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Bakliyat, huBuBat ve
yağlı tohum sektörünün

yol haritası



W i t h

Turkishtime - Halkbank Ortak Akıl Toplantıları’nın 19’uncusunda  
bakliyat, hububat ve yağlı tohum sektörlerinin önde gelen  

temsilcileri bir araya geldi. Sektörün potansiyelini ve geleceğini  
ele alan katılımcılar sorun ve çözümleri konuştu. Özellikle tohumda 

çeşitliliğin gerekliliği vurgulanan toplantıda Ar-Ge çalışmalarının 
mevsim değişikliğine uyum sağlayacak bitkiler üzerinde  

yoğunlaşması gerektiğine de dikkat çekildi. 
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etmek caiz görülmelidir. bu takdirde, karşı 
karşıya kalınacak mesele şudur: Devlet ile 
ferdin karşılıklı faaliyet sahalarını ayırmak… 
Devletin, bu husustaki faaliyet hududunu 
çizmek ve bu hususta istinat edeceği kaideleri 
tespit etmek, diğer taraftan vatandaşın 
ferdi teşebbüs ve faaliyet hürriyetini tahdit 
etmemiş olmak, devleti idareye salahiyettar 
kılınanların düşünüp tayin etmesi lazım 
gelen meselelerdir. Prensip olarak, devlet, 
ferdin yerine kaim olmamalıdır.” bir ufak 
bilgi daha ekleyip saygı değer başkanıma sözü 
bırakacağım. İktisat kongresi, cumhuriyet 
daha ilan edilmeden önce gerçekleştiriliyor. 
O sıralarda Sovyetler birliği’nden ciddi 
yardımlar alındığı için, “acaba Türkiye 
komünist bir düzene mi geçecek” diye 
bir korku da var. Orada atatürk liberal bir 
ekonomi politikası uygulayacağını, yabancı 
sermayeye kapıyı açacağını, ama ayrıcalık 
da vermeyeceğini ilan ediyor. Tabii, bir 
başka bilgi, herkes zanneder ki Misak-ı Milli, 
ankara’da ilan edildi. ama bu doğru değil. 
atatürk son ana kadar İstanbul’daki meclisi 
çalıştırmayı hedeflemiş. Milli mücadele 
için İstanbul’dan ankara’ya gelen mebusları 
tekrar İstanbul’a göndererek İstanbul’daki 

Prof. Dr. EmrE Alkin: Saygı değer 
Halkbank temsilcisi Volkan bey, Mahmut 
bey ve sektörün kıymetli kanaat liderleri, 
hoş geldiniz. bugün 10 kasım, Ulu Önder’in 
aramızdan ayrılışının 79’uncu yılı. ben de 
üniversitemde hem Türkçe hem İngilizce 
“atatürk ve Ekonomi” sunumu yaptım bu 
sabah. Sunumun içinden bir alıntı yapmak 
istiyorum. Onu okuyacağım. böylece 
atatürk’ün o zamanlarda ne kadar zengin 
bir vizyona sahip olduğunu bir kere daha 
hatırlayacaksınız. atatürk 1920 İzmir İktisat 
kongresi’nde diyor ki, “Hususi menfaat, 
ekseriye, umumi menfaatle, tezat halinde 
bulunur. bir de hususi menfaatler en nihayet, 
rekabete istinat eder. Halbuki yalnız bununla 
iktisadi nizam tesis olunamaz. bu zanda 
bulunanlar, kendilerini bir serap karşısında 
aldatılmaya terk edenlerdir. Fertler, şirketler, 
devlet teşkilatına nazaran zayıftırlar. Serbest 
rekabetin, içtimai mahzurları da vardır; 
zayıflarla kuvvetleri müsabakada karşı 
karşıya bırakmak gibi. Ve nihayet fertler 
bazı büyük müşterek menfaatleri tatmine 
muktedir olamazlar. Herhalde devletin siyasi 
ve fikri hususlarda olduğu gibi, bazı iktisadi 
işlerde de nâzımlığını, prensip olarak kabul 

B
akliyat, hububat ve yağlı tohum üretimi ilk günden 
beri Türkiye’nin önemli yapı taşlarından. Tarım, ulusal 
sınırları aşarak dünya piyasalarına hammadde ve 
ürün arz etmekte. Dünya nüfus artışı da göz önünde 
bulundurulduğunda, tarımın, özellikle hububat ve 

bakliyat gibi stratejik besinlerin önemi her geçen gün daha da 
artmakta. Turkishtime-Halkbank Ortak Akıl Toplantısı’nda 
sektörün gelecek stratejileri belirlenirken toplantı sonucunda 
bugünü değil, geleceği kurtarmanın öneminin altı çizildi. Özellikle 
tohumda çeşitliliğin gerekliliği vurgulanan toplantıda Ar-Ge 
çalışmalarının mevsim değişikliğine uyum sağlayacak bitkiler 
üzerinde yoğunlaşması gerektiğine de dikkat çekildi.
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çok kıymetli önderleri buradasınız. Hem 
sektörümüzün belli noktalarındasınız, hem 
de sektörümüzün ileri gelen temsilcilerisiniz. 
Sizlere de katıldığınız için teşekkür ederiz. 
Sektörde 1979 yılından beri ihracat yapıyorum. 
TİM toplantısında da söyledim, “Yaşayan 
ve fiilen ihracat yapmaya devam eden eski 
ihracatçı benim.” ben fiilen mal alıp satıyorum. 
Çünkü ihracat apayrı bir iş. Uluslararası 
ticareti, borsayı önceden bilmiyorduk. Toprak 
Mahsulleri Ofisi, ahmet bey ve ekibi bizlere 
öğretti. Türkiye’nin en eski sanayicilerinin 
bir arada olmasının önemli olduğunu 
düşünüyorum. Eskiden sanayi dediğiniz 
zaman fırıncılar anlaşılırdı. Halihazırda en 
eski sanayiciler olarak sizler Türkiye’nin 
kalkınmasında çok büyük rol aldınız. Hepinize 
teşekkür ederim.

Prof. Dr. EmrE Alkin: Cesaret verdiniz ve 
çok önemli noktalara değindiniz. ben de saygı 
değer Halkbank temsilcisi Mehmet Volkan 
Sayim’e sözü vermeden bir hatırlatma yapmak 
istiyorum. İlk kalkınma Planı 1933 yılında 
tamamlandığında Türkiye şeker, cam ürünleri 
ve çimento, iç talebin yüzde 80’ini karşılar hale 
gelmiş. bu da ayrı bir başarı öyküsü.  

son Osmanlı Meclisini çalıştırmıştır. Misak-ı 
Milli kararlarını da orada çıkarmış. Padişahın 
meclisi kapatması üzerine de atatürk anlamış 
ki İstanbul’daki meclis çalışmayacak, 23 
nisan 1920’de yeni meclisi ankara’da açıyor. 
Emeği geçenleri hayırla yad ediyoruz, rahmet 
diliyoruz. aziz hatıraları önünde de saygıyla 
eğiliyoruz. bugün çok önemli bir sektörün 
önemli sorun ve önerilerini konuşmak için 
buradayız. Müsaadenizle, adet budur, biz önce 
ev sahiplerine söz veririz. buyrun, suya bir taş 
atın, dalgalansın. 

mAhmut ArslAn: ben öncelikle hocama 
çok teşekkür ediyorum. bize çok leziz bir 
konuşma yaptı. Özellikle rahmetli atatürk’ün 
İzmir İktisat kongresi’nde söylediği, bugün de 
geçerli olan fikirlerini hatırlattı. Dolayısıyla 
onun ölüm yıl dönümünde onu anarak, onun 
fikirlerini söyleyerek anmak lazım. Hocamla 
uzun yıllar beraber çalıştık. aramızda 
oluşundan dolayı kendisine teşekkür 
ediyorum. ayrıca en önemlisi Halkbank 
sponsorluğunda gerçekleşen bu toplantılar 
sektörümüze büyük katkılar sağlamaktadır. 
O nedenle sizlere de özel bir teşekkür 
sunuyoruz. bunun yanında sektörümüzün 

Mahmut Arslan: 
“Türkiye’nin en eski 

sanayicilerinin bir 
arada olmasının 

önemli olduğunu 
düşünüyorum.”
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sektör ürünleri ihracatımız işte 570 milyon 
liranın üzerinde oldu. bu da sektör ihracatının 
toplam ihracattan yüzde 3.7 pay aldığını 
gösteriyor. İnanıyoruz ki 2018 yılında reel 
sektöre aktarılacak 37 milyar liralık destek 
ve tarıma verilecek 14.8 milyar liralık can 
suyu ile daha büyük başarılara imza atacağız. 
böylece sektörün toplam ihracattan daha 
fazla pay alacağına inanıyoruz. Halkbank 
olarak üreten Türkiye’ye verdiğimiz destekleri 
79 yıldır kesintisiz olarak sürdürüyoruz. 
Çalışmalarımızın odağında ise kObİ’ler 
ve daha da önemli bir kesim olan ihracatçı 
kObİ’ler bulunmakta. Sizlerden gelen talep 
ve beklentilerle ürünlerimizin çeşitliliğini ve 
kapsamını her geçen gün geliştirmeye gayret 
gösteriyoruz. Farklı kredi seçenekleri sunan 
Tarım Destek Paketimiz ile çiftçimize ve 
tarım işletmelerine güçlü bir finans desteği 
sağlamaya çalışmaktayız. Türkiye hububat, 
bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, toplam 
tarımsal ürün ihracatımızda yüzde 30’luk 
bir paya sahip. Sektörün en önemli ihraç 
kalemlerine baktığımızda, buğday unu, ayçiçek 
yağı, kakao, bisküvi, şeker ve makarnanın 
öne çıktığını görmekteyiz. Sektörün önemli 
ihracat pazarlarıysa; Orta Doğu, Uzak Doğu ve 

bunu hatırlattıktan sonra Türkiye’nin göz 
bebeği olan Halkbank’a sözü bırakıyorum.

mEhmEt VolkAn sAyim: Teşekkürler. Sayın 
başkanım, Sayın Hocam ve değerli sektör 
temsilcileri… Ortak akıl Toplantımıza hepiniz 
hoş geldiniz. Halkbank adına sizleri saygıyla 
selamlıyorum. bildiğiniz gibi farklı sektörlerin 
mevcut durum ve sorunlarına değindiğimiz 
toplantılarımızın bugünkü oturumunda 
gündemimiz tarımsal üretim içindeki 
performansı ile yüz akı sektörlerimizden olan 
hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörleri 
olacak. Sizlerin bu alanlardaki deneyimleriniz 
ile hep birlikte hububattaki verim artışları, 
nişasta ve glikozun kamuoyundaki algısı, 
un üretimi ve ihracatı, üretici ve perakende 
ilişkisi, gıda da markalaşma gibi önemli 
başlıkları değerlendireceğiz. Türkiye 
ekonomisi, 2017 karnesine sürekli yeni 
başarılar ekliyor. beklentilerin üzerine 
çıkmayı başardığımız ekonomik büyüme 
rakamlarımız ve ihracatçılarımızdan aldığımız 
olumlu haberler bizleri 2023 hedeflerimize her 
geçen gün biraz daha yaklaştırmakta. TİM’in 
verilerine göre Ekim ayında ihracatımız 13.5 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında 

Sektör liderleri 
tarımın bilim 
ve teknolojiyle 
desteklenmesinin 
sürdürülebilirlik 
için çok kritik 
olduğuna değindi.
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kuzey afrika ülkeleri ile bağımsız Devletler 
Topluluğu. Ülkemiz tarımsal üretimde sahip 
olduğu potansiyel ile dünyanın bu alanda 
önde gelen tahıla dayalı ürün üreticilerinden 
birisidir. Ülkemizin kalkınma sürecinde de 
gıda ve tarım sektörlerinin çok önemli yeri 
bulunmakta. bu alanda yaratılacak ihracat 
potansiyeli ve istihdamın ülkemizin büyüme 
sürecini hızlandıracağına inanıyoruz. Tarımda 
avantajlı ve potansiyeli olan bir konumdayız. 
ancak bunu daha ileri bir noktaya taşımak 
için “İşi nasıl geliştirebilirim? En yüksek 
kaliteli ürünü nasıl üretebilirim?” sorularının 
üzerine düşünmemiz gerekmekte. bu konuda 
dünyada çok çarpıcı örnekler bulunmakta. 
katma değerli ürün üretimi, ülkemizde her 
sektörün hedefi olmalı. Örneğin tarımsal 
üretimi olmayan bir ülke ithal ettiği ürünü 
öyle bir işliyor ki, o ürünü bizim iki katı 
fiyatımıza dünyaya satabiliyor. Türkiye’nin 
bereketli toprakları ve uygun iklim yapısı 
avantajımızı marka değeri olan kaliteli ürün 
çeşitliliğimizle birleştirebilirsek dünyada bu 
sektörde lider olmamamız için hiçbir engel 
göremiyoruz. bütün bunlar tarım ve ihracat 
stratejileri, tarımda makineleşme ve üretim 
niteliğine odaklanma ile mümkün olabiliyor. 
Türkiye’nin de bu hareketliliği yaratacak 
finansal gücü ve insan kaynağı kalitesine 
fazlasıyla sahip olduğu görüşündeyiz. 
Türkiye hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar 
sektörünün uluslararası pazarlarda daha 
rekabetçi bir yere gelebilmesi için nitelikli 
üretimin miktarının artırılması gerekmekte. 
Modern tarım tekniklerine adaptasyon 
sürecinde, üreticinin finansman akışıyla 
desteklenmesi sektörün önünü açacaktır. 
bu konuda bankamız çiftçilerimizin tüm 
finansal ihtiyaçlarına yönelik var olan 
desteğini, en uygun koşullar altında, sunmaya 
devam edecektir. Tarım desteklerimizin geri 
ödemelerini çiftçilerimizin nakit girdilerinin 
olduğu hasat zamanlarına göre planlamaya 
gayret göstereceğiz. Hububat, bakliyat ve yağlı 
tohumlar sektörünün üretici ve ihracatçılarına 
sağladığımız finansal destekler ve danışmanlık 
hizmetlerimizle önümüzdeki tüm hedeflere 
rahatça ulaşabiliriz. Sözü siz değerli sektör 
temsilcilerine bırakırken, toplantıya 
yapacağınız değerli katkılarınız için şimdiden 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. EmrE Alkin: Çok teşekkür 
ediyorum. bundan sonra söz serbest… büyük 
ailenin içinde branşlar var… Dolayısıyla bugünü 
konuşmakta fayda var. Mevlana’nın dediği 
gibi; “Dünü dünde bırakmak lazım.” bugünün 

mehmet volkan sayim
Halkbank KOBİ Ürün ve Süreç 
Yönetimi Daire Başkanı

 Kimdir? 

1971 yılında Ankara’da 
doğan Sayim, Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Ekonometri 
eğitiminden sonra 
bankacılığa 1999 yılında 
Dışbank A.Ş’de başlamıştır. 
Sayim, Kurumsal Pazarlama 
ve Ticari Pazarlama 
birimlerinde Uzman Yönetici 
olarak çalıştıktan sonra 
Sultanhamam ve Eminönü 
Şube Müdürlükleri yapmıştır. 
Halkbank’a 2011 yılında 
İmes Şube Müdürü olarak 
katıldıktan sonra, 2015-2017 
 yılları arasında Bütçe 
ve Performans Yönetimi 
Daire Başkanlığı görevinde 
bulunmuştur. Mehmet Volkan 
Sayim 8 Ağustos 2017 
tarihinden itibaren KOBİ 
Ürün ve Süreç Yönetimi 
Daire Başkanlığı görevini 
yürütmektedir.

mahmut arslan
Akdeniz Hububat, Bakliyat, 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı / Arbel 
Yönetim Kurulu Başkanı

 Kimdir? 

Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Makine Mühendisliği eğitimi 
sonrasında 1980 yılında 
şu anda da yönetim kurulu 
başkanlığını yürüttüğü Arbel 
firmasını kurmuştur. Arslan 
halen, merkezi Paris’te 
bulunan Dünya Bakliyat 
Konfederasyonu Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği, 
İhracat Birlikleri Tohum 
Araştırma A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ve TİM İcra 
Kurulu Üyeliği görevlerini 
yürütmektedir. Arslan daha 
önce İGEME Yönetim 
Kuruluğu Üyeliği, Akdeniz 
İhracatçı Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, 
Mersin Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu ve Meclik 
Üyelikleri, Türkiye Hububat, 
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini yürütmüştür. 

türkiye olarak tarımda
avantajlı ve potansiyeli
olan Bir konumdayız
• Mehmet Volkan Sayim
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sorunlarını ve muhtemel çözüm önerilerini 
konuşacağız. Çünkü buradan çıkacak dosyayı 
bakanlıklara teslim ediyoruz. O yüzden 
sözü alırken kendi sektörünüzle alakalı hem 
ihracatla hem de iç pazarla ilgili sıkıntılarınız 
ve çözüm önerilerinizi paylaşabilirsiniz. 

ÖzkAn tAşPınAr: birinci soruyla başlamak 
istiyorum. Hububatta son dönemlerde önemli 
verim artışları gerçekleşti. 10 yıl öncesinde 9 
milyon hektarlık bir alan ekiliyordu, bugün ise 
7 milyon hektar alan ekiliyor. O zaman da 23 
milyon ton civarında buğday elde ediyorduk, 
şimdi de aynı miktarı buluyoruz. Dolayısıyla 
alanın daralmasına rağmen verimin 
arttığını görüyoruz. Fransa ve almanya’nın 
verimliliğine nasıl ulaşabiliriz sorusuna 
da gelirsek; biz Fransa’nın ve almanya’nın 
verimliliğine ulaşacak kapasitedeyiz. ama 
tabii ki İç anadolu ve Doğu anadolu gibi 
kıraç bölgelerde hala 100 - 200 kilogram 
verim alarak genellediğimiz zaman verim 
ortalamamız hala 300 kilogramlarda 
gözüküyor… ama Trakya’nın ortalamasına 
bakarsanız 600 kilogram civarında. 
Çünkü yağış yeterli ve herhangi bir sulama 
yapmadan verim alabiliyorsunuz. Yine 
Fransa ve almanya’da yağışın ve iklimin 
getirdiği şartlardan dolayı bu verimler elde 
edilebiliyor. Fakat biz çoğu yerde sulayarak 
verim yakalamaya çalışıyoruz. biz tabii ki 
Ulusal Hububat konseyi olarak bakanlığımıza 
bir dosya verdik. bu dosya içerisinde 
özellikle buğday ekim alanlarının daraldığını 
vurguladık. bununla ilgili gerekli tedbirlerin 
alınması ile ilgili bir rapor da sunduk. 

Prof. Dr. EmrE Alkin: başkanım, buğday 
ekim alanlarını neye çeviriyorlar?

ÖzkAn tAşPınAr: İç anadolu bölgesinde 
sulu alanlarda, mısırdan getirinin yüksek 
olması sebebiyle mısır tercih ediliyor. ayçiçek 
de aynı şekilde. Ekmeklik ve makarnalık 
buğdaylarda ekim alan oranları da düşüyor. 
Güneydoğu ve Çukurova’da da pamuğa verilen 
destekler sebebiyle hububat alanlarında 
yüzde 20 civarında düşüş yaşanacak. Çiftçi 
de hangisiyle daha fazla para kazanıyorsa onu 
ekiyor. bununla ilgili bir uygulama getirmek 
lazım. Hububatın desteklenmesi lazım. 
Tabii ki bunda yağış rejimi dikkate alınmalı, 
bölgesel farklılıklar dikkate alınmalı…  
bunun için de hafza bazlı destekleme 
modelleri çıkartıldı. Diğer ülkelerle rekabet 
edebilmek için özellikle buğday alanlarının 
artırılması gerekmekte. bunun için de destek 

dr. mehmet mete 
kömeağaç
TÜRKTED ve ECOSA 
Yönetim Kurulu Başkanı

 Kimdir? 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nde aldığı 
eğitim sonrasında Trakya 
Üniversitesi Tarla Bitkileri 
Bölümü’nde yüksek lisans 
ve doktora eğitimi alan 
Kömeağaç, iş hayatına 
Altınsoy Yem Sanayi’de 
başlamıştır. Daha sonra 
Önder Çiftçi Projesi’nde 
görev alan Kömeağaç, 
2005’ten beri kendi kurduğu 
tohum şirketi olan Akdeniz 
Tohum’da yönetim kurulu 
başkanlığı ve genel müdürlük 
görevlerini yürütmektedir.

abdülkadir külahçıoğlu
TMSD Yönetim Kurulu Başkanı

 Kimdir? 

1963 yılında Gaziantep’te 
doğan Abdulkadir Külahçıoğlu 
ilk ve ortaöğretimini 
Diyarbakır’da tamamlamıştır. 
1988 yılında ODTÜ Elektrik 
Elektronik Mühendisliğini 
bitiren Abdulkadir 
Külahçıoğlu 1990-2002 
yılları arasında kendi şirketini 
kurarak bilişim sektöründe 
hizmet vermiştir. Abdulkadir 
Külahçıoğlu GÜNSİAD 
(Güneydoğu Sanayici ve İş 
Adamları Derneği) kurucu 
üyesi olup iki dönem 
başkan yardımcılığı görevini 
üstlenmiştir. Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO) 
üyesidir. 2002 yılından 
itibaren Durum Gıda Sanayi 
ve Ticaret A.Ş’de (Arbella 
Makarna) yönetici ortak 
olarak görev yürütmektedir. 
12 Haziran 2015 tarihi 
itibariyle TMSD yönetim 
kurulu başkanlığına seçilmiştir.

Bölgesel farklılıklar ve
iklim dikkate alınarak
huBuBat desteklenmeli
• Özkan Taşpınar
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mAhmut ArslAn: Henüz 3 baraj 
kurulmadı. GaP’ta ben çok çalışma yaptım. 
GaP’ın getirdiği müthiş bir fayda var. kOP’a 
da yeteceğini düşünüyorum.

rint Akyüz: kısa kısa başlıklarla gitmek 
istiyorum… Verim artışı dedik… Özellikle 
mısır anlamında alınan verim artışı yüksek. 
Çukurova bölgesi’nde geçen sene bin 700 
kilogramlarda verim alındı. konya’da ise iki 
tona vardı. İki ton dünya üzerinde duyulmuş 
bir miktar değil. abD ortalaması susuz 
alanda 750 kilogram. bizde verim artışı 
sağlama imkanı var. Yeter ki kontrollü 
olunsun. ben aynı zamanda Türkiye Gıda ve 
İçecek Sanayi Dernekler Federasyonu 
başkan Vekili’yim. Federasyon olarak bir 
çevre araştırma raporu hazırlattık. bize 2050 
yılına kadar Türkiye’nin iklim ve yağmur 
rapor çıkartıldı. Sulamayla ilgili gelecek hiç 
hoş değil… 2050 senesinde Türkiye’nin 3 
derece daha ısınacağı raporlanıyor. Raporun 
sonunda Türkiye’de ekim alanlarının ciddi 
derece azalacağını ve bugünden önlem 
almamız gerektiğini görmüş olduk. Hububat 
piyasasındaki dengeler ve üretimden 
bahsetmek istiyorum. Söyleyeceklerim çok 

gerekiyor. Diğer önemli konu da sulama 
problemi. neredeyse 4.5 milyon hektara 
yakın alanımız sulanamıyor. Mesela konya 
Ovası’nda 1.8 milyon hektarlık sulanmayan 
alan var. bu alanların suyla buluşturulması, 
denize boşa akan suların bu alanlara 
aktarılması gerekmekte. Tohumlarda yeterli 
tohum çeşitlerimiz var. 

mAhmut ArslAn: O konuyla ilgili bir nokta 
koymanızı istiyorum. konya Ovası’nda bir 
kOP var. Onunla ilgili ne safhadayız? Çünkü 
bakanlık yetkilileri kOP’un bitmek üzere 
olduğunu söylüyorlar. 

ÖzkAn tAşPınAr: 414 milyon tonluk su 
Göksu nehri’nden konya Ovası’na aktarılıyor. 
3 tane baraj yapılıyor. bir baraj yapıldı, henüz 
su verilmedi. Diğerleri de yapım aşamasında. 
414 milyon metreküp suyun neredeyse 250  
bin tonluk kısmı içme suyu olarak kullanılıyor. 
Geriye kalan ise sulamaya veriliyor.  
böylece yer altından çekilen su, çekilmiyor. 
böylece çiftçi yeraltından suyu kullanabiliyor. 
Fakat 414 milyon metreküp su çok da fazla  
bir miktar değil. konya Ovası’nın toplam 
ihtiyacı 10 milyar metreküp. 

Ulusal Hububat 
Konseyi Başkanı 
Özkan Taşpınar 

4.5 milyon 
hektar alanın 

sulanamadığının 
altını çizdi.
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edecektir. Ürün fiyatını da arz-talebe 
bağlamak için vadeli işlemler borsasını 
çalıştırmak gerekiyor. Çiftçinin bir sene 
evvelden buğday ekerse kaç para kazanacağını, 
arpa ekerse kaç para kazanacağını görmesi 
lazım. bir sene çok fazla soğanımız oluyor. 
Ertesi sene dağ taş sarımsak oluyor… 

Prof. Dr. EmrE Alkin: bu bahsettiğiniz 
tüm ürünler için vadeli işlem karşılığı var mı? 
Yoksa ana ürünlerde mi başlamak gerek?

rint Akyüz: ben hububattan bahsediyorum. 
Hububatın hepsinde var. İnşallah yağlı 
tohumlar da devreye girer. şimdi bir de 
benim özellikle değinmek istediğim konu 
devletin uyguladığı sübvansiyon bazlı destek 
politikaları… bu politikadan vazgeçilip yine 
doğrudan destek politikasına dönmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her fiyatla 
verilen sübvansiyon, ürünün fiyatını artırıyor. 
Ürün fiyatı arttıkça da ihracat için devletten 
destek almak mecburiyetinde kalıyorsunuz  
ya da ihracat yapamıyorsunuz.

mAhmut ArslAn: Rint bey son zamanlarda 
Toprak Mahsulleri Ofisi çok mantıklı fiyatlara 
bırakıyor. Piyasada oluşan fiyatların üzerine 

yeni şeyler değil, 40 senedir söylüyoruz 
bunları… Hububat gıda piyasasının temel ham 
maddesi. Hububatın üretimi çiftçilerimiz 
tarafından yapılıyor. Çiftçilerin de tabii ki en 
önemsediği konu para kazanabilmek. şimdiye 
kadar çiftçilere hangi ürünün ekileceği 
konusunda yönlendirme devlet tarafından 
yapılıyor. Direkt ürünün fiyatıyla ilgili yapılan 
desteklerin aslında bizim gıda sanayimize 
ciddi zararı var. Çünkü ürünlerin fiyatını 
dünya fiyatlarından kopartıyor… bu sefer de biz 
ürünleri ihraç edebilmek için devlet desteğine 
muhtaç kalıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü’nde 
kaybettiğimiz davalar ve bu davaların bize 
çıkarttığı cezalardan dolayı artık devlet istediği 
gibi hareket edemiyor. Dünya fiyatları ile kendi 
fiyatlarımızı bir araya getirmek için çalışmak 
durumundayız. bu da ancak serbest piyasayla 
olur. Çiftçinizi nasıl koruyacaksınız? birkaç 
tane işi bir arada yapmanız lazım. Öncelikle 
future’s markete geçilmesi gerekiyor. Gerekli 
olan altyapıyı yapıyoruz ama ufak ufak ve geç 
oluyor. ben şu ana kadar tanıdığım tüm Tarım 
bakanlarıyla bu konuda görüştüm, araştırma 
yaptık. Herkes hem fikir, ama iş yürümüyor. 
arz talep dengesi, ürün fiyatını etkilemediği 
müddetçe, ürün fiyatını devlet tespit ettiği 
sürece bizim bir takım problemlerimiz devam 

Rint Akyüz: 
“Ürün fiyatını 
da arz talebe 
bağlamak için 
vadeli işlemler 
borsasını 
çalıştırmak 
gerekiyor.”
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çıkılmıyor. şu anda onunla ilgili problemimiz 
yok… bizim problemimiz dünya fiyatlarıyla 
uyum… bana göre TMO’nun yaptığı doğru. 

rint Akyüz: İster istemez TMO müdahale 
ediyor. Müdahale ettiğinde de bir fiyat vererek 
müdahale ediyor. Ciddi bir düzenleyici kuruluş 
olarak TMO’nun bütün bu işlerin arkasında 
durması ve takip etmesi lazım. Vadeli işlemler 
piyasalarıyla beraber gitmeleri lazım. Doğrudan 
gelir desteğine de gelirsek… Fiyatlarla 
sübvansiyonun kesilmesi lazım. Çiftçiye arazi 
başına gelir desteği verilmesi lazım, avrupa 
birliği’nde olduğu gibi. bu sistemde en azından 
çiftçinizi ekim yapmak için teşvik etmiş 
oluyorsunuz. ne ekerse eksin, siz ona tarla 
başına destek yapabiliyorsunuz.

hüsEyin nuri Çomu: benim de 
ekleyeceğim bir şeyler var… biz öncelikle 
ziraatçıyız. Fiilen hala tarım yapan bir aileyiz. 
Çukurova’da tarım anlamında ürünlere katma 
değer sevdası olan ve 83 yaşında hala çalışan 
bir babanın oğluyum. bununla da gurur 
duyuyorum. Onun bize öğrettiği şeylerden 
sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle 
çiftçiyim. Dolayısıyla öncelikle çiftçinin hakkı 
diyorum. Çünkü çiftçi olmazsa, biz açıkta 
kalacağız. bu masada oturan insanların en 
temel problemi yeterli ve ekonomik ham 
madde bulmak. bütün sektörlerin problemi 
bu aslında. ben hem şirketim adına, hem de 
bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği başkanı 
Tahir büyükhelvacıgil temsilcisi olarak 
geldim. Ülkemiz 1980’lerde tarım anlamında 
kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyken, 
bugün 20 milyon ton yetiştirdiği tonu bile 
ithal eden hale gelmiştir. ben 1976’dan beri 
un sanayicisiyim. 20 milyon ton buğday 
yetiştiriyoruz, bunun yarısını hayvan yemi 
yapıyoruz. Dolayısıyla en büyük kaynak olan 
toprağımızı israf ediyoruz. Devlet ceylan 
pınarı gibi toprakları buğday yetiştirmek 
için kullanıyor… biz hangi ürünü, nasıl 
yönlendirmeliyiz, bunu konuşmalıyız. Mahmut 
ağabey de Rint ağabey de haklılar. 21’inci 
yüzyılda hala çiftçiyi biz nasıl yönlendirelim 
bunu tartışıyoruz. Rint bey haklı, çiftçiyi 
piyasa yönlendirir. Peki piyasa oluşmuyorsa 
ne oluyor? İnsanlar atadan, deden gördüğü 
buğdayı yetiştirmeye devam ederler. Onu 
maalesef, Ülkü ağabey’im kusura bakmasın, 
hayvan yemi yaparız buğdayı… Toprağı israf 
ederiz. Sonra da kaliteli buğdayı, ayçekirdeğini, 
soyayı ithal ederiz. Geçmişte olduğu gibi mısırı 
ithal ederiz. Yarın bu ithalatları da yapmamıza 
izin vermezler. biz dün ayçekirdeği tohumu 

hakkı ismet aral
PAKDER Başkanı

 Kimdir? 

1966 yılında Kayseri’de 
dünyaya gelen Aral, Aral 
Endüstri Ürünleri Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Samsun 
Yurt Savunma Yönetim 
Kurulu Üyesi’dir. Aynı 
zamanda 2011 yılından beri 
PAKDER - Tarım Ürünleri 
Hububat Bakliyat İşleme 
ve Paketleme Sanayicileri 
Derneği’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı’dır. Türkiye Gıda ve 
İçecek Sanayi Dernekleri 
Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Aral, İstanbul 
Ticaret Odası 78. Hububat, 
Bakliyat, Kuruyemiş ve Kuru 
Meyve Komite Başkanlığı 
görevlerini de yürütmektedir. 
İstanbul Mimar Sinan 
Üniversitesi’nden 1989 
yılında mezun olmuştur.

günhan ulusoy
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı / Ulusoy  
Un Yönetim Kurulu Başkanı

 Kimdir? 

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nden 2003 yılında mezun 
olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 
ise 19 Mayıs Üniversitesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü’nde tamamlamıştır 
ve doktora programına aynı bölümde 
devam etmektedir. 2004 yılı Temmuz 
ayında Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret’te 
genel müdürlük görevine getirilmiş, 
bu görevini 2010 yılı Ekim ayına 
kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim 
ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu 
Başkanı olarak görevini sürdürmüş, 
2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen 
genel kurulda, yönetim kurulu 
başkanlığına üç yıl için seçilmiştir. 
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir. Karadeniz Un 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Karadeniz Hububat 
Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar 
Birliği Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı, Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
Samsun ve Serbest Bölgesi İşletici 
A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi 
olan görevlerini de sürdürmektedir.

Biz dünya fiyatlarıyla
piyasanın uyumunda
proBlem yaşıyoruz
• Mahmut Arslan
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5 sene önce afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de 
tek tabancaydık. bugün ise Ukrayna ve 
Rusya firmaları yüzde 8 ya da 10 fiyat kırarak 
benim pazarımı ele geçirmiş durumdalar. 
Dolayısıyla doğru tercih yapılmalı. Doğru 
çiftçilik yapılmalı. Örneğin Çukurova, konya 
çiftçisi… Seçkin bilgi ve uygulamaları var. 
ama doğru yönlendirmek ve fırsat tanımak 
önemli. Rint bey’in bahsettiği dönüm başına 
belli bir rakam metodu uygulandı daha önce. 
Çiftçiyi kalkındırmaydı amaç. bir de çiftçiyi 
yönlendirmek istiyoruz. Toprağın daha 
verimli kullanılmasını istiyoruz. Rint bey’in 
bahsettiği metodu daha önce uyguladık, 
maalesef başarılı olunmadı. Oysa bizim daha 
çok üretme ve gelire teşvik etme gibi bir 
önceliğimiz olmalı. Çiftçi ne ekeceğini tayin 
etmeden önce prim sistemini öğrenmeli, bizler 
çifçiye bunu açıklamalıyız. Ekim - kasım’da 
ne ekeceğine karar veren çiftçiye nisan ayında 
prim açıklanıyor. 2017 yılında Ekim ayında 
2018 ürünlerine ait primleri açıklamazsanız, 
kişinin ne ekeceği hususunda etkiniz olmaz. 
İkinci olarak da, verimi teşvik etmeliyiz. Daha 
çok verim alınacak yöntemler bulunmalı. 

ithal edip, kırma tesislerimizde kırıyorduk. 
bugün ise ayçekirdeği tohumu ithal ettiğimiz 
ülkeler bize “biz gümrük vergisi koyduk, siz 
en iyisi gelin burada fabrika kurun, biz size 
teşvik verelim. Ya da onun da yerine biz sizin 
için şişeleyelim yağı, siz kendi etiketinizle 
satın” diyorlar. Havza modeli denen bir projeyi 
bundan 7 yıl önce deklare ettik. ama hiçbir 
zaman uygulanmadı, hiçbir zaman çiftçiyi 
yönlendiremedik. Serbest piyasa koşullarını 
kuralım. ben 20 yılı aşkın süredir oda ve 
borsalarda yöneticilik yaptım. 18 sene önce 
ilk projeyi adana Ticaret borsası bakanlığa 
gönderdim. Ürün ihtisas borsaları ve lisanslı 
depoculuk üzerine bir projeydi. Gelinen 
noktada ise şu anda uygulanan lisanslı 
depoculuk bana ancak ayak bağı oluyor. 
Çünkü saat 9 ile 17 arası çalışıyoruz. 17’den 
sonra mesai bitiyor, fabrikam mısırsız kalıyor. 
780 liraya aldığım mısırı 830’a dışarıdan almak 
durumunda kalıyorum. Orada da mısırım 
duruyor, çünkü 17’de paydos ediyor. Dolayısıyla 
serbest piyasayı oluşturalım… kendimize 
yeterli miktarda ham maddeyi üretemezsek 
bu gemi bizi artık taşımayacak. benim 
ülkemin tarımsal potansiyeli hala yüzde 60’lar 
civarında kullanılmakta. Eylül 15’te bitkisel 
Yağ Sanayicileri Derneği’nin toplantısında hem 
tarım hem üniversite hem de tohumcu tarafı 
olarak konuştuk. Günün sonunda “arkadaşlar, 
yağlı tohum üretimimizi kısa bir süre içinde ne 
kadar artırabiliriz”e cevap yüzde 50’ydi. Doğru 
tohum ve doğru çiftçilik ile bu mümkün. bunu 
yapmazsak önümüzdeki 5 yıl çok daha kötüye 
gidecek. Çünkü tarlalarımız verimsizleşiyor ve 
çoraklaşıyor. aynı ürünü defalarca aynı tarlaya 
ekmek, bir tarlaya yapılacak en büyük zarardır. 
bir tarlaya aynı tohumu ektiğiniz zaman, 
3’üncü sene hastalık başlıyor. Mevcut verim 
kayboluyor. bizim dün ham maddesini alıp, 
işleyip, ihracat gerçekleştirdiğimiz pazarlara 
bugün ithalat yaptığımız firmalar bizden 
yüzde 8 aşağı fiyatla girebiliyorlar.  

ÇiftÇi ne ekeceğini
tahmin etmeden önce
prim sistemini öğrenmeli
• Hüseyin Nuri Çomu
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sonrasında tarımsal üretimlerde ciddi bir artış 
görüyoruz. bundan önceki dönemde Türkiye’de 
tohumculuk yeterince gelişmemişti. Yağlı 
bitkiler ve sebze tohumluğunda büyük oranda 
ithalatçıydık. O dönemde yeterli ve etkin 
bir sistem olmadığı için çiftçilerimiz ihtiyaç 
olduğunda muhtarlıktan 5254 sayılı kanuna 
göre aldığı belge ile tohum tedariği yapardı. 
ancak 2008 ve daha sonrasında tohumculukta 
hızlı bir gelişme yaşandı. bu gelişmeler hem 
altyapı hem de aR-GE alanlarında kaydedildi.

mAhmut ArslAn: Tohumculuk Yasası’nın 
etkisi var mı?

Dr. mEhmEt mEtE kÖmEAğAÇ: Çok 
büyük etkisi var tabii. bunun yanında doğru 
politikaların da etkisi var. Daha önce bu 
politikalarda etkili değildik. Özel sektör tam 
anlamıyla işin içine girmemişti. ancak özel 
sektör de devreye girdikten sonra, mısır verimi 
600 kg/da dan 1500 kilolara çıktı. buğdayda 
250 kg/da olan verim neredeyse bir tonlara 
ulaştı. Tohum burada çok önemli. Türkiye’de 
tohumculuğun gelişmesi ve modern yapıya 

Tohum desteği çok doğru bir iş, bunu doğru 
uygulamayız. Üçüncüsü de, çiftçi “Mısır ve 
buğday ekersem devlet nasıl olsa malımı 
alır” diyor. niye soya fasulyesi ekilmesin? 
Sanayiciler hasat zamanı fiyatı düşürmüyor, 
fiyat dünyada düşüyor, onun için de mecburen 
fiyat düşüyor. Fakat çiftçi risk ve zarar 
istemiyor, buğday ve mısır ekiyor. O halde ne 
yapmak lazım? Hasat zamanı, belli bir taban 
fiyatının altına düşülürse desteklensin. Çiftçiyi 
desteklemezseniz çiftçi başka ürün ekmez. bir 
de sözleşmeli tarım meselesi var… Türkiye’de 
sözleşmeli tarım özellikle kooperatifler 
tarafından başarı ile uygulanıyor. Onun 
haricinde devlet aslında sözleşmeli tarıma 
prim veriyor. ama demiş ki çiftçiye “git biriyle 
sözleşmeli tarım yap, gel primi de benden 
al.” Çiftçi de sözleşmeyi yapmış. Mal satma 
garantisi var mı? Yok. bugün tekstilci der ki 
pamuk daha fazla ekilsin… Peki, taşın altına 
elini koy, malı alma garantisi ver.  

Dr. mEhmEt mEtE kÖmEAğAÇ: Tabii 
tarımsal üretimin birinci aşaması: tohum. 
Değerlere baktığımız zaman, 2008 ve 

Toplantıda 
gıda alanında 
kamuoyunun 

bilgilendirilmesinin 
önemi vurgulandı. 

Gerekirse cezaların 
uygulanması 

gerektiğinin altı 
çizildi.
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veri toplanıyor. Tohumculuk sektörünün 
sağlıklı bir şekilde üretim yapabilmesi için bir 
planlamaya ihtiyacımız var. bakanlık, ilgili 
kuruluşlar bütün paydaşlar hep beraber bir 
masaya oturup beş yıllık bir üretim projesini 
konuşmalıyız. Tohum, gübre, ilaç, alım vb 
konularda ihtiyaçları belirlememiz lazım. Her 
yıl da bu programı güncellememz gerekir. bu 
konuda devletimizin destekleme politikası da 
belli olduktan sonra üretim ve tedarik 
programını hazırlaması gerekir. Geçtiğimiz 
dönem arpa çok güzel bir fiyat buldu. Gelecek 
sene her yer arpa olacak. nohut ihtiyacı var, 
ama seneye ne olur bilinmez.

mAhmut ArslAn: biz kendimizi o kadar 
küçük görmeyelim. avrupa da böyle… ben 
Sicilya’ya gittim, gördüm. Her yerde domates 
vardı. kanada’da tohumculuk yapıyoruz, 
sözleşmeli çiftçi modeliyle de mal alıyoruz. 
ama modeller farklı.

Dr. mEhmEt mEtE kÖmEAğAÇ: bizim 
tarım sektörümüz gelişmekte olan bir sektör. 
biz hata kaldıramayız. En az hatalı üretim 
politikasını benimsemeliyiz. avrupa’da 
böyle sorunlar olmayabilir. Fakat bizde tarım 
sektöründe rüzgara kapılmak sorun çıkarır. 

ulaşması için dünyaya açıldık. bu konuda 
dünyadaki en yeni teknolojileri kullanır 
hale geldik. bu gelişmeler sonucunda hem 
ülkemiz için tohumluk tedariğini sağlıyoruz 
hem de yurtdışına ihracat yapar hale geldik. 
bu konudaki gelişmelere kanunlarımız da el 
verdi. bu gelişmelerle birlikte üreticilerimiz, 
ihtiyacı olan tohumluğu kendine en yakın 
bayiden temin edebilir hale geldi. biz her 
konuda olduğu gibi tohumculuğumuzda 
da bağımsızlığımızı milli politikalarımızla 
korumalıyız. bu neyi getiriyor? biz, 
bütün sektör paydaşları ile beraber milli 
tohumumuzu, yerli çeşitlerimizi, adaptasyon 
kabiliyeti yüksek çeşitleri geliştirmeliyiz. artık 
imkanımız var. Sektör tohumculuk ile beraber 
çok güzel gelişebilir

Prof. Dr. EmrE Alkin: bir şey soracağım. 
Devletin 4 tane resmi istatistik organı var. 
TÜİk, kalkınma bakanlığı, Merkez bankası ve 
Hazine. acaba devletin elinde, sizlerle alakalı 
resmi istatistik var mı?

Dr. mEhmEt mEtE kÖmEAğAÇ: Var efendim. 
şimdi daha da gelişti. bakanlık TVYS isimli bir 
program geliştirdi. bu programa tohumun 
üretim, satış ve stoklarını giriyoruz. böylece 

Türkiye Yem 
Sanayicileri Birliği 
Başkanı Murat 
Ülkü Karakuş, 
yönetmeliklerin 
denetiminin 
yetersiz olduğunu 
vurguladı.
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Diğer bir husustan da bahsetmek istiyorum. 
Rint bey de bahsetti: iklim değerleri… bölgesel 
anlamda da kıyasladığımızda görebiliyoruz. 
Maalesef bir değişiklik söz konusu. 
Durumu okuyup üretimimizi buna göre 
değerlendirmemiz lazım. Hububatta kışa ve 
soğuğa dayanıklı bir ar-Ge çalışmasına önem 
verilmeli. böyle bir rapor çıkarsa kamu buna 
daha çok önem verecektir. bu gelişmelerden 
dolayı üretim düşebilir. Yükselen bir 
trendimiz var ama bu çeşitlerin gelişmesi  
için de projelerin olması lazım. Sertifikalı 
tohum kullanımı ile tarımsal üretimde en az 
yüzde 8 ile 12 civarında artış var. bu artış bazı 
türlerde çok daha yüksek ancak ortalama 
yüzde 25-30 civarında. bunu sürekli kılmak 
için sertifikalı tohum kullanımına önem 
vermemiz gerekiyor. Hububatta yaklaşık  
450 bin ton tohum kullanılıyor. bunun gerçek 
değerinin 600 bin civarında olması gerekiyor. 
bir diğer konu da tarımla ilgilenen genç 
nüfusun kalmaması...

ÖzkAn tAşPınAr: Sözleşmeli tarım 
mutlaka gündeme alınmalı. Özellikle yağlı 
tohumlardaki eksiklikleri giderebilmemiz 
için çiftçi kuruluşların geliştirilmesi 
gerekmekte. az önce ihtiyaca göre üretim 
yapılması konuşuldu. bunun için de 4 yıllık bir 
münavebeli uygulama yapmak gerekiyor. bir 
yıl buğday ekecekse, sonraki yıl şeker pancarı 
ekecek. Sürdürülebilir tarım açısından bu 
çok önemli. TMO alımlarıyla ilgili maddeye 
de gelirsek, hububat alım zamanında fiyatlar 
açıklandıktan sonra fiyatlarda İç anadolu’da 
100 lira gibi bir düşüş meydana geldi. Çok 
düşük olan fiyatlara müdahale edileceği 
söylenmişti. Trakya’da hatta müdahale 
edilmiş. TMO girer orada alım yaparsa,  
fiyatı yukarı çekmiş olur. Yani tüm Türkiye 
için fiyat açıklanmamış olur. Daha önceki  
TMO ziyaretlerimizde biz bunları iletmiştik. 
2018 yılında hububat belli bir düşme olacaktır. 
2017 yılında 23 milyon ton olan beklenti 
2018’de 20 milyon tona düşecek.

murAt ülkü kArAkuş: başlıklarda yem 
yok, Türkiye’de de bilinmiyor ama biz en fazla 
hububat ve ürünlerini kullanan sektörüz. arpa, 
buğday, yulaf… İkinci olarak, bu toplantılardan 
hayvancılık sektörüne davet edilseydik daha 
isabetli olurdu. ben buraya gelirken isimlere 
göz attım. burada ne konuşmamız lazım? 
biraz makro konuşmak lazım. Yaklaşık 35 
yıldır ziraat mühendisiyim. Dünyada 200 
küsür ülke devlet bulunuyor. bu ülkelerde de 
idareciler var. Hepsi kendi halkını refah içinde 

ibrahim rıfkı 
Boynukalın
Anı Bisküvi Genel Koordinatörü

 Kimdir? 

İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Antropoloji bölümünü 
bitirdikten sonra 1970-2000 
yılları arasında Paşabahçe 
Cam Sanayii’de yönetici 
olarak görev almıştır. 1994 
yılında, kardeşleri ile birlikte 
sanayiciliğe adım atmış, 
Anı Bisküvi’nin kuruluşuna 
iştirak ederek Şişe Cam’dan 
emekli olmuştur. Ülkemizin 
kalkınması, ekonomik ve 
sosyal sorunları ile ilgili 
muhtelif makaleleri Akşam 
Gazetesi’nde ve Dünya 
Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 
Karaman’ın İktisadı ve Ssoyal 
Gelişimi, Bütün Yönleti ile 
Karaman İli, Türkiye, Karaman 
ve Anı Bisküvi, Tartan Konağı 
ve Tartan Ailesi’nin Kısa 
Tarihi ve Tarih Sayfalarından 
Mektuplar adlı eserleri yayın 
dünyasına kazandırmıştır.

hüseyin nuri Çomu
Sunar Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı

 Kimdir? 

Boğaziçi Üniversitesi İşletme 
bölümünden mezun olan 
Çomu, aile mirası olan Sunar 
Grup bünyesindeki şirketlerin 
çeşitli kademelerinde birçok 
farklı sorumluluk üstlenmiştir. 
GÜNYAĞDER Yönetim 
Kurulu Başkanı’dır. BYSD 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı’dır. İlim Yayma 
Cemiyeti Adana Şube 
Başkanı’dır. MÜSİAD Yüksek 
İstişare Heyeti Üyesi’dir. 
Daha önce Çukurova 
Kalkınma Ajansı Üyeliği, 
ADANA ÜSAM Yönetim 
Kurulu Üyeliği, Nişasta ve 
Glikoz Üreticileri Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Yağ 
Bilimi ve Teknolojisi Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Akdeniz İhracatçılar Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Un ve Unlu Mamuller Tanıtım 
Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerini üstlenmiştir. 

kışa dayanıklı ürün
iÇin ar-ge Çalışmasına
önem verilmeli
• Dr. Mehmet Mete Kömeağaç
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yaşatmak için uğraşmış. Hepsi de kendilerine 
göre bir sistem oluşturmuş. Türkiye’nin de 
kurucusu “cumhuriyet” demiş. bizler de o 
dönemleri okuyarak, 80 sonrasını da yaşayan 
insanlarız. Türkiye 1980’lerin başında bir karar 
verdi: serbest piyasa ekonomisi uygulanacak, 
bununla ilgili kalkındırma hamlelerine de 
başlayacağım. Çok da başarılı başladı, devam 
etti. adı “serbest pazar ekonomisi” olan 
sistemle bugüne kadar geldik. ancak 80’li 
yılların başında serbest piyasa ekonomisinin 
başladığı dönemde tarım sektörü, yöneticilerin 
uzak kalmasından ötürü korunaksız kaldı. 
O zamandan, bu zamana “kontrolsüz” diye 
ifade ettiğim köyden kente göç hızı olması 
gerekenin üstünde oldu. Tarım ve sanayinin 
her 5 yılının rakamlarına bakıyorum. bütün 
gelişmiş ülkelerde tarımdan sanayiye, sonra 
da hizmete geçiş yaşanmış. ancak Türkiye 
bir şeyi atlamış: tarımdan sanayiye geçiş. 
Olması gereken yüzde tarımdan sanayiye 
değil, tarımdan hizmete atlamak şeklinde 
gerçekleşmiş. Dolayısıyla göç hızının 
nedeni işsizliktir. Çünkü tarımdan sanayiye 
geçişi atlamışız. Emtia borsalarında 4 tane 
ürün vardır: yağ, et, süt, şeker… Gelişmiş 
ülkelerde bu böyle… Raporları 30 senedir 
takip ediyoruz. Her raporda da hububat ya 
da yağlı tohumlarda yukarı doğru bir ivme 
görürüz. Üretim, tüketim ve stoklar da artar. 
Değişen tek bir şey vardır: fiyatlar. Emtia 
borsalarına geçtiğimizde bizi bekleyen şeyleri 
de bilmemiz lazım… 2014’te Gıda ve Tarımsal 
Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme 
komitesi’nin amacı buydu. Dünyada gıda 
fiyatları düşerken, dünyanın tersine Türkiye’de 
gıda fiyatları artmakta. bunun nedenleri 
nedir diye de kuruldu… Merkez bankası 
direksiyonunda da gidiyor. Zaten mısırdan 
pamuğa geçişin altında da bu var. Serbest 
pazarı tam anlamıyla serbestleştirebilmiş 
değiliz. TMO’yu konuşuyoruz. adı konmamış 
bir devletçilik, tek elden yönetme var. 
arpanın fiyatı çıktı, nedenini biliyoruz ama 
kamuoyuyla konuşamıyoruz. Mısır fiyatında 
büyük artış yaşandı. bu modern tarım 
teknikleriyle olmadı. Harran’da çoraklaşma 
çıktı. Suyu yönetemedi. ben eleştirsem de 
ticaret erbabıyım, ona uymak zorundayım. İlk 
zamanlar serbest pazar derken, bürokraside 
tam olarak kafamın içinde yer etmedi. 
Tarımda iki kelime var: düzenli ve yeterli 
gelir. buğday, arpa aldığımız insanlar 
Türkiye’de en alt gelir seviyesine sahip kişiler. 
TMO’nun korumasına ihtiyaç duyan insanlar 
bugün için. Uzun vadede üç önemli konu 
var: sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek. 

murat ülkü karakuş
Türkiye Yem Sanayicileri 
Birliği Başkanı

 Kimdir? 

1984 yılında Atatürk 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nden mezun olan 
Karakuş, Turhal Doğan 
Yem Fabrikası’nda müdür 
olarak bir yıl çalıştıktan 
sonra 10 yıl süreyle Roche 
Müstahzarları’nda görev 
almıştır. 1995 yılının 
sonlarında şirketin Bölge 
Şefliği’ni yaptığı sürede kendi 
işini kurmak için şirketten 
ayrılmıştır. Sözleşmeli 
üretim modeline dayalı 
tavukçuluk işletmeleri, 
yem fabrikası, kesimhane, 
damızlık ve kuluçka 
tesislerinden müteşekkil 
entegrasyonu faaliyete 
geçirmiş, Azerbaycan ve 
Türkmenistan’da yumurta ve 
et tavukçuluğu işletmeleri 
kurmuştur. Kanatlı üretimi 
dışında büyükbaş besiciliği 
konusunda da faaliyetlerde 
bulunmaktadır.

cihan soyalp
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel 
Müdür Yardımcısı

 Kimdir? 

1973 yılında Ankara’da 
doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Ankara’da 
tamamladıktan sonra 1994 
yılında Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümünden birincilikle 
mezun oldu. 1995-1997 
arasında Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nde çalıştı. 1998 
yılında Toprak Mahsulleri 
Ofisinde (TMO) Eksper 
olarak göreve başladı. 
TMO’da 1998-2017 yılları 
arasında sırasıyla; Eksper, 
Uzman, Denizli Şube Müdürü, 
Taşımalar Şube Müdürü, 
İç Ticaret Şube Müdürü, 
Başuzman, Güvenlik Şube 
Müdürü ve Ticaret Dairesi 
Başkanı olarak çeşitli 
kademelerde görev yaptı. 
Halen Alım ve Muhafaza 
Dairesi Başkanı olarak 
görev yapmakta olup aynı 
zamanda TMO Genel Müdürü 
Yardımcılığı görevine de 
vekalet etmektedir. 

ihracata göre üretim
yapılmalı. Bunun iÇin
4 yıllık münaveBeli
uygulama şart
• Özkan Taşpınar
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alanlar azalacaktır. Çünkü biz mısırı çok 
pahalıya mal ediyoruz. Devlet karar verecek, 
hangi ürünü dışarıdan daha ucuza alabilirim 
diyecek. bir de taşıma için kamyon sıkıntısı 
çekiyoruz. En büyük nedeni de parası. Çok 
büyük vergi var. Dünyadaki bütün gelişmiş 
ülkelerde tarım desteklenir. Görünmeyen 
destekler var. Tarım yatırımları durdu. 
Sözleşmeli tarım dendi, sempatikleştirildi. 
Sözleşme iki taraflı olur, fakat burada öyle 
bir şey yok. Patron ne verirse sen onu alırsın. 
Hayvancılıkta avrupa birliği Yönergeleri’ni 
kopyala yapıştır yaptık. Ortaya bir şey çıktı, 
pratikte karşılığı yok. avrupa birliği’ne uygun 
olmamız için Merter’i yıkmamız lazım. 
Merkez bankası aslında çok analitik, çözüme 
yönelik sorular soruyor. Havza bazlı destekleri 
destekliyorum fakat her havza bir mi? Çözüme 
yönelik gidemiyoruz.  
Verimlilik son derece önemli. Mevsimler 
değişiyor. nisan yağışları deriz ya, artık onlar 
Mayıs’ta. kayıyor zaman. bizim de ona göre 
çeşitlilik üretmemiz lazım. Saman açığı var. 
Eminim getirdiğimizin 2-3 katı, biçerciler 
sebebiyle tarlada kalıyor. biçerci bıçağı 10 
santimetre aşağıdan vursa, samanda fazlamız 
olur. Elimizdeki materyali kullanamıyoruz. bir 

Sayın bakan’a hayırlı olsuna gittiğimizde ilk 
lafımız “babanız büyük ihtimal hayvan ile 
büyüdü” dedim, dikkatini çeksin diye. bizim 
de babamız hayvan ile büyüdü. şimdi göç ile 
birlikte, hayvanın olduğu yerde insan, insanın 
olduğu yerde hayvan yok. bizim öncelikli 
olarak iklim değişikliği ile uğraşmamız 
lazım. Tarımın lobisi yok. biz ciddi ciro 
sahibi insanlarız. 16 dolara kazakistan’dan 
gemi yüklüyoruz. 60’lı yıllara kadar tarım ile 
uğraşan nüfusun yaş ortalaması 28’di. şu anda 
ise 58. Eğer biz radikal değişiklik yapmazsak 
63’e çıkacak. Tarım yaşlanan bir nüfus! 
Düzenli ve yeterli para kazanamadığımız için 
birlik olamıyoruz. 30 yıldır işlerini iyi yapan 
balıkçı ve tavukçu üyelerim dünya çapında 
işler yapmaya başladılar. bunu da düzenli ve 
yeterli gelir elde ederek başardılar. kâr eden 
adam yatırım yapıyor. bizim 46.7 milyon 
hektar işlenmeyen arazimiz var. Yüzde 26’sı 
da işlenebilir arazi. 2.5 milyon hektar da 
sulanmaya açık. Merkez bankası bürokratları 
ile ayda bir defa konuşuyoruz. Et pahalı. niye? 
nedenleri var. Sosyal doku var. TMO bugünden 
yarına sosyal dokuyu bozamaz. bu bugün 
olmaz. O eğimde 2-3 yıldır bir düzelme var. 
Pamuğa geçiş ise devlet kararıdır. Mısır ekilen 

Toprağın israf 
edildiğinin altını 

çizen Hüseyin Nuri 
Çomu, “20 milyon 

ton buğdayın 
yarısını hayvan 

yemi yapıyoruz” 
dedi.
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mamul madde ihracatı olmasaydı, içerdeki 
kaliteyi yönetmeniz çok daha zor olurdu. biz 
içeriye yönelik 9 milyon ton üretim dışında 
ihracat da yapıyoruz. bu da Türkiye’nin 
buğday piyasasını dengeliyor. Un olarak, 
bisküvi, pizza unu olarak ihraç ediyoruz. 
buğday üretimi tabii ki bizim için önemli. 
buğday üretimi ile ilgili yapılacak her teşvikin 
arkasındayız. Çünkü ithalat 3-5 milyon ton 
arasında değişiyor. bu kadarlık buğday üretim 
artışını Türkiye yapsın, biz bir kilogram bile 
arz fazlası buğdayı piyasada bırakmayız. 
Hepsini ihraç ederiz. Hububat üretimini 
artırmanın önünde arz fazlası olma ihtimali 
engel olmamalı. Dünya fiyatlarında mal boşta 
kalmaz. Eğer gümrük vergisi sıfırlanırsa, 
dünya fiyatlarına döndük demektir. Öyle 
olmuyorsa da, bizim çalışmamızın önünde 
engeller oluşmamalı. biz bu konuda sıkıntılar 
yaşıyoruz. Dahilde İşleme Rejimi’ni yönetmek 
tarım sektöründe zor. Sadece otomotivdeki 
gibi, parça geldi, gitti değil. İç piyasadaki arz 
talep dengesini de yönetmek için devamlı 
uygulamalarda değişiklikler oluyor. Eğer 
gümrük vergisi sıfırlanmıyorsa, dünya ile 
rekabet edebilmek için, Dahilde İşleme 
Rejimi’nin işleyişiyle ilgili bir sorun yaşamak 

de tarım sektörünün büyük çoğunluğu kayıt 
dışı. Yönetmeliği çıkarıyorsak denetleyeceğiz, 
denetleyemiyorsak da yönetmelik 
çıkarmayacağız. Her gelen bir şey çıkıyor. 

GünhAn ulusoy: Un ihracatı ve üretiminde 
sorunlar ve çözüm önerileri başlığına 
değinmek istiyorum. Rakamlara girmiyoruz 
ama Türkiye dünya un ihracatında birinci. 
Makarna sektöründe de ikinci. Hububatta 
da birincilik, ikincilik sıralarını alabiliyoruz. 
Sorunları konuştuğumuz toplantılarda da 
sabahlara kadar konuşma imkanımız var. 
Sanayiciler ne kadar dinamik bir yapıda 
olduklarını ispatlamış durumdalar. bu kadar 
regülasyonun olduğu sektörde, bizler bunu 
başarabilmişiz. Un sektörünü irdelersem, 
sıkıntılar içte kalmıyor. bir de yurtdışından 
gelen engellerle karşılaşıyoruz: gümrük 
vergileri, siyasi problemler. 2007 yılında 
Türkiye’nin un ihraç ettiği en büyük 10 ülke ile 
2017’de en çok un ihraç ettiği 10 ülke arasında 
tek bir ülke ortak: Irak. Irak’tan sonraki 9 ülke 
değişmiş. biz bu yer değiştirmeyi başarmışız. 
Türkiye’deki buğdayın kalitesinde sanayicinin 
önemi var. Düşen gümrük vergisiyle korunan 
bir hububat piyasası var aslında. Eğer ihracat, 

Sektör liderleri, 
çiftçinin teşvik 
edilmesinin ve 
yönlendirilmesinin 
önemini vurguladılar.
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istemiyoruz. Fiyat ile ilgili konuştuk. Çok sık 
müdahale edilen bir sektörüz. Yine dünya 
fiyatlarına gelirsek, bu sorun olmaktan çıkar. 
Enflasyonda ekmek çok gündeme geliyor. 
bizler, enflasyona doğrudan bu kadar etki 
eden ürünlerin hammaddesini, dünyaya göre 
yüzde 20 daha pahalı temin ediyoruz. Eğer 
doğrudan gelir desteği ile hammaddenin 
fiyatı yüzde 20 aşağı gelir ve dünya fiyatı ile 
aynı seviyede olursa, Türkiye’nin enflasyonu 
yüzde 1 düşer. Enflasyonda yüzde 1 düşüş, 
yüzde 1 faizin düşmesi ve hazinenin 5 milyar 
Tl daha az faiz ödemesi anlamına geliyor. 
Yani artırılacak doğrudan gelir desteğinin 
bütçesi hazır. Doğrudan gelir desteği 30 lira ile 
başladı. 50 liraya çıktı. 11 yıldır 50 lira. bunu 
her sene artırsaydık, hazine bütçe verseydi 
bugün zaten iç ve dış piyasa arasında fark 
kalmamıştı. lisanslı depoculuk ve vadeli 
işlemler borsası son derece önemli. biz bunun 
sıkıntısını hep yaşıyoruz. 6 aylık sevkiyat 
programı var. biz ihaleyi aldığımızda piyasaya 
dönüyoruz, 6 aylık buğdayı satın almaya 
çalışıyoruz. Piyasaya aşırı bir yük veriyoruz. 
Çünkü bunun borsası çalışmıyor. Trendler de 
değişiyor. Evde ekmek yemiyoruz, fabrikasyon 
ürünler yiyoruz. Fiyatı 6 aylık sabitleyeceğimiz 
bir ortam yok. Vadeli işlemler borsası bu 
anlamda çok önemli. Sektörün bir sorunu 
da ölçek problemi. 10 sene önce bin 200’ün 
üzerinde üreticiydik. şu anda 677’ye geldik. 
konsolidasyonumuz devam ediyor. bunun 
hızlandırılması için bir şeyler yapılmalı. Çünkü 
herkes sermayesini bitirerek sektörden çıkmak 
zorunda kalıyor. kendisine varlık ayırarak 
çıkamıyor. bunun yan zararı: yeterli ölçek 
olmaması, ar-Ge’ye kaynak aktarılamaması. 
ben federasyonun başkanıyım. bizim bir yıllık 
bütçemiz 2 günlük reklam satın alamıyor. 
biz nasıl toplu şekilde kamusal yayınlara, 
araştırmaya bütçe ayıralım?

Prof. Dr. EmrE Alkin: bir bilgi vermek 
istiyorum. Yüce atatürk’ün en çok çekindiği 
şey gerçekleşmiş. İzmir İktisat kongresi’nde 
diyor ki “Devlet, bürokrasi, tüccar ve üretici 
arasında harmoni yapmak lazım. Memleket 
dahilinde görev alan siyasetçinin bu 
yetkinliğe de sahip olması gerekir.” Olaylarla 
Türkiye Ekonomisi diye bir kitap yazdım, iş 
kitaplarında birinci olmuş. biz de ekonomi 
kitabı yazdık zannediyorduk. Çünkü iş 
insanları kitabın çoğunluğunun tarım ile ilgili 
olmasından etkilenmişler. 

hAkkı ismEt ArAl: ben PakDER’in 
başkanlığını yapıyorum. Sektörümüz 

rint akyüz
Amylum Nişasta Sanayi ve 
Rotel İç ve Dış Ticaret Yönetim 
Kurulu Başkanı

 Kimdir? 

Robert Kolej ve ODTÜ 
İşletme Eğitimleri sonunda 
1971-1985 yılları arasında 
iki özel sektör grubunda dış 
ticaret dalında görev almıştır. 
Yurtdışına ilk lisanslı satış 
ve birçok ilk ürün satışı gibi 
birçok ilke imza atmıştır.  
1985 senesinde Altınyıldız 
Grubu Dış Ticaret 
Şirketi Karat’ın Genel 
Müdürlüğü’nden ayrılarak 
Rotel İç ve Dış Ticaret’i 
kurmuştur. Çalışmalarını 
tarımsal ürünler ve tarıma 
dayalı sanayiler konusunda 
yoğunlaştırmıştır. Şu anda 
da Amylum Nişasta Sanayi 
ve Ticaret ve Rotel İç ve Dış 
Ticaret’in Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini 
yürütmektedir. Türkiye Gıda 
Meclisi Başkan Yardımcılığı, 
Türkiye-ABD İş Konseyi 
Yürütme Kurulu Üyeliğiyle 
Gıta Tarım Komisyonu 
Başkanlığı ve HUBUDER 
Yönetim Kurulu üyeliği 
görevlerini sürdürmekte 
olup Avrupa Birliği Gıda 
ve İçecek Sanayileri 
Konfederasyonu’nunda 
TGDF’yi temsil etmektedir.

özkan taşpınar 
Ulusal Hububat Konseyi 
Başkanı

 Kimdir? 

1968 Konya Cihanbeyli 
Taşpınar Kasabası’nda 
doğdu. İlk orta ve lise tahsilini 
konya da tamamladı. 1990 
yılında Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü’nden mezun oldu. 
Askerliğini Tuzla ve Sinop 
Ayancık Hava Radar Mevzi 
Komutanlığı’nda bölük 
komutanı olarak tamamladı. 
1993 yılında zirai ilaç Tohum 
ve Gübre bayiliği işine 
başlayan Taşpınar, halen bu 
işlerin yanında tohum ıslahı 
ve üretimi de yapmaktadır. 
2009-2013 yılları arasın da 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi’nde yönetim 
kurulu başkanlığı görevinde 
bulundu. Konya Ticaret 
Borsası Meclis Üyeliği 
görevine halen devam eden 
Taşpınar, 2010 yılında kurucu 
yönetim kurulu üyesi olduğu 
Ulusal Hububat Konseyinin, 
2017’de yapılan genel kurulla 
yönetim kurulu Başkanlığına 
seçilmiş ve halen bu görevine 
devam etmektedir. 

Buğday artsa da arz
fazlasını piyasada
Bırakmayız
• Günhan Ulusoy
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da gelmiyor zaten. GDO’lu üretimi de yasak. 
ama bu ticareti bizim kapasitemize darbe 
vuracak şekilde önlememesi gerekiyor. Çeltik 
olduğu için zaten kabuğu soyulunca GDO 
bulaşmış olmuyor. Zaten pirinçte yok GDO. 
bulaşan seviyesinin gözden geçirilmesi lazım. 
bakliyat konusuna geçersek de Türkiye’de 
milli tanımda en üst noktada olması gereken 
ürün bakliyat. Fakat 90’lardan sonra 1.6 milyon 
tonlardan, 1 milyon tonlara düşmüş durumda. 
289 milyon dolarlık da bir ithalatımız var. 
Yeşil mercimeğin tamamını ithal ediyoruz. 
Durum buyken, bizim sektör en acıklı sektör 
durumunda. Mersin’de 80’li yıllarda yatırım 
yapan şirketlerin ihracatları 500 milyon 
dolarlara gelmişken, şimdi biz ithal eder 
duruma geldik. O yüzden Türkiye bakliyatı 
üretmek zorundadır. İhracat mümkün. 

ibrAhim rıfkı boynukAlın: Toplantıya 
katılan herkesi saygı ile selamlıyorum. 
karaman ili bisküvinin başkentidir. Dedemiz 
1915 yılında istanbulda İtalyanın Trieste 
şehrinden şeker ithal edip satarmış o zamanlar 
şeker keserle kırılarak satılırmış. Dedem 
aynı zamanda karaman Milli bankası’nı 
da kurmuş. atatürk döneminde de banka 
faaliyetinde devam etmiştir. 1934 yılında 
faaliyetine son vermiştir. burada bir gıda 
ithalatçısının torunu olarak, bisküvi ile ilgili 
şunu söylemek isterim: bisküvide temel 
ham maddeye dayanır. büyük şirketler ham 
maddede belirli standarda ulaşıyor, fakat 
piyasada rekabete uyum sağlayabilmek için 
maliyetinizi düşürmek için ham maddeyi farklı 
aldığınız zaman sorun çıkıyor. Dolayısıyla 
büyük işletmeler gibi hammadde üreten orta 
işletmelerin de iyi denetlenmesi lazım. İkinci 
konu ise maliyet. bir gıdacının üretimi ham 
maddeye bağlı olduğu için,temel ham madde 
de yağ ve kakao ile ilgili olduğu için kurun 
yükselmesi ile ilgili. Özellikle yılbaşına doğru 
spekülasyonlar oluyor dolar yükseliyor, biz 
de mecburen o yüksek fiyatlarla mal alıyoruz. 
Fakat piyasada fiyatımızı artırmayı kabul 
ettiremiyoruz. Mevcut fiyatlara da satmaya 
devam ediyoruz. ne zaman ki mart ayında 
netleşmeye başlıyor, biz kendi payımızda 
fedakarlık yapıyoruz. Perakende bunu kabul 
etmiyor, fiyatı artırmıyor, güncellemiyor veya 
minimal oranda artış yapılıyor. bu bizim için 
çok önemli. Teknoloji de ayrı bir önemli konu. 
biz bütün makinelerimizi yurtdışından ithal 
ediyoruz. Ona uygun bazı parça ve ekipmanları 
yurtiçinden temin edelim dediğimiz zaman, o 
global ölçekte üretici bulamıyoruz. Devlet böyle 
firmaları teşvik etse iyi olur. Çünkü biz dövizi 

pirinç, bulgur ve bakliyat sektörüdür. bu 
sektöre geçmeden önce bir soruya değinmek 
istiyorum. “Türkiye’de istatistikler tutuluyor 
mu?” diye bir sorunuz vardı. O konuda 
deneyimimi anlatmak istiyorum. bundan 
3 sene önce bir olay yaşamıştı Türkiye, 
fasulye fiyatları 1-2 ay içerisinde yüzde 50 
oranda artmıştı. Mecburen herkes gardını 
aldı. Mecburen açıklamalar yapıldı. Sayın 
bakanım demişti ki “Türkiye’de spekülasyon 
var, yeteri kadar mal var. Problem yok.” bunu 
söylemesi için bir siyasetçinin, bir yerlerden 
rakam alması lazım. Tabii bakanla görüştük. 
Sonra teyit etmek için TÜİk’e gittim. TÜİk’teki 
kabiliyetlerimizi görmek istedim. Gerçekten 
veriler geliyor. Çok gelişmiş, nitelikli insanlar 
çalışıyor. Verilerin çoğu da doğru. Ölçeklerde 
problem yok. Ölçekler önce TÜİk tarafından 
Tarım bakanlığı’na gönderiliyor. komitede 
de çarpanlar veriliyor TÜİk’e. 200 bin ton 
mal gözüküyor fasulyede. Mal Eylül’de çıkar, 
problemi kasım’da yaşıyoruz. Çünkü kuraklık 
olmuş, mal yok. bu tip şeyler maalesef var. 
Pirinçten de bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 
200 bin ton ithalat var. 500 bin tona yakın 
üretimden bahsediyoruz. 2010’larda bir 
GDO problemi yaşamıştık. benim üyelerim 
de maalesef 10 gün de olsa hapis yattılar. 
Daha sonra tüketimdeki düşüşler, spekülatif 
söylemler sektörümüze darbe indirdi. bizim 
4 milyon ton çeltik üretimi kapasitemiz var. 
Türkiye’nin üç katı demek bu. bu kapasiteyi 
dahilde işleme ile kullanıyorduk. bizim 
sektörümüz böyle yol çizmişti. 2012’ye 
kadar böyle devam etti. 97 bin tona yakın 
da ihracat söz konusuydu. GDO çıktığı 
zaman herkes korktu. Yurtdışından dökme 
getiriyorsunuz, soya yemi ile beraber geliyorsa 
zaten bulaşma söz konusu olabiliyor. bu 
ticaret bitme noktalarına geldi. şimdi yavaş 
yavaş düzeliyor. biz bu GDO konusunda adım 
atılması gerektiğini düşünüyoruz. Tamam 
GDO gelmesin ülkeye, gıda maddesi olarak 

gdo’da kapasiteye darBe
vuran Bulaşan seviyesi
gözden geÇirilmeli
• Hakkı İsmet Aral
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lazım olduğu kanaatindeyim. bir de Dubai fuarı 
var ki, ticaretin en hızlı döndüğü fuar. burası 
özel bir organizasyon tarafından yapıldığı 
için, istediğini alıyor, istemediğini almıyor. 
Siz her yıl katıldığınız halde oraya giremez 
duruma geliyorsunuz. İhracatçı birlikleri veya 
İstanbul Ticaret odası veya Ekonomi bakanlığı 
bu Dubai fuarını kendi düzenlese, bizim Türk 
şirketleri için daha sağlıklı olacaktır. İhracatın 
sorunlarını kısaca anlatmak istiyorum. Çin 
Urumçi bölgesinde helal gıda belgeli ürünler 
için baskılar uygulanmaktadır. Para transferi 
zor oluyor. Gümrük şartları Rusya, Vietnam, 
Cezayir için çok değişti. bir de bir mamulün 
dışına konulan ambalaj 8 ya da 6 lisanda 
yazılırken, her ülke kendi lisanında istemeye 
başladı. bu da şirketlere büyük bir ambalaj 
masrafı getiriyor. Herkes kendi lisanında 
istiyor. Devletten bir zamanlar enerji teşviki 
alıyorduk. ambalaj için de teşvik istenecek 
duruma gelinecek. bir de fuar organizasyonu 
düzenleyen yurtdışındaki Türk fırmaları, 
sadece yeri satıyorlar. Halbuki oraya katılanlara 
yardım ve desteğin sağlanması lazım. 

AbDülkADir külAhÇıoğlu: Değerli 
arkadaşlar, sonradan konuşmanın avantajını 

yurtdışına gönderiyoruz. kapasite kullanım 
konusuna gelince. Gıda sektörü krizden en az 
etkilenen sektörler olarak görülür. Fakat 2000’li 
yıllardan itibaren kolay ihracatlar yaparken, 
şimdi yabancı ülkeler de kendi fabrikalarını 
kurmaya başladılar. ayrıca Ortadoğu!daki 
ekonomik siyasi ve iç karışıklıklar çatışmalar 
ihracatı olumsuz etkiliyor. Genelikle 
sektörün ihracatların da düşmeler yaşandı. 
büyük bir rekabet var. Üreticiler içte ve 
yurtdışı ülkelerde, bölgelerde fiyat kırarak 
malı satmaya yönelmişlerdir. kapasitelerin 
kullanım oranları yüzde 75 seviyeleri arasına 
düştü. Tüm olumsuzluklara rağmen sektörde 
üreticiler faaliyetlerini ihracata yönetmişlerdir. 
Devletimiz belki birileri bisküvi fabrikası 
kurmak istediği zaman onları doğru yerlere, 
başka sektörlere yönlendirebilir. bir de tanıtım 
için fuarlara katılıyoruz. bu sene Türkiye’de 
bir gıda fuarı düzenlendi. Hem CnR’da hem de 
TÜYaP’ta 15 gün arayla düzenlendi. Dolayısıyla 
işletme sahipleri her iki yere açmak zorunda 
kaldı. kimileri bir yere açabildi. Yurtdışından 
gelen firmaların kafaları karıştı. 2018 senesi 
için iki fuar aynı güne çekildi. Türkiye bunu 
kaldırmaz. Yetkililer buna çare bularak 
müdahale etmeli. 2019’da tek fuara inmesi 

Toplantıda 
değişen 

iklime uyum 
sağlayacak 
tohumların 

geliştirilmesi 
gerekliliği 

vurgulandı.
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TMO’nun değiştirmiş olduğu alım kriterlerini 
doğru buluyoruz, destekliyoruz. Yalnız bunun 
da geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Geçtiğimiz ay içerisinde 23 Eylül’de, Makarna 
ve buğday Çalıştayı düzenledik Gaziantep’te. 
kamu kuruluşları, üniversitelerin tohum 
birliklerinin katıldığı verimli bir çalışmaydı. 
Türkiye’de şu anda 74 farklı makarnalık 
tohum tescili var. ancak bunların bir çoğunun 
ticari değeri yok. Çünkü sektörün ihtiyaçları 
bilinmeden geliştirilmiş tohumlar. burada 
yapılması gerek alım kriterlerinde verimli 
tohumların öne çıkartılması olabilir. belki 
tohum da cinslerine göre gruplandırılabilir, 
kanada’da olduğu gibi. Tüm dünyadaki alıcılar 
ne aldığını biliyor. bizim de böyle kriterlere 
dönmemiz işimizi kolaylaştırır. Çünkü bize 
zaten çiftçiden de tohumlar homojen olarak 
gelmiyor. Mutlaka karıştırılarak geliyor. O 
nedenle bu sınıflandırma yapılırsa, sektör de 
avantaj sağlar. Sektörümüzün iyi yönlerinden 
bahsettik ama önünde iki de büyük engel var. 
birisi avrupa birliği’nin uygulamış olduğu 

kullanarak toplantıda bu zamana kadar 
konuşulanların altına imzamı atıyorum. 
Fiyatların arz talep dengesine göre 
belirlenmesi gibi tüm konulara biz de 
sektör olarak katılıyor. Tarımsal üretim 
pazarlamasına eçilmesinin doğru olduğunu 
düşünüyoruz. Havza bazlı desteğin de aynı 
şekilde geliştirilmesi gereken bir konu 
olduğunu görüyoruz. ben sektörün genel 
bilgilerini de paylaşmak istiyorum, kayıtlara 
geçmesi açısından. Türkiye, dünyadaki en 
büyük üçüncü makarna üreticisi. İkinci 
ihracatçı ülkeyiz. Sektörümüzün büyümesi 
son dönemde hızlanmış durumda. Son 10 
yılda, iç-dış tüketim yüzde 50 büyüdü. İhracat 
ise 7 kat arttı. Sektörün dengelerin değişmiş 
oldu. Dolayısıyla ihracat ağırlıklı bir sektör 
oldu. bu da sevindirici. 10 yıl önce toplam 
üretim 1 milyon ton olur mu derken, şu an 
sektörün toplam üretimi 2.2 milyon tona 
çıkmış durumda. bunun 1 milyon tonu da 
ihracat olacak. bizim de tabii ki ham madde 
ile ilgili sıkıntılarımız var. Son yıllarda 

Toplantıda tarımda 
sürdürülebilirliğin 
önemi sık sık 
hatırlatıldı.
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kota. Diğeri ise abD’nin uyguladığı anti-
damping ve telafi edici vergi uygulaması. 
İkisi de güncelliğini yitirmiş uygulamalar. 
bu konuda çalışıyoruz, takipçisiyiz. Çünkü 
ihracat 20 bin tonla sınırlı. bu pazarı tamamen 
İtalyanlar domine ediyor. Türkiye buradan 17 
milyon dolar pay alıyor. bunun kaldırılması 
ya da yükseltilmesi durumunda istihdam ve 
üretim açısından önemli bir çıkış olacaktır. 
Diğer bir konu da yine güncelliğini yitirmiş, 
abD’nin uygulamış olduğu 1998 yılında 
koyduğu anti-damping ve telafi edici vergi 
uygulamaları. İhracatçı birliklerin desteği 
ile biz de elimizi taşın altına koyduk ve bir 
ülke savunması yaptık. Tam sıfırlayamadık 
maalesef. Önümüzdeki yıl yine bu gözden 
geçirme toplantısı söz konusu. Orada da 
sıfırlanması durumunda sektörümüzün önü 
açılacaktır. abD’nin 3 milyar dolar pazar 
büyüklüğü var. bu pazardan da neredeyse 
sıfıra yakın pay alıyoruz. Markalaşma 
konusunda ülkemiz makarna alanında belli 
oranda başarı sağladı. ancak yeterli değil. 

Maalesef hala en büyük rakibimiz İtalyanlarla 
rekabet edebilir durumda değiliz. Sektörel 
tanıtım grupları vardı biliyorsunuz. Maalesef 
çok da işlevsel olmadı bizim sektördeki. 
bunun dışında banka desteklerini gündeme 
getirmek lazım. İtalyanlar ürün bazlı 
desteklemektense grup olarak destekliyorlar. 
İtalya makarna ve salça gibi ürünlerini 
İtalyan restoranlarının dünyada yayılmasını 
sağlayarak başardı. belki bu tür modelleri 
uygulamalıyız. Son olarak perakende ile ilgili 
konuşmak da isterim. Yıllardır beklediğimiz 
perakende yasası çıktı ama pratikte neyi 
değiştirdi? açıkçası bir şey değişmedi. Sadece 
isimler değişti. bunun da üreticiyi koruyan, 
somut şekle dönüşmesi önemli.

Dr. mEhmEt mEtE kÖmEAğAÇ: Teşekkürler 
efendim. Özellikle tohumcular olarak bu 
toplantıyı çok önemsedik. Teşekkür ediyoruz. 
bunun devamını temenni ediyoruz. İsterseniz 
TÜRkTED olarak bir sonraki toplantıya ev 
sahipliği de yapabiliriz. Çünkü çok önemli 
bir toplantı. Türkiye’nin önümüzdeki 
yıllardaki tarımsal politikasını ve paydaşların 
katılımının gelişmesiyle ilgili. bakliyat konusu 
çözülebilecek en kolay konulardan bir tanesi. 
Çünkü ekim alanları belli. Tamamıyla kuru 
bölgeler. Hem insan beslenmesinde katkısı 
var, hem nadas bölgelerinde önemli bir bitki. 
burada tek olay, bakanlığımız karar verip ofis 
vasıtasıyla alım politikası belirlediği zaman 
sorun kalkar. bizim yaptığımız hesaba göre 
bu üretimin 1.5 milyon tona çıkmaması için 
hiçbir sebep yok. şuna dikkat edilmesi lazım; 
biz kuru tarım ziraatı yapan bir ülkeyiz. 
Tarımsal yapımız bu. Dolayısıyla geçtiğimiz 
süreçte çok su kullanması daha büyük 
sorunlara yol açıyor. İç anadolu bölgesinde 35 
metre aşağıya inen yerlerimiz var. Trakya’da 
zaten sulama yok. Dengesiz yağış dağılımı 
var. Dolayısıyla baklagil uygun bir bitki bu 
bölgeler için. Diğer husus da GDO konusu. 
GDO konusunda örneğin bazı ülkeler çok 

türkiye iki gıda
fuarının aynı günde
olmasını kaldıramaz
• İbrahim Rıfkı Boynukalın
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yüzde 27’sinde çalışmak zorundayız. biz 
2000 senesinde kapasitemizin yüzde 54’ünü 
kullanıyorduk. Onu elimizden geri aldılar. 
Müthiş bir kayıt dışılık var. bu yüzden de 
şekeri kayıt içinde kullanmak zorunda olan 
büyük şirketler hesap yapamaz haldeler. 
ne kadar şeker alabilecekler, kime nasıl 
ihracat yapacaklar… bilinemiyor. bu konunun 
çözülmesi elzem. ben adına biyoterör 
diyorum. Türkiye’de GDO’lu ürün yapılsın, 
yapılmasın bu apayrı bir konu. ama şu gün 
sanayici potansiyel suçludur. ayrıca 2050 
senesinde dünya nüfusu 9 milyarı bulduğu 
zaman Türkiye’nin önemli rolünün olması 
imkanı varken, siz dünyayı besleyemeyecek 
durumdasınız. Dünya nüfusu bu kadar arttığı 
zaman teknolojiye ihtiyaç var. biyoteknoloji şu 
anda abD’nin elinde. avrupa birliği bunu abD 
ürününün ithalatına engel olarak kullandı. 
şimdi panik halinde biyoteknolojiye yatırım 
yapıyor. Türkiye bunun hiçbir yerinde değil. 
Türkiye 2050 senesinde biyoteknolojiye ihtiyaç 
olduğu gün, bu alanda sıfır olan bir ülke olacak. 
Çünkü araştırma yasak. Cezası hapisle başlıyor. 
burada bizim gözümüzü açmamız lazım. 
bilime doğru çalışma yapmamız lazım. bilimi 
ihmal etmememiz lazım. bilgi kirliliğiyle ilgili 
de bir şeyler yapmalı. Devlet bu konuda işin 
içine girmeli. bir bilim kurulunun her çıkana 
bir şeyler söylemesi lazım. İkinci olarak da 
televizyonda konuşan insanların yalanlarının 
bedeli olmalı. basında gıda editörleri olmalı. 

CihAn soyAlP: Masa etrafındaki herkesle 
düzenli toplantılarımız var. ay olmasa da 
en geç iki ayda bir toplanıyoruz. İstişareye 
önem veriyoruz, ulaşılabiliriz. bunun bizim 
için artı olduğunu düşünüyoruz. Sanayiye 
ve sahaya kulak veriyoruz. Vaktimiz dar 
olduğu için ben sadece TMO ile ilgili söylenen 
bir takım hususları dile getirip konuşmamı 
sonlandıracağım. TMO olarak ana Statümüzde 
bir şey yazar; “hububat fiyatlarının üreticiler 
aleyhine anormal düşüşünü, tüketici halk 
aleyhine anormal yükselmesini engellemek.” 
böyle bir görevimiz var. kimseyi çok memnun 
edemiyorsunuz. bir tarafta tüketiciler, 
öbür tarafta üreticiler. TMO’nun bakliyata 
girmesinden bahsedildi. biz aslında piyasaya 
kulak vermek istiyoruz. Piyasanın kendi 
dinamikleri içerisinde gelişmesini arzuluyoruz. 
Son dönemde de, ürün alımlarında yapmış 
olduğumuz artışlar makul oranlarda oldu. biz 
hemen piyasaya girmek istemiyoruz. Malın 
serbest piyasada alıcı ve satıcılar arasında 
işlem görmesini istiyoruz. ama belirlediğimiz 
eşik değerin altına da düşmesini istemiyoruz. 

açık, bazı ülkelerde kurallar daha bağlayıcı. 
Ülkemizde GDO üretilmiyor. GDO’dan ari bir 
ülkeyiz. ancak şöyle ki, nasıl bisküviyi rahat 
ihraç edebiliyoruz? bunun sebebi Türkiye’nin 
GDO’suz bir ülke olması. biz tohum ihraç 
ediyoruz komşulara. GDO’suz ürünlerimiz 
olduğu için bu ihracatta çok rahatız. avrupa’da 
GDO’nun ticari olarak üretimde kullanıldığı 
İspanya var örneğin. Dünyada, bazı ülkeler 
hariç, genelde bir ari bölge yapısı mevcut. 
GDO’yu tartışabiliriz, ama tabii bu konu bu 
kadar saf bir konu değil . bizim şu an GDO’ya 
o kadar büyük ihtiyacımız yok. Diğer husus 
da yağlı bitkilerde. Tohumculuğumuzda 
yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve kullanımına 
ihtiyacımız var. 

rint Akyüz: bir de bardağın dolu tarafına 
bakmak istiyorum. ben gıda sanayicisi sıfatıyla 
başlamak istiyorum. Gıda sanayi Türkiye 
için çok önemli. avrupa birliği’nin en büyük 
sanayisi. bizde de 10 sene içerisinde avrupa 
birliği’ndeki gibi olacak. Gıda sanayinin 
Türkiye’de gelişmesi için her türlü şart mevcut. 
ancak gıda sanayinin birkaç tane çok önemli 
noktası var. Türkiye’de 45 bin civarında 
işletme var. bu işletmelerin ürettiği ambalajlı 
ürünlerin ihracatı 2013 senesinde 15 milyar 
dolarlara geldi. Gümrük birliği’nden sonra 
avrupa birliği’nin ihracatını, ithalatının iki 
misli yapmayı başaran ve bunu sürdüren 
bir sektör. Türkiye’yi merkez alın, 4 saatlik 
bir uçuş içinde 900 milyon insan yaşıyor. 
bunların 1.5 trilyon dolar gıda ticareti var. bu 
gıda ticareti içinde 2013 senesinde 15 milyar 
dolar yapabilişiz. bunu artırabiliriz. bunlar için 
bir takım şeyler yapmamız lazım. birincisi, 
öngörülebilirlik bizim için çok önemli. Yani 
ham maddemizin öngörülebilirliği yok. 
Öngörülebilirliği mekanizmaları çalıştırarak 
mutlaka sağlamamız lazım. Yoksa sektör 
yürüyemez. Gıda sanayinin ana maddelerinde 
çok ciddi devlet müdahalesinden dolayı 
sıkıntı var. Devlet her yerde bir kota sistemi 
uyguluyor. Özellikle nişasta bazlı sanayiciler 
olarak söyleyebilirim ki kapasitemizin 

sektörde kayıt dışılık
var. şirketler hesap
yapamaz haldeler
• Rint Akyüz
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etkilendik. Üst fiyatı dengelemek içindi o, biz 
de hasat döneminde olmasını istemiyorduk. 
Gümrük vergilerinde ayarlama işi gıda 
komitesi kararıyla Ekonomi bakanlığı’ndan 
çıkıyor. bize sorsalar hasat döneminde 
yapmayın derdik. Makarnalık buğday ile 
ilgili talep oldu. biz makarnalık buğdayı 3 
grupta alıyoruz. Çeşitlilik bazında gruplanma 
istendi… burada duyurmuş olayım, belki de 
bir ay içerisinde herkese yazı iletilmiş olacak, 
ekmeklik buğdayda 4 olan kalite kriterini 3’e, 
makarnalık buğdayda da 3’ü 2’ye düşürme 
noktasında paydaşlarımızla toplantı yapacağız. 
Orada bunları dile getirebilirsiniz. Sanayicinin 
istekleri farklı olabiliyor. Teşekkür ediyorum…

mAhmut ArslAn: Halkbank’a tekrar 
teşekkür ediyorum. Mikrofonu kendilerine 
teslim ediyorum. İyi akşamlar…

mEhmEt VolkAn sAyim: bizler de teşekkür 
ederiz. ben de katıldığınız için ve değerli 
görüşleriniz için teşekkür ederim. bu değerli 
görüşler sektörü hak ettiği yere getirecektir. 
Halkbank olarak da bugüne kadar olduğu gibi, 
bugünden sonra da sektöre verdiğimiz desteği 
artırarak devam ettireceğiz. Teşekkürler.  _

Orada da müdahale ediyoruz. bu buğday için 
940 liraydı. Mısır için de 760 liraydı bu sene. 
alta müdahale ederken üste de müdahale 
etmek lazım. bu sene çeltikte yaşadık. 
Mısırda da yaşıyoruz. Üst fiyata müdahale ise 
elimizdeki ürünün satışı ve ithalatla oluyor. biz 
TMO olarak çok büyük bir iş yapıyoruz, bunu 
çok önemsiyoruz. Hububat altyapısı ve lisanslı 
depolar gündeme geldi zaten. Özel sektöre, 
uzun süreli kiralama kapsamında Türkiye 
genelinde lisanslı depoculuğa uygun depolar 
yaptırıyoruz. bizim belirlediğimiz yerlerde 
bu depolar. biz hububatta uzmanlaşmış 
bir kurumuz. belirlediğimiz yerlerde, 
belirlediğimiz kapasitelerde depoları özel 
sektöre yaptırıyoruz. Onlara kiralama garantisi 
de verdik. Hedefimiz 2018’de yetişmesi. bir 
kısmı 2019’a sarkacak. biz bunu yaparken 
aynı zamanda sektörde bir takım şirketler 
kira garantisiz depo yaptılar. Yani hububat 
anlamında altyapı oturacak. Ürün İhtisas 
borsası ile ilgili son bilgiyi eklemek istiyorum. 
Sözleşmesi yazıldı, yönetim kurulu üyeleri 
bildirildi, çok yakın bir tarihte duyurulmasını 
bekliyoruz. Resmi Gazete’de mevzuatı çıktı 
zaten. bir diğer konu da gümrük vergisi. 
Maalesef ona müdahil olamadık, biz de 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdür 

Yardımcısı Cihan 
Soyalp, yeni depoların 

2018’e yetişmesini 
beklediklerini belirtti.
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MahMut arslan

Akdeniz Hububat, Bakliyat, 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı

koruyan, iyileştiren, 
diyabet ve şeker hastalığı 
gibi kronik rahatsızlıklarla 
mücadelede önemli besin 
grubudur. bitkisel proteinin 
yüksek olduğu ürünler 
olmalarının yanı sıra 
hububatla ve bakliyatla 
birlikte tüketildiğinde 
vücudun proteini daha iyi 
sindirdiği klinik deneylerle 
ortaya konuldu. bilindiği 
üzere Uluslararası bakliyat 
konfederasyonu yaptığı 
çalışmalarla bakliyatı 
dünya gündemine taşıdı. 
birleşmiş Milletler ile 
yapılan yoğun görüşmeler 
sonucu, 2016 yılı 
‘Uluslararası bakliyat Yılı’ 
olarak ilan edildi. 38 ülkede 

Hububat grubu ürünler 
dünyada stratejik önemi 
en yüksek olan ürünler 
olup ilk çağlardan beri 
insanlar tarafından kültürü 
yapılarak üretilen besin 
grubudur. Hububat ürünleri 
ayrıca çoğu gıda ürününün 
ham maddesi olmaları 
sebebiyle de stratejik 
bir öneme sahiplerdir. 
Ülkemizde üretilen bitkisel 
ürünler içerisinde en fazla 
ekim alanlarına sahip olan 
ürün grubu hububat ve 
bakliyattır. bunun yanı sıra 
sektörümüzün bir diğer 
ürün grubu olan bakliyatın 
insan sağlığına faydaları 
herkesin kabul ettiği bir 
olgudur. İnsan sağlığını 

etkinlik düzenlendi. bM, 
Gıda ve Tarım Örgütü ile 
yapılan işbirliği ve bakliyat 
sektörünün en büyük birliği 
olan Uluslararası bakliyat 
konfederasyonu’nun 
girişimlerinin bir sonucu 
olarak 44 ülkenin onayıyla 
10 şubat gününü ‘Dünya 
bakliyat Günü’ olarak 
ilan etti. 2018 yılından 
itibaren tüm dünyada 
bakliyat ürünlerine yönelik 
farkındalığın artırılması 
amacıyla düzenlenecek 
kutlama, bM Genel 
kurulu’nun duyurusuyla 
başlayacak. Yağlı tohumlu 
bitkilerin üretimi 
açısından ülkemizdeki 
mevcut potansiyelin 
değerlendirilmesi halinde, 
ülkemizin gereksinim 
duyduğu yağ ihtiyacı 
karşılanmış olacak ve bu 
sayede her yıl yurt dışına 
yağlı tohum ve türevleri 
için tasarruf edilmiş 
olacaktır. Türkiye’de 
öncelikli sorunumuz 
hammadde olup, 
hammadde ihtiyacımızın 
yüzde 75’ini ithalat ile 
karşılamaktayız. Sektörün 
hammaddede dışa 
bağımlılıktan kurtulması 
için yerli üretimin mutlaka 
arttırılması gerekli ve biz 
de bu yönde üzerimize 
düşen sorumluluğu almaya 
hazırız. Son dönemlerde 
yağlı tohumların ekim 
alanlarının genişletilmeye 
başlaması da mutluluk 
verici bir gelişmedir ancak 
yeterli değildir. akİb 
olarak sektörel ihracatımız 
2017 yılı Ocak-Ekim 
döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
11,5 artış gösterdi ve 932 
milyon dolara çıktı. İştigal 
sahası içinde Türkiye’nin 
bakliyat üssü Mersin’i de 
barındıran birliğimizin 
ihracat alanında gösterdiği 
bu başarı tesadüf değildir.  _

BAŞARı TESADÜF DEĞİlDİR
“Hem üretim, hem işleme tesislerinin hem de dış ticaretin mersin üzerinden 
yapıldığı sektörümüzün ihracat yolundaki stratejik rolünü ve işlevini koruması 
için çalışmaya devam edeceğiz.”



W i t h

AbdülkAdir 
külAhçıoğlu

Türkiye Makarna 
Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

HEDEF: HER SOFRAYA  
TÜRK MAKARNASı
“İhracattaki artışın yanı sıra iç tüketimdeki artışla beraber, sektörümüzün 
geçen yıla göre yüzde 12’lik bir büyüme göstereceğini öngörmekteyiz”

Dünya makarna üretimi 14,6 
milyon ton civarındadır. 
Yıllık 2 milyon ton üretim 
kapasitesi ile, Ülkemiz 
dünyanın en büyük 
3. üreticisi, 2. büyük 
ihracatçısıdır. 2016 yılında 
gerçekleştirdiğimiz 831 
bin ton ihracat, dünya 
makarna ticaretinin yüzde 
14,7’sine denk gelmektedir. 
2017 yılının Ocak-Eylül 
döneminde 800 bin tona 
yaklaşmış olup, bu yıl 
sonunda toplam ihracatın 
1 milyon ton olacağı 
tahmin edilmektedir. 
bugün buğdaydan yapılan 
sanayi ürünleri içerisinde 
makarna, üretim miktarı 

ve beslenmedeki önemi 
bakımından birinci sırada 
gelmektedir. Makarnanın 
uzun süre muhafaza 
edilebilmesi, çeşitliliği, 
kolayca hazırlanması, 
lezzeti, besleyici ve 
ekonomik bir gıda maddesi 
olması nedeniyle son 
yıllarda dünyada buğdayın 
makarna şeklinde 
tüketimi sürekli olarak 
artmaktadır. 90’lı yılların 
başında 4,3 kilogram 
olan Türkiye’nin kişi başı 
tüketimi 2016 yılı itibariyle 
8,5 kilograma yükselmiştir. 
bu miktarla dünya kişi başı 
tüketiminde 8. sıradayız. 
İç tüketimdeki artışla 

beraber, sektörümüzün 
geçen yıla göre yüzde 12’lik 
bir büyüme göstereceğini 
öngörmekteyiz. Makarna 
üreticilerimiz, bu 
başarılarını, küresel 
tüketimin yaklaşık 
yarısını oluşturan ab 
ve abD pazarlarına 
girişte karşılaşılan 
engellere rağmen elde 
etmişlerdir. Türk makarna 
üreticilerinin avrupa birliği 
pazarına girişi, Türkiye 
aT Ortaklık konseyi 
kararları çerçevesinde 
yıllık 20 bin tonluk tarife 
kotası ile sınırlıdır. ab 
pazarının talep ettiği 
kalitede makarna üretim 
kapasitemiz bulunmakta, 
1 Ocak itibariyle açılan 20 
bin tonluk tarife kotası 
hemen dolmaktadır. 
ab pazarında kotanın 
kalkması halinde Türkiye 
dünya liderliğine bir adım 
daha yaklaşacaktır. Sektör 
olarak kısa sürede dünya 
birinciliğe çıkmak için 
gereken hazırlıklarımızı 
ve yatırımlarımızı 
yapıyoruz. katma değeri 
daha yüksek, yeniliğe 
açık, değişen beslenme 
eğilimlerine uyum sağlayan 
ürünler geliştirmeyi de 
kapsıyor. Sektörümüz buna 
odaklanmış durumda. 
Çünkü dünya makarna 
pazarı rekabetin yoğun 
olduğu bir pazar. böylesi 
rekabetçi bir pazarda 
elde ettiğimiz avantajlı 
konumumuzu ileriye 
taşımak istiyoruz. 154 
ülkeye ihracat yapan 
sektörümüz, önümüzdeki 
10 yılda ihracat hedefini 
2 milyon ton olarak 
belirlemiştir. 10 yıl sonunda, 
dünyanın her ülkesinde her 
sofrasında Türk makarnası 
olması için gayret 
göstereceğiz. Hedeflerimizi 
gerçekleştirecek 
potansiyelimiz var.  _
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hAkkı ismet ArAl

PAKDER Başkanı

zorundayız. ama en başta 
uzun vadeli, sürdürülebilir, 
çağdaş ve bilimsel 
tarım politikalarına 
sarılmak zorundayız. 
İşte Milli Tarım Politikası 
Havza Modeli böyle bir 
politikadır. acilen hayata 
geçirilmesi, bugünkü tarım 
hasıla rakamlarımızın 
yıllık 100 milyar dolar 
seviyesine ve buna bağlı 
tarım ihracatımızın 40 
milyar dolar seviyelerine 
çıkarılması, ölçülebilen 
ülke kapasitemizin 
gereğidir. Dünya nüfus 
artış hızı, küresel ısınmaya 
bağlı iklim değişiklikleri, 
ekilebilir tarım arazilerin 
azalması gibi ana faktörler 

tarım sektörümüz, ulusal 
sınırları aşarak kurumsal 
ağ desteği ile dünya 
piyasalarına hammadde 
ve ürün arz eden bir 
durumdadır. Yıllar içinde 
değişen yaşam koşulları, 
yeni koşullara bağlı 
tüketicilerin değişen 
talepleri tarıma bakışı 
genişleterek, tarım ve 
gıdayı birleştirmiştir. bu 
değişim; çiftçileri, sanayi 
ve imalatçıları pazarlama 
sektörünü, perakendecileri 
etkilemiştir. Tarım 
üretimi ülkemizin temel 
sektörlerden bir tanesi ve 
üretim yaparken de bunu 
rekabet edecek şekilde 
verimli ve kaliteli yapmak 

nedeni ile, Dünyanın 
gıda konusunda arz talep 
dengesizliği yaşama 
ihtimalinin büyük bir risk 
olabileceği, bugünden 
görülmektedir. bu süreçte 
ülkemiz değişen iklim 
şartlarına göre, toprak 
yapısını gözeterek üretim 
planlaması yapması 
gerekmektedir. Dünyamız; 
2050 yılında 9,5 milyar 
kişi sayısına ulaşacak. 
Sektörümüzde kanaat 
önderlerimiz ve birçok 
STk başkanlarımız ortak 
olarak söz ettiği bir konu 
daha var o da gıda israfı. 
bM 900 milyon insanın 
açlık sınırında olduğunu 
belirtmektedir. Yılda 
1,4 milyar ton gıda çöpe 
gitmektedir. bu miktarla 
açlık sınırında olan insanları 
doyurma şansımız olduğunu 
anlatmak gerekiyor. İşte 
bu konuda STk başkanı 
olarak ilgili tüm kurumlara 
sizlerin vasıtası ile bir kez 
daha seslenmek istiyorum. 
bu israf felaketini el 
birliği ile durdurma 
yollarını aramanın milli 
bir sorumluluğumuz 
olduğunu düşünüyorum 
ve devletimiz bu konuda 
gerekli düzenlemeleri 
ortaya koyacak çalışmalara 
başlamasını talep 
ediyorum. Ülkemizde 
maalesef gıda ile ilgili 
asılsız ve bilim dışı yazılı 
ve görsel basında ilgisiz 
insanlar tarafından kötü 
ve haksız söylemler ile 
insanlarımızın kafaları 
karıştırılmaktadır. bu 
durumun da önüne 
geçmemiz ve artık 
haksızlık yapan art niyetli 
kişilerin cezalandırılması 
ve hatta gıda ile ilgili 
bakanlığımızca bir otorite 
kurumu oluşturulup tüm 
bu söylemlere, bilimsel 
yönden cevap verilmesi 
gerekiyor.  _

İSRAF DURDURUlMAlı
“Gıda ile ilgili asılsız ve bilim dışı kötü ve haksız söylemlerin önüne geçilmeli. 
Haksızlık yapan, art niyetli kişilerin cezalandırılması ve otorite olarak, bilimsel 
yönden cevap verebilen bir kurum oluşturulmalı.” 
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Günhan ulusoy

Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı

İTHAlAT MİNİMUMA İNECEK
“türkiye’nin hububat ve bakliyat üretiminde dünya sıralamasında üst 
sıralara tırmanacağını düşünüyorum ve bu ürünlerin ithalatının minimum 
seviyeye ineceği düşüncesindeyim”

yıllık ortalama 20-21 milyon 
ton buğday üretimimiz ve 
3-4 milyon ton ithalatımız 
bulunmakta. bu da demek 
oluyor ki, 25 milyon tonluk 
bir hammadde arzı hem 
iç tüketimimiz, hem de 
hububat ve mamulleri 
ihracatı için yeterli bir 
miktar. Sürdürülebilirliğin 
ön plana çıktığı Dünya 
hububat piyasasında 
rekabetçilik, gıda 
fiyatlarındaki yükseliş, 
nüfusun sürekli artması 
ve dönemsel iklim 
değişiklikleri sektörün 
rotasını belirleyen başlıca 
etkenlerdir. İklim koşulları 
bakımından tarımsal 

üretimde Türkiye’nin 
avantajlı olmasının 
yanında, toplam istihdamın 
önemli bir kısmı tarım 
sektöründe bulunuyor 
olması da bu alandaki pozitif 
verilerden biridir. ancak 
yüzde 21’lik istihdama 
karşın GSYİH içerisindeki 
tarımın payı 2016 verilerine 
göre yalnızca yüzde 
7,5’tir. Sahip olduğumuz 
ekilebilir tarım alanlarının 
değerlendirilmesi 
noktasında birim alan 
başına elde ettiğimiz miktar 
ve elde etme potansiyelimiz 
olan miktarın arasındaki 
boşluğu azami düzeyde 
daraltmamız, yani verimi 

en üst seviyeye çıkarmamız 
durumunda, hem tarım 
sektörünün GSYİH 
içerisindeki payı, hem 
de sektörün ülkemizin 
toplam ihracat gelirlerine 
sağladığı katkı artacaktır. 
36,4 milyon tonluk 
toplam tahıl üretimimizin 
yaklaşık yüzde 60’lık 
kısmını oluşturan buğday, 
19 milyon tonluk iç 
tüketimimizi fazlasıyla 
karşılarken, un, bisküvi, 
makarna gibi yaklaşık 2,5 
milyar dolar tutarlı ihracat 
satışı sağlanan buğday 
mamullerinin üretimi 
için sektör 3-4 milyon ton 
fazladan kaliteli buğday 
ihtiyacı duymaktadır. 
başbakanımız Sayın 
binali Yıldırım’ın 14 Ekim 
2016’da sektör ile paylaştığı 
ve havza bazlı üretim 
modeline geçişin başlangıcı 
olacak olan ‘Milli Tarım 
Projesi’ özellikle hububat 
özelinde verim açısından 
büyük fayda sağlayacaktır. 
Teşviklerin geliştirilmesi 
ve özel sektör tarafından 
yatırım sağlanmasının 
önünün açılmasıyla birlikte 
büyük ivme kazanan 
lisanslı Depoculuk 
Sistemi sayesinde, ülkenin 
dört bir yanında sektöre 
kazandırılan tesisler 
son teknoloji ve vizyona 
sahip yeni bir depoculuk 
anlayışını çiftçimizin 
ve sanayicilerimizin 
hizmetine sunmaktadır. 
5-10 yıllık bir süre 
içerisinde hem Milli Tarım 
Projesi, hem de lisanslı 
Depoculuk Sisteminin 
sektör paydaşları tarafından 
benimsenmesiyle 
Türkiye’nin hububat 
ve bakliyat üretiminde 
dünya sıralamasında üst 
sıralara tırmanacağı ve 
bu ürünlerin ithalatının 
minimum seviyeye ineceği 
düşüncesindeyim.  _
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nezdindeki en etkili 
temsilcisi konumundadır. 
T.C. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık bakanlığının 
(GTHb) öncülüğünde son 
yıllarda gerçekleştirilen 
atılımlar sayesinde ülkemiz 
tohumculuğu da önemli 
mesafeler kat etmiştir. 
Son 30 yıldır kaydedilen 
ilerleme sürecinin hemen 
hemen tüm aşamalarına 
TÜRkTED de aktif 
olarak katılım sağlamış 
ve önemli katkılar 
yapmıştır. ayrıca ülkemizin 
tohumculuk sektörü 
paydaşlarının önderliğinde 
ve bakanlığımızın 
katkılarıyla, Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı (ECO) 

türktED, Türkiye 
tohumculuk endüstrisini 
güçlendirmeye ve 
geliştirmeye odaklanmış 
bir meslek örgütüdür. 1985 
yılında kurulan TÜRkTED 
Türkiye tohumculuk 
sektöründeki en deneyimli 
sivil toplum kuruluşudur. 
Ülkesel ve küresel ölçekte 
faaliyet gösteren 42 firma 
TÜRkTED’in üyesidir. 
Üye şirketler Türkiye 
tohum pazarı değerinin 
ve sertifikalı tohumluk 
üretiminin yaklaşık 
yüzde 80’ını temsil 
etmektedir. TÜRkTED, 
Türkiye tohumculuk 
işkolunun yurt dışı 
mesleki organizasyonlar 

dr. mete kömeAğAç

TÜRKTED ve ECOSA 
Yönetim Kurulu Başkanı

ülkelerinin ilgili kamu ve 
özel sektör temsilcilerinin 
katılımıyla Mart 2009’da 
benim de halen Yönetim 
kurulu başkanlığını 
yaptığım ECO (Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı) Ülkeleri 
Tohumcular birliği (ECOSa) 
kurulmuştur. Tohumculuk 
sektörünün üreticimizin 
ihtiyacı olan sertifikalı 
tohumlukları üretebilmesi 
için ülkemizde beş yıllık 
dönemler halinde üretim 
planlaması yapılmasına 
ihtiyaç vardır. aksi halde 
sertifikalı tohumluk 
üreticilerinin önlerini 
görmesi ve doğru plan ve 
programları hazırlamaları 
güçleşmektedir. Mısır, 
ayçiçeği gibi tohumluk 
ihracatı yaptığımız türlerde 
yerli firmaların rekabet 
güçlerinin artırılması 
gerekmektedir. bu alanda 
gerek kamu kurumları 
gerekse bankalar ve diğer 
birimlerin özel sektör 
tohumculuk kuruluşlarına 
gerekli ve yeterli desteği 
vermeleri elzemdir. 
Sertifikalı tohumluk 
ithalatı yaptığımız 
ürünlerde bir an önce yerli 
üretimin artırılması ve 
bunu gerçekleştirecek yerli 
tohumculuk firmalarının 
ve sektörün güçlendirilmesi 
gereklidir. Ülkemizde 
ar-Ge faaliyeti yürüten, 
tohumculuk alanında 
yatırım ve üretim yapan 
tohumculuk şirketleri 
özellikle desteklenmeli 
ve sağlam bir yapıya 
kavuşmaları sağlanmalıdır. 
Hububat ve baklagillerde 
kurak ve soğuk ile 
hastalıklara dayanıklı veya 
tolerant çeşitlerin ıslah 
edilmeleri büyük öneme 
sahiptir. Ülkemizde yağlı 
tohumlu bitkilerde çeşit 
geliştirme ve yerli üretimi 
artırma yönünde politikalar 
geliştirip uygulamalıyız.  _

GENÇ NÜFUS UZAKlAŞıYOR
“Özellikle gençlerimizi tarımda tutmak ve daha fazla gencimizi tarım sektöründe 
istihdam etmek için çözümler getirilmelidir. ayrıca yerli üretimi artırma yönünde 
politikalar geliştirip uygulamalıyız.”



W i t h

özkAn tAşpınAr

Ulusal Hububat Konseyi 
Yönetim Kururulu Başkanı 

EKİM AlANlARı DARAlıYOR
“tarımsal altyapı sorunlarının giderilmesi, arazi toplulaştırmanın hızlanması, 
kooperatifleşme, ölçek büyütülmesi, kısa, orta ve uzun vadeli tarım ve gıda 
planlamasının yapılması sektör için oldukça gereklidir.” 

bunDan 10 yıl önce 9 milyon 
hektar olan buğday ekim 
alanı, giderek azalmış 7,7 
milyon hektar civarına 
düşmüştür. buna rağmen 
gerek yeni çeşitlerin 
ıslahı gerekse yetiştirme 
tekniklerindeki gelişmeler, 
ekim nöbeti ilkelerine 
uyulması gibi nedenler ile 
birim alan verimi giderek 
arttığı için, üretim düşüşü 
yerine artışlar görülmüştür. 
ancak gelinen noktada 
nüfus artışı, göçmen nüfus, 
artan turist sayısı, dışarıya 
yapılan yardımlar ve 
coğrafyamızda yaşanan 
karışıklıklardan dolayı 
üretimden düşen ve 

Türkiye’den gelecek gıda 
ile beslenmek durumunda 
olanları göz önüne alırsak, 
tüketimin öngörülenin 
çok üzerinde olacağı 
sonucuna varırız. Ülkemizi 
ekonomik ve sosyal olarak 
etkileyen, üzerinde en çok 
konuşulan, spekülasyon 
yapılan stratejik bir ürün 
olan buğdayın ekim 
alanları sınır değerlere 
ulaşılmış olup, bunun 
altına düşen ekim alanları 
kurak yıllarda üretim 
yetersizliği sorununu 
beraberinde getirecektir. 
buğday, ne yazık ki artık 
kıraç alanların ürünü ya 
da münavebe ürünü olarak 

görülmektedir. bunun için 
buğdaya yapılan destekler 
bölgesel olarak sulu / 
kurak farklılıklar dikkate 
alınarak düzenleme 
yapılmalıdır. buğday, gıda 
maddesi olması yanında, 
yem ve diğer endüstriyel 
kullanım alanları için 
de önemli hammadde 
olma fonksiyonuna sahip 
olup, gösterilen ilgide 
bunların payı da gittikçe 
artmaktadır. bu sektörel 
çeşitlilik, bir taraftan 
üretim miktarının, diğer 
yandan da çeşitlilik ve 
kalitenin artırılmasını 
zorunlu kılmaktadır. 
Ülkemizde kalite 
düşüklüğünün belki de 
en önemli nedenlerinden 
birisi sertifikalı tohumluk 
kullanım düzeyinin istenen 
seviyenin oldukça altında 
olmasıdır. 2004 yılında 
uygulamaya başlanan 
“Mahsul Fiyatına Tohumluk 
Projesinin” ardından 
2005 yılında buğday ve 
buğdaya dayalı ürünler 
ihracatının ilk defa artı 
vermesi bu tespitin önemli 
kanıtıdır. Çoğunluğu Dİb 
kapsamında da olsa son 
20 yıl içerisinde ülkemize 
30 milyon ton ithal 
buğday girmiştir. Ülkemiz 
üreticisinin ve buğdayının 
dünya buğday ticaretinde 
söz sahibi olabilmesi; 
dünya standartlarında 
kaliteli buğday üretimi, 
doğru sınıflandırma ve 
doğru fiyat politikaları 
ile gerçekleşecektir. şu 
ana kadar ülkemizde 
sadece ekmeklik ve 
makarnalık buğdayların 
tarifi yapılmıştır. 
Sınıflamanın ihtiyaçlara 
cevap vermediğini hepimiz 
biliyoruz. Uluslararası 
rekabete hazır olmamız için 
önce sektörel sorunlarımızı 
ortaya koyup, çözmemiz 
gerekmektedir.  _
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Bakliyat, huBuBat ve yağlı 
tohum sektörünün rotasını 

Belirleyecek 10 şart

1 -  Verim teşvik edilmeli

20 milyon buğday yetiştirilmesine karşın bunun yarısı hayvan 
yemi olarak değerlendiriliyor. En büyük kaynak olan toprak 
israf edilmemeli. Çiftçiyi piyasa yönlendirir. Ürün fiyatını arz 
talebe bağlamak için vadeli işlemler borsası çalışmalı. Serbest 
piyasa oluşmalı. Doğru tohum ve doğru çiftçilik ile mevcut 
verim artırılabilir. Çiftçiye verilecek primler çiftçi ne ekeceğine 
karar vermeden önce açıklanmalı. Verim teşvik edilmeli. 

2 - Ar-Ge’ye yatırım şart

Genç tohumda artış mevcut. Bunu sürekli kılmak için de 
sertifikalı tohum kullanımının önemi vurgulanmalı. Buna ek 
olarak da mevsim değişikliğini de göz önünde bulundurarak 
yeni iklim şartlarına uyum sağlayan tohum ve bitkiler 
araştırılmalı. Bu alanda Ar-Ge çalışmaları hızlandırılmalı ve 
desteklenmeli. Konuyla ilgili yatırımlar yapılmalı.

3 - Öncelik sözleşmeli tarım

Çiftçinin bir sene önceden hangi üründen ne kadar gelir elde 
edebileceğini görmesi önemli. Dönem dönem belli bir ürüne 
olan ilginin artması ile gerçekleşen değer kaybı engellenmeli. 
Sözleşmeli tarım gündeme alınmalı. 4 yıllık münavebeli 
anlaşma uygulanmalı. Böylece çiftçi bir yıl buğday ekerken bir 
sonraki yıl şeker pancarı ekecek ve sürdürülebilirlik 
sağlanacak. Aynı ürün üst üste ekildiğinde verim düşüyor. 

4 - Gençler tarıma teşvik edilmeli

Köyden kente gerçekleşen kontrolsüz göç ile tarıma olan ilgi 
azaldı. Özellikle genç nüfusun tarımdaki yeri her geçen gün 
azalıyor. Gençler tarıma teşvik edilmeli. Genç çiftçi yetiştirme 
politikalarının sürdürülebilir tarıma desteği büyük. 

5 - İhtiyaca yönelik tohumlar geliştirilmeli

Tohumda çeşitlilik yeterli olsa da ticari değer açısından tohumlar 
yetersiz kalabiliyor. Sektörün ihtiyaçları araştırılarak tohumlar 
geliştirilmeli. Belki de Kanada’da olduğu gibi tohumlar cinslerine 
göre gruplandırılmalı. Böylece kriterlere göre satın alınabilir. 

6 - Fuarlar daha planlı olmalı

2017’de gerçekleşen gıda fuarları 15 gün arayla CNR ve 
TÜYAP’ta gerçekleşti. İşletme sahipleri ya iki yerde birden 
bulunmak, ya da iki fuardan birini seçmek durumunda kaldı. 
Müşterilerin de kafası karıştı. 2018’de ise iki fuarın tarihi aynı 
gün olarak açıklandı. 2019’da fuar sayısı teke inmeli. 

7 - Kamuoyu bilgilendirmesi şart

Özellikle hububat konusunda medyada yer alan asılsız  
haberler kontrol edilmeli. Gıda alanındaki bilim dışı açıklamalar 
takip edilmeli. Gerektiğinde kamuoyunu bilinçlendirmek adına 
açıklamalar yapılmalı. Basında gıda alanında uzmanlaşmış 
kişiler olmalı. Doğru kaynaklardan edinilen doğru bilgilerle 
kişiler yönlendirilmeli. Gerekiyorsa bilim dışı ve kamuoyunu 
yanlış yönlendiren açıklamalara yaptırımlarda bulunulmalı. 

8 - Denetlemeler eksik

Sektörün büyük çoğunluğu hala kayıt dışı. Sık sık yönetmelikler 
gündeme geliyor. Ancak denetlemeler yetersiz. Yönetmelik 
çıkıyorsa denetlenmeli. Böylece resmi kurumlara verilen 
rakamlar daha yeterli ve doğru olur. Kayıt dışı gerçekleşen 
üretim sebebiyle şirketler hesap yapmakta zorlanıyorlar. 

9 - Bilim ihmal edilmemeli

2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı bulacağı tahmin 
ediliyor. ABD başta olmak üzere tüm dünyada GDO üzerine 
araştırmalar gerçekleşmekte. GDO’lu tarım yapıp yapmamak 
ayrı bir tartışma konusu olsa da, Türkiye 2050 yılında GDO’lu 
üretim yaygınlaştığında, en azından konuyla ilgili bilgi sahibi 
olmalı. Biyoteknoloji alanında Türkiye gelişmeli. Bilime doğru 
çalışma yapılmalı, bilim ihmal edilmemeli.

10 - Lisanslı depoculuk benimsenmeli

Sektöre kazandırılan teknoloji ve vizyon sahibi depoculuk 
anlayış geliştirilmeli. lisanslı depoculuk yaygınlaştırılmalı. 
lisanslı depoculuğu tarımsal üretimin ve ticaretin merkezine 
alacak uygulamalar güçlendirilmeli.  _


