetişebildiği ülkemiz”  gibi tanımlamalara 
aşina olarak ve genellikle de bu özelliklerin 
herkese nasip olmayan bir zenginlik değil 
de, normal bir durum olduğunu düşünerek 
büyüdük. 

Oysa dünya böyle değil. İklim ve doğa 
şartları, politik koşullar, çatışma ortamları, 
insanların hayatta kalma mücadelelerinin 
şartlarını da belirlemektedir. Bu şartlar, 
bazı toplumlara yaşamak için elverişli bir 
ortam sunsa da, bazı toplumlar hayatta 

Hıristiyan misyonerlik faaliyetleri oldukça 
yoğundur ve çok sayıda farklı tarikat, kendi 
topluluklarını oluşturmuştur. Yine de 
küçük Müslüman ve hatta Budist 
topluluklara rastlamak mümkündür. 

Bu ülkelerde nüfusun büyük kısmı 
kırsal bölgelerde yaşasa da, şehirleşme 
oranı da hızla artmaktadır. Tropik 
siklonlar, seller ve kuraklık gibi iklimle 
bağlantılı felaketler, ada ülkeleri için büyük 
tehdit oluşturmaktadır. Gıda yetersizliği ve 
insanların gıdaya erişiminin zorlaşması, bu 
felaketlerin birincil sonucu olarak 
belirmektedir. Küresel sıcaklığın artması, 
deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim 
şartlarında meydana gelen ani değişimlerin 
sıklığının artması, bu ülkelerde yaşayan 
insanları iklim değişikliklerinden en 
olumsuz etkilenen insan topluluğu haline 
getirmiştir. 

Uzun yıllar Fransa ve İngiltere’nin 
sömürgesi olan ve bağımsızlıklarını diğer 
sömürgelere göre çok sonra, 1970’li yıllarda 
elde eden bu ülkeler, bağımsız ve istikrarlı 
bir ekonomi tam anlamıyla tesis 
edememiştir ve birçoğu, hala dış yardımlar 
ile ülke dışında yaşayan vatandaşlarının 
ana karaya gönderdiği yardımlara bağımlı 
olarak yaşamaktadır. Avustralya ve Yeni 
Zelanda, Tayvan ve Japonya ile ABD, 
başlıca bağışçı ülkeler olurken, Canberra ve 
Wellington Büyükelçilerimizin 
girişimleriyle, ülkemiz de kanalizasyon 
sisteminin kurulması (Marşal Adaları), 
tarımsal araştırmalara destek (ekmek ağacı, 
Samoa) gibi projelere hibe sağlamıştır. Ada 
ülkelerinden 5’i, Birleşmiş Milletler En Az 
Gelişmiş Ülkeler listesinde bulunmaktadır 
(Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Samoa ve 
Solomon Adaları) Bu statü de ülkelerin 
uluslararası kaynaklardan daha çok 
yararlanmasına imkân tanımaktadır.  

Bağımsızlıklarının ilk yıllarından 
itibaren, bölgedeki birçok hükümet ihracat 
yapıp, döviz girdisi sağlayabilmek için 
tarım ürünü ve canlı hayvan yetiştiriciliğini 
teşvik etse de ve ormanlık alanların bir 
kısmının tarıma açılmasıyla yetiştirilen 
tarım ürünlerinde artış sağlansa da, 
ürünlerin ihraç edilmesi hede�endiği için 
pirinç ve un başta olmak üzere, yerli 
ürünlerin çoğunun �yatları ithal 
ürünlerden daha yüksek olmuştur. Bu 
nedenle, ucuz ithal ürüne bağımlılık, nüfus 
ile birlikte her geçen yıl artmıştır. 

Bölgede, tarım alanlarının yüzde 

kalabilmek için herkesten daha fazla 
mücadele etmek zorundadır. İnsanın temel 
gereksinimi olan gıda ve suya erişim düzeyi 
ise bu mücadelenin şiddetinin de temel 
belirleyicisidir. Bununla ilgili zihnimizde 
ilk canlanan imge büyük ihtimalle, kara 
kıtadaki, açlık ile hastalıktan karınları 
şişmiş, bir deri bir kemik kalmış çocuklar 
olacaktır. 

Besleyici ve yeterli miktardaki gıdaya 
sürekli erişim, gıda güvenliğinin küresel 
tanımı olarak kabul görmektedir. Gıda 
güvenliği, gıdanın küresel paylaşımı ve 
arzındaki dengenin sağlanmasını ve gıda 
israfının en aza indirgenmesini 
gerektirmektedir. İklim değişiklikleri, 
tarım alanlarının azlığı ve diğer nedenler 
ile tarımsal üretimin olmayışı ve gıdada 
dışa bağımlılık, yalnızca açlık ile 
sonuçlanmamaktadır. Yanlış beslenme ve 
temel besin maddelerinden mahrumiyet, 
obeziteye de yol açmaktadır. Bu gerçeğin 
bir göstergesi olarak, dünyada obezite 
oranının en yüksek olduğu ve bu 
rahatsızlığın ciddi hayati risk ile önemli bir 
ekonomik yük oluşturduğu coğrafya, 
ülkemizden oldukça uzakta bulunan ve 
yukarıda anılan olumsuz özelliklere sahip 
olan Pasi�k ada ülkeleridir. 

Dünyanın Öteki Ucundaki Ülkeler
Pasi�k ada ülkeleri, dünyanın en büyük 

okyanusu üzerinde dağınık bir şekilde 
bulunan, toplam yüzölçümleri 553.959 km2 
olan (Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerinin toplam 

yüzölçümlerinden biraz fazla) çok sayıda 
irili ufaklı kara parçasından oluşmaktadır. 
En büyük ada ülke olan Papua Yeni Gine, 
bu alanın %83’üne sahiptir. 

Okyanusun ortasında bulunan, tropikal 
bitki örtüsü ile kaplı bu ülkeler, kartpostal 
resimleri gibi muntazam ve etkileyici 
görüntüler oluşturmaktadır. Genellikle 
büyük ülkeler tarafından yaptırılmış yarı 
beton, yarı deniz kumu yollarının 
kenarlarında palmiye ve hindistan cevizi 
ağaçları ile tek katlı evler bulunmaktadır.  
Evler, genellikle camsız ve hatta bazı 
bölgelerde duvarsız yalnızca çatıdan 
ibarettir. Dinin günlük hayatta önemli bir 
yer tuttuğu ülkelerde, özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) kökenli 

70’inde sulama sistemi olmadığı için, su 
ihtiyacı yağışlar ile giderilmektedir. İklim 
değişikliklerinin tarımsal üretim 
üzerindeki olumsuz etkilerinden biri de 
budur. Bu nedenle, bir yıl boyunca tarımsal 
üretim anlamında net ihracatçı olan bir 
ülke, sonraki yıl hava koşulları nedeniyle 
gıda ihtiyacının karşılanması için tamamen 
dışa bağımlı bir ülke haline 
gelebilmektedir. Öte yandan, okyanusun 
sıcaklığı ile nem oranındaki değişimler ve 
siklonlar, hem tarım, hem de adalar için 
hayati önem taşıyan balıkçılık üzerinde 
yıkıcı etki oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve 
Gıda Örgütü (FAO), Pasi�k Bölgesel Çevre 
Programı ve Güney Pasi�k Üniversitesi’nin 
2008 yılında yürüttüğü çalışmaya göre, 
iklim değişikliklerinin bu etkilerini kontrol 
altına alacak önlemler veya gerekli 
adaptasyonlar hayata geçirilemezse, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörlerindeki 
ekonomik kayıpların, 2050 yılında sırasıyla 
Fiji ve Kiribati’nin 2002 yılındaki milli 
gelirlerinin %2-3’ü ile %17-18’ine 
yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

1990’lı yıllarda, balık ve deniz ürünleri 
tüketiminin küresel ortalamanın bir hayli 
üstünde olduğu bölgede, deniz ürünlerinin 
%70’ten fazlasının ihraç edilmesi ve 
balıkçılık sektörünün Avustralya ve Yeni 
Zelandalı �rmaların himayesinde olması 
nedenleriyle, son yıllarda �yatlar yükselmiş 
ve yerel tüketim düşmüştür. 

Tüm bu ekonomik, üretim ve iklimsel 
sorunlar, küreselleşmenin sonuçlarından 
olan beslenme tarzlarındaki değişiklikler 
ile birleşince, obezite ve obezitenin 
doğurduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar, 
iklim değişiklikleri ile birlikte bölgedeki 
insanlar ve hükümetler için en büyük 
tehdit olarak öne çıkmaktadır. Gıda 
tüketiminde dışa bağımlılık, ucuz ithal 
ürüne yönelmeyi elzem kılarken, bu 

ürünlerin büyük kısmı da sağlıksız gıda 
olmaktadır. Geleneksel olarak deniz 
ürünleri ve doğal meyveler ile beslenen bu 
toplumların beslenme alışkanlıkları 
değişmekte, pirinç ve un en çok talep edilen 
besin maddeleri haline gelmektedir. Bu 
bölge, bazı çevrelerce bu durumu anlatmak 
için ortaya atılan “Beslenme sömürgeciliği”,  
“coca cola kolonyalizmi” gibi kavramlara 
tam anlamıyla örnek teşkil etmektedir.

Kötü beslenme sebebiyle, bölgede 25 – 
64 yaş arası nüfusun %40’ı şeker hastasıdır 
ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu 
oranın, 2025 yılında iki katına çıkması 
beklenmektedir. Kalp hastalıkları ve diğer 
sağlık sorunlarının, zaten istikrarsız olan 
ekonomilere getireceği yük ise bu ülkelerin 
başa çıkamayacağı boyutlara ulaşacaktır. 

Pasi�k Ada Ülkelerine Bakış
ABD’nin deniz aşırı uzantısı 

sayılabilecek Marşal Adaları’nda diğer 
Pasi�k ada ülkelerinin aksine büyük 
marketler bulunmakta ve bu marketlerde 
sadece ABD ürünü satılmaktadır. Markette 
satılan ve büyük kısmı hazır gıda olan 
ürünler, uzun aralıklar ile ülkeye gelen 
gemiler tarafından taşındığı için, çoğunun 
tüketim tarihi ya geçmiş, ya da geçmek 
üzeredir. Taze meyve ve sebze bulmak ise 
oldukça zordur. Dünyanın en büyük 
köpekbalığı koruma alanı burada yer 
almaktadır. Buraya ait Bikini adası 
ABD'nin nükleer denemelerini yaptığı 
adadır. Buna karşılık, ABD’nin adaya 
yaptığı yardımlar, ülkenin ana gelir 
kaynaklarından olurken bu yardım 1986 – 
2001 yılları arasında 1 milyar doları 
bulmuştur. Ada, 2004 – 2024 yılları 
arasında da 1,5 milyar dolar yardım 
alacaktır.

Adada, ABD modeli bir modernliğin 
izleri görülse de, geleneksel yaşayış da hala 

– damar hastalıklarına yakalanma yaşı ise 
her sene düşmektedir.  Dünya Sağlık 
Örgütü’nün Fiji raporunda ülkede hızla 
artan bulaşıcı olmayan hastalıklar oranının 
nedeni, ithal ucuz ancak besin değeri az 
gıda olarak gösterilmektedir. 

Bölgedeki tek üniversite olan Güney 
Pasi�k Üniversitesi’nin merkezi de burada 
bulunmaktadır. Başkenti Suva, en gelişmiş 
şehri ise Nadi’dir. Nadi’de turizm oldukça 
gelişmiştir. Burası, Avustralyalı ve Yeni 
Zelandalı turistler için önemli bir tatil 
destinasyonudur. Pasi�k adalarının genel 
antropolojik özelliklerinin yanı sıra, 
ülkenin nüfusu 1800’lü yıllarda İngilizler 
tarafından madenlerde çalışmaları için 
buraya getirilen Hintliler ile karışmışlardır. 
Nüfusun üçte biri, Hint kökenlidir. 

2006 yılında ülkede gerçekleşen darbe 
nedeniyle, Avrupa Birliği ülkeye yaptığı 
tüm yardımları durdurmuş ve ülkenin 
İngiltere’nin himayesindeki Milletler 
Topluluğu (Commonwealth of Nation 
States) üyeliği askıya alınmıştır. 

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri 
olan Tuvalu’nun yüzölçümü 26 km2 
(Buca’dan daha küçük), nüfusu 10.698’dir. 
Ülke, 8 etolden oluşmaktadır ve bu adalar 
bir dikdörtgen gibi konuşlanmış ve 
aralarında lagün oluşturmuştur. 

Tek otele sahip ülkede restoran 
bulunmamakta ve tek tük bakkal 
dükkânına rastlanmaktadır. Ülkedeki 
insanların en büyük eğlencesi ise ha�ada 
iki kez gelen uçağı karşılamak ve uçağın 

olmadığı günlerde ise adanın neredeyse 
tamamına yayılan uçak pistinde yürüyüş 
yapmaktır. Ülke, dış yardımlar ile ayakta 
durmaktadır. Devlet binaları ve diğer 
altyapı yatırımları, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Tayvan ve Japonya ile bir miktar 
da Rusya’nın yardımları ile yapılmıştır. Ada 
çevresinde ve lagünde balıkçılık, ABD’li ve 
Yeni Zelandalı �rmalar tarafından yapıldığı 
için, ada halkının balık tüketimi son 
yıllarda oldukça düşmüş ve özellikle Yeni 
Zelanda’dan ithal edilen dondurulmuş veya 
işlenmiş et, tavuk, sosis gibi en çok 
tüketilen gıdalar haline gelmiştir. 
Tuvalu’nun diğer bir döviz kaynağı da “tv” 
uzantılı internet sitelerinin kullanım 
izninden kazandığı gelirdir.  

Adada küçük bir arazide tarım yapan ve 
her Cuma sabahı ürünlerini satışa çıkarıp, 
aynı zamanda Ada halkına tarım yapmayı 
öğreten küçük bir Tayvan nüfusu 
bulunmaktadır. Ayrıca, 7 Budist ve 
kökenleri Pakistan olan ve kendileri 
tarafından inşa edilen küçük caminin 
yanına yerleşmiş 2 Müslüman aile de 
yaşamaktadır. Ülkede, 1 okul ve 1 hastane 
bulunduğu için eğitim ve sağlık hizmetleri 
oldukça kısıtlıdır. Obezite oranı çok 
yüksek, yaşam süresi diğer ülkelere göre 
oldukça düşüktür. Ölümlerin %67’sine kötü 
beslenme kaynaklı bulaşıcı olmayan 
hastalıklar neden olmaktadır. 

Yakın zamanda, T.C. vatandaşlarına 
vize uygulamasının kalkmasıyla gündeme 
gelen Vanuatu ise, tarımsal üretim 

seviyesi nedeniyle insanların marketlerden 
hazır gıda alamadığı bu köylerde, sadece 
balık, diğer deniz ürünleri, hindistan cevizi 
ve pirinç temel besin maddeleri olmaktadır. 
Methodistler, Mormonlar ve Seven Day 
Aventist başta olmak üzere çeşitli tarikatlar 
kendi cemaatlerini oluşturmuş ve her biri 
kiliselerinin çevresine yerleşmiştir. Dini 
inanışlar, özellikle çok katı ahlaki kuralları 
olan Mormon toplulukları başta olmak 
üzere, ada halkının giyim kuşamından, 
kadınların sosyal hayattaki statüsüne kadar 
günlük yaşamı düzenleyen başlıca faktör 
olmaktadır. Evlerin arasında, sık sık yer 
alan büyük toplanma alanlarının çatıları, 
onları Tanrı'ya olan saygılarını göstermeye 
zorlamak amacıyla eğilmeleri için alçak 
yapılmıştır. Her akşam, bu yapılar 
içerisinde mensup oldukları tarikatın 
rahipleri vaazlar vermektedir. 

Pandenus bitkisi burada da 
yetişmektedir. Köklerini de ilaç olarak 
kullanan adalılar, köklerini ezip elde 
ettikleri sıvıyı bebeklere içirmektedirler. 
Hastanede eczane olmasına rağmen, kimse 
ilaçlara güvenmemekte ve geleneksel 
yöntemler ve oraya has bitkiler ile kendileri 
ilaç yapmaktadır.

Kamu sektörü, istihdamın neredeyse 

tek kaynağıdır ve bakanlar ve kamu sektörü 
çalışanları, toplantıda bulundukları süre 
karşılığında ücret aldıkları için uzun süren 
toplantılara burada çok rastlanmaktadır.  
Kamu temsilcilerinden sivil insana, en 
büyük dertleri küresel ısınmadır. Normalde 
yağışlı ve kuru olmak üzere iki mevsim 
yaşarlarken, şimdi ne zaman yağmur 
yapacağını kestiremedikleri için zaten 
kısıtlı olan tarım ve balıkçılık sektöründen 
verim alamamaktalardır. Medcezir 
nedeniyle su çekilme ve yükselme 
olaylarının yanı sıra beklenmeyen 
yağmurların yol açtığı seller ve fırtına, ülke 
için büyük tehdit oluşturmaktadır. İklim 
değişiklikleri ile mücadelede küresel bir 
önlem olarak sunulan karbon ticaretinin 
ise çözüm olmadığı düşünülmekte, büyük 
ülkelerin cezaları ödeyerek yine de sera 
gazı salınımlarını düşürmek için çaba sarf 

etmeyeceği savunulmaktadır. Neticede, 
ticaretin sürmesi için düşük sera gazı 
salınımı yapan ülkelerin yanı sıra yüksek 
salınım gerçekleştiren ülkelere de ihtiyaç 
duyulacaktır.

Nauru, Pasi�k Okyanusu'nun 
ortasında, 21 km sahil şeridine sahip, 
küçük bir ada ülkedir. Pasi�k adaları 
arasında seferleri olan ve burada en çok 
tercih edilen havayolu şirketi Our Airlines, 
Nauru hükümetine aittir. 10 yıl öncesine 
kadar çok büyük fosfat rezervlerine 
sahipken oldukça zengin olan ülke, 
rezervler tükendiği için çaresiz kalmıştır. 
Şimdi toprağın daha derinine inerek, 
oradan fosfat çıkarma çalışmalarına 
başlanacaktır. Ancak, hükümet gelire 
ihtiyaç duyduğu için Avustralya Hükümeti 
ile yaptığı anlaşma gereği, Nauru 
Avustralya’ya sığınmak için gelen ancak 
yasal te�iş süreleri sürerken ülkeye 
girmeleri kabul edilmeyen mültecilerin 
topraklarında kalmasına izin vermekte, 

mülteciler, ülkeye kabul edilmekte, kabul 
görmeyenlerin ise Nauru’da kalmaları 
istenmektedir. Nauru için önemli bir �nans 
kaynağı olsa da, Naurular Avustralya 
tarafından kabul edilmeyen mültecilerin 
adanın huzurunu bozacaklarından endişe 
duymaktadır. 

İthal Gıdaya Mahkûm Toplumlar ve 
Kronik Hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
yayınlanan verilere göre en az 10 Pasi�k 
Ada ülkesinde nüfusun yarısından çoğu 
normalden fazla kiloya sahiptir. Bu oran, 
ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Mesela 
Fiji’de %30 civarında olurken Samoa’da 
%80’i bulmaktadır. Bu bölge, şeker 
hastalığının dünyada en çok görüldüğü 
bölge özelliğini de taşımaktadır. Mikro 
besin yetersizlikleri de haliyle çok 
yaygındır. 16 ülkenin 15’inde çocuk ve gebe 
kadınların toplam nüfusunun beşte birinde 
anemi (kansızlık), özellikle Fiji ve 
Vanuatu’da iyot eksikliği nedeniyle nüfusun 
önemli bir kısmında guatr hastalığı 
görülmektedir. Vitamin A eksikliği ise 
özellikle Kiribati, Marşal Adaları, 
Mikronezya ve Papua Yeni Gine’de büyük 
risk teşkil etmektedir.

Pasi�k adalarının 9,7 milyon olan 
toplam nüfusunun %40’ı, kalp hastalıkları, 
şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi 
bulaşıcı olmayan hastalıklardan 

mustariptir. Bu hastalıklar, toplam 
ölümlerin üçte birinin nedeni olmaktadır 
ve ülkelerin toplam sağlık giderlerinin 
%40-60’ı, bu hastalıkların neden olduğu 
harcamalardır.  Ortalama yaşam süresi, 
bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme yaşı 
ile birlikte her yıl düşmektedir. 

Pasi�k adalarını bırakıp, tekrar ilkokul 
çağımıza dönelim. 2006 yılında, ilköğretim 
okullarının 6., 7. ve 8. sını�arında, tarım 
dersinin seçmeli olarak okutulmaya 
başlanması, tarımın öneminin henüz 
küçük yaştaki çocuklara yönelik eğitim 
stratejisi ile de desteklenmesi açısından 
önemlidir. Dersin öğretim programında, 
amaç şu şekilde açıklanmıştır:  “İlköğretim 
6, 7 ve 8. sını�arda seçmeli ders olarak 
konulan tarım dersi temelde tarım 
uygulayıcısı değil ama tarım bilincine 
sahip, tarımın yaşamsal ve ülkesel 
öneminin farkında olan, tarım 
uygulamaları hakkında da yeterli 
donanıma sahip genç bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.” Amaç ve eğitimin 
kapsamı güzel olsa da bazı eksiklikleri 
olduğu düşünülmektedir. Dünya görüşü ve 
kişiliği yeni şekillenen çocuklara, gıda 
dağılımı ve arzındaki adaletsizlik, dünyada 
büyük bir nüfusu tehdit eden açlık ile kötü 
beslenmenin neden olduğu obezite, 
tarımsal üretimdeki dolaylı etkisinin yanı 
sıra, insan hayatını direkt etkileyen küresel 
ısınma ve gıda israfını engellemek için 
günlük hayatında uygulayacağı basit 
önlemler de öğretilmelidir. Bir önceki 
seneyle bile karşılaştırıldığında yağış 
miktarı ve sıcaklık açısından, bir ilköğretim 
çağındaki çocuğun bile rahatlıkla idrak 
edebileceği farklılıklara neden olan iklim 
değişikliklerinin,  dünyanın öbür ucundaki 
yaşıtlarını besinsiz, sağlıksız, yoksul 
kılabileceği ve belki de ülkesini, doğduğu 
toprakları terk etmek zorunda 
bırakabileceği anlatılmalıdır.

Kaynaklar:
CIA Factbook
Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), 
Pasi�k Bölgesel Çevre Programı ve Güney Pasi�k Üniversitesi 
Pasi�k Adaları Raporu
Dünya Sağlık Örgütü Bültenleri
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İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Korkmaz:

“İthalat çözüm olmaz, tüketicinin 
tercihi yerli üründe”

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, şeker 
ve ispir fasulyesi baz alınarak fasulye 
�yatlarının 15 liraya yükseldiği yönündeki 
haberlerin yanıltıcı olduğunu belirterek 
tüketicilerin istedikleri kalitede yerli ürün 
kuru fasulyeyi 6-7.5 liraya satın 
alabileceklerini söyledi. Korkmaz, kuru 
fasulye �yatlarında yaşanan sıkıntının son 
7-8 yılın yanlış üretim ve destekleme 
politikalarından kaynaklandığını söyledi. 

Ercan Korkmaz, “Son günlerde şeker ve 
İspir fasulyesi baz alınarak kuru fasulye 
�yatlarının 15 liraya yükseldiği şeklinde 
yanıltıcı haberler ulusal kanallarda yer 
almaktadır. Konya Çumra fasulyesinin 
�yatı 3 lira olduğu zaman bile İspir 
fasulyesinin �yatı 10-12 liradan düşük 
olmamıştır” dedi. 

Türkiye’de en çok tüketilen Konya, 
Karaman ve Niğde’de üretilen fasulyelerin 
Mersin ve Konya Ticaret Borsalarında 
naturel olarak 5-5.2 lira arasında işlem 
gördüğünü, 25’er kiloluk paketler halinde 
kalibresine göre 5.5-6 liraya toptancı 
piyasalarına satıldığını anımsatan 
Korkmaz, “Bu ürünler İzmir, İstanbul ve 
Ankara gibi büyükşehirlerde yer alan 
toptancılarda ancak yüzde 2-3 karla 
satılabilmektedir. Nitekim, İzmir Gıda 
Çarşısı’nda sıra fasulyesi 5.8 lira, dermeson 
fasulyesi 6.2 lira, horoz fasulyesi 7 lira ve 
çalı fasulyesi 7.5 liradan satılmaktadır. 
Dolayısıyla vatandaşlarımız 6-7.5 lira arası 
�yatlardan istedikleri kalitede yerli ürün 
kuru fasulyeyi satın alabilirler. Ancak, bu 
ürünleri yüzde 100 karla satarak fırsatçılık 
yapan satış yerlerinin denetlenmesi 

ithalat yaptığımız ülkeler olan Arjantin, 
Kanada, Mısır ve Kırgızistan’da bu sezon 
üretim kısıtlıdır. Şu an itibariyle bu 
ülkelerden gelecek fasulye yoktur. Ancak, 
kalitesi çok düşük, hiçbir lezzeti olmayan 
tabiri caizse fasulye benzeri ürünler ithal 
edilecektir. Bu ürünlerin vatandaşlarımız 
tarafından tüketilmesinin mümkün 
olmadığını düşünüyorum. Ayrıca, ithal 
bakliyatların özellikle marketlerde 
satılırken menşeinin doğru yazılmadığı, 
kötü ithal ürünlerin  Türk malı olarak 
satıldığı ve bu yüzden vatandaşımızın 
bakliyat tüketiminden soğuduğu ve 
geçtiğimiz yıllarda Japonika isimli 
fasulyenin tüketime ne zararlar verdiği 
bilinmektedir. Son yıllarda kuru fasulyede 
ihracatımız azalmış, ithalat giderek artış 
göstermiş, dolayısıyla yurt içi �yatlar dünya 
bakliyat piyasalarındaki gelişmelerden 
ciddi şekilde etkilenir olmuştur. Nitekim, 
�yat artışlarının nedenlerinden birisi de 
önemli üretici ülkelerdeki iklim koşullarına 
bağlı olarak piyasalara arz edilen miktarın 
düşmesi olmuştur. Küresel piyasalarda 
yaşanan bu gelişmelerden ülkemizin 
olumsuz etkilenmemesi için harman 

gerekmektedir” diye konuştu. 
Kuru fasulye �yatlarında yaşanan 

sıkıntının son 7-8 yılın yanlış üretim ve 
destekleme politikalarından 
kaynaklandığını vurgulayan Korkmaz, 
2003 yılına göre ekim alanlarının yüzde 43, 
üretimin ise yüzde 20 oranında gerilediğini 
ve kuru fasulyeden para kazanamayan 
üreticinin mısır, ayçiçeği gibi alternatif 
ürünlere yöneldiğini belirtti.  Kuru fasulye 
üretimine kilo başına verilen 10 kuruş 
desteklemenin üreticiyi tatmin etmediğini 
savunan Korkmaz,  “Üstelik 9-11 kuruş 
civarındaki stopaj kesintisi nedeniyle 
üreticinin eline bir destekleme de 
geçmemiş olmaktadır. Üreticimizin en az 
�yatın %5’i oranında desteklenmesi 
gerekmektedir” dedi. 

Korkmaz, fasulye piyasasında yaşanan 
son gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi:

“Bugünlerde ithalata uygulanan yüzde 
20 oranındaki gümrük vergisinin sıfıra 
indirilmesinin Bakanlar Kurulu’nda 
imzaya açıldığı şeklinde açıklamalar 
basında yer almaktadır. Gümrük vergisinin 
sıfırlanması toptan 7 lira olan ithal malların 
�yatlarının 1.4 lira düşmesi anlamına 
gelecektir. 15 lira olarak baz alınan fasulye 
�yatı ancak 13.5 liraya gerileyecektir ki bu 
da önemli bir �yat düşüşü değildir. Yurt 
dışından gelmiş ya da gelecek olan 
fasulyelerin Türk halkının damak tadına 
uymadığı, özellikle Çin’den ithal edilen 
fasulyelerin kabuk atma, pişirirken dağılma 
yaptığı bilinmektedir. Dünyada şu anda 
kaliteli fasulye kalmamıştır. En yoğun 

zamanından piyasaların iyi analiz edilmesi 
gerekiyordu. O dönemde uluslararası 
�yatlardaki yükseliş, ülkemizden yapılan 
ihracatın artmasına neden olmuş, arz 
miktarı açısından yurt içi piyasalar bu 
durumdan olumsuz etkilenmiştir. 
Uygulanacak politikalar ile kuru fasulye 
ihracatının artışına engel olunması 

gerekirdi. Bu politikalar aynı zamanda 
mevcut �yatlardan daha düşük �yata kuru 
fasulye ihracatının da yapılmasına neden 
olabilirdi. Yaşadığımız bu süreç tarımsal 
ürün piyasaları için orta ve uzun vadeli 
planlama konusunda eksikliğimizi de 
açıkça ortaya koymaktadır.” 

düzenlendi. Toplantıya İzmir Ticaret 
Borsası yönetim kurulunu temsilen Başkan 
Yardımcısı Sn. Ercan Korkmaz iştirak etti.

Eğitimin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, “Bildiğiniz gibi ticaret borsaları 
kotasyona dahil tarımsal ve hayvansal 
ürünlerin işlem gördüğü, �yatlarının tespit 
ve ilan edildiği organize spot piyasalardır. 
İzmir Ticaret Borsası olarak bu 
görevimizin yanında üyelerimizin 
sektörleriyle ilgili sorunların çözüme 
kavuşturulması ve yeni gelişmeler 
hakkında bilgilendirilmeleri çalışmalarını 
da gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi, 
Tarımsal faaliyette bulunanların prim 
borçlarının sattıkları tarımsal ürün 
bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle 
tahsil edilmesine dair tebliğ, 1 Mart 2013 
tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. 
Borsamız üyesi �rmaların, tarımsal 
faaliyette bulunan üreticilerden aldıkları 
mal sırasında prim borçlarını geçmemek 
üzere kesinti yapması ve bu kesintinin 
yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hesabına 
yatırması gerekmektedir” dedi.

Tebliğe göre yüzde 1 olan kesinti 
miktarının, 1 Ocak 2014 tarihinden 
itibaren yüzde 2 olarak uygulanmaya 
başlandığını belirten Ercan Korkmaz, 
“Ayrıca, üreticilerin prim borçlarının 
sorgulanabileceği bir tarımsal kesinti 
programı hazırlanmış bulunmaktadır. 
Prim borçlarının sorgulanabileceği, gerçek 
veya tüzel kişiler adına kesinti listeleri 
düzenlenebileceği Tarımsal E - Kesinti 

Tarımsal E- Kesinti Programı, Tarımsal 
faaliyette bulunanların prim borçlarının 
sattıkları tarımsal ürün bedellerinden 
kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine 
dair tebliğin 1 Mart 2013 tarih ve 28574 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasının 
ardından, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 
81 vilayette SGK İl Müdürlükleri 
koordinasyonunda yürürlüğe girdi.  
Program hakkında 27 Aralık 2013 Cuma 
günü saat 14:00-16:00 saatleri arasında, 
İzmir Ticaret Borsası yeni meclis 
salonunda SGK yetkililerince üyelerimize 
yönelik “Tarımsal E-Kesinti Programı” 
konulu bir bilgilendirme  toplantısı 
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Portalı ve konuyla ilgili diğer ayrıntılar 
hakkında Borsamız üyelerinin 
bilgilendirilmesi amacıyla bugünkü 
toplantıyı organize etmek istedik. 

Bilgilendirme toplantısını gerçekleştirmek 
üzere bizleri kırmayarak davetimize 
olumlu cevap veren, başta Sosyal Güvenlik 
Kurumu İzmir İl Müdür Yardımcısı ve tüm 
müdürlük yetkililerine Borsamız adına 
teşekkürlerimizi sunarım” diye konuştu.

SGK İzmir İl Müdür Yardımcısı Remzi 
Aybuğa ise İzmir Ticaret Borsası’nın da 
dahil olduğu birçok kurumda bu eğitimleri 
düzenlediklerini ve pozitif sonuçlar 
aldıklarını belirterek eğitim programının 
tüm katılımcılara fayda sağlamasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından 
eğitime vermiş olduğu değerli katkı 
dolayısıyla SGK İzmir İl Müdür Yardımcısı 
Remzi Aybuğa’ya İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz tarafından plaket takdim edildi.

Plaket takdimi sonrasında Sosyal 
Güvenlik Merkezi Müdürü Fatma 
Nesritürk, Sosyal Güvenlik Merkezi  
Müdürü Aysel Demirelli, İzmir SGK 
Tevkifat Şe� Erhan Uzunpınar mevzuat ve 
uygulamaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.



Tarımsal E-Kesinti Yazılım Programı 
Eğitimi İTB'de gerçekleştirildi
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desteklemenin üreticiyi tatmin etmediğini 
savunan Korkmaz,  “Üstelik 9-11 kuruş 
civarındaki stopaj kesintisi nedeniyle 
üreticinin eline bir destekleme de 
geçmemiş olmaktadır. Üreticimizin en az 
�yatın %5’i oranında desteklenmesi 
gerekmektedir” dedi. 

Korkmaz, fasulye piyasasında yaşanan 
son gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi:

“Bugünlerde ithalata uygulanan yüzde 
20 oranındaki gümrük vergisinin sıfıra 
indirilmesinin Bakanlar Kurulu’nda 
imzaya açıldığı şeklinde açıklamalar 
basında yer almaktadır. Gümrük vergisinin 
sıfırlanması toptan 7 lira olan ithal malların 
�yatlarının 1.4 lira düşmesi anlamına 
gelecektir. 15 lira olarak baz alınan fasulye 
�yatı ancak 13.5 liraya gerileyecektir ki bu 
da önemli bir �yat düşüşü değildir. Yurt 
dışından gelmiş ya da gelecek olan 
fasulyelerin Türk halkının damak tadına 
uymadığı, özellikle Çin’den ithal edilen 
fasulyelerin kabuk atma, pişirirken dağılma 
yaptığı bilinmektedir. Dünyada şu anda 
kaliteli fasulye kalmamıştır. En yoğun 

zamanından piyasaların iyi analiz edilmesi 
gerekiyordu. O dönemde uluslararası 
�yatlardaki yükseliş, ülkemizden yapılan 
ihracatın artmasına neden olmuş, arz 
miktarı açısından yurt içi piyasalar bu 
durumdan olumsuz etkilenmiştir. 
Uygulanacak politikalar ile kuru fasulye 
ihracatının artışına engel olunması 

gerekirdi. Bu politikalar aynı zamanda 
mevcut �yatlardan daha düşük �yata kuru 
fasulye ihracatının da yapılmasına neden 
olabilirdi. Yaşadığımız bu süreç tarımsal 
ürün piyasaları için orta ve uzun vadeli 
planlama konusunda eksikliğimizi de 
açıkça ortaya koymaktadır.” 

düzenlendi. Toplantıya İzmir Ticaret 
Borsası yönetim kurulunu temsilen Başkan 
Yardımcısı Sn. Ercan Korkmaz iştirak etti.

Eğitimin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, “Bildiğiniz gibi ticaret borsaları 
kotasyona dahil tarımsal ve hayvansal 
ürünlerin işlem gördüğü, �yatlarının tespit 
ve ilan edildiği organize spot piyasalardır. 
İzmir Ticaret Borsası olarak bu 
görevimizin yanında üyelerimizin 
sektörleriyle ilgili sorunların çözüme 
kavuşturulması ve yeni gelişmeler 
hakkında bilgilendirilmeleri çalışmalarını 
da gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi, 
Tarımsal faaliyette bulunanların prim 
borçlarının sattıkları tarımsal ürün 
bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle 
tahsil edilmesine dair tebliğ, 1 Mart 2013 
tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. 
Borsamız üyesi �rmaların, tarımsal 
faaliyette bulunan üreticilerden aldıkları 
mal sırasında prim borçlarını geçmemek 
üzere kesinti yapması ve bu kesintinin 
yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hesabına 
yatırması gerekmektedir” dedi.

Tebliğe göre yüzde 1 olan kesinti 
miktarının, 1 Ocak 2014 tarihinden 
itibaren yüzde 2 olarak uygulanmaya 
başlandığını belirten Ercan Korkmaz, 
“Ayrıca, üreticilerin prim borçlarının 
sorgulanabileceği bir tarımsal kesinti 
programı hazırlanmış bulunmaktadır. 
Prim borçlarının sorgulanabileceği, gerçek 
veya tüzel kişiler adına kesinti listeleri 
düzenlenebileceği Tarımsal E - Kesinti 

Tarımsal E- Kesinti Programı, Tarımsal 
faaliyette bulunanların prim borçlarının 
sattıkları tarımsal ürün bedellerinden 
kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine 
dair tebliğin 1 Mart 2013 tarih ve 28574 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasının 
ardından, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 
81 vilayette SGK İl Müdürlükleri 
koordinasyonunda yürürlüğe girdi.  
Program hakkında 27 Aralık 2013 Cuma 
günü saat 14:00-16:00 saatleri arasında, 
İzmir Ticaret Borsası yeni meclis 
salonunda SGK yetkililerince üyelerimize 
yönelik “Tarımsal E-Kesinti Programı” 
konulu bir bilgilendirme  toplantısı 

TARIMSAL E-KESİNTİTARIMSAL E-KESİNTİ
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Portalı ve konuyla ilgili diğer ayrıntılar 
hakkında Borsamız üyelerinin 
bilgilendirilmesi amacıyla bugünkü 
toplantıyı organize etmek istedik. 

Bilgilendirme toplantısını gerçekleştirmek 
üzere bizleri kırmayarak davetimize 
olumlu cevap veren, başta Sosyal Güvenlik 
Kurumu İzmir İl Müdür Yardımcısı ve tüm 
müdürlük yetkililerine Borsamız adına 
teşekkürlerimizi sunarım” diye konuştu.

SGK İzmir İl Müdür Yardımcısı Remzi 
Aybuğa ise İzmir Ticaret Borsası’nın da 
dahil olduğu birçok kurumda bu eğitimleri 
düzenlediklerini ve pozitif sonuçlar 
aldıklarını belirterek eğitim programının 
tüm katılımcılara fayda sağlamasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından 
eğitime vermiş olduğu değerli katkı 
dolayısıyla SGK İzmir İl Müdür Yardımcısı 
Remzi Aybuğa’ya İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz tarafından plaket takdim edildi.

Plaket takdimi sonrasında Sosyal 
Güvenlik Merkezi Müdürü Fatma 
Nesritürk, Sosyal Güvenlik Merkezi  
Müdürü Aysel Demirelli, İzmir SGK 
Tevkifat Şe� Erhan Uzunpınar mevzuat ve 
uygulamaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, şeker 
ve ispir fasulyesi baz alınarak fasulye 
�yatlarının 15 liraya yükseldiği yönündeki 
haberlerin yanıltıcı olduğunu belirterek 
tüketicilerin istedikleri kalitede yerli ürün 
kuru fasulyeyi 6-7.5 liraya satın 
alabileceklerini söyledi. Korkmaz, kuru 
fasulye �yatlarında yaşanan sıkıntının son 
7-8 yılın yanlış üretim ve destekleme 
politikalarından kaynaklandığını söyledi. 

Ercan Korkmaz, “Son günlerde şeker ve 
İspir fasulyesi baz alınarak kuru fasulye 
�yatlarının 15 liraya yükseldiği şeklinde 
yanıltıcı haberler ulusal kanallarda yer 
almaktadır. Konya Çumra fasulyesinin 
�yatı 3 lira olduğu zaman bile İspir 
fasulyesinin �yatı 10-12 liradan düşük 
olmamıştır” dedi. 

Türkiye’de en çok tüketilen Konya, 
Karaman ve Niğde’de üretilen fasulyelerin 
Mersin ve Konya Ticaret Borsalarında 
naturel olarak 5-5.2 lira arasında işlem 
gördüğünü, 25’er kiloluk paketler halinde 
kalibresine göre 5.5-6 liraya toptancı 
piyasalarına satıldığını anımsatan 
Korkmaz, “Bu ürünler İzmir, İstanbul ve 
Ankara gibi büyükşehirlerde yer alan 
toptancılarda ancak yüzde 2-3 karla 
satılabilmektedir. Nitekim, İzmir Gıda 
Çarşısı’nda sıra fasulyesi 5.8 lira, dermeson 
fasulyesi 6.2 lira, horoz fasulyesi 7 lira ve 
çalı fasulyesi 7.5 liradan satılmaktadır. 
Dolayısıyla vatandaşlarımız 6-7.5 lira arası 
�yatlardan istedikleri kalitede yerli ürün 
kuru fasulyeyi satın alabilirler. Ancak, bu 
ürünleri yüzde 100 karla satarak fırsatçılık 
yapan satış yerlerinin denetlenmesi 

ithalat yaptığımız ülkeler olan Arjantin, 
Kanada, Mısır ve Kırgızistan’da bu sezon 
üretim kısıtlıdır. Şu an itibariyle bu 
ülkelerden gelecek fasulye yoktur. Ancak, 
kalitesi çok düşük, hiçbir lezzeti olmayan 
tabiri caizse fasulye benzeri ürünler ithal 
edilecektir. Bu ürünlerin vatandaşlarımız 
tarafından tüketilmesinin mümkün 
olmadığını düşünüyorum. Ayrıca, ithal 
bakliyatların özellikle marketlerde 
satılırken menşeinin doğru yazılmadığı, 
kötü ithal ürünlerin  Türk malı olarak 
satıldığı ve bu yüzden vatandaşımızın 
bakliyat tüketiminden soğuduğu ve 
geçtiğimiz yıllarda Japonika isimli 
fasulyenin tüketime ne zararlar verdiği 
bilinmektedir. Son yıllarda kuru fasulyede 
ihracatımız azalmış, ithalat giderek artış 
göstermiş, dolayısıyla yurt içi �yatlar dünya 
bakliyat piyasalarındaki gelişmelerden 
ciddi şekilde etkilenir olmuştur. Nitekim, 
�yat artışlarının nedenlerinden birisi de 
önemli üretici ülkelerdeki iklim koşullarına 
bağlı olarak piyasalara arz edilen miktarın 
düşmesi olmuştur. Küresel piyasalarda 
yaşanan bu gelişmelerden ülkemizin 
olumsuz etkilenmemesi için harman 

gerekmektedir” diye konuştu. 
Kuru fasulye �yatlarında yaşanan 

sıkıntının son 7-8 yılın yanlış üretim ve 
destekleme politikalarından 
kaynaklandığını vurgulayan Korkmaz, 
2003 yılına göre ekim alanlarının yüzde 43, 
üretimin ise yüzde 20 oranında gerilediğini 
ve kuru fasulyeden para kazanamayan 
üreticinin mısır, ayçiçeği gibi alternatif 
ürünlere yöneldiğini belirtti.  Kuru fasulye 
üretimine kilo başına verilen 10 kuruş 
desteklemenin üreticiyi tatmin etmediğini 
savunan Korkmaz,  “Üstelik 9-11 kuruş 
civarındaki stopaj kesintisi nedeniyle 
üreticinin eline bir destekleme de 
geçmemiş olmaktadır. Üreticimizin en az 
�yatın %5’i oranında desteklenmesi 
gerekmektedir” dedi. 

Korkmaz, fasulye piyasasında yaşanan 
son gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi:

“Bugünlerde ithalata uygulanan yüzde 
20 oranındaki gümrük vergisinin sıfıra 
indirilmesinin Bakanlar Kurulu’nda 
imzaya açıldığı şeklinde açıklamalar 
basında yer almaktadır. Gümrük vergisinin 
sıfırlanması toptan 7 lira olan ithal malların 
�yatlarının 1.4 lira düşmesi anlamına 
gelecektir. 15 lira olarak baz alınan fasulye 
�yatı ancak 13.5 liraya gerileyecektir ki bu 
da önemli bir �yat düşüşü değildir. Yurt 
dışından gelmiş ya da gelecek olan 
fasulyelerin Türk halkının damak tadına 
uymadığı, özellikle Çin’den ithal edilen 
fasulyelerin kabuk atma, pişirirken dağılma 
yaptığı bilinmektedir. Dünyada şu anda 
kaliteli fasulye kalmamıştır. En yoğun 

zamanından piyasaların iyi analiz edilmesi 
gerekiyordu. O dönemde uluslararası 
�yatlardaki yükseliş, ülkemizden yapılan 
ihracatın artmasına neden olmuş, arz 
miktarı açısından yurt içi piyasalar bu 
durumdan olumsuz etkilenmiştir. 
Uygulanacak politikalar ile kuru fasulye 
ihracatının artışına engel olunması 

gerekirdi. Bu politikalar aynı zamanda 
mevcut �yatlardan daha düşük �yata kuru 
fasulye ihracatının da yapılmasına neden 
olabilirdi. Yaşadığımız bu süreç tarımsal 
ürün piyasaları için orta ve uzun vadeli 
planlama konusunda eksikliğimizi de 
açıkça ortaya koymaktadır.” 

düzenlendi. Toplantıya İzmir Ticaret 
Borsası yönetim kurulunu temsilen Başkan 
Yardımcısı Sn. Ercan Korkmaz iştirak etti.

Eğitimin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, “Bildiğiniz gibi ticaret borsaları 
kotasyona dahil tarımsal ve hayvansal 
ürünlerin işlem gördüğü, �yatlarının tespit 
ve ilan edildiği organize spot piyasalardır. 
İzmir Ticaret Borsası olarak bu 
görevimizin yanında üyelerimizin 
sektörleriyle ilgili sorunların çözüme 
kavuşturulması ve yeni gelişmeler 
hakkında bilgilendirilmeleri çalışmalarını 
da gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi, 
Tarımsal faaliyette bulunanların prim 
borçlarının sattıkları tarımsal ürün 
bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle 
tahsil edilmesine dair tebliğ, 1 Mart 2013 
tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. 
Borsamız üyesi �rmaların, tarımsal 
faaliyette bulunan üreticilerden aldıkları 
mal sırasında prim borçlarını geçmemek 
üzere kesinti yapması ve bu kesintinin 
yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hesabına 
yatırması gerekmektedir” dedi.

Tebliğe göre yüzde 1 olan kesinti 
miktarının, 1 Ocak 2014 tarihinden 
itibaren yüzde 2 olarak uygulanmaya 
başlandığını belirten Ercan Korkmaz, 
“Ayrıca, üreticilerin prim borçlarının 
sorgulanabileceği bir tarımsal kesinti 
programı hazırlanmış bulunmaktadır. 
Prim borçlarının sorgulanabileceği, gerçek 
veya tüzel kişiler adına kesinti listeleri 
düzenlenebileceği Tarımsal E - Kesinti 

Tarımsal E- Kesinti Programı, Tarımsal 
faaliyette bulunanların prim borçlarının 
sattıkları tarımsal ürün bedellerinden 
kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine 
dair tebliğin 1 Mart 2013 tarih ve 28574 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasının 
ardından, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 
81 vilayette SGK İl Müdürlükleri 
koordinasyonunda yürürlüğe girdi.  
Program hakkında 27 Aralık 2013 Cuma 
günü saat 14:00-16:00 saatleri arasında, 
İzmir Ticaret Borsası yeni meclis 
salonunda SGK yetkililerince üyelerimize 
yönelik “Tarımsal E-Kesinti Programı” 
konulu bir bilgilendirme  toplantısı 
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Portalı ve konuyla ilgili diğer ayrıntılar 
hakkında Borsamız üyelerinin 
bilgilendirilmesi amacıyla bugünkü 
toplantıyı organize etmek istedik. 

Bilgilendirme toplantısını gerçekleştirmek 
üzere bizleri kırmayarak davetimize 
olumlu cevap veren, başta Sosyal Güvenlik 
Kurumu İzmir İl Müdür Yardımcısı ve tüm 
müdürlük yetkililerine Borsamız adına 
teşekkürlerimizi sunarım” diye konuştu.

SGK İzmir İl Müdür Yardımcısı Remzi 
Aybuğa ise İzmir Ticaret Borsası’nın da 
dahil olduğu birçok kurumda bu eğitimleri 
düzenlediklerini ve pozitif sonuçlar 
aldıklarını belirterek eğitim programının 
tüm katılımcılara fayda sağlamasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından 
eğitime vermiş olduğu değerli katkı 
dolayısıyla SGK İzmir İl Müdür Yardımcısı 
Remzi Aybuğa’ya İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz tarafından plaket takdim edildi.

Plaket takdimi sonrasında Sosyal 
Güvenlik Merkezi Müdürü Fatma 
Nesritürk, Sosyal Güvenlik Merkezi  
Müdürü Aysel Demirelli, İzmir SGK 
Tevkifat Şe� Erhan Uzunpınar mevzuat ve 
uygulamaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Remzi Aybuğa
SGK İzmir İl Müdür Yardımcısı



AKREDİTASYONAKREDİTASYON

Tobb Başkanı Hisarcıklıoğlu:

“Tüm Oda ve Borsalarımız 
5 Yıldızlı Olacak”

21 oda/borsa daha akreditasyon 
belgesine kavuştu. Akreditasyon 
çalışmaları süren 69 oda/borsa da 
serti�kasını aldığında 5 yıldızlı oda sayısı 
221’e ulaşacak. 

Hedef 365 oda ve borsanın tamamı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) bünyesinde sürdürülen oda ve 
borsaların akreditasyon çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden 
akreditasyon belgesi alan 21 oda/borsa ile 
birlikte 5 yıldızlı hizmet verme noktasına 
ulaşan oda/borsa sayısı 152’ye ulaştı. 
Akreditasyon süreci devam eden 69 
oda/borsanın da çalışmaları 
tamamlandığında bu sayı 221’i bulacak. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hede�erinin 
365 oda ve borsanın tamamının 
akreditasyonlarını tamamlamaları ve 5 
yıldızlı oda/borsa konumuna yükselmeleri 
olduğunu vurguladı.

9. Dönem Oda/Borsa Akreditasyonu 
Serti�ka Töreni TOBB Birlik Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Akredite olan ve 
akreditasyon süreci devam eden toplam 
221 Oda/Borsanın Meclis ve Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel 
Sekreter ve personelinin katıldığı törenin 
açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, göreve geldikleri günden 
itibaren ‘takip eden’ değil, ‘yönlendiren’, 
‘yol açan’ olmayı amaçladıklarını 
belirterek, akreditasyon sisteminin hizmet 
kalitesinin standardizasyonu açısından 
büyük önem taşıdığına işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, akredite olan 
oda/borsaların, 5 yıldızlı oda/borsa 
sayılacağını bildirirken, “Bu belge, 

Londra’da, Paris’te, Berlin’de oda/borsa 
üyeleri hangi hizmeti alıyorsa, bizim 
odamızda da üyelerimizin aynı kalitede 
hizmet alacağının garantisidir. 
221oda/borsamız belgesini aldığında. Oda 
borsalarımızın yüzde 60’ı akredite olmuş 
hale gelecek” dedi.

Bugün, TOBB bünyesindeki 355 oda ve 
borsanın İngilizce konuşur, yazar ve proje 
üretir hale geldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
oda ve borsaların proje fabrikası haline 
geldiğini söyledi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“2012 sonu itibariyle oda ve borsalarımızda 
450’den fazla proje tamamlandı. Oda ve 
borsalarımız 400 milyon TL hibe kaynak 
kullandı. 2013 yılında yapılan proje sayısı 
ise 351. Son bir yılda neredeyse önceki 
yıllardaki proje sayısının tamamına 
yaklaştık. Aynı yıl 207 milyon TL de hibe 
kaynak kullanıldı” diye konuştu.

Yeniden akreditasyon serti�kası alan 
oda ve borsalar ise şunlar:

Adana Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret 

ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi 
Odası, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, 
Aydın Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret 
Borsası, Balıkesir Ticaret Odası, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret 
Odası, Giresun Ticaret Borsası, Çorum 
Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret 
Borsası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, 
İzmir Ticaret Borsası, Edirne Ticaret ve 
Sanayi Odası, Karacabey Ticaret Borsası, 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Karaman 
Ticaret Borsası, Kocaeli Ticaret Odası, 
Karapınar Ticaret Borsası, Kayseri Ticaret 
Odası, Ereğli ( Konya )  Ticaret Borsası, 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Kuşadası 
Ticaret Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi 
Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Salihli 
Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat Ticaret ve 
Sanayi Odası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, 
Çarşamba Ticaret Borsası, Aydın Ticaret 
Borsası, Kahramanmaraş Ticaret Borsası, 
Bandırma Ticaret Odası, Trabzon Ticaret 
Borsası, Biga Ticaret Borsası, Ünye Ticaret 
ve Sanayi Odası.
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21 oda/borsa daha akreditasyon 
belgesine kavuştu. Akreditasyon 
çalışmaları süren 69 oda/borsa da 
serti�kasını aldığında 5 yıldızlı oda sayısı 
221’e ulaşacak. 

Hedef 365 oda ve borsanın tamamı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) bünyesinde sürdürülen oda ve 
borsaların akreditasyon çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden 
akreditasyon belgesi alan 21 oda/borsa ile 
birlikte 5 yıldızlı hizmet verme noktasına 
ulaşan oda/borsa sayısı 152’ye ulaştı. 
Akreditasyon süreci devam eden 69 
oda/borsanın da çalışmaları 
tamamlandığında bu sayı 221’i bulacak. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hede�erinin 
365 oda ve borsanın tamamının 
akreditasyonlarını tamamlamaları ve 5 
yıldızlı oda/borsa konumuna yükselmeleri 
olduğunu vurguladı.

9. Dönem Oda/Borsa Akreditasyonu 
Serti�ka Töreni TOBB Birlik Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Akredite olan ve 
akreditasyon süreci devam eden toplam 
221 Oda/Borsanın Meclis ve Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel 
Sekreter ve personelinin katıldığı törenin 
açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, göreve geldikleri günden 
itibaren ‘takip eden’ değil, ‘yönlendiren’, 
‘yol açan’ olmayı amaçladıklarını 
belirterek, akreditasyon sisteminin hizmet 
kalitesinin standardizasyonu açısından 
büyük önem taşıdığına işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, akredite olan 
oda/borsaların, 5 yıldızlı oda/borsa 
sayılacağını bildirirken, “Bu belge, 

Londra’da, Paris’te, Berlin’de oda/borsa 
üyeleri hangi hizmeti alıyorsa, bizim 
odamızda da üyelerimizin aynı kalitede 
hizmet alacağının garantisidir. 
221oda/borsamız belgesini aldığında. Oda 
borsalarımızın yüzde 60’ı akredite olmuş 
hale gelecek” dedi.

Bugün, TOBB bünyesindeki 355 oda ve 
borsanın İngilizce konuşur, yazar ve proje 
üretir hale geldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
oda ve borsaların proje fabrikası haline 
geldiğini söyledi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“2012 sonu itibariyle oda ve borsalarımızda 
450’den fazla proje tamamlandı. Oda ve 
borsalarımız 400 milyon TL hibe kaynak 
kullandı. 2013 yılında yapılan proje sayısı 
ise 351. Son bir yılda neredeyse önceki 
yıllardaki proje sayısının tamamına 
yaklaştık. Aynı yıl 207 milyon TL de hibe 
kaynak kullanıldı” diye konuştu.

Yeniden akreditasyon serti�kası alan 
oda ve borsalar ise şunlar:

Adana Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret 

ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi 
Odası, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, 
Aydın Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret 
Borsası, Balıkesir Ticaret Odası, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret 
Odası, Giresun Ticaret Borsası, Çorum 
Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret 
Borsası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, 
İzmir Ticaret Borsası, Edirne Ticaret ve 
Sanayi Odası, Karacabey Ticaret Borsası, 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Karaman 
Ticaret Borsası, Kocaeli Ticaret Odası, 
Karapınar Ticaret Borsası, Kayseri Ticaret 
Odası, Ereğli ( Konya )  Ticaret Borsası, 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Kuşadası 
Ticaret Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi 
Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Salihli 
Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat Ticaret ve 
Sanayi Odası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, 
Çarşamba Ticaret Borsası, Aydın Ticaret 
Borsası, Kahramanmaraş Ticaret Borsası, 
Bandırma Ticaret Odası, Trabzon Ticaret 
Borsası, Biga Ticaret Borsası, Ünye Ticaret 
ve Sanayi Odası.

A SINIFI BORSAA SINIFI BORSA
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Bu yıl 123 yaşına giren İzmir Ticaret 
Borsası (İTB) TOBB tarafından 
gerçekleştirilen akreditasyon 
denetimlerinden başarıyla geçerek, 
hizmette mükemmellik seviyesi sayılan A 
sınıfı belge almaya hak kazandı. İlk kez 
akreditasyon alan ya da yenileyen oda ve 
borsalara belgeleri, Ankara’da TOBB Genel 
Merkezi’nde düzenlenen bir törenle takdim 
edildi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Başkan Yardımcısı Halim Mete’nin birlikte 
dağıttıkları serti�kaları İTB adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli aldı. İTB 
heyetinde Kestelli’ye Başkan Yardımcıları İ. 
Yalçın Yılmaz, Ercan Korkmaz, Sayman 
Üye Bülent Arman, Yönetim Kurulu 
Üyeleri İlhan Zincircioğlu, Bülent Uçak, 

Şeref İyiuyarlar ile Borsamız Genel Sekreter 
Yardımcısı ve  Akreditasyon sorumlusu Dr. 
Pınar Nacak eşlik etti.

Hisarcıklıoğlu, İTB’nin akreditasyon 
serti�kasını verirken, “İzmir Ticaret 
Borsası, kendi sınıfında en yüksek puanı 
alarak akredite oldu. Borsamızın beş 
yıldızlı bir borsa olduğu tescillendi. 
İzmir’in başarısının devamını diliyorum” 
dedi. Türkiye’de bulunan 365 oda ve 
borsanın 152’sinin akredite olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, bu kurumların 
dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerin oda ve 
borsalarıyla eşit kalitede hizmet verdiğini 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, bugün Türk oda ve 
borsa sisteminin dünyaya ihraç edilir hale 
geldiğini söyledi ve “Bu gurur hepimizin” 
dedi. 

Akreditasyon Sistemi, oda ve 
borsalarda sunulan hizmet türlerinin 
genişletilmesi, hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesi ve Avrupa sistemine 
uyumunu sağlanması amacıyla 2001 
yılından beri TOBB öncülüğünde 
sürdürülüyor. Sistemin kriterlerini 
karşılayıp ilk olarak 30 Haziran 2010 
tarihinde “Akredite Borsa” unvanına sahip 
olan İzmir Ticaret Borsası, 2013 yılında 
yapılan akreditasyon belge yenileme 
denetiminden de üstün performansla 
geçerek TOBB Akreditasyon Kurulu 
tarafından, A sınıfı akreditasyon standardı 
kriterlerini yerine getiren borsa olarak 
belgelendirildi. 

 İzmir Ticaret Borsası 
“beş yıldızlı serti�kayla” 
mükemmel borsa unvanı aldı



TOPLANTITOPLANTI

700 milyon dolarlık Sultani üzümde 
fungal hastalıklarla mücadele atağı

İzmir Ticaret Borsası ile Manisa 
Bağcılık Araştırma İstasyonu 
Müdürlüğü’nün ortaklığında yürütülen ve 
Bölgemizde ilk defa gerçekleştirilen  
“Manisa ve İzmir İlleri Sultani Çekirdeksiz 
Üzüm Bağlarında Sürgün Kurumaları, 
Uyanma Bozukluğu ve Ölümlere Yol Açan 
Fungal Nedenlerin Araştırılması” projesi 
tamamlandı. Proje çıktılarının bölgede 
görev alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve 
İlçe müdürlükleri, Ticaret Borsaları, Ziraat 
Odaları, Tariş ve zirai ilaç �rmalarına 
aktarılması amacıyla 7 Ocak 2014 Salı günü 
İzmir Ticaret Borsası’nda bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. 

Dünyada en  büyük ihracatçı ülkesi 
olduğumuz kuru üzüm ile ilgili önemli bir 
çalışmaya imza atıldığını belirten İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, “Dünya çekirdeksiz kuru 
üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini, 

araştırma çalışması yapılarak ölü kol, kav 
ve kangren gibi fungal hastalıkların çıkış 
oranları tespit edildi ve laboratuvar 
analizleri için doku numuneleri toplandı. 
Toplanan numunelerin analizleri 
hastalıklara neden olan etmenlerin 
saptanması amacıyla Manisa Bağcılık 
Araştırma İstasyonu Laboratuvarı’nda 
yapıldı ve sonuç raporu hazırlandı. Bu 
raporun detayları, bölgede görev alan 
Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe 
müdürlükleri, Ticaret Borsaları, Ziraat 
Odaları, Tariş ve zirai ilaç �rmalarına 
aktarıldı ve �kir alışverişi gerçekleştirildi. 

Toplantıda katılımcılara fungal 
hastalıklarla ilgili bir araştırma 
çalışmasının bölgemizde daha önce 
yapılmadığının da altı çizilerek, tespit 
edilen sonuçların sektör için önemli olduğu 
vurgulandı. Bu hastalıkların tanıtımıyla 
birlikte, hastalıklardan korunma tedbirleri 
de katılımcılara anlatıldı. Ayrıca, projenin 
devamı kapsamında, üreticilerin 

ihracatının ise yüzde 40’ını karşılayan 
ülkemiz, dünya çekirdeksiz kuru üzüm 
piyasasının lider ülkesi konumundadır. İç 
piyasa da dahil edildiğinde 700 milyon 
doların üzerinde piyasa değerine ulaşan 
kuru üzüm, bölgemizin en önemli tarım 
ürünlerinden birisidir” dedi.  Kestelli, “Bu 
proje ile bölgemizde ilk defa sultani 
çekirdeksiz üzüm bağlarında ölü kol, kav ve 
kangren hastalıkları ilgili durum tespiti 
yapılmış, hastalıklar farklı oranlarda tüm 
üretim bölgelerinde gözlenmiş ve üreticiler 
tarafından bu hastalıklara karşı özellikle 
kültürel mücadelenin yapılması gerektiği 
ortaya konmuştur” diye konuştu.

Proje kapsamında, İzmir Ticaret 
Borsası koordinasyonunda gerçekleştirilen 
çekirdeksiz kuru üzüm rekolte tahmin 
çalışması güzergahında bulunan bağlarda 

bilinçlendirilmesi, tespit edilecek üretim 
bölgelerinde bu hastalıklarla mücadelenin 

anlatılması amacıyla üretici bilgilendirme 
toplantılarının gerçekleştirileceği belirtildi.
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Proje kapsamında üretici 
toplantıları gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Borsası ile Manisa 
Bağcılık Araştırma İstasyonu 
Müdürlüğü’nün ortaklığında yürütülen ve 
Bölgemizde ilk defa gerçekleştirilen  
“Manisa ve İzmir İlleri Sultani Çekirdeksiz 
Üzüm Bağlarında Sürgün Kurumaları, 
Uyanma Bozukluğu ve Ölümlere Yol Açan 
Fungal Nedenlerin Araştırılması” projesi 
tamamlandı. Proje çıktılarının bölgede 
görev alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve 
İlçe müdürlükleri, Ticaret Borsaları, Ziraat 
Odaları, Tariş ve zirai ilaç �rmalarına 
aktarılması amacıyla 7 Ocak 2014 Salı günü 
İzmir Ticaret Borsası’nda bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. 

Dünyada en  büyük ihracatçı ülkesi 
olduğumuz kuru üzüm ile ilgili önemli bir 
çalışmaya imza atıldığını belirten İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, “Dünya çekirdeksiz kuru 
üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini, 

araştırma çalışması yapılarak ölü kol, kav 
ve kangren gibi fungal hastalıkların çıkış 
oranları tespit edildi ve laboratuvar 
analizleri için doku numuneleri toplandı. 
Toplanan numunelerin analizleri 
hastalıklara neden olan etmenlerin 
saptanması amacıyla Manisa Bağcılık 
Araştırma İstasyonu Laboratuvarı’nda 
yapıldı ve sonuç raporu hazırlandı. Bu 
raporun detayları, bölgede görev alan 
Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe 
müdürlükleri, Ticaret Borsaları, Ziraat 
Odaları, Tariş ve zirai ilaç �rmalarına 
aktarıldı ve �kir alışverişi gerçekleştirildi. 

Toplantıda katılımcılara fungal 
hastalıklarla ilgili bir araştırma 
çalışmasının bölgemizde daha önce 
yapılmadığının da altı çizilerek, tespit 
edilen sonuçların sektör için önemli olduğu 
vurgulandı. Bu hastalıkların tanıtımıyla 
birlikte, hastalıklardan korunma tedbirleri 
de katılımcılara anlatıldı. Ayrıca, projenin 
devamı kapsamında, üreticilerin 

ihracatının ise yüzde 40’ını karşılayan 
ülkemiz, dünya çekirdeksiz kuru üzüm 
piyasasının lider ülkesi konumundadır. İç 
piyasa da dahil edildiğinde 700 milyon 
doların üzerinde piyasa değerine ulaşan 
kuru üzüm, bölgemizin en önemli tarım 
ürünlerinden birisidir” dedi.  Kestelli, “Bu 
proje ile bölgemizde ilk defa sultani 
çekirdeksiz üzüm bağlarında ölü kol, kav ve 
kangren hastalıkları ilgili durum tespiti 
yapılmış, hastalıklar farklı oranlarda tüm 
üretim bölgelerinde gözlenmiş ve üreticiler 
tarafından bu hastalıklara karşı özellikle 
kültürel mücadelenin yapılması gerektiği 
ortaya konmuştur” diye konuştu.

Proje kapsamında, İzmir Ticaret 
Borsası koordinasyonunda gerçekleştirilen 
çekirdeksiz kuru üzüm rekolte tahmin 
çalışması güzergahında bulunan bağlarda 

bilinçlendirilmesi, tespit edilecek üretim 
bölgelerinde bu hastalıklarla mücadelenin 

anlatılması amacıyla üretici bilgilendirme 
toplantılarının gerçekleştirileceği belirtildi.

İzmir Ticaret Borsası ve Manisa 
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 
işbirliğinde yürütülen ve bölgemizde ilk 
defa gerçekleştirilen “İzmir ve Manisa İlleri 
Sultani Çekirdeksiz Bağlarında Sürgün 
Kurumaları, Uyanma Bozukluğu ve 
Ölümlere Yol Açan Fungal Nedenlerin 
Araştırılması” adlı proje tamamlanmıştır. 
Çekirdeksiz kuru üzüm bağlarında son 
dönemlerde rastlanan, ölü kol, kav ve 
klorlu yaprak gibi hastalıkların saha 
araştırmasını kapsayan proje, oldukça 
önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

Söz konusu proje çıktıları ise;
1. Hastalıkları gösteren ve mücadele 

yöntemlerini anlatan 3 adet a�ş bastırılmış 
ve ilgili kurum/kuruluşlara dağıtımı 
yapılmıştır.

2. Projenin ve çıktılarının anlatılması 
amacıyla, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe 
müdürlükleri, Ticaret Borsaları, Ziraat 
Odaları, Tariş ve zirai ilaç �rmalarının 
katılımıyla 07 Ocak 2014 tarihinde 
Borsamızda teknik bir toplantı 
düzenlenmiştir.

3. Proje görsel sunumu, Tariş 

Kooperati�erde gösterilmesi amacıyla Tariş 
Üzüm Tarım Satış Kooperati�eri Birliği’ne 
gönderilmiştir.

4. Yukarıda bahsi geçen hastalıklar ve 
korunma yöntemlerinin anlatıldığı 3 adet 
üretici toplantısı gerçekleştirilmiştir.  
Toplantılar sırasıyla;

a) 24.01.2014 tarihinde Turgutlu 
Ticaret ve Sanayi Odasında,

b) 31.01.2014 tarihinde Salihli Ticaret 
Borsasında,

c) 04.02.2014 tarihinde Saruhanlı 
Belediye Kültür Salonunda 
gerçekleştirilmiştir.
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PANELPANEL

Işınsu Kestelli EGİKAD Paneli’nde
Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD)’nin 

5.kuruluş yılı dolayısıyla "Sivil Toplum 
Kuruluşlarında ve Yerel Seçimlerde Kadının 
Yeri" konulu panel, 20 Aralık 2013 Cuma 
günü saat 15.00’te Ege Palas Otel’inde iki 
oturum halinde düzenlendi.  İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, panelin “STK ve odalarda kadının 
yeri” konulu bölümünde konuşmacı olarak 
yer aldı.

Panelin açılış konuşmalarını EGİKAD 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Işın 
Yılmaz, EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, İZKA 
Kalkınma Kurulu Başkanı Kemal 
Çolakoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Süleyman Sırrı Aydoğan ve 
İzmir Vali Yardımcısı Şahin Aslan 
gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının 
ardından başlayan panelin birinci 
oturumunda; gazeteci Dilek Gappi 
moderatörlüğünde İŞKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Elif Doğan Türkmen, DİKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Esra Aksu ve 
Uluslararası  Kadınlar Dayanışma 
Derneği-Türk Kadınlar Konseyi Derneği 
Genel Başkanı Işılay Saygın tarafından yerel 
seçimlerde kadının yeri konusu ile ilgili 
görüş alışverişinde bulundu. Oturumda, 
yerel seçimler esnasında kadınların 
seçimlerde kendilerine yer bulabilmelerinin 

başkanı arasında kadın sayısı ancak 19. 
Milliyetçi Hareket Partisi’nde 77 il başkanı 
arasında kadın yok. 860 ilçe başkanından da 
sadece ikisi kadın. Yerel seçimler yaklaşıyor; 
bir de oradaki duruma bakalım: 
Türkiye’deki 2.924 il, ilçe, belde belediye 
başkanları içinde toplam 26 kadın var. 
Oran: Yüzde 0.8” dedi.

Eğitim ve siyasetteki eşitsizliği 
rakamlarla ortaya koyan Işınsu Kestelli, 
STK’lara bakıldığında İzmir Ticaret Borsası 
Başkanı olarak, bu kulvarda kendisini çok 
yalnız hissettiğini söyledi. Kestelli, “Çatı 
örgütümüz olan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin başkanı erkek, 5 başkan 
yardımcısı erkek, 9 yönetim kurulu üyesi 
erkek. TÜSİAD’da da durum pek farklı 
değil. Başkan erkek, 3 başkan yardımcısı 
erkek, 9 yönetim kurulu üyesinden ise 
sadece 2’si kadın. Tablo vahim ama 
manzaranın bütününe bakınca çok da garip 
değil. Çünkü iş dünyasının tepe 
noktalarında; iş dünyasıyla bağlantılı sivil 
toplum örgütlerinin yönetim koltuklarında 
erkeklerle kadınların eşit olarak temsil 
edilebilmesi için, iş hayatının her 
kademesinde eşit olarak yer almaları 
gerekiyor. Oysa bundan çok uzağız. 
Türkiye’deki 1 milyon 400 bine yakın 
girişimcinin 70 bini kadın. Kadınların 
istihdam oranı yüzde 30’u ancak buluyor. 
Bu oran komşumuz Yunanistan’da yüzde 45, 
OECD ortalaması yüzde 57, Norveç’te ise 
yüzde 73. Çözüm yok mu? Elbette var. Bir 
parçası olmayı hede�ediğimiz Avrupa 
Birliği’nde bu konuda arayışlar söz konusu. 
Avrupa Birliği’nde kadının iş hayatında 
desteklenmesi süreci 1957 tarihli Roma 
Anlaşması’nın “eşit işe eşit ücret” ilkesiyle 
başlıyor. Yıllardır süren mücadeleye rağmen 
hala kadın ile erkekler arasında yüzde 18’lik 
bir ücret farkı söz konusu Avrupa 
Birliği’nde... Bunun giderilmesi için 
çalışmalar aralıksız sürdürülüyor” diye 
konuştu.

2010’da “Kadın Şartı” yayımlandığını ve 
cinsiyet eşitliğinin tüm AB politikalarına 
dahil edildiğini belirten Kestelli, kadının iş 
hayatına girişinin gelişimi için iş hayatında 

mümkün olup olmadığı, kadınlarımızın 
seçimlerde aday olma konusundaki 
düşünceleri, sivil toplum kuruluşları olarak 
kadın adayların parti gözetmeksizin 
adaylıklarının desteklenme durumu gibi 
konular görüşüldü. 

Panelin ikinci oturumunda, “Sivil 
Toplum Kuruluşlarında ve Odalarda 
Kadının Yeri” konusu konuşmacılar, İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, EGSD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mukadder Özden, EGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Seda Kaya ve Silivri 
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aynur 
Süleymanoğlu tarafından Ege Telgraf 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin 
Süphandağlı’nın moderatörlüğünde 
değerlendirildi. Panelistler, bu bölümünde 
sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde 
kadınların aldığı yer, bu kuruluşlardaki 
kadın katılımcı oranları, kadınların 
kuruluşlarda aktif çalışma konusundaki 
güncel durumları hakkında görüşlerini 
aktardı.

Panelin ikinci oturumunda 
konuşmasını gerçekleştiren Işınsu Kestelli, 
“Ege İş Kadınları Derneği’nin beşinci yılını 
kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Bugün; sendikalarda, meslek örgütlerinde, 
üniversitelerde, kısacası toplumun her 
kademesinde kadınların yetki ve karar alma 
mekanizmalarına katılımını artırabilmenin 
yollarını aramak için bir aradayız. Öncelikle 
bir yol haritasına ihtiyacımız var. 
Gideceğimiz güzergah asfalt mı patika mı? 
Aydınlatma yeterli mi; yoksa zi�ri 
karanlıkta mı yol alacağız? Düz bir ovadan 
mı geçeceğiz, keskin virajları mı aşacağız? 

Ancak tüm bunları bilerek yola çıkarsak 
hedefe ulaşmamız mümkün olabilir. 
Yolumuzu kaybetmeden ilerleyebilmemiz 
adına çok açık konuşacağım bugün: 
Yolumuz dar bir patikadan geçiyor, 
aydınlatma neredeyse hiç yok ve önümüzde 
çok tehlikeli virajlar bizi bekliyor. Şimdi 
lütfen kemerlerinizi bağlayın; hep birlikte 
yola çıkıyoruz. Bizler hep piramidin en 
tepesine bakıyoruz. Orada kadını görürsek 
sorun yok zannediyoruz. Oysa sorun en 
altta başlıyor. Eğitimde başlıyor. Türkiye’de 
okuma-yazma bilmeyen kadın sayısı 2 
milyon 600 bin. Okuma-yazma bilmeyen 
nüfus içinde kadınların oranı yüzde 82. 
Okuma-yazma bilen ama hiçbir okulu 
bitiremeyen kadın sayımız 7 milyon 300 
bin. Sadece ilkokul diplomasına sahip 
kadınların sayısı ise 8 milyon 600 bin. 
Kısacası, 18,5 milyon kadınımız, 
eğitimsizlik ya da yetersiz eğitim nedeniyle 
karar alma mekanizmalarının büyük ölçüde 
dışında. İsterseniz bir de siyasi hayattaki 
manzarayı ele alalım: Mevcut Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, en çok kadın 
milletvekilinin yer aldığı meclisimiz. 550 
milletvekilinin 79’u kadın. Toplumda 
erkek-kadın oranı neredeyse eşitken, 
Meclis’te ancak yüzde 14,3’lük orana 
ulaşabiliyoruz. Ve bu oran Cumhuriyet 
tarihinin en iyisi. Ama Meclis de sadece bir 
vitrin. Siyasetin arka yüzünde “kadının adı 
yok” dersek abartmış olmayız. Türkiye’nin 
en büyük üç partisini ele alalım: Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nde 81 il başkanı arasında 
hiç kadın yok. 957 ilçe başkanının sadece 
biri kadın. Cumhuriyet Halk Partisi’nde 81 
il başkanının sadece biri kadın. 957 ilçe 

cinsiyet dengesi, kadın girişimcilerin 
desteklenmesi, yüksek kalitede çocuk 
bakımı hizmetlerinin artırılması gibi 
hede�er konulduğundan bahsederek, 
şunları söyledi: “Pek çok AB ülkesinde, 
kamu teşekküllerinin yönetim kurullarına 
yapılacak atamalarda kadın erkek sayısının 
eşit olması, atamaya iki aday gösterilecekse 
bir kadın ve bir erkek aday olması gibi yasal 
zorunluluklar getirildi. Türkiye’de de iş 
dünyası olarak, kamu idaresine bu hede�e 
yönlendirme yapılmasının gerekli olduğuna 
inanıyorum. Ayrıca iş dünyası da kendi 
içindeki karar alma mekanizmalarında 
kadının payını eşitleme hede� gütmeli. Bu 
amaca hizmet eden girişimlere ayrılan 
fonların artırılması, iş dünyasındaki 
kadın-erkek dengesizliğinin yavaş ama 
emin adımlarla kapatılması açısından bir 
zorunluluk. İş dünyasında kadın-erkek 
dengesizliğini gidermek bize ne sağlar? Çok 
sevdiğim ve sık kullandığım bir örnekle 
cevaplayayım bunu: Güney Kore’nin nüfusu 
49 milyon, çalışan kadın sayısı ise 10 
milyon. Türkiye’de 75 milyon nüfusa karşın 
7.5 milyon kadın çalışan var. Kore’de çalışan 
bir kadın yılda ortalama 41 bin dolarlık 
katma değer yaratırken Türkiye’de 
kadınımızın yıllık üretim katkısı 30 bin 
dolar civarında. Eğer kadınımızın işgücüne 
katılımında ve verimlilikte Kore’yi 
yakalayabilmiş olsak, kişi başı milli 
gelirimiz bir anda 18 bin dolara ve gayri sa� 
yurt içi hasılamız 1,3 trilyon dolara 
ulaşacak. Böylece bir anda İspanya’nın 
ardından dünyanın 13’üncü büyük 
ekonomisi haline gelmiş olacağız. Kadın 
girişimciliği ve kadın istihdamı ülkemiz için 
petrol bulmaktan bile önemli. Eğer 
gerçekten refah devleti olmak istiyorsak 
kadınımızı girişim dünyasına, siyasete, 
yönetim kademelerine, kısaca hayatın tam 
içine, hak ettiği ölçüde sokmak zorundayız. 
Kadın girişimci sayısında 1 milyonu 
hede�ememiz, kadınımızın istihdam 
oranını en az yüzde 50’ye yükseltmemiz 
şart. Bunun için de; kadın girişimci 
programlarını yaygınlaştırmak, 
kadınımızın �nansmana erişim imkanlarını 

artırmak, kadınlara gerekli bilgi ve 
becerilerin kazandırılması için özel 
merkezler açmak, çocuk bakım 
hizmetlerini güçlendirmek, kentli kadınlar 
için hizmetler sektörünün 
modernleşmesini ve rekabete açılmasını 
sağlamak, kadınların evlerinden işlerine 
güvenli biçimde ulaşabilmelerini garanti 
altına almak zorundayız. Kadınımızı iş 
hayatının içine sokamazsak 
zenginleşmemiz de, yaşam kalitemizin 
yükselmesi de koca bir hayal olarak kalır. 
Kadınların erkeklerle at başı gittiği ya da 
farkın çok açık olmadığı sektörler de yok 
değil ülkemizde. Mesela Türkiye’deki 
barolara kayıtlı avukatların yüzde 38.5’i 
kadın. Diğer sektörlerdeki kadın-erkek 
oranlarına bakıldığında çok çok iyi bir 
rakam. Ne var ki 81 Baro Başkanı’nın sadece 
3’ü kadın. Ya üniversiteler? Türkiye’de 
“Profesör” unvanı taşıyanların yüzde 29’u 
kadın. Devlet üniversitelerindeki 101 
rektörün ise sadece 6’sı kadın. Konu kadın 
ve erkek olunca, her alanda adaletsizlik, 
eşitsizlik var maalesef. Bu oturumda 
yapacağım konuşma için çalışırken, bir 
haber sitesine düşen araştırmaya gözüm 
takıldı. İngiltere'deki Warwick 
Üniversitesi'nde yapılan araştırma, bir 
ülkenin gayrisa� yurt içi hasılası arttıkça o 
ülkede mutluluğun da arttığını ortaya 
koymuş. Yani parayla saadet oluyor. Ancak 
bunun bir sınırı var. O sınır da yıllık 22 bin 
100 sterlin yani yaklaşık 72 bin lira. Sonra 
eşitlik arıyor insanlar. Araştırmaya göre, 
dünyanın en mutlu ülkelerinin Danimarka, 
İsveç ve Finlandiya gibi dünyanın en eşit 
ülkeleri olması sürpriz değil. Dolayısıyla 
eşitlik istiyoruz. Sokakta, evde, işte, ücrette, 
sivil toplum örgütlerinde, siyasette eşitlik 
istiyoruz. Eşitlik ülkenin kalkınması için 
şart... Eşitlik insanların zenginleşmesi için 
şart. Ama hepsinden önemlisi, eşitlik 
mutluluğumuz için şart.”

Panelin sonunda değerli katkıları 
dolayısıyla İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin de 
aralarında bulunduğu panel 
konuşmacılarına teşekkür plaketi sunuldu.
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Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD)’nin 
5.kuruluş yılı dolayısıyla "Sivil Toplum 
Kuruluşlarında ve Yerel Seçimlerde Kadının 
Yeri" konulu panel, 20 Aralık 2013 Cuma 
günü saat 15.00’te Ege Palas Otel’inde iki 
oturum halinde düzenlendi.  İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, panelin “STK ve odalarda kadının 
yeri” konulu bölümünde konuşmacı olarak 
yer aldı.

Panelin açılış konuşmalarını EGİKAD 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Işın 
Yılmaz, EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, İZKA 
Kalkınma Kurulu Başkanı Kemal 
Çolakoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Süleyman Sırrı Aydoğan ve 
İzmir Vali Yardımcısı Şahin Aslan 
gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının 
ardından başlayan panelin birinci 
oturumunda; gazeteci Dilek Gappi 
moderatörlüğünde İŞKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Elif Doğan Türkmen, DİKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Esra Aksu ve 
Uluslararası  Kadınlar Dayanışma 
Derneği-Türk Kadınlar Konseyi Derneği 
Genel Başkanı Işılay Saygın tarafından yerel 
seçimlerde kadının yeri konusu ile ilgili 
görüş alışverişinde bulundu. Oturumda, 
yerel seçimler esnasında kadınların 
seçimlerde kendilerine yer bulabilmelerinin 

başkanı arasında kadın sayısı ancak 19. 
Milliyetçi Hareket Partisi’nde 77 il başkanı 
arasında kadın yok. 860 ilçe başkanından da 
sadece ikisi kadın. Yerel seçimler yaklaşıyor; 
bir de oradaki duruma bakalım: 
Türkiye’deki 2.924 il, ilçe, belde belediye 
başkanları içinde toplam 26 kadın var. 
Oran: Yüzde 0.8” dedi.

Eğitim ve siyasetteki eşitsizliği 
rakamlarla ortaya koyan Işınsu Kestelli, 
STK’lara bakıldığında İzmir Ticaret Borsası 
Başkanı olarak, bu kulvarda kendisini çok 
yalnız hissettiğini söyledi. Kestelli, “Çatı 
örgütümüz olan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin başkanı erkek, 5 başkan 
yardımcısı erkek, 9 yönetim kurulu üyesi 
erkek. TÜSİAD’da da durum pek farklı 
değil. Başkan erkek, 3 başkan yardımcısı 
erkek, 9 yönetim kurulu üyesinden ise 
sadece 2’si kadın. Tablo vahim ama 
manzaranın bütününe bakınca çok da garip 
değil. Çünkü iş dünyasının tepe 
noktalarında; iş dünyasıyla bağlantılı sivil 
toplum örgütlerinin yönetim koltuklarında 
erkeklerle kadınların eşit olarak temsil 
edilebilmesi için, iş hayatının her 
kademesinde eşit olarak yer almaları 
gerekiyor. Oysa bundan çok uzağız. 
Türkiye’deki 1 milyon 400 bine yakın 
girişimcinin 70 bini kadın. Kadınların 
istihdam oranı yüzde 30’u ancak buluyor. 
Bu oran komşumuz Yunanistan’da yüzde 45, 
OECD ortalaması yüzde 57, Norveç’te ise 
yüzde 73. Çözüm yok mu? Elbette var. Bir 
parçası olmayı hede�ediğimiz Avrupa 
Birliği’nde bu konuda arayışlar söz konusu. 
Avrupa Birliği’nde kadının iş hayatında 
desteklenmesi süreci 1957 tarihli Roma 
Anlaşması’nın “eşit işe eşit ücret” ilkesiyle 
başlıyor. Yıllardır süren mücadeleye rağmen 
hala kadın ile erkekler arasında yüzde 18’lik 
bir ücret farkı söz konusu Avrupa 
Birliği’nde... Bunun giderilmesi için 
çalışmalar aralıksız sürdürülüyor” diye 
konuştu.

2010’da “Kadın Şartı” yayımlandığını ve 
cinsiyet eşitliğinin tüm AB politikalarına 
dahil edildiğini belirten Kestelli, kadının iş 
hayatına girişinin gelişimi için iş hayatında 

mümkün olup olmadığı, kadınlarımızın 
seçimlerde aday olma konusundaki 
düşünceleri, sivil toplum kuruluşları olarak 
kadın adayların parti gözetmeksizin 
adaylıklarının desteklenme durumu gibi 
konular görüşüldü. 

Panelin ikinci oturumunda, “Sivil 
Toplum Kuruluşlarında ve Odalarda 
Kadının Yeri” konusu konuşmacılar, İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, EGSD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mukadder Özden, EGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Seda Kaya ve Silivri 
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aynur 
Süleymanoğlu tarafından Ege Telgraf 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin 
Süphandağlı’nın moderatörlüğünde 
değerlendirildi. Panelistler, bu bölümünde 
sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde 
kadınların aldığı yer, bu kuruluşlardaki 
kadın katılımcı oranları, kadınların 
kuruluşlarda aktif çalışma konusundaki 
güncel durumları hakkında görüşlerini 
aktardı.

Panelin ikinci oturumunda 
konuşmasını gerçekleştiren Işınsu Kestelli, 
“Ege İş Kadınları Derneği’nin beşinci yılını 
kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Bugün; sendikalarda, meslek örgütlerinde, 
üniversitelerde, kısacası toplumun her 
kademesinde kadınların yetki ve karar alma 
mekanizmalarına katılımını artırabilmenin 
yollarını aramak için bir aradayız. Öncelikle 
bir yol haritasına ihtiyacımız var. 
Gideceğimiz güzergah asfalt mı patika mı? 
Aydınlatma yeterli mi; yoksa zi�ri 
karanlıkta mı yol alacağız? Düz bir ovadan 
mı geçeceğiz, keskin virajları mı aşacağız? 

Ancak tüm bunları bilerek yola çıkarsak 
hedefe ulaşmamız mümkün olabilir. 
Yolumuzu kaybetmeden ilerleyebilmemiz 
adına çok açık konuşacağım bugün: 
Yolumuz dar bir patikadan geçiyor, 
aydınlatma neredeyse hiç yok ve önümüzde 
çok tehlikeli virajlar bizi bekliyor. Şimdi 
lütfen kemerlerinizi bağlayın; hep birlikte 
yola çıkıyoruz. Bizler hep piramidin en 
tepesine bakıyoruz. Orada kadını görürsek 
sorun yok zannediyoruz. Oysa sorun en 
altta başlıyor. Eğitimde başlıyor. Türkiye’de 
okuma-yazma bilmeyen kadın sayısı 2 
milyon 600 bin. Okuma-yazma bilmeyen 
nüfus içinde kadınların oranı yüzde 82. 
Okuma-yazma bilen ama hiçbir okulu 
bitiremeyen kadın sayımız 7 milyon 300 
bin. Sadece ilkokul diplomasına sahip 
kadınların sayısı ise 8 milyon 600 bin. 
Kısacası, 18,5 milyon kadınımız, 
eğitimsizlik ya da yetersiz eğitim nedeniyle 
karar alma mekanizmalarının büyük ölçüde 
dışında. İsterseniz bir de siyasi hayattaki 
manzarayı ele alalım: Mevcut Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, en çok kadın 
milletvekilinin yer aldığı meclisimiz. 550 
milletvekilinin 79’u kadın. Toplumda 
erkek-kadın oranı neredeyse eşitken, 
Meclis’te ancak yüzde 14,3’lük orana 
ulaşabiliyoruz. Ve bu oran Cumhuriyet 
tarihinin en iyisi. Ama Meclis de sadece bir 
vitrin. Siyasetin arka yüzünde “kadının adı 
yok” dersek abartmış olmayız. Türkiye’nin 
en büyük üç partisini ele alalım: Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nde 81 il başkanı arasında 
hiç kadın yok. 957 ilçe başkanının sadece 
biri kadın. Cumhuriyet Halk Partisi’nde 81 
il başkanının sadece biri kadın. 957 ilçe 

cinsiyet dengesi, kadın girişimcilerin 
desteklenmesi, yüksek kalitede çocuk 
bakımı hizmetlerinin artırılması gibi 
hede�er konulduğundan bahsederek, 
şunları söyledi: “Pek çok AB ülkesinde, 
kamu teşekküllerinin yönetim kurullarına 
yapılacak atamalarda kadın erkek sayısının 
eşit olması, atamaya iki aday gösterilecekse 
bir kadın ve bir erkek aday olması gibi yasal 
zorunluluklar getirildi. Türkiye’de de iş 
dünyası olarak, kamu idaresine bu hede�e 
yönlendirme yapılmasının gerekli olduğuna 
inanıyorum. Ayrıca iş dünyası da kendi 
içindeki karar alma mekanizmalarında 
kadının payını eşitleme hede� gütmeli. Bu 
amaca hizmet eden girişimlere ayrılan 
fonların artırılması, iş dünyasındaki 
kadın-erkek dengesizliğinin yavaş ama 
emin adımlarla kapatılması açısından bir 
zorunluluk. İş dünyasında kadın-erkek 
dengesizliğini gidermek bize ne sağlar? Çok 
sevdiğim ve sık kullandığım bir örnekle 
cevaplayayım bunu: Güney Kore’nin nüfusu 
49 milyon, çalışan kadın sayısı ise 10 
milyon. Türkiye’de 75 milyon nüfusa karşın 
7.5 milyon kadın çalışan var. Kore’de çalışan 
bir kadın yılda ortalama 41 bin dolarlık 
katma değer yaratırken Türkiye’de 
kadınımızın yıllık üretim katkısı 30 bin 
dolar civarında. Eğer kadınımızın işgücüne 
katılımında ve verimlilikte Kore’yi 
yakalayabilmiş olsak, kişi başı milli 
gelirimiz bir anda 18 bin dolara ve gayri sa� 
yurt içi hasılamız 1,3 trilyon dolara 
ulaşacak. Böylece bir anda İspanya’nın 
ardından dünyanın 13’üncü büyük 
ekonomisi haline gelmiş olacağız. Kadın 
girişimciliği ve kadın istihdamı ülkemiz için 
petrol bulmaktan bile önemli. Eğer 
gerçekten refah devleti olmak istiyorsak 
kadınımızı girişim dünyasına, siyasete, 
yönetim kademelerine, kısaca hayatın tam 
içine, hak ettiği ölçüde sokmak zorundayız. 
Kadın girişimci sayısında 1 milyonu 
hede�ememiz, kadınımızın istihdam 
oranını en az yüzde 50’ye yükseltmemiz 
şart. Bunun için de; kadın girişimci 
programlarını yaygınlaştırmak, 
kadınımızın �nansmana erişim imkanlarını 

artırmak, kadınlara gerekli bilgi ve 
becerilerin kazandırılması için özel 
merkezler açmak, çocuk bakım 
hizmetlerini güçlendirmek, kentli kadınlar 
için hizmetler sektörünün 
modernleşmesini ve rekabete açılmasını 
sağlamak, kadınların evlerinden işlerine 
güvenli biçimde ulaşabilmelerini garanti 
altına almak zorundayız. Kadınımızı iş 
hayatının içine sokamazsak 
zenginleşmemiz de, yaşam kalitemizin 
yükselmesi de koca bir hayal olarak kalır. 
Kadınların erkeklerle at başı gittiği ya da 
farkın çok açık olmadığı sektörler de yok 
değil ülkemizde. Mesela Türkiye’deki 
barolara kayıtlı avukatların yüzde 38.5’i 
kadın. Diğer sektörlerdeki kadın-erkek 
oranlarına bakıldığında çok çok iyi bir 
rakam. Ne var ki 81 Baro Başkanı’nın sadece 
3’ü kadın. Ya üniversiteler? Türkiye’de 
“Profesör” unvanı taşıyanların yüzde 29’u 
kadın. Devlet üniversitelerindeki 101 
rektörün ise sadece 6’sı kadın. Konu kadın 
ve erkek olunca, her alanda adaletsizlik, 
eşitsizlik var maalesef. Bu oturumda 
yapacağım konuşma için çalışırken, bir 
haber sitesine düşen araştırmaya gözüm 
takıldı. İngiltere'deki Warwick 
Üniversitesi'nde yapılan araştırma, bir 
ülkenin gayrisa� yurt içi hasılası arttıkça o 
ülkede mutluluğun da arttığını ortaya 
koymuş. Yani parayla saadet oluyor. Ancak 
bunun bir sınırı var. O sınır da yıllık 22 bin 
100 sterlin yani yaklaşık 72 bin lira. Sonra 
eşitlik arıyor insanlar. Araştırmaya göre, 
dünyanın en mutlu ülkelerinin Danimarka, 
İsveç ve Finlandiya gibi dünyanın en eşit 
ülkeleri olması sürpriz değil. Dolayısıyla 
eşitlik istiyoruz. Sokakta, evde, işte, ücrette, 
sivil toplum örgütlerinde, siyasette eşitlik 
istiyoruz. Eşitlik ülkenin kalkınması için 
şart... Eşitlik insanların zenginleşmesi için 
şart. Ama hepsinden önemlisi, eşitlik 
mutluluğumuz için şart.”

Panelin sonunda değerli katkıları 
dolayısıyla İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin de 
aralarında bulunduğu panel 
konuşmacılarına teşekkür plaketi sunuldu.
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Işınsu Kestelli Gediz Üniversitesi’nde 
girişimcilik dersi verdi

giderek, bilimsel anlamda geleceği 
yaratmak zorundayız” diye konuştu. 

Türkiye’nin bugün küresel inovasyon 
sıralamasında dünyada 74’üncü basamakta 
bulunduğunu, benzer şekilde Dünya 
Ekonomik Forumu’nun rekabet gücü 
sıralamasında da 142 ülke arasında  
59’uncu sırada olunduğunu anlatan 
Kestelli, “Yenilikçilik ve rekabette 
hede�mize uygun yerlerde olmadığımız 
açık. Bugün Türkiye’nin bir kilogram 
ihracat başına elde ettiği gelir 1.58 dolar. 
Aynı miktarda malı Güney Kore 3 dolara, 
Almanya 4.1 dolara ihraç ediyor. Bir 
kilogram demir-çelik ihracatının bedeli 50 
sent iken bir kilogram cep telefonunun 
ihracat �yatı 4 bin doları aşıyor. Rakamlar, 
yoruma yer bırakmayacak kadar açık ve 
net. Türkiye, pozitif çabaları giderek artsa 
da teknoloji açığı yüksek bir ülke. Bugün 
gayrisa� yurtiçi hasılamızın binde 8.4’ü 
seviyesinde olan ar-ge harcamamızı Lizbon 
kriteri olan yüzde 3 seviyesine çıkarmamız 
şart.  Türkiye, 11 milyar liralık bütçesiyle 
dünya ar-ge harcamaları liginde 25’inci 
sırada.  Bugün ne yazık ki üretim ve 
ihracatımızın ancak yüzde 5’i ileri teknoloji 
içeren ürünlerden oluşuyor.  Ve geçen yıl 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, Gediz 
Üniversitesi'nin Girişimcilik ve İnovasyon 
Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı kapsamında düzenlenen 
"Anadolu Kaplanları ve Ege Efeleri ile 
Dersler" Projesi’ne katılarak Girişimcilik 
Yüksek Lisans öğrencileriyle bir araya geldi 
ve öğrencilere iş dünyasındaki 
deneyimlerini aktardı.

Girişimcilik dersine TOBB İzmir İl 
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi; Gediz 
Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Funda Yercan’ı, öncülük 
ettiği Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek 
Lisans Programı’ndan dolayı kutlayarak 
başlayan Işınsu Kestelli, “Türk 
ekonomisinin sorunlarını bilen, eksiklerini 
gören bir isim olarak tam da ihtiyaç 
duyduğumuz bir konuyu eğitim 
programına dahil etti. Bu programın bir 
parçası olmak benim için büyük bir gurur. 
Girişimcilik alanında öne çıkmış bireylerin 
tecrübelerinden faydalanmanız için 

bir yola sapmaktan, kaybolmaktan hiç 
korkmadım. Ama yanlış yola sapmamak ve 
kaybolmamak için daha çok çalıştım. Bu 
yolculuğumda ailem, eşim, oğlum ve 
dostlarım hiçbir zaman beni yalnız 
bırakmadı” dedi.

Bugüne kadar hayatından sevgi, emek 
ve güler yüzü hiç eksik etmediğinden 
bahseden Kestelli, şunları söyledi:  
“Hayatımda ne elde ettiysem de bu üç şey 
sayesinde elde ettim. Eğer sevmezseniz 
başaramazsınız. Eğer emek sarf etmezseniz 
yine başaramazsınız. Ve güler yüzlü 
olmazsanız başarsanız da bir kıymeti 
olmaz. Sık sık aksi söylense de bizlere, 
sevmekten, çalışmaktan, gülmekten 
alıkoymayın kendinizi. Bugün burada beni 
dinliyor olmanızda, toplumda bazı şeyleri 
başarmış, bir yerlere gelmiş bir iş kadını 
olmamın payı büyük. Bundan yola çıkarak 
pozitif ayrımcılık yapmazsam; ülkemizdeki 
kadınların; iş hayatındaki kadınların 
sorunlarından söz etmezsem, bildiklerimi, 
yaşadıklarımı sizlerle paylaşmazsam 
kendimi asla a�etmem.

Önce bir itira�a başlayayım:
Ülkemizde kadın olarak iş hayatında 

yer almak hiç de kolay değil. Çünkü 
toplumsal yapımızdan kaynaklanan 
genetik kodlarımızda “kadının yeri evidir” 
anlayışı hakim hala. Bir de işin duygusal 
boyutu var. Çocuğundan sınırlı bir zaman 
için de olsa ayrı kalma zorunluluğuna 
teslim olabiliyor bazen anneler. Hatta 
ekonomik bir zorunluluk yoksa zaman 
zaman bu kadınların da işine gelebiliyor. 
Ama bugün bir arada olmamızdan 
çıkartılabilecek bir ders varsa hepimiz 
adına, bu kadınların da en az erkekler 
kadar hayatın her alanında yer almasının 
gerekliliğidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, henüz 
1925’te şunları söylemişti: “Bir toplum, bir 
millet, erkek ve kadın denilen iki cins 
insandan meydana gelir. Mümkün müdür 
ki bir topluluğun yarısı topraklara 
zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı 
göklere yükselebilsin? Şüphe yok yükselme 
adımları, dediğim gibi, iki cins tarafından 
beraber, arkadaşça atılmak ve ilerleme ve 
yenilik alanında birlikte yol alınmak 
gerektir. Böyle olursa inkılâp muva�ak 
olur.”

Manzara çok net. Sadece erkeklerin 
sosyal hayatın içinde, iş hayatında olduğu 

düzenlenen bu programın göz ardı ettiği 
bir unsura dikkatinizi çekerek sözlerime 
başlamak istiyorum. O unsur da sizlersiniz. 
Daha doğrusu sizin bize kattıklarınız. Çok 
sevdiğim bir söz vardır: “almadan vermek 
sadece Allah’a mahsustur” diye. Elbette ki 
ben burada size tecrübelerimi aktaracağım. 
Ama bunu yaparken, ışıl ışıl parlayan 
gözlerinizden yarınlara güvenle, inançla 
bakabilme umudunu alacağım. Ve sizlerde, 
gelecekte öğrencilerinize ya da birlikte 
çalışacağınız insanlara aktaracağınız 
küçücük bir iz bırakabilirsem bile, inanın 
dünyanın en mutlu insanı olacağım. 
“Mücadelem, yaşadıklarım, kavgalarım, 
sevinçlerim” boşuna değilmiş diyeceğim. 
Bu nedenle sizleri buraya taşıyan heyecanın 
ve merakın kat be kat fazlasını yaşıyorum” 
dedi.

İzmir Ticaret Borsası’nın 122 yılı geride 
bırakan köklü geçmişiyle Türkiye’nin en 
eski Borsası olduğuna dikkat çeken Kestelli 
öğrencilerle iş dünyasına adım attığı 
günden bu yana yaşadıklarını ve yükseliş 

öyküsünü paylaştı.  Kestelli, “Türkiye’nin 
ilk kadın Borsa Başkanı olarak 
karşınızdayım. 1992 yılında İzmir Ticaret 
Borsası’na çalıştığım kurumu temsilen 
girmiştim. Meclis’te ve Yönetim Kurulu’nda 
verdiğim uzun bir emek döneminden 
sonra 2009 seçimlerini kazanıp başkan 
seçildim. 2007 yılından 2013 yılı ortasına 
kadar vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) yönetim kurulu başkanlığını 
yürüttüm. VOB, İMKB ile birleşip Borsa 
İstanbul adını aldı ve ben de VOB 
ortaklarını temsilen yönetim kurulu üyesi 
oldum. İzmir Ticaret Borsası’nda geleneğin 
gücünü, VOB’da dönüşümün hızını 
gördüm. Girdiğim her yeni kapı, bana yeni 
şeyler öğretti. Bu tecrübe de yarına güvenle 
bakmayı ve cesur davranmayı beraberinde 
getirdi. Bu nedenle sivil toplum 
örgütlerinde çalışmanın iş hayatındaki 
herkese çok büyük katkısı olduğunu 
düşünüyorum. Kronolojik sırayla 
anlattığım, hepi topu 3-5 dakikaya sığan bu 
özet, aslında lise eğitimi sonrası dolu dolu 
yaşanmış yaklaşık 30-35 yıla tekabül 
ediyor. Geriye dönüp baktığımda çok 
büyük pişmanlıklarım yok. Çünkü “şunu 
niye yapmadım” dediğim hiçbir şey yok. 
Ailemin bana en büyük mirası, bıraktıkları 
temiz ismin yanı sıra, aldırdıkları iyi bir 
eğitim oldu. Ondan sonra yolumu kendim 
çizdim. Bir yerden başlamam gerekiyordu, 
en alt basamaktan başladım. Hiçbir anı boş 
geçirmedim. Çevremde olup bitenleri 
gözlemledim. Çalıştığım şirketlerin 
işleyişlerini öğrendim. Yapılan hataları 
gördüm. Yetkim elverdiğince 
düzeltebildiklerimi düzelttim. 
Düzeltemediklerimden ders çıkardım. Yeni 

bir toplum tek bacakla koşmaya çalışan bir 
insandan farksızdır. Ancak, Atatürk’ün 
koyduğu bu net hede�n ne kadarını 
gerçekleştirebildiğimize baktığımızda 
ortaya şu hazin tablo çıkıyor: TÜİK 
verilerine göre 2012 Temmuz sonu 
itibariyle Türkiye’de 1 milyon 181 bin 
erkek, 97 bin kadın işveren var.  Nüfusun 
yarısı kadın ama çalışan sayısına bakınca 
18 milyon erkeğe karşı istihdam edilen 
kadın sayısı 7.5 milyon. Bugün artık 
herkesin kabul ettiği şu gerçeği baştan 
ortaya koymakta yarar var. Kadınının 
girişim ve işgücü piyasasında daha yüksek 
oranda var olması gerçeği, Türkiye için bir 
lüks değil zorunluluktur.” 

Işınsu Kestelli, Türkiye’nin 2023 yılında 
kişi başı 25.000 dolar milli gelire ulaşmak 
ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri 
olmayı istiyorsa, kadının iş hayatının 
içindeki varlığını çağdaş ülkeler seviyesine 
çıkarmak zorunda olduğunu belirterek 
“Biz, beşeri sermayemizle büyümek 
zorunda olan bir ülkeyiz. Eğer yakın bir 
gelecekte bir yerlerde petrol 
bulmayacaksak, büyüme hede�erimiz için 
kendi içimizdeki kaynağa dönmemiz şart. 
Bizi potansiyel büyüme oranımızın üzerine 
taşıyacak güçlerden biri, kadının iş 
hayatına daha fazla katılımıdır. Gelişmiş 
ülkelerin çoğunluğunda kadınların 
işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 
aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu 
oranlar yüzde 50’nin altında. Üyesi 
olduğumuz OECD ortalaması yüzde 
62’yken ülkemizde kadının işgücüne 

katılım oranı yüzde 31 civarında. Bu 
sıralamada sondan ikinci ülke, yüzde 47.8 
ile Meksika. Yapılan araştırmalar, kadın 
istihdamındaki 5 puanlık artışın, 
yoksulluğu yüzde 15 azalttığını ortaya 
koyuyor. Dolayısıyla, ülke olarak 1 koyup 3 
alacağımız yer, kadının iş hayatına 
katılımını artırmaktır. Türkiye’nin, kadın 
istihdamını yüzde 50’nin üzerine 
çıkartmadan, kadın girişimci sayısında 1 
milyonu zorlamadan gerçek bir refah ülkesi 
olması mümkün görünmüyor. Bizi 
potansiyel büyüme oranımızın üzerine 
taşıyacak güçlerden bir diğeri de, sizin şu 
anda eğitim aldığınız alan, yani girişimcilik 
ve inovasyon. Ben işin girişimcilik 
kısmından geldiğim için buraya kadar 
kendi hikayemi paylaştım sizlerle. 
Önünüzde açılan kapılardan korkmamanın 
önemini vurguladım. Her yeni kapının yeni 
bir şans, yeni bir kazanım olduğunu 
anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. 
Ama inovasyon konusunda da 
söyleyeceklerim var elbette. Amerikan 
Patent Dairesi Başkanı’nın, “İcat edilecek 
her şey zaten icat edildi” dediği 1899 
yılından bu yana dünyada patent altına 
alınan yenilikçi �kir sayısı 90 milyonu aştı. 
Amerika, küresel liderliğini sürdürmek için 
ulusal inovasyon girişimi başlatırken; 
Avrupa Birliği, “Geleceğimiz inovasyonda” 
derken; 2023 yılında dünyanın 10 büyük 
ekonomisinden biri olmayı hede�eyen 
Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyonu ıskalama 
lüksü yok. Bu hede�ere ulaşmak için 
geleceği öngörmek ve hatta bir adım ileri 

dünyada en çok ar-ge harcaması yapan bin 
şirket arasında sadece iki Türk şirketi 
bulunuyor. Türkiye, 2023 hede�eriyle 
ekonomide katma değer odaklı dönüşüm 
iradesini ortaya koydu. Bu konuda çok 
doğru ve kararlı adımlar atabilirsek, 
ülkemizin, orta ve ileri teknolojide 
Avrasya’nın üretim merkezi olmasının önü 
açılacak. Bu süreçte İzmir’in sürükleyici 
merkezlerden biri olabileceğine hiç şüphe 
yok. Ancak hızlı ve akılcı davranmak 
zorundayız. Çünkü dünya arayı giderek 
açıyor. Sanırım şu örnek ne demek 
istediğimi daha iyi anlatacaktır sizlere: “EU 
Industrial R&D Scoreboard 2012” 
araştırmasına göre dünyanın en çok Ar-Ge 
yapan ilk 1.500 �rmasının ar-ge 
harcamaları geçen yıl yüzde 7.8 artarak 511 
milyar Euro’ya ulaştı. Toplamda 15.7 
trilyon Euro ciro yapan bu şirketlerin ar-ge 
harcaması, Türkiye’de, üniversiteler, devlet 
kurumları ve özel şirketler tarafından 
gerçekleştirilen toplam ar-ge 
harcamalarının 100 katına tekabül ediyor. 
Yani yolumuz hayli uzun, rakiplerimiz ise 
çok hızlı” dedi.

Işınsu Kestelli, konuşmasının son 
bölümünde öğrencilere hitap ederek, “Bu 

ülkenin geleceğini inşa edecek olanlar 
sizlersiniz. Bizden önceki nesiller, 
Türkiye’nin önüne gelişmiş ülkeler 
seviyesine ulaşmayı hedef olarak 
koymuştu. Bizler bu uğurda çalıştık, 
çalışmaya da devam ediyoruz. Ama şu ana 
kadar saydığım rakamlara, eldeki verilere 
baktığımızda işimizin daha yeni 
başladığını söyleyebilirim. Sizler; bizim 
yapamadıklarımızı ya da eksik 
yaptıklarımızı başarmak zorundasınız. Bu 
nedenle sorumluluğunuz hayli fazla. 
Bilimi, aklı, araştırma ve geliştirmeyi, 
yaratıcılığı, kadın-erkek eşitliğini 
hayatınızın olmazsa olmazları arasına 
koyup ilerlemelisiniz. En büyük ümidim, 
konuşmamın başında da belirttiğim gibi 
ışıl ışıl parlayan gözleriniz” diye konuştu.

Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek lisans 
öğrencileriyle gerçekleştirilen soru cevap 
bölümünün ardından tamamlanan dersin 
ardından Prof. Dr. Füsun Yercan, Gediz 
Üniversitesi adına Işınsu Kestelli'ye 
girişimcilik dersindeki değerli katkısı 
sebebiyle plaket takdim etti. Işınsu Kestelli, 
Plaket takdiminin ardından yüksek lisans 
öğrencileri ve akademisyenler birlikte toplu 
fotoğraf çektirdi.
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giderek, bilimsel anlamda geleceği 
yaratmak zorundayız” diye konuştu. 

Türkiye’nin bugün küresel inovasyon 
sıralamasında dünyada 74’üncü basamakta 
bulunduğunu, benzer şekilde Dünya 
Ekonomik Forumu’nun rekabet gücü 
sıralamasında da 142 ülke arasında  
59’uncu sırada olunduğunu anlatan 
Kestelli, “Yenilikçilik ve rekabette 
hede�mize uygun yerlerde olmadığımız 
açık. Bugün Türkiye’nin bir kilogram 
ihracat başına elde ettiği gelir 1.58 dolar. 
Aynı miktarda malı Güney Kore 3 dolara, 
Almanya 4.1 dolara ihraç ediyor. Bir 
kilogram demir-çelik ihracatının bedeli 50 
sent iken bir kilogram cep telefonunun 
ihracat �yatı 4 bin doları aşıyor. Rakamlar, 
yoruma yer bırakmayacak kadar açık ve 
net. Türkiye, pozitif çabaları giderek artsa 
da teknoloji açığı yüksek bir ülke. Bugün 
gayrisa� yurtiçi hasılamızın binde 8.4’ü 
seviyesinde olan ar-ge harcamamızı Lizbon 
kriteri olan yüzde 3 seviyesine çıkarmamız 
şart.  Türkiye, 11 milyar liralık bütçesiyle 
dünya ar-ge harcamaları liginde 25’inci 
sırada.  Bugün ne yazık ki üretim ve 
ihracatımızın ancak yüzde 5’i ileri teknoloji 
içeren ürünlerden oluşuyor.  Ve geçen yıl 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, Gediz 
Üniversitesi'nin Girişimcilik ve İnovasyon 
Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı kapsamında düzenlenen 
"Anadolu Kaplanları ve Ege Efeleri ile 
Dersler" Projesi’ne katılarak Girişimcilik 
Yüksek Lisans öğrencileriyle bir araya geldi 
ve öğrencilere iş dünyasındaki 
deneyimlerini aktardı.

Girişimcilik dersine TOBB İzmir İl 
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi; Gediz 
Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Funda Yercan’ı, öncülük 
ettiği Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek 
Lisans Programı’ndan dolayı kutlayarak 
başlayan Işınsu Kestelli, “Türk 
ekonomisinin sorunlarını bilen, eksiklerini 
gören bir isim olarak tam da ihtiyaç 
duyduğumuz bir konuyu eğitim 
programına dahil etti. Bu programın bir 
parçası olmak benim için büyük bir gurur. 
Girişimcilik alanında öne çıkmış bireylerin 
tecrübelerinden faydalanmanız için 

bir yola sapmaktan, kaybolmaktan hiç 
korkmadım. Ama yanlış yola sapmamak ve 
kaybolmamak için daha çok çalıştım. Bu 
yolculuğumda ailem, eşim, oğlum ve 
dostlarım hiçbir zaman beni yalnız 
bırakmadı” dedi.

Bugüne kadar hayatından sevgi, emek 
ve güler yüzü hiç eksik etmediğinden 
bahseden Kestelli, şunları söyledi:  
“Hayatımda ne elde ettiysem de bu üç şey 
sayesinde elde ettim. Eğer sevmezseniz 
başaramazsınız. Eğer emek sarf etmezseniz 
yine başaramazsınız. Ve güler yüzlü 
olmazsanız başarsanız da bir kıymeti 
olmaz. Sık sık aksi söylense de bizlere, 
sevmekten, çalışmaktan, gülmekten 
alıkoymayın kendinizi. Bugün burada beni 
dinliyor olmanızda, toplumda bazı şeyleri 
başarmış, bir yerlere gelmiş bir iş kadını 
olmamın payı büyük. Bundan yola çıkarak 
pozitif ayrımcılık yapmazsam; ülkemizdeki 
kadınların; iş hayatındaki kadınların 
sorunlarından söz etmezsem, bildiklerimi, 
yaşadıklarımı sizlerle paylaşmazsam 
kendimi asla a�etmem.

Önce bir itira�a başlayayım:
Ülkemizde kadın olarak iş hayatında 

yer almak hiç de kolay değil. Çünkü 
toplumsal yapımızdan kaynaklanan 
genetik kodlarımızda “kadının yeri evidir” 
anlayışı hakim hala. Bir de işin duygusal 
boyutu var. Çocuğundan sınırlı bir zaman 
için de olsa ayrı kalma zorunluluğuna 
teslim olabiliyor bazen anneler. Hatta 
ekonomik bir zorunluluk yoksa zaman 
zaman bu kadınların da işine gelebiliyor. 
Ama bugün bir arada olmamızdan 
çıkartılabilecek bir ders varsa hepimiz 
adına, bu kadınların da en az erkekler 
kadar hayatın her alanında yer almasının 
gerekliliğidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, henüz 
1925’te şunları söylemişti: “Bir toplum, bir 
millet, erkek ve kadın denilen iki cins 
insandan meydana gelir. Mümkün müdür 
ki bir topluluğun yarısı topraklara 
zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı 
göklere yükselebilsin? Şüphe yok yükselme 
adımları, dediğim gibi, iki cins tarafından 
beraber, arkadaşça atılmak ve ilerleme ve 
yenilik alanında birlikte yol alınmak 
gerektir. Böyle olursa inkılâp muva�ak 
olur.”

Manzara çok net. Sadece erkeklerin 
sosyal hayatın içinde, iş hayatında olduğu 

düzenlenen bu programın göz ardı ettiği 
bir unsura dikkatinizi çekerek sözlerime 
başlamak istiyorum. O unsur da sizlersiniz. 
Daha doğrusu sizin bize kattıklarınız. Çok 
sevdiğim bir söz vardır: “almadan vermek 
sadece Allah’a mahsustur” diye. Elbette ki 
ben burada size tecrübelerimi aktaracağım. 
Ama bunu yaparken, ışıl ışıl parlayan 
gözlerinizden yarınlara güvenle, inançla 
bakabilme umudunu alacağım. Ve sizlerde, 
gelecekte öğrencilerinize ya da birlikte 
çalışacağınız insanlara aktaracağınız 
küçücük bir iz bırakabilirsem bile, inanın 
dünyanın en mutlu insanı olacağım. 
“Mücadelem, yaşadıklarım, kavgalarım, 
sevinçlerim” boşuna değilmiş diyeceğim. 
Bu nedenle sizleri buraya taşıyan heyecanın 
ve merakın kat be kat fazlasını yaşıyorum” 
dedi.

İzmir Ticaret Borsası’nın 122 yılı geride 
bırakan köklü geçmişiyle Türkiye’nin en 
eski Borsası olduğuna dikkat çeken Kestelli 
öğrencilerle iş dünyasına adım attığı 
günden bu yana yaşadıklarını ve yükseliş 

öyküsünü paylaştı.  Kestelli, “Türkiye’nin 
ilk kadın Borsa Başkanı olarak 
karşınızdayım. 1992 yılında İzmir Ticaret 
Borsası’na çalıştığım kurumu temsilen 
girmiştim. Meclis’te ve Yönetim Kurulu’nda 
verdiğim uzun bir emek döneminden 
sonra 2009 seçimlerini kazanıp başkan 
seçildim. 2007 yılından 2013 yılı ortasına 
kadar vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) yönetim kurulu başkanlığını 
yürüttüm. VOB, İMKB ile birleşip Borsa 
İstanbul adını aldı ve ben de VOB 
ortaklarını temsilen yönetim kurulu üyesi 
oldum. İzmir Ticaret Borsası’nda geleneğin 
gücünü, VOB’da dönüşümün hızını 
gördüm. Girdiğim her yeni kapı, bana yeni 
şeyler öğretti. Bu tecrübe de yarına güvenle 
bakmayı ve cesur davranmayı beraberinde 
getirdi. Bu nedenle sivil toplum 
örgütlerinde çalışmanın iş hayatındaki 
herkese çok büyük katkısı olduğunu 
düşünüyorum. Kronolojik sırayla 
anlattığım, hepi topu 3-5 dakikaya sığan bu 
özet, aslında lise eğitimi sonrası dolu dolu 
yaşanmış yaklaşık 30-35 yıla tekabül 
ediyor. Geriye dönüp baktığımda çok 
büyük pişmanlıklarım yok. Çünkü “şunu 
niye yapmadım” dediğim hiçbir şey yok. 
Ailemin bana en büyük mirası, bıraktıkları 
temiz ismin yanı sıra, aldırdıkları iyi bir 
eğitim oldu. Ondan sonra yolumu kendim 
çizdim. Bir yerden başlamam gerekiyordu, 
en alt basamaktan başladım. Hiçbir anı boş 
geçirmedim. Çevremde olup bitenleri 
gözlemledim. Çalıştığım şirketlerin 
işleyişlerini öğrendim. Yapılan hataları 
gördüm. Yetkim elverdiğince 
düzeltebildiklerimi düzelttim. 
Düzeltemediklerimden ders çıkardım. Yeni 

bir toplum tek bacakla koşmaya çalışan bir 
insandan farksızdır. Ancak, Atatürk’ün 
koyduğu bu net hede�n ne kadarını 
gerçekleştirebildiğimize baktığımızda 
ortaya şu hazin tablo çıkıyor: TÜİK 
verilerine göre 2012 Temmuz sonu 
itibariyle Türkiye’de 1 milyon 181 bin 
erkek, 97 bin kadın işveren var.  Nüfusun 
yarısı kadın ama çalışan sayısına bakınca 
18 milyon erkeğe karşı istihdam edilen 
kadın sayısı 7.5 milyon. Bugün artık 
herkesin kabul ettiği şu gerçeği baştan 
ortaya koymakta yarar var. Kadınının 
girişim ve işgücü piyasasında daha yüksek 
oranda var olması gerçeği, Türkiye için bir 
lüks değil zorunluluktur.” 

Işınsu Kestelli, Türkiye’nin 2023 yılında 
kişi başı 25.000 dolar milli gelire ulaşmak 
ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri 
olmayı istiyorsa, kadının iş hayatının 
içindeki varlığını çağdaş ülkeler seviyesine 
çıkarmak zorunda olduğunu belirterek 
“Biz, beşeri sermayemizle büyümek 
zorunda olan bir ülkeyiz. Eğer yakın bir 
gelecekte bir yerlerde petrol 
bulmayacaksak, büyüme hede�erimiz için 
kendi içimizdeki kaynağa dönmemiz şart. 
Bizi potansiyel büyüme oranımızın üzerine 
taşıyacak güçlerden biri, kadının iş 
hayatına daha fazla katılımıdır. Gelişmiş 
ülkelerin çoğunluğunda kadınların 
işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 
aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu 
oranlar yüzde 50’nin altında. Üyesi 
olduğumuz OECD ortalaması yüzde 
62’yken ülkemizde kadının işgücüne 

katılım oranı yüzde 31 civarında. Bu 
sıralamada sondan ikinci ülke, yüzde 47.8 
ile Meksika. Yapılan araştırmalar, kadın 
istihdamındaki 5 puanlık artışın, 
yoksulluğu yüzde 15 azalttığını ortaya 
koyuyor. Dolayısıyla, ülke olarak 1 koyup 3 
alacağımız yer, kadının iş hayatına 
katılımını artırmaktır. Türkiye’nin, kadın 
istihdamını yüzde 50’nin üzerine 
çıkartmadan, kadın girişimci sayısında 1 
milyonu zorlamadan gerçek bir refah ülkesi 
olması mümkün görünmüyor. Bizi 
potansiyel büyüme oranımızın üzerine 
taşıyacak güçlerden bir diğeri de, sizin şu 
anda eğitim aldığınız alan, yani girişimcilik 
ve inovasyon. Ben işin girişimcilik 
kısmından geldiğim için buraya kadar 
kendi hikayemi paylaştım sizlerle. 
Önünüzde açılan kapılardan korkmamanın 
önemini vurguladım. Her yeni kapının yeni 
bir şans, yeni bir kazanım olduğunu 
anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. 
Ama inovasyon konusunda da 
söyleyeceklerim var elbette. Amerikan 
Patent Dairesi Başkanı’nın, “İcat edilecek 
her şey zaten icat edildi” dediği 1899 
yılından bu yana dünyada patent altına 
alınan yenilikçi �kir sayısı 90 milyonu aştı. 
Amerika, küresel liderliğini sürdürmek için 
ulusal inovasyon girişimi başlatırken; 
Avrupa Birliği, “Geleceğimiz inovasyonda” 
derken; 2023 yılında dünyanın 10 büyük 
ekonomisinden biri olmayı hede�eyen 
Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyonu ıskalama 
lüksü yok. Bu hede�ere ulaşmak için 
geleceği öngörmek ve hatta bir adım ileri 

dünyada en çok ar-ge harcaması yapan bin 
şirket arasında sadece iki Türk şirketi 
bulunuyor. Türkiye, 2023 hede�eriyle 
ekonomide katma değer odaklı dönüşüm 
iradesini ortaya koydu. Bu konuda çok 
doğru ve kararlı adımlar atabilirsek, 
ülkemizin, orta ve ileri teknolojide 
Avrasya’nın üretim merkezi olmasının önü 
açılacak. Bu süreçte İzmir’in sürükleyici 
merkezlerden biri olabileceğine hiç şüphe 
yok. Ancak hızlı ve akılcı davranmak 
zorundayız. Çünkü dünya arayı giderek 
açıyor. Sanırım şu örnek ne demek 
istediğimi daha iyi anlatacaktır sizlere: “EU 
Industrial R&D Scoreboard 2012” 
araştırmasına göre dünyanın en çok Ar-Ge 
yapan ilk 1.500 �rmasının ar-ge 
harcamaları geçen yıl yüzde 7.8 artarak 511 
milyar Euro’ya ulaştı. Toplamda 15.7 
trilyon Euro ciro yapan bu şirketlerin ar-ge 
harcaması, Türkiye’de, üniversiteler, devlet 
kurumları ve özel şirketler tarafından 
gerçekleştirilen toplam ar-ge 
harcamalarının 100 katına tekabül ediyor. 
Yani yolumuz hayli uzun, rakiplerimiz ise 
çok hızlı” dedi.

Işınsu Kestelli, konuşmasının son 
bölümünde öğrencilere hitap ederek, “Bu 

ülkenin geleceğini inşa edecek olanlar 
sizlersiniz. Bizden önceki nesiller, 
Türkiye’nin önüne gelişmiş ülkeler 
seviyesine ulaşmayı hedef olarak 
koymuştu. Bizler bu uğurda çalıştık, 
çalışmaya da devam ediyoruz. Ama şu ana 
kadar saydığım rakamlara, eldeki verilere 
baktığımızda işimizin daha yeni 
başladığını söyleyebilirim. Sizler; bizim 
yapamadıklarımızı ya da eksik 
yaptıklarımızı başarmak zorundasınız. Bu 
nedenle sorumluluğunuz hayli fazla. 
Bilimi, aklı, araştırma ve geliştirmeyi, 
yaratıcılığı, kadın-erkek eşitliğini 
hayatınızın olmazsa olmazları arasına 
koyup ilerlemelisiniz. En büyük ümidim, 
konuşmamın başında da belirttiğim gibi 
ışıl ışıl parlayan gözleriniz” diye konuştu.

Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek lisans 
öğrencileriyle gerçekleştirilen soru cevap 
bölümünün ardından tamamlanan dersin 
ardından Prof. Dr. Füsun Yercan, Gediz 
Üniversitesi adına Işınsu Kestelli'ye 
girişimcilik dersindeki değerli katkısı 
sebebiyle plaket takdim etti. Işınsu Kestelli, 
Plaket takdiminin ardından yüksek lisans 
öğrencileri ve akademisyenler birlikte toplu 
fotoğraf çektirdi.
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giderek, bilimsel anlamda geleceği 
yaratmak zorundayız” diye konuştu. 

Türkiye’nin bugün küresel inovasyon 
sıralamasında dünyada 74’üncü basamakta 
bulunduğunu, benzer şekilde Dünya 
Ekonomik Forumu’nun rekabet gücü 
sıralamasında da 142 ülke arasında  
59’uncu sırada olunduğunu anlatan 
Kestelli, “Yenilikçilik ve rekabette 
hede�mize uygun yerlerde olmadığımız 
açık. Bugün Türkiye’nin bir kilogram 
ihracat başına elde ettiği gelir 1.58 dolar. 
Aynı miktarda malı Güney Kore 3 dolara, 
Almanya 4.1 dolara ihraç ediyor. Bir 
kilogram demir-çelik ihracatının bedeli 50 
sent iken bir kilogram cep telefonunun 
ihracat �yatı 4 bin doları aşıyor. Rakamlar, 
yoruma yer bırakmayacak kadar açık ve 
net. Türkiye, pozitif çabaları giderek artsa 
da teknoloji açığı yüksek bir ülke. Bugün 
gayrisa� yurtiçi hasılamızın binde 8.4’ü 
seviyesinde olan ar-ge harcamamızı Lizbon 
kriteri olan yüzde 3 seviyesine çıkarmamız 
şart.  Türkiye, 11 milyar liralık bütçesiyle 
dünya ar-ge harcamaları liginde 25’inci 
sırada.  Bugün ne yazık ki üretim ve 
ihracatımızın ancak yüzde 5’i ileri teknoloji 
içeren ürünlerden oluşuyor.  Ve geçen yıl 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, Gediz 
Üniversitesi'nin Girişimcilik ve İnovasyon 
Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı kapsamında düzenlenen 
"Anadolu Kaplanları ve Ege Efeleri ile 
Dersler" Projesi’ne katılarak Girişimcilik 
Yüksek Lisans öğrencileriyle bir araya geldi 
ve öğrencilere iş dünyasındaki 
deneyimlerini aktardı.

Girişimcilik dersine TOBB İzmir İl 
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi; Gediz 
Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Funda Yercan’ı, öncülük 
ettiği Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek 
Lisans Programı’ndan dolayı kutlayarak 
başlayan Işınsu Kestelli, “Türk 
ekonomisinin sorunlarını bilen, eksiklerini 
gören bir isim olarak tam da ihtiyaç 
duyduğumuz bir konuyu eğitim 
programına dahil etti. Bu programın bir 
parçası olmak benim için büyük bir gurur. 
Girişimcilik alanında öne çıkmış bireylerin 
tecrübelerinden faydalanmanız için 

bir yola sapmaktan, kaybolmaktan hiç 
korkmadım. Ama yanlış yola sapmamak ve 
kaybolmamak için daha çok çalıştım. Bu 
yolculuğumda ailem, eşim, oğlum ve 
dostlarım hiçbir zaman beni yalnız 
bırakmadı” dedi.

Bugüne kadar hayatından sevgi, emek 
ve güler yüzü hiç eksik etmediğinden 
bahseden Kestelli, şunları söyledi:  
“Hayatımda ne elde ettiysem de bu üç şey 
sayesinde elde ettim. Eğer sevmezseniz 
başaramazsınız. Eğer emek sarf etmezseniz 
yine başaramazsınız. Ve güler yüzlü 
olmazsanız başarsanız da bir kıymeti 
olmaz. Sık sık aksi söylense de bizlere, 
sevmekten, çalışmaktan, gülmekten 
alıkoymayın kendinizi. Bugün burada beni 
dinliyor olmanızda, toplumda bazı şeyleri 
başarmış, bir yerlere gelmiş bir iş kadını 
olmamın payı büyük. Bundan yola çıkarak 
pozitif ayrımcılık yapmazsam; ülkemizdeki 
kadınların; iş hayatındaki kadınların 
sorunlarından söz etmezsem, bildiklerimi, 
yaşadıklarımı sizlerle paylaşmazsam 
kendimi asla a�etmem.

Önce bir itira�a başlayayım:
Ülkemizde kadın olarak iş hayatında 

yer almak hiç de kolay değil. Çünkü 
toplumsal yapımızdan kaynaklanan 
genetik kodlarımızda “kadının yeri evidir” 
anlayışı hakim hala. Bir de işin duygusal 
boyutu var. Çocuğundan sınırlı bir zaman 
için de olsa ayrı kalma zorunluluğuna 
teslim olabiliyor bazen anneler. Hatta 
ekonomik bir zorunluluk yoksa zaman 
zaman bu kadınların da işine gelebiliyor. 
Ama bugün bir arada olmamızdan 
çıkartılabilecek bir ders varsa hepimiz 
adına, bu kadınların da en az erkekler 
kadar hayatın her alanında yer almasının 
gerekliliğidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, henüz 
1925’te şunları söylemişti: “Bir toplum, bir 
millet, erkek ve kadın denilen iki cins 
insandan meydana gelir. Mümkün müdür 
ki bir topluluğun yarısı topraklara 
zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı 
göklere yükselebilsin? Şüphe yok yükselme 
adımları, dediğim gibi, iki cins tarafından 
beraber, arkadaşça atılmak ve ilerleme ve 
yenilik alanında birlikte yol alınmak 
gerektir. Böyle olursa inkılâp muva�ak 
olur.”

Manzara çok net. Sadece erkeklerin 
sosyal hayatın içinde, iş hayatında olduğu 

düzenlenen bu programın göz ardı ettiği 
bir unsura dikkatinizi çekerek sözlerime 
başlamak istiyorum. O unsur da sizlersiniz. 
Daha doğrusu sizin bize kattıklarınız. Çok 
sevdiğim bir söz vardır: “almadan vermek 
sadece Allah’a mahsustur” diye. Elbette ki 
ben burada size tecrübelerimi aktaracağım. 
Ama bunu yaparken, ışıl ışıl parlayan 
gözlerinizden yarınlara güvenle, inançla 
bakabilme umudunu alacağım. Ve sizlerde, 
gelecekte öğrencilerinize ya da birlikte 
çalışacağınız insanlara aktaracağınız 
küçücük bir iz bırakabilirsem bile, inanın 
dünyanın en mutlu insanı olacağım. 
“Mücadelem, yaşadıklarım, kavgalarım, 
sevinçlerim” boşuna değilmiş diyeceğim. 
Bu nedenle sizleri buraya taşıyan heyecanın 
ve merakın kat be kat fazlasını yaşıyorum” 
dedi.

İzmir Ticaret Borsası’nın 122 yılı geride 
bırakan köklü geçmişiyle Türkiye’nin en 
eski Borsası olduğuna dikkat çeken Kestelli 
öğrencilerle iş dünyasına adım attığı 
günden bu yana yaşadıklarını ve yükseliş 

öyküsünü paylaştı.  Kestelli, “Türkiye’nin 
ilk kadın Borsa Başkanı olarak 
karşınızdayım. 1992 yılında İzmir Ticaret 
Borsası’na çalıştığım kurumu temsilen 
girmiştim. Meclis’te ve Yönetim Kurulu’nda 
verdiğim uzun bir emek döneminden 
sonra 2009 seçimlerini kazanıp başkan 
seçildim. 2007 yılından 2013 yılı ortasına 
kadar vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) yönetim kurulu başkanlığını 
yürüttüm. VOB, İMKB ile birleşip Borsa 
İstanbul adını aldı ve ben de VOB 
ortaklarını temsilen yönetim kurulu üyesi 
oldum. İzmir Ticaret Borsası’nda geleneğin 
gücünü, VOB’da dönüşümün hızını 
gördüm. Girdiğim her yeni kapı, bana yeni 
şeyler öğretti. Bu tecrübe de yarına güvenle 
bakmayı ve cesur davranmayı beraberinde 
getirdi. Bu nedenle sivil toplum 
örgütlerinde çalışmanın iş hayatındaki 
herkese çok büyük katkısı olduğunu 
düşünüyorum. Kronolojik sırayla 
anlattığım, hepi topu 3-5 dakikaya sığan bu 
özet, aslında lise eğitimi sonrası dolu dolu 
yaşanmış yaklaşık 30-35 yıla tekabül 
ediyor. Geriye dönüp baktığımda çok 
büyük pişmanlıklarım yok. Çünkü “şunu 
niye yapmadım” dediğim hiçbir şey yok. 
Ailemin bana en büyük mirası, bıraktıkları 
temiz ismin yanı sıra, aldırdıkları iyi bir 
eğitim oldu. Ondan sonra yolumu kendim 
çizdim. Bir yerden başlamam gerekiyordu, 
en alt basamaktan başladım. Hiçbir anı boş 
geçirmedim. Çevremde olup bitenleri 
gözlemledim. Çalıştığım şirketlerin 
işleyişlerini öğrendim. Yapılan hataları 
gördüm. Yetkim elverdiğince 
düzeltebildiklerimi düzelttim. 
Düzeltemediklerimden ders çıkardım. Yeni 

bir toplum tek bacakla koşmaya çalışan bir 
insandan farksızdır. Ancak, Atatürk’ün 
koyduğu bu net hede�n ne kadarını 
gerçekleştirebildiğimize baktığımızda 
ortaya şu hazin tablo çıkıyor: TÜİK 
verilerine göre 2012 Temmuz sonu 
itibariyle Türkiye’de 1 milyon 181 bin 
erkek, 97 bin kadın işveren var.  Nüfusun 
yarısı kadın ama çalışan sayısına bakınca 
18 milyon erkeğe karşı istihdam edilen 
kadın sayısı 7.5 milyon. Bugün artık 
herkesin kabul ettiği şu gerçeği baştan 
ortaya koymakta yarar var. Kadınının 
girişim ve işgücü piyasasında daha yüksek 
oranda var olması gerçeği, Türkiye için bir 
lüks değil zorunluluktur.” 

Işınsu Kestelli, Türkiye’nin 2023 yılında 
kişi başı 25.000 dolar milli gelire ulaşmak 
ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri 
olmayı istiyorsa, kadının iş hayatının 
içindeki varlığını çağdaş ülkeler seviyesine 
çıkarmak zorunda olduğunu belirterek 
“Biz, beşeri sermayemizle büyümek 
zorunda olan bir ülkeyiz. Eğer yakın bir 
gelecekte bir yerlerde petrol 
bulmayacaksak, büyüme hede�erimiz için 
kendi içimizdeki kaynağa dönmemiz şart. 
Bizi potansiyel büyüme oranımızın üzerine 
taşıyacak güçlerden biri, kadının iş 
hayatına daha fazla katılımıdır. Gelişmiş 
ülkelerin çoğunluğunda kadınların 
işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 
aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu 
oranlar yüzde 50’nin altında. Üyesi 
olduğumuz OECD ortalaması yüzde 
62’yken ülkemizde kadının işgücüne 

katılım oranı yüzde 31 civarında. Bu 
sıralamada sondan ikinci ülke, yüzde 47.8 
ile Meksika. Yapılan araştırmalar, kadın 
istihdamındaki 5 puanlık artışın, 
yoksulluğu yüzde 15 azalttığını ortaya 
koyuyor. Dolayısıyla, ülke olarak 1 koyup 3 
alacağımız yer, kadının iş hayatına 
katılımını artırmaktır. Türkiye’nin, kadın 
istihdamını yüzde 50’nin üzerine 
çıkartmadan, kadın girişimci sayısında 1 
milyonu zorlamadan gerçek bir refah ülkesi 
olması mümkün görünmüyor. Bizi 
potansiyel büyüme oranımızın üzerine 
taşıyacak güçlerden bir diğeri de, sizin şu 
anda eğitim aldığınız alan, yani girişimcilik 
ve inovasyon. Ben işin girişimcilik 
kısmından geldiğim için buraya kadar 
kendi hikayemi paylaştım sizlerle. 
Önünüzde açılan kapılardan korkmamanın 
önemini vurguladım. Her yeni kapının yeni 
bir şans, yeni bir kazanım olduğunu 
anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. 
Ama inovasyon konusunda da 
söyleyeceklerim var elbette. Amerikan 
Patent Dairesi Başkanı’nın, “İcat edilecek 
her şey zaten icat edildi” dediği 1899 
yılından bu yana dünyada patent altına 
alınan yenilikçi �kir sayısı 90 milyonu aştı. 
Amerika, küresel liderliğini sürdürmek için 
ulusal inovasyon girişimi başlatırken; 
Avrupa Birliği, “Geleceğimiz inovasyonda” 
derken; 2023 yılında dünyanın 10 büyük 
ekonomisinden biri olmayı hede�eyen 
Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyonu ıskalama 
lüksü yok. Bu hede�ere ulaşmak için 
geleceği öngörmek ve hatta bir adım ileri 

dünyada en çok ar-ge harcaması yapan bin 
şirket arasında sadece iki Türk şirketi 
bulunuyor. Türkiye, 2023 hede�eriyle 
ekonomide katma değer odaklı dönüşüm 
iradesini ortaya koydu. Bu konuda çok 
doğru ve kararlı adımlar atabilirsek, 
ülkemizin, orta ve ileri teknolojide 
Avrasya’nın üretim merkezi olmasının önü 
açılacak. Bu süreçte İzmir’in sürükleyici 
merkezlerden biri olabileceğine hiç şüphe 
yok. Ancak hızlı ve akılcı davranmak 
zorundayız. Çünkü dünya arayı giderek 
açıyor. Sanırım şu örnek ne demek 
istediğimi daha iyi anlatacaktır sizlere: “EU 
Industrial R&D Scoreboard 2012” 
araştırmasına göre dünyanın en çok Ar-Ge 
yapan ilk 1.500 �rmasının ar-ge 
harcamaları geçen yıl yüzde 7.8 artarak 511 
milyar Euro’ya ulaştı. Toplamda 15.7 
trilyon Euro ciro yapan bu şirketlerin ar-ge 
harcaması, Türkiye’de, üniversiteler, devlet 
kurumları ve özel şirketler tarafından 
gerçekleştirilen toplam ar-ge 
harcamalarının 100 katına tekabül ediyor. 
Yani yolumuz hayli uzun, rakiplerimiz ise 
çok hızlı” dedi.

Işınsu Kestelli, konuşmasının son 
bölümünde öğrencilere hitap ederek, “Bu 

ülkenin geleceğini inşa edecek olanlar 
sizlersiniz. Bizden önceki nesiller, 
Türkiye’nin önüne gelişmiş ülkeler 
seviyesine ulaşmayı hedef olarak 
koymuştu. Bizler bu uğurda çalıştık, 
çalışmaya da devam ediyoruz. Ama şu ana 
kadar saydığım rakamlara, eldeki verilere 
baktığımızda işimizin daha yeni 
başladığını söyleyebilirim. Sizler; bizim 
yapamadıklarımızı ya da eksik 
yaptıklarımızı başarmak zorundasınız. Bu 
nedenle sorumluluğunuz hayli fazla. 
Bilimi, aklı, araştırma ve geliştirmeyi, 
yaratıcılığı, kadın-erkek eşitliğini 
hayatınızın olmazsa olmazları arasına 
koyup ilerlemelisiniz. En büyük ümidim, 
konuşmamın başında da belirttiğim gibi 
ışıl ışıl parlayan gözleriniz” diye konuştu.

Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek lisans 
öğrencileriyle gerçekleştirilen soru cevap 
bölümünün ardından tamamlanan dersin 
ardından Prof. Dr. Füsun Yercan, Gediz 
Üniversitesi adına Işınsu Kestelli'ye 
girişimcilik dersindeki değerli katkısı 
sebebiyle plaket takdim etti. Işınsu Kestelli, 
Plaket takdiminin ardından yüksek lisans 
öğrencileri ve akademisyenler birlikte toplu 
fotoğraf çektirdi.
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DÜNYADAN TARIMDÜNYADAN TARIM

ABD tarım kanunundaki
yeni düzenlemeler

Geçtiğimiz ha�alarda ABD’nin yeni 
tarım kanunu oy çokluğuyla kabul edildi. 
Yeni kanun eskiye nazaran ciddi 
değişiklikler içeriyor. Önümüzdeki 10 yıllık 
dönemde 16 milyar dolar tasarrufu 
öngören yeni kanunu ABD’li üreticileri ne 
kadar sevindireceği merak ediliyor!..

Yeni kanun, dar gelirlilere yönelik gıda 
yardımının azaltılması,  federal ürün 
sigortasının geliştirilmesi ve çi�çilere 
yapılan doğrudan ödemenin kesilmesi gibi 
farkı konularda yeni düzenlemeler içeriyor.

Üretici cephesinde büyük bir ayrıcalık 
olan, çi�çinin sahip olduğu toprağını ekip 
ekmediğine bakılmaksızın verilen 
sübvansiyonlar artık kalkıyor. Yerine ise 
elverişsiz hava şartları ve piyasa koşulları 
gibi öngörülemeyen risklere karşı çi�çiye 
daha geniş �nansal destek imkânı veren 
yapılar geliyor. Ayrıca çevre açısından 
önemli arazilere de devlet desteği artıyor. 

2014 Sonrası:
•Uluslararası piyasaları geliştirmek için 

ayrılan yıllık 200 milyon dolar uygulaması 
aynı şekilde devam ettirilecek. 

•LRP Programı için 80 milyon dolara 
kadar olarak kalıcı bütçe ayrıldı. 

•Barış için Gıda (Food for Peace) 
programının yönetiminde, nakit 
yardımının kullanımında USAID’E daha 
çok esneklik sağlandı. 

•Acil durumlarda yardımlar için 
esneklikler arttırıldı.

Araştırmalar
2014 Öncesi: 
•ABD Tarım Bakanlığı tarım 

sektöründe bilimsel birikimi araştırma, 
geliştirme ve eğitim çalışmalarıyla 
arttırıyordu. Özel Ürün Araştırma 
İnisiyatifi (SCRI) için yıllık 40 milyon dolar 
bütçe ayrılırdı. 

2014 Sonrası:
•Tarımsal araştırmalar için 200 milyon 

dolar fon ayrıldı. 
•SCRI için ayrılan bütçe 80 milyon 

dolara çıkarıldı.

Koruma
2014 Öncesi: 
•2008 Tarım Kanunu bir önceki 

kanunlara benzer olup tarım işletmeleri ve 
büyük çi�liklerin daha fazla korumasına 
yönelik fırsatlar içerirdi. 

2014 Sonrası:
•Yerel seviyede esnekliği, hesap 

verilebilirliği ve kolay adaptasyonu 
sağlayabilmek için koruma programlarını 
birleştirdi.

• Erozyon riski bulunan alanlar ve 
bataklık alanları içeren tarım arazilerinde 
ürün sigorta programları ve koruma 
programları birleştirildi.

•Bölgenin önceliklerine odaklanan 
koruma programları gerçekleştirmek için 
geçmişteki başarılı ortaklıklardan 
yararlanılmış ve üreticiler teşvik edilmiştir.

Yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği

2014 Öncesi: 
•2008 Tarım Kanunu; Biyo-Rafineri 

Destek Programını, Biyo-temelli Pazarlama 
Programı ve Biyo-Kütle Ürün Destek 
Programı da içeren yeni enerji programları 
oluşturdu. 

2014 Sonrası:
•2008 Tarım Kanunu ile uygulamaya 

konan enerji programlarına devam 
edilecek ve 880 milyon dolar bütçe 

İzmir Ticaret Borsası
AR-GE Müdürlüğü

ABD yeni tarım kanunundan ana 
başlıklar ve özet bilgileri şöyle 
sıralayabiliriz.

Tarim koruma ve sigorta programı
2014 Öncesi: 
•2008’de başlatılan doğrudan 

ödemelere devam edildi. Bu programda 
üretici zarara uğrasa da uğramasa da 
destekleme alabiliyordu. 

•Afet yardım programları 2011 mali 
yılında sonlandı. Dolayısıyla o tarihten 
sonra afetlerden veya kötü hava 
koşullarından etkilenen üreticiler kayıpları 
için �nansal destek alamadılar.

2014 Sonrası:
•Doğrudan ödemeler sonlandırıldı, 

ürün sigortasıyla devam edililecek.
•Üreticiler artık ya “Fiyat Kaybı” (Price 

Loss Coverage) yada “Tarımsal Risk” 
(Agricultural Risk Coverage) 

programlarından birini seçecek.  Bu 
kanunla Sütçülük Koruma (Dairy Margin

•Protection) Programı başlatıldı.
•Canlı hayvanlarla ilgili 2011 yılı 

itibariyle gerçekleşen tüm kayıpların tela�si 
için kalıcı bir canlı hayvan afet programı 
oluşturuldu.   

Kırsal Kalkınma
2014 Öncesi: 
•ABD Tarım Bakanlığı programları 

özellikle altyapı, küçük ölçekli işletmelerin 
kalkınması, iş alanı yaratma ve büyüme 
odaklı kırsal kalkınma olmak üzere 
yatırımları hibelerle,  tarım kredileriyle ve 
kredi garantileri ile desteklerdi.  

2014 Sonrası:
•Tarım Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma 

Programı devam edecek. Ayrıca, Kırsal 
Mikro Girişimcilik Yardım Programı ile 
kırsalda iş geliştirme ve büyüme için 15 
Milyon Dolar sağlanacak.

•Su ve atık su altyapısı için 150 Milyon 
Dolar destek ayrıldı.

•Desteklenen programların %10’unu 
kaynaklardan daha çok yararlanma yoluyla 
ekonomik kalkınmayı sağlayacak uzun 
dönemli ve bölgesel programlar 
oluşturacak.

Ticaret ve tarımsal dış ticaret
2014 Öncesi:
•ABD Tarım Bakanlığı ABD tarım 

ürünlerinin piyasasını genişletmek ve 
çeşitlendirmek için Dış Piyasa Geliştirme 
Programı’nı ve Pazara Giriş Programı’nı 
uygulayacak. Yerel ve Bölgesel Tedarik 
(Local and Regional Procurement-LRP) 
Programı uluslararası kalkınma yardımı ve 
gıda yardımının arttırılması için pilot 
program uygulandı.

ayrılacak.
•Biyo-Rafineri Destek Programı, 

biyo-temelli ürün ve yenilenebilir kimyasal 
imalatı içerecek şekilde genişletildi. 

•Biyo-Tercihli Program, orman 
ürünlerini içerecek şekilde genişletildi.

Beslenme
2014 Öncesi:
•Tamamlayıcı Beslenme Destek 

Programı (SNAP), ailelerin gıda 
gereksinimini gideren, ülkenin gıda 
güvenliği konusundaki başlıca programdır. 

•Acil Gıda Destek Programı (TEFAP) 
gıda bankalarını ve gıda depolarını 
destekeler.

2014 Sonrası: 
•Milyonlarca düşük gelirli aile için 

SNAP'e devam edilecek.
•Mesleki eğitim için 200 milyon dolar, 

meyve ve sebze alımını arttırmak için 100 
milyon dolar destek sağlayacak.

•TEFAP için ilave 250 milyon dolar 
bütçe ağlayacak.

•Besin değeri yüksek gıdalara erişimi 
arttırmak için, sağlıklı gıda �nansman 
inisiyati�ne 125 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Gelecek nesil tarım işletmecileri ve 
çi�çiler

2014 Öncesi:
•2008 Kanunu, 2009-2012 mali yıları 

arası için 75 milyon dolar bütçeli yeni 
başlayan çi�çiler ve işletmeciler geliştirme 
programı başlattı.

2014 Sonrası: 
•Yeni başlayan çiftçiler ve işletmeciler 

geliştirme programına 100 milyon dolarlık 
bütçe ayrıldı.

•Çiftçinin ilk 5 yılında sermayeye 
erişim arttırılacak. Ürün sigorta 
programlarında indirim gibi ürün 

sigortasında kolaylıklar ve risk yönetim 
araçları sağlanacak.  

Yerel ve bölgesel gıda sistemleri
2014 Öncesi:
•Çiftçi Piyasa Geliştirme Programı 

(FMPP) için yılda 10 milyon dolar bütçe 
ayrılmaktadır. 

2014 Sonrası: 
•FMPP’nin adına çiftçi-piyasa yerel 

gıda geliştirme programı olarak değiştirdi 
ve proje bütçesi için yıllık 30 milyon dolar 
bütçe ayrıldı. 

•Yerel ve Bölgesel İş ve Endüstri 
programı altında yerel ve bölgesel ticari 
girişimlere fon ayırmaya devam ediyor. 

•Katma Değerli Ürün Piyasası 
Geliştirme hibeleri kapsamında yerel ve 
bölgesel gıda sistemlerinin bütçesini 65 
milyon dolara çıkardı.

Özel ürünler ve organik ürünler
2014 Öncesi:
•Meyve ve sebze üretimini arttırmak 

için özel ürün hibe programına (SCBG) 
yıllık 52 milyon dolar bütçe ayrıldı. 

•2008 Kanunu ülkenin zararlı tespiti ve 
tehdidinin ortadan kaldırılması için gerekli 
altyapının güçlendirilmesi ve 
yetiştiriciliğin sorunsuz sürdürülebilmesi 
için 55 milyon dolar bütçe ayrıldı.

2014 Sonrası: 
•SCBG’nin yıllık bütçesi 72,5 milyon 

dolara çıkarıldı.
•Organik üreticileri için yeni kaynaklar 

sunuldu. Bu kaynaklardan biri olan 
Organik Maliyet Paylaşım Programına 
yıllık 15 milyon dolar bütçe ayrıldı. 

•Zararlı ve hastalık yönetimi ile afet 
önlemeye ayrılan yıllık bütçe 62,5 milyon 
dolara yükseltildi. 2018 ve sonrası için bu 
bütçe 75 milyon dolara yükseltilecek. 
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Geçtiğimiz ha�alarda ABD’nin yeni 
tarım kanunu oy çokluğuyla kabul edildi. 
Yeni kanun eskiye nazaran ciddi 
değişiklikler içeriyor. Önümüzdeki 10 yıllık 
dönemde 16 milyar dolar tasarrufu 
öngören yeni kanunu ABD’li üreticileri ne 
kadar sevindireceği merak ediliyor!..

Yeni kanun, dar gelirlilere yönelik gıda 
yardımının azaltılması,  federal ürün 
sigortasının geliştirilmesi ve çi�çilere 
yapılan doğrudan ödemenin kesilmesi gibi 
farkı konularda yeni düzenlemeler içeriyor.

Üretici cephesinde büyük bir ayrıcalık 
olan, çi�çinin sahip olduğu toprağını ekip 
ekmediğine bakılmaksızın verilen 
sübvansiyonlar artık kalkıyor. Yerine ise 
elverişsiz hava şartları ve piyasa koşulları 
gibi öngörülemeyen risklere karşı çi�çiye 
daha geniş �nansal destek imkânı veren 
yapılar geliyor. Ayrıca çevre açısından 
önemli arazilere de devlet desteği artıyor. 

2014 Sonrası:
•Uluslararası piyasaları geliştirmek için 

ayrılan yıllık 200 milyon dolar uygulaması 
aynı şekilde devam ettirilecek. 

•LRP Programı için 80 milyon dolara 
kadar olarak kalıcı bütçe ayrıldı. 

•Barış için Gıda (Food for Peace) 
programının yönetiminde, nakit 
yardımının kullanımında USAID’E daha 
çok esneklik sağlandı. 

•Acil durumlarda yardımlar için 
esneklikler arttırıldı.

Araştırmalar
2014 Öncesi: 
•ABD Tarım Bakanlığı tarım 

sektöründe bilimsel birikimi araştırma, 
geliştirme ve eğitim çalışmalarıyla 
arttırıyordu. Özel Ürün Araştırma 
İnisiyatifi (SCRI) için yıllık 40 milyon dolar 
bütçe ayrılırdı. 

2014 Sonrası:
•Tarımsal araştırmalar için 200 milyon 

dolar fon ayrıldı. 
•SCRI için ayrılan bütçe 80 milyon 

dolara çıkarıldı.

Koruma
2014 Öncesi: 
•2008 Tarım Kanunu bir önceki 

kanunlara benzer olup tarım işletmeleri ve 
büyük çi�liklerin daha fazla korumasına 
yönelik fırsatlar içerirdi. 

2014 Sonrası:
•Yerel seviyede esnekliği, hesap 

verilebilirliği ve kolay adaptasyonu 
sağlayabilmek için koruma programlarını 
birleştirdi.

• Erozyon riski bulunan alanlar ve 
bataklık alanları içeren tarım arazilerinde 
ürün sigorta programları ve koruma 
programları birleştirildi.

•Bölgenin önceliklerine odaklanan 
koruma programları gerçekleştirmek için 
geçmişteki başarılı ortaklıklardan 
yararlanılmış ve üreticiler teşvik edilmiştir.

Yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği

2014 Öncesi: 
•2008 Tarım Kanunu; Biyo-Rafineri 

Destek Programını, Biyo-temelli Pazarlama 
Programı ve Biyo-Kütle Ürün Destek 
Programı da içeren yeni enerji programları 
oluşturdu. 

2014 Sonrası:
•2008 Tarım Kanunu ile uygulamaya 

konan enerji programlarına devam 
edilecek ve 880 milyon dolar bütçe 

ABD yeni tarım kanunundan ana 
başlıklar ve özet bilgileri şöyle 
sıralayabiliriz.

Tarim koruma ve sigorta programı
2014 Öncesi: 
•2008’de başlatılan doğrudan 

ödemelere devam edildi. Bu programda 
üretici zarara uğrasa da uğramasa da 
destekleme alabiliyordu. 

•Afet yardım programları 2011 mali 
yılında sonlandı. Dolayısıyla o tarihten 
sonra afetlerden veya kötü hava 
koşullarından etkilenen üreticiler kayıpları 
için �nansal destek alamadılar.

2014 Sonrası:
•Doğrudan ödemeler sonlandırıldı, 

ürün sigortasıyla devam edililecek.
•Üreticiler artık ya “Fiyat Kaybı” (Price 

Loss Coverage) yada “Tarımsal Risk” 
(Agricultural Risk Coverage) 

programlarından birini seçecek.  Bu 
kanunla Sütçülük Koruma (Dairy Margin

•Protection) Programı başlatıldı.
•Canlı hayvanlarla ilgili 2011 yılı 

itibariyle gerçekleşen tüm kayıpların tela�si 
için kalıcı bir canlı hayvan afet programı 
oluşturuldu.   

Kırsal Kalkınma
2014 Öncesi: 
•ABD Tarım Bakanlığı programları 

özellikle altyapı, küçük ölçekli işletmelerin 
kalkınması, iş alanı yaratma ve büyüme 
odaklı kırsal kalkınma olmak üzere 
yatırımları hibelerle,  tarım kredileriyle ve 
kredi garantileri ile desteklerdi.  

2014 Sonrası:
•Tarım Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma 

Programı devam edecek. Ayrıca, Kırsal 
Mikro Girişimcilik Yardım Programı ile 
kırsalda iş geliştirme ve büyüme için 15 
Milyon Dolar sağlanacak.

•Su ve atık su altyapısı için 150 Milyon 
Dolar destek ayrıldı.

•Desteklenen programların %10’unu 
kaynaklardan daha çok yararlanma yoluyla 
ekonomik kalkınmayı sağlayacak uzun 
dönemli ve bölgesel programlar 
oluşturacak.

Ticaret ve tarımsal dış ticaret
2014 Öncesi:
•ABD Tarım Bakanlığı ABD tarım 

ürünlerinin piyasasını genişletmek ve 
çeşitlendirmek için Dış Piyasa Geliştirme 
Programı’nı ve Pazara Giriş Programı’nı 
uygulayacak. Yerel ve Bölgesel Tedarik 
(Local and Regional Procurement-LRP) 
Programı uluslararası kalkınma yardımı ve 
gıda yardımının arttırılması için pilot 
program uygulandı.

ayrılacak.
•Biyo-Rafineri Destek Programı, 

biyo-temelli ürün ve yenilenebilir kimyasal 
imalatı içerecek şekilde genişletildi. 

•Biyo-Tercihli Program, orman 
ürünlerini içerecek şekilde genişletildi.

Beslenme
2014 Öncesi:
•Tamamlayıcı Beslenme Destek 

Programı (SNAP), ailelerin gıda 
gereksinimini gideren, ülkenin gıda 
güvenliği konusundaki başlıca programdır. 

•Acil Gıda Destek Programı (TEFAP) 
gıda bankalarını ve gıda depolarını 
destekeler.

2014 Sonrası: 
•Milyonlarca düşük gelirli aile için 

SNAP'e devam edilecek.
•Mesleki eğitim için 200 milyon dolar, 

meyve ve sebze alımını arttırmak için 100 
milyon dolar destek sağlayacak.

•TEFAP için ilave 250 milyon dolar 
bütçe ağlayacak.

•Besin değeri yüksek gıdalara erişimi 
arttırmak için, sağlıklı gıda �nansman 
inisiyati�ne 125 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Gelecek nesil tarım işletmecileri ve 
çi�çiler

2014 Öncesi:
•2008 Kanunu, 2009-2012 mali yıları 

arası için 75 milyon dolar bütçeli yeni 
başlayan çi�çiler ve işletmeciler geliştirme 
programı başlattı.

2014 Sonrası: 
•Yeni başlayan çiftçiler ve işletmeciler 

geliştirme programına 100 milyon dolarlık 
bütçe ayrıldı.

•Çiftçinin ilk 5 yılında sermayeye 
erişim arttırılacak. Ürün sigorta 
programlarında indirim gibi ürün 

sigortasında kolaylıklar ve risk yönetim 
araçları sağlanacak.  

Yerel ve bölgesel gıda sistemleri
2014 Öncesi:
•Çiftçi Piyasa Geliştirme Programı 

(FMPP) için yılda 10 milyon dolar bütçe 
ayrılmaktadır. 

2014 Sonrası: 
•FMPP’nin adına çiftçi-piyasa yerel 

gıda geliştirme programı olarak değiştirdi 
ve proje bütçesi için yıllık 30 milyon dolar 
bütçe ayrıldı. 

•Yerel ve Bölgesel İş ve Endüstri 
programı altında yerel ve bölgesel ticari 
girişimlere fon ayırmaya devam ediyor. 

•Katma Değerli Ürün Piyasası 
Geliştirme hibeleri kapsamında yerel ve 
bölgesel gıda sistemlerinin bütçesini 65 
milyon dolara çıkardı.

Özel ürünler ve organik ürünler
2014 Öncesi:
•Meyve ve sebze üretimini arttırmak 

için özel ürün hibe programına (SCBG) 
yıllık 52 milyon dolar bütçe ayrıldı. 

•2008 Kanunu ülkenin zararlı tespiti ve 
tehdidinin ortadan kaldırılması için gerekli 
altyapının güçlendirilmesi ve 
yetiştiriciliğin sorunsuz sürdürülebilmesi 
için 55 milyon dolar bütçe ayrıldı.

2014 Sonrası: 
•SCBG’nin yıllık bütçesi 72,5 milyon 

dolara çıkarıldı.
•Organik üreticileri için yeni kaynaklar 

sunuldu. Bu kaynaklardan biri olan 
Organik Maliyet Paylaşım Programına 
yıllık 15 milyon dolar bütçe ayrıldı. 

•Zararlı ve hastalık yönetimi ile afet 
önlemeye ayrılan yıllık bütçe 62,5 milyon 
dolara yükseltildi. 2018 ve sonrası için bu 
bütçe 75 milyon dolara yükseltilecek. 
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Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Binali Yıldırım’dan İTB'ye ziyaret

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali 
Yıldırım 7 Ocak 2014 tarihinde İTB'yi ziyaret etti. İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 
karşılanan Yıldırım, İTB Tarihi Meclis Salonu'nda seçim 
sürecine ilişkin olarak basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu.

Türkiye – İtalya arasında İş Forumu düzenlendi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İtalya’ya yaptığı resmi 

ziyaret kapsamında, 31 Ocak – 1 Şubat 2014 tarihleri arasında 
Türkiye-İtalya İş Forumu gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da iştirak ettiği iş forumuna İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de katıldı.

Giresun Ticaret Borsası’ndan İTB’ye ziyaret
Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı Harun Aydın ve 

beraberindeki heyet İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. İki 
gün olarak planlanan ziyaretin birinci gününde heyet, İzmir 
Ticaret Borsası’nın gerçekleştirdiği coğra� işaret çalışmalarını 
yerinde inceledi

. 

12 Mart 2014’te coğra� işaret çalışmalarıyla ilgili olarak 
gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının ardından Giresun 
Ticaret Borsası heyeti 13 Mart 2014 tarihinde de İzmir Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli’yi makamlarında ziyaret etti. İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İ.Yalçın 
Yılmaz ve Ercan Korkmaz’ın da iştirak ettikleri ziyaretler 
esnasında İZBEP ve ELİDAŞ faaliyetleri ve lisanslı 
depoculuğun işleyişine dair bilgi paylaşımında bulundu. 
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Işınsu Kestelli TÜRGÖK Vakfı yararına düzenlenen 
“İmza Ben” kampanyasına katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) 
yararına düzenlenen cemiyet hayatının ünlü isimlerinin de 
gönüllü olarak yer aldığı kadın mektupları üçlemesinin sonun-
cusu “İmza Ben” adlı kampanya kapsamında 14 Mart 2014 
tarihinde yapılan yapılan sesli okuma etkinliğine katıldı. 
Kampanyaya katılanlara teşekkür eden Dernek Başkanı Tülay 
Yazgan, kadınlar tarafından seslendirilen mektupların kitap 
haline getirileceğini ve elde edilen gelirin TÜRGÖK’e 
bağışlanacağını belirtti.

EBSOV Başkanı ve üyelerinden Işınsu Kestelli’ye 
ziyaret

EBSOV Başkanı İhsan Özduran, Vakfın üyesi aynı 
zamanda da Kültür Sanat Komite Başkanı İpek  Özçelik, Duha 
Baran, Benal Özbek ve Ayşe Jale Orhon 14 Mart 2014 
tarihinde İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli’yi ziyaret etti. Ziyarette vakfın faaliyetleri ve 
çalışmaları üzerine �kir paylaşımında bulunuldu. 

Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akad-
emisyenlerinden İTB’ye Ziyaret

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 
Prof.Dr. Neşe Kumral ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat 
Bölümü'nden Prof. Dr. Sedef Akgüngör Işınsu Kestelli’yi 14 
Mart 2014 tarihinde makamında ziyaret etti. 16-18 Haziran 
2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi ev 
sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Kongre için işbirliği 
konularında görüşüldü.

İTB Heyeti “Türkiye ve Dünyada Kruvaziyer Turizm” konulu 
toplantıya katıldı

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak 21 Mart 2014 
tarihinde İzmir Ticaret Odası’nda TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail 
Yücel’in iştirakleriyle gerçekleştirilen “Türkiye ve Dünyada 
Kruvaziyer Turizm – İzmir’in Kruvaziyer Turizmdeki Başarısı ve 
Geleceği” toplantısına katıldı. Çevre illerden de birçok Oda-
Borsa Başkanının da katıldığı toplantı geniş katılıma sahne oldu.
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