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Turkishtime - Halkbank Ortak Akıl Toplantıları’nın dokuzuncusunda 
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü bir araya geldi. 

Dernek başkanları ve şirket temsilcileri, insan yaşamı için vazgeçilmez 
olan gıda sektörünün önemli bir dalı olan bu alanla ilgili 

değerlendirmelerini ortaya koydular, çözüm önerilerini tartıştılar, 
sektöre özel destekler talep ettiler.
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"DÖVİZ KURU, FAİZ DEĞİL ‘KÜRESEL 
PAZARLAMA’ DİYOR SEKTÖR"
Pazarlamanın yanında marka-inovasyon-sürdürülebilirlik, sektör temsilcilerinin 
üzerinde durduğu konular. Eğitim ise şart.  

BU TOPLANTI her zamankinden farklı 
oldu. Belki de zamana karşı yarışan bir 
sektör olduğundan. Kolay değil üretilen-
leri zaman geçmeden tüketiciye ulaş-
tırmaya çalışan bir sektör. Yine de daha 
önceki toplantılarda, kanaat önderleri-
nin şikayet ettiği konuların benzerlerini 
de duymadım değil. Mesela “vizyon” so-
runu. Ben de her toplantıda söylediğim 
cümleyi tekrar ettim: “Türkiye’nin ana 
vizyonu belli değil ki, sektörel vizyon 
olsun”. İlk önce bu geminin gittiği yönü 
bilmek lazım. Aklımda kalan ve not al-
dığım bazı yorumları sizinle paylaşayım 
şimdi. Her sektörde olduğu gibi bu sek-
törde de hammadde var. Ancak bugü-
ne kadar hammaddenin ne olduğu tam 
olarak tarif edilmemiş olduğu için, girdi 
maliyetlerinde rekabetçilik sağlanamı-
yordu. Sonunda çözüm bulunmuş. 

Sevindirici bir gelişme. Kanatlı Hay-
van Sektörünü temsil eden kanaat lider-
lerinin en büyük dertlerinden biri “algı”. 
Özellikle altı çizilen konu “biz sadece ta-
vuktan ibaret değiliz.” Haklılar. Ancak 
medya ve sokaktaki vatandaşın algısı-
nı değiştirmek için bir şeyler yapılmalı 
mutlaka. Sevindirici haber şu: Dünyanın 
ilk 100 firmasının içinde, kanatlı sektö-
ründe 10 Türk firması var. Ölçek Ekono-
misi mutlaka gerekli ancak orta ölçekli 
işletmelerin de uzmanlaşmada önem-
li katkıları olduğu ifade edildi. Tabii, dış 
talepte sıkıntı olunca üretimin tamamı-
na yakını iç piyasaya kayıyor ve fiyat-
lar sertçe düşüyor. Bu ciddi bir problem. 
Toplantıda birkaç kez dile getirildi. 

Sektörden güzel haberler de var
“Bölgeselleşme” olursa, kuş gribi gibi 

vakalarda ülkenin tamamını karantina 
altına almak yerine, sadece bir bölgeyi 
kapatarak, sert fiyat düşüşlerinin önüne 
geçilebileceği ifade ediliyor. Elle tutu-
lur bir öneri bence. Mutlaka değerlendi-
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rilmeli. Balıkçılık sektöründen de güzel 
bir haber geldi toplantıda. 

Avrupa’da yenen 3 balığın 1 tanesi biz-
denmiş. İşin ilginç tarafı rakipler devlet 
destekleriyle büyürken, Türk Balıkçılığı 
kendi ayakları üzerinde bir zafer kaza-
nıyor. Fakat, onlar da iç talepten dertli-
ler. “Balık yeme alışkanlığımız yok” di-
yorlar ki, haklılar. Bizde balığı kuyruğu 
ve kafasıyla görmedikçe yemeyen çok. 
Halbuki fileto haliyle yenince de pratik 
oluyor. Kültürel demesem de sosyal ka-
lıplar oluşmuş. Navlun ciddi bir sorun. 
THY ile Balıkçılık sektörü yeni pazarla-
ra açılıyor ama fiyatlar pahalı. Turkish-
time’dan destek istediler. “Yetkililer bi-
zi duysun” diyorlar. Bizim de vazifemiz 
duyurmak. Sözümüz söz. 

“İhracat aşk ile yapılır”
Evet, “İhracat aşk ile yapılır” dedi Baş-

kan Tuncay Sagun. Ne kadar doğru bir 
söz bu. Küresel talebe cevap vermek bir 
başka tutkudur. İddiadır. Mücadeledir. 
Nihayetinde keyiftir de. Bugün balıkçı-
lık sektörü 130 ülkeye ihracat yapıyorsa, 
bunun arkasında “kâr etmek” haricinde 
başka bir iddia var mutlaka. Halkbanka-
sı ev sahiplerinden biriydi ve Dr. Bilal Su-
cubaşı, sakin bir ses tonuyla toplantıya 
katılan sektörlerin tamamına 3.7 milyar 
TL kredi vermiş olduklarının altını çiz-
di. Bu kredileri kullanan KOBİ/imalat-
çı niteliğindeki firmalar BSMV'den mu-
af tutulmaktadır. Bu önemli bir maliyet 
avantajı. “Doğrudan gelir desteği bitme-
li” sözü genellikle tüm katılımcıların 
fikri. Marka-İnovasyon-Sürdürülebilirlik 
sektör temsilcilerinin üzerinde durduğu 
konular. Eğitim ise şart. Akademik eği-
timi yetersiz buluyorlar. Haksız değiller. 

İhracat politikasının olmaması da pa-
zarlama konusunda ellerini kollarını 
bağlıyor. Avrupa’daki zincir mağazalar-
da Türk Et ve Süt Ürünlerinin, Su Ürün-
lerinin, Balının satılması için çaba sarf 
etmek lazım. Avrupa ve ABD’deki yerel 
zincirlerin raflarına girmek için, bugüne 
kadar yapılanlardan farklı işler yapılma-
sı gereği ortada. Bağırsak da, Türkiye’de 
“atıl” olarak yaklaşılan ama “altın” nite-
liğinde bir ürün. Kurban Bayramların-
da maalesef dikkatsizlik yüzünden de-
ğerlendirilemeyen bağırsaklar ciddi bir 
ekonomik kayıp yaratıyor. Türkiye’nin 
et ihtiyacının üçte birine yakın bir mik-
tarda üretimin sadece Kurban Bayra-
mında gerçekleştiği düşünülürse, bu-

nun için bir kamu spotu hazırlanması 
gerekiyor desem yanlış olmaz. “Hazırla-
dık bile” dedi sektör temsilcileri. Ancak 
TV’lerden destek istiyorlar. Aracılık ede-
ceğiz destek için. Buna da söz verdik.

Tarım politikasında revizyon isteği
Türkiye’nin Tarım Politikasının baş-

tan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya 
revize edilmesi gerektiğini birkaç kez 
tekrar eden oldu. Özellikle kırmızı et-
te sıkıntımız var. Et ithalatına karşı çı-
kan var ama, rakamlara bakarsak buna 
mecbur olduğumuz görülüyor. Bakanlı-
ğın bu konuda bir hamle yaptığını biz-
zat Bakan Sn. Çelik’ten duyduğum için, 
biraz daha sabretmek gerekecek sanıyo-
rum. Tesislerin entegre şekilde tasarlan-
ması, toplantı boyunca altı çizilen konu-
lar arasındaydı. İhracata dayalı büyüme 
iyi ama konjonktürel gelişmeler önce fi-
yatları sonra da şirketleri vuruyor. 

Döviz kurundan çok, talep ve çeşit-
li hastalıklar daha büyük sorunlar ola-
rak ifade edildi. “Satışa yönelik üretim 
modeli gerekiyor” diye ısrar etti bir katı-
lımcı. Devletin özellikle Süt sektöründe 
oyuncu gibi davranmasının yarattığı za-
rarlar büyük olmuş. Sadece fiyat düşük-
lüğüne yönelik popülist yaklaşımlardan 
şikayet ediyor kanaat liderleri. Özellikle 
süt tozuyla alakalı olarak Et ve Süt Ku-
rumu’nun yarattığı zarar, sektörün ta-
mamını rahatsız etmiş durumda. Daha 
söylenecek çok şey var. Yine de, ürün-
leri bölgesel olarak satabilecek bir mo-
dele ihtiyaç olduğu net olarak anlaşıldı. 
“Türkiye’ye özgü ve bölgesel” şeklinde 
de detaylandırıldı sonra. 

Bakın, buraya kadar ne döviz kuru ne 
de faizler konuşuldu. Sektörün o kadar 
majör dertleri var ki, bunun yanında di-
ğer meseleler o kadar önemsiz kalıyor.

Prof. Dr. Emre Alkin
Kemerburgaz Üniversitesi  
Rektör Yardımcısı -Turkishtime 
Toplantı Moderatörü

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 
İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi İngilizce İktisat 
Bölümü’nü bitirdi. 2002 yılında 
profesör oldu. Çukurova Holding, 
Anadolu Endüstri Holding, Doğan 
Holding ve Altınbaş Holding’de 
çeşitli sorumluluklar üstlendi. 
TİM genel sekreterliği, Türkiye 
Finansman Şirketleri genel 
sekreterliği, Vergi Konseyi üyeliği 
ve Türkiye Futbol Federasyonu 
genel sekreterliği yaptı.

 KIMDIR?     

“SEKTÖRDE BUGÜNE KADAR
HAMMADDENIN NE OLDUĞU
TAM OLARAK TARIF EDILMEDIĞI
IÇIN, GIRDI MALIYETLERINDE
REKABETÇILIK SAĞLANAMIYORDU
AMA ÇÖZÜM BULUNMUŞ” - Emre Alkin
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Prof. Dr. EMRE ALKIN: Bugün toplantıyı bü-
yük bir keyifle yöneteceğim. Sektörü çok 
iyi tanıyorum, sonuç odaklı çalışıyorsu-
nuz. Zamana karşı yarışan, tüketicinin 
vazgeçemediği ürünlerden oluşan bir sek-
tör ve iki kıymetli ev sahibimiz var. Bun-
lardan ilki Tuncay Sagun, kendisi İstanbul 
Su Ürünleri Hayvansal Mamuller İhra-
catçıları Birliği Başkanı. İlk sözü kendisi-
ne vermek istiyorum. Ardından Halkbank 
adına Sayın Bilal Bey’e söz vereceğim. 

A. TUNCAY SAGUN: Öncelikle Turkishtime’a, 
destekleri ile yanımızda olan Halkbank’a 
ve yoğun iş akışlarından vakit ayırarak 
davetimize icabet eden tüm katılımcı-
larımıza teşekkür ediyorum. Bugün bu-
rada sorunlarımızı istişare etmek üze-
re sektörümüze emeği geçen ve önde 
gelen isimleriyle bir araya gelmiş bulu-
nuyoruz. Buradan çok güzel sonuçlar 
çıkacağına inanıyorum. Bugün Türki-
ye’de yıldızı parlayan bir sektörüz. 130 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, bir-
çoğu da ilk kez ihracat yaptığımız ülke-
ler. Mevcut pazarlarda varlığımızı daha 
fazla hissettirmek için tanıtım grupla-
rıyla aktif olarak çalışıyoruz. İlk önce 
Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nu kurduk, 
çok önemli başarılar elde ettik. Son-
ra Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu’nu 
kurduk. Orada da çok güzel işler yapı-
yoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. 
Tanıtım grubu çalışmalarına çok inanı-
yorum. Geleceği de bildiğimiz için çok 
ciddi pay alacağımızı düşünüyorum. 
Süt ve süt ürünleri sektörü için süt Ur-
Ge projesini hayata geçirdik. Ben şah-
sım olarak buna çok değer veriyorum. 
Bundan da çok güzel sonuçlar alacağız. 
Alt sektör bazında süt ve süt ürünleri-
nin Ur-Ge’sini kurmak bizim için çok 
önemliydi. Süt ürünleri sektörümüzün 
gelecekte çok başarılı olacağına ve bu-
günkü zorlukların çok rahat üstesinden 
geleceğine inanıyorum.

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Sektörünüz için “Yıl-
dızı parlayan özverili bir sektördür”diyor-
sunuz... 

A. TUNCAY SAGUN: Evet kesinlikle. Bunun 
için çalışmalarımız sürüyor. Örneğin Ka-
natlı sektöründe Türkiye’de çok ciddi ya-
tırımlar var. Dış pazarda çok ilgi çeken 
bir sektör. Hepiniz duymuştur, Banvit’e 
çok büyük bir ortak geldi. Bu da sektöre 
büyük bir dinamizm getirecek. Kuş gri-
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Son yıllarda 
ihracatta Türkiye ortalamasının 
üzerinde artış göstererek ihracatın 
yıldız sektörleri arasına giren Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
sektörü, ihracatını Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun  
100. Yıldönümü olan 2023 yılında  
5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. 
Alt sektörler itibariyle “su ürünleri”, 
“kanatlı etleri/yumurta”, “et ve 
ürünleri”, “süt-süt ürünleri” ve “bal” 
olarak ayrılan sektör, 130’a yakın 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Çok 
hızlı gelişen sektörde yatırımcılar 
da özveriyle çalışıyor. Su Ürünleri 
ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
“İhracat aşkla yapılacak bir iştir” 
diyor, bunun için çalışmaya devam 
ediyor, hedeflerine ulaşmak için 
Ar-Ge, sürdürülebilirlik, bölgesel 
gelişim, yeni pazarlar, istihdam gibi 
konulara önem verilmesi gerektiğine 
inanıyor. Turkishtime-Halkbank 
Ortak Akıl Toplantısı’nda, sektör 
analiz edildi, çözüm önerileri 
doğrultusunda hangi adımların 
atılacağına karar verilmeye çalışıldı.



bi vakaları dünyada ve Türkiye’de sık-
lıkla görülüyor ancak sektörümüz böl-
geselleştirme çalışmaları ile bunun da 
çok rahat üstesinden gelecek. Bu neden-
le Bölgeselleştirme çalışmalarına Tarım 
Bakanlığımız ile koordineli olarak hız 
verdik. Çünkü sektör için bölgesel çalış-
ma yapmak çok önemli. Bağırsak ve Bal 
ürün gruplarımız da dahil olmak üze-
re hedef pazarlarımızı 2017 yılında artır-
mayı hedefliyoruz. Geçmişte, 80’li, 90’lı 
yıllarda bağırsak en çok ihracatı yapı-
lan üründü. Ülkemizin ciddi bir ihracat 
kalemiydi ama bir gerileme oldu. Sek-
törü tekrar canlandırmak adına bakan-
lık nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. 
Bu anlamda destek verilmesi gereken bir 
sektör olduğuna inanıyorum. İhracat gö-
nülden yapılırsa başarılı olunur. Gördü-
ğüm kadarıyla tüm ihracatçı arkadaşları-
mız da bu işi gönülden yapıyorlar. İhracat 
aşkla olacak bir iştir. Onun için azimle 
çalışacağız ve yolumuza devam edece-
ğiz. İnanıyorum ki 2023 yılındaki hede-
fimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Bu noktada sözü Dr. 
Bilal Sucubaşı’na veriyorum. Halk Ban-
kası bize bu toplantılarda çok destek ol-
makta ve kendileri buradan topladıkları 
verilerle sektörel kredi verme konusun-
da teknik araştırmalar yapıyorlar. Buy-
run söz sizin Bilal Bey. 

Dr. BILAL SUCUBAŞI: Bankamız ve Turkis-
htime dergisi işbirliğiyle, farklı sektörle-
rin önde gelen temsilcilerini buluşturdu-
ğumuz Ortak Akıl toplantılarının bugün 
dokuzuncusunu düzenliyoruz. Su Ürün-
leri ve Hayvansal Mamuller Sektörün-
den her katılımcının burada fikir yürüt-
tüğü, sektörün sorunlarını, fırsatlarını, 
avantajlarını dile getirdiği, hem Turkish-
time dergisi hem Emre Alkin hocamızın 
katkılarıyla bunu bir rapor haline geti-
rip sunabileceğimiz bir imkân yaratıyo-
ruz. Toplantımızda sektörün siz değerli 
temsilcileriyle, sektörün genel durumu-
nu, sorunlarını ve fırsatlarını konuşaca-
ğız. Sektörün üretimde katma değer artı-
şını ve rekabetçi bir karakterle 

Su ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörü liderlerinin 
katıldığı Ortak Akıl Toplantısı 

yaklaşık üç saat sürdü.

W i t h

5 
MILYAR $

Sektörün  
2023 yılı ihracat 

hedefi
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İstanbul Su Ürünleri  
ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği 
Başkanı Başkanı A. 
Tuncay Sagun, sektör 
olarak hedeflerinin, 
markalı ve katma değeri 
yüksek ürün ihracatını 
artırarak 2023 yılında 
5 milyar dolar ihracat 
hedefini yakalamak 
olduğunu söyledi. 
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ri başta olmak üzere sektörün tüm oyun-
cularına elimizden gelen ölçüde, imkân-
larımız doğrultusunda destek olmaya 
devam ediyoruz ve edeceğiz. Buradan 
çıkacak sonuçlara göre sektörün ihti-
yaçlarına, ödeme düzenine, yatırımları-
na göre farklı ürünler sunma noktasında 
da elimizden gelen gayreti gösterece-
ğiz. Biz Halkbank olarak Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller sektörüne 3.2 mil-
yar nakit, 500 milyon da gayri nakit ol-
mak üzere toplamda 3.7 milyar TL’lik bir 
kredi desteği sağladık. Bu sektörlere des-
teğimiz hem işletme hem yatırım kredi-
leri ile hızla devam ediyor. 1 yıla kadar 
ödemesiz dönemli toplam 4 yıl vadeli iş-
letme kredilerimizin yanı sıra, firmala-
rımızın her türlü üretim, depolama, pa-
ketleme, enerji verimliliği, yenilenebilir 
enerji vb. konulu yatırımlarının finans-
manı için 2 yıla kadar ödemesiz dönem 
toplam 10 yıla kadar vadeli gerek yurt içi, 
gerekse yurt dışı kaynaklı yatırım kre-
dilerimiz mevcut. Yalnızca bankamı-
za sağlanan imtiyaz ile imalatçı firma-
lara kullandırmış olduğumuz kredilerde 
BSMV muafiyeti uygulayarak firmaları-
mızın kredi maliyetlerini düşürüyoruz. 
Bununla birlikte ihracatın finansmanı 
bankamız için ayrıcalıklı bir öneme sa-
hip. Bu konuda son 4 yıldır düzenli ola-
rak, TİM’le yapmış olduğumuz uygun fa-
iz oranlı kredi protokolü ile Eximbank 
kaynaklı nakit ve gayri nakit kredi limit-
lerimizi geniş bir yelpaze içerisinde siz-
lere sunmaktayız.

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Toplantımızda önce 
sektörün bugününü, sorunlarını, çözüm 
önerilerini konuşacağız, sonra sektörle-
rin geleceğini. Gelecekte nasıl bir sektör 
bekliyorsunuz? İnsan kaynağı, teknolo-
ji açısından ne yapılmalı ki sektör ilerle-
sin? Müjdat Bey, sizinle başlayalım.

MÜJDAT SEZER: Önce kendi sektörümü kı-
saca tanıtmak isterim. Kanatlı sektörü 
iki ana sektörden oluşuyor. Bunlar be-
yaz et ve yumurta olmak üzere ayrı kul-
varlar ama teknik olarak aynı kulvar-
lar. Her ikisinin de ciddi hacimleri var. 
Tabii ki beyaz et kısmı oldukça sanayi-
leşti, artık biz beyaz ete tarımcılık, hay-
vancılık gibi bakmıyoruz. Tüm dünya da 
bir sanayi sektörü olduğunu kabul edi-
yor. Türkiye’de şu anda cirolar açısından 
baktığımızda ilk yüzde 8 tane büyük be-
yaz et üreticisinin olması bunun da ma-

sürdürülebilirliğini sağlamak için yapıl-
ması gerekenler bugünkü toplantımı-
zın ana gündemini oluşturacak ve emi-
nim ki katılımlarınızla çok değerli görüş 
ve öneriler ortaya çıkacak. Çok geniş bir 
faaliyet alanına sahip olan bu sektör; Süt 
ve Süt Ürünleri, Besicilik, Balıkçılık, Kır-
mızı ve Beyaz Et, Gübre, Hayvansal Ma-
muller ve Yan Sanayi Ürünleri başlıkla-
rı altında birçok ürün grubu ile iştigal bir 
sahayı kapsıyor. Sunduğu istihdam ola-
nakları ve yerel kaynakların değer artı-
şını sağlayan yatırımlarıyla Türkiye eko-
nomisine önemli oranda katkı yaratan 
bir sektör. Konuşmanın başında sayın 
hocam ve sayın başkanımın da ilettiği 
gibi bu yıl ciddi bir atak sağlayan ve Tür-
kiye ekonomisinde önemli bir katma de-
ğer yaratan sektör temsilcilerine ayrıca 
teşekkür ediyorum. Bu büyüme ve geliş-
menin Türkiye’nin 2023 ihracat hedefle-
rine istikrarlı ve başarı ivmesini sürdüre-
rek devam etmesini temenni ediyorum. 
Biz banka olarak bu bağlamda reel sektö-
re destek vermeye devam ediyoruz. 1933 
yılında Halk Bankası ve Halk Sandıkla-
rı Kanunu ile kurulan bankamız, 1938 yı-
lından beri kredi imkânı sağlamaktadır. 
Özellikle küçük ölçekli KOBİ işletmele-

"BUGÜN 
130 ÜLKEYE
IHRACAT
YAPIYORUZ"
- A. Tuncay Sagun
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A. Tuncay Sagun
İstanbul Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği Başkanı / 
Group Sagun YK Başkanı

1963 doğumlu olan Tuncay 
Sagun, babasından devraldığı 
Kemal Balıkçılığı, 5 şirketin yanı 
sıra Türkiye’de 10 ayrı tesiste; 
yurtdışında ise 3 ayrı ülkede 
üretim tesisine sahip Group 
Sagun’a taşıdı. Türkiye’nin ilk 
orkinos çiftliğini kuran Tuncay 
Sagun halen Canlı Hayvan, Su 
Ürünleri ve Mamulleri İhracatçılar 
Birliği Başkanlığı, İİB Başkanlar 
Kurulu Başkanlığı, OYİD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı, 
İstanbul Ticaret Odası Meclis 
Üyeliği ve TİM Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerini sürdürüyor.

Dr. Bilal Sucubaşı
Halkbank Ticari Pazarlama-1  
Daire Başkanı

1972 Malatya-Darende 
doğumlu Dr. Bilal Sucubaşı, 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü mezunu. 2000-2008 
yılları arasında İnönü Üniversitesi 
Yönetim Organizasyon Ana Bilim 
Dalında yüksek lisans ve doktora 
yaptı. Bankacılık kariyerine  
1999 yılında Halkbank’ta 
başladı. 1999 yılından 2014 
yılına kadar Halkbank’ta 
farklı kademelerde görevler 
üstlendikten sonra, 2014 yılından 
itibaren Ticari Pazarlama-1 
Daire Başkanı olarak atandı. 
Dr. Bilal Sucubaşı‘ nın 2016 
yılında “Toplam Kalite Yönetim 
Tekniği Olarak Kıyaslama” 
adında yayımlanmış bir kitabı 
bulunmaktadır.

 KIMDIR?     

 KIMDIR?     

Öyle bir dünya yok, bunun çözümleri 
var. Türkiye’de tavukçuluk sektörü için 
2015 yılı milattır. Niçin milattır? Sektör 
ilk defa sanayide kuş gribiyle karşılaş-
tı. Daha önce ufak tefek dünyanın her 
yerinde vardı, fakat özellikle sektör ve 
teknik açıdan bürokrasi buna hazır de-
ğildi. Niçin hazır değildi? Dünyanın bir 
sürü ülkesinde, en gelişmiş ülkelerde bi-
le çıkabiliyor -en gelişmiş ülkeler içinde 
sektör olarak Türkiye de var- şu an dün-
yada kuş gribinin çıkmadığı hiçbir ülke 
yok. Ne yapmamız gerekiyordu? Bölge-
selleştirme yapmamız gerekiyordu. Böl-
geselleştirme nedir? Türkiye’yi 81 ile 
böleceksiniz, kuş gribi çıktığında bir ta-
nesi kapanır ama 80 tanesinden ihraca-
ta devam edersiniz. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Bu konuda son durum 
nedir? 

MÜJDAT SEZER: Türkiye bugüne kadar bir 
il gibiydi, kuş gribi çıktı mı bütün Tür-
kiye kapanırdı. Sektör 10 sene önce bu 
kadar büyük ihracat yokken “bölgesel-
leştirmeyi yapalım” dedi ve gerekli mer-

tematiksel ispatı. Burada şunu da ekle-
mek isterim; yumurtacılık kısmıyla ilgili 
de yaklaşık 500 civarında üretim tesisi 
mevcut. Türkiye’de kanatlı sektörü son 
15 senede muazzam bir ivmeyle büyüdü. 
Bu büyüme daha evvel başlamasına rağ-
men ivme hızlandı. Tabii ki ihracat aya-
ğı da oldukça önem kazanmaya başladı. 
Öyle bir duruma geldi ki kanatlı sektörü 
üretimi yüzde 20 ile 25’i kadar miktarı-
nı yurtdışına satar duruma geldi. Bu ay-
nı zamanda bir riski de karşımıza getir-
di: Yüzde olarak yüksek ihracat yapan 
sektörler için geçerlidir, bir anda dış pa-
zarınızda sıkıntı olur, duraksama olursa 
ürünlerinizin satılamayan kısmı iç pa-
zara döner, iç pazarda arz-talep dengesi 
bozulur ve ciddi bir kaosa sebep olur. Bir 
sürü sektörde bu daha kolay tedavi edi-
lebilir bir yöntem olmakla birlikle ka-
natlı sektöründe daha zor. Niçin? Can-
lı hayvanla çalıştığınız için bir dokuma 
tezgâhı ya da otomotiv sektöründeki gi-
bi -onlar da tabii hemen düğmeye basa-
maz ama canlının düğmesine basmak 
oldukça zor oluyor. Fakat bu demek de-
ğil ki ihracat yapmayalım, üretmeyelim. 

Halkbank Ticari Pazarlama-1 Daire Başkanı Dr. Bilal Sucubaşı, sektörün ihtiyaçlarına, 
ödeme düzenine, yatırımlarına göre farklı ürünler sunma noktasında, ellerinden gelen 
bütün gayreti göstereceklerini söyledi. 
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cilere iletti sıkıntısını. Sektörün ileri gö-
rüş hızına cevap üretilmesinde biraz geç 
kalındı. Bölgeselleştirme talimatı Ara-
lık 2016’da yayınlandı. 10 sene önce ya-
yınlansaydı her şey çok farklı olabilirdi. 
2014’te sektörümüz 704 bin ton ihracat 
yapmış, 1 milyar 074 milyon dolar ge-
tirmiş ülkeye. Birim maliyet 1,1526 ton/
dolarmış. 2015’te -ki yarısında kriz geli-
yor, mayıs ayında, tonaj 567’ye ihracat 
ise 727 milyon dolara düşüyor. 2016’da 
ise 620 tona çıkıyoruz, 664 milyon dolar 
ihracat yapıyoruz, birim 1.071 dolar. Kuş 
gribinin sopasıdır bu. Tabii ki içe dö-
nen ürünlerde sektörü bunaltan sıkın-
tılar var ama bunda dünya gıda fiyatla-
rındaki düşmenin de etkisi var, hemen 
sadece kuş gribine bağlamak da doğ-
ru olmaz. Ama finansman zorlukları, 
iç piyasanın da bu hale düşmesi sektö-
rü ürünü daha düşük satmaya götürür. 

A. TUNCAY SAGUN: Kanatlı Tanıtım Gru-
bu üyemiz ve Su Ürünleri ve Hayvan-
sal Mamuller ihracatçıları Birliği Baş-
kan Yardımcımız Müjdat Bey ile, Tarım 
Bakanlığı’na bu konuda defalarca gittik, 

görüştük. Sadece bir ilde çıkan hastalık-
la tüm Türkiye’deki sektör mağdur oldu 
hepimiz biliyoruz. Ama yılmadan yaptı-
ğımız çalışmalar ve sesimizi duyurma-
mız sayesinde bugün bu aşamaya gel-
dik. İleride daha da iyi şeyler olacak, 
ben inanıyorum. Hiçbir zaman umudu-
muzu kaybetmememiz lazım. 

ALI CAN YAMANYILMAZ: Türkiye kültür ba-
lıkçılığında görece yeni ama kat ettiği 
mesafe takdire şayan. 2015 yılında bun-
dan 10 yıl önceki ihracat rakamlarımız-
la bugünkü üretim rakamlarımız katlan-
dı. O zaman biz 60 bin ton ihraç ederken 
şimdi 180-190 bin ton civarında bir ihra-
cat yapıyoruz. Şu anda Avrupa’nın en bü-
yük tatlısu balıklarında, Akdeniz Levrek, 
Çuprada bir numarayız. Pazardaki ihra-
catımız gayet güzel, rekabet açısından 
önümüze çeşitli engeller çıksa da Avru-
pa’nın AB destekli ihracatçılarıyla reka-
bet edecek düzeydeyiz. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Rakipler destek alı-
yorlar, biz destek almamamıza rağmen 
rekorlar kırıyoruz diyorsunuz. 

H A L K BA N K  -  T U R K I S H T I M E  O RTA K  A K I L  B U LU Ş M A L A R I

Ali Can Yamanyılmaz
Akdeniz Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği YK Başkanı / Sasu Su ve 
Tarım Ürünleri YK Başkanı

1962’de Adana’da doğan Ali 
Can Yamanyılmaz baba mesleği 
tekstil ile iş hayatına başladı, 
ardından narenciye işleme ve 
paketlemesi alanında sektörde 
büyük bir yer edindi. 2002 
yılında su ürünleri sektörüne 
geçiş yaparak; şirketini kurbağa, 
salyangoz ve balık işleme, 
paketleme ve satışında tanınmış 
bir marka haline getirdi. 2010 
Nisan ayı itibari ile Akdeniz 
İhracatçılar Birliği Akdeniz Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
olup ayrıca Dönem Koordinatör 
Başkanlığı’nı da başarı ile 
yürütmüş ve devretmiştir.

Bedri Girit
Kanatlı Ürünleri Tanıtım  
Grubu (KTG) Başkanı

1962 Rize doğumlu olan Bedri 
Girit, İstanbul Üniversitesi 
Kimya Fakültesi mezunu. Sabun, 
deterjan sanayiinde çalıştıktan 
sonra, zirai ve veteriner 
preparatları üreten bir firmada 
fabrika müdürlüğü görevi yapan 
Girit, bu arada AÜ İşletme 
Fakültesi’nden mezun oldu ve 
İşletme mastırı yaptı. Sonrasında 
kanatlı ve yem sektöründe 
uluslararası bir firmada üst 
düzey yöneticilik yapan Girit, 
emeklilik sonrası kanatlı 
ürünleri üretici ve ihracatçısı 
firmalarda üst düzey yöneticilik 
ve danışmanlık yaptı. Şu anda 
tarım sektöründeki kendine ait 
firmasında iş hayatına devam 
eden Girit, aktif olarak Ege Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 
KTG Başkanlığını yürütmekte. 
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Ali Can Yamanyılmaz, su ürünleri sektörünün çok başarılı olduğunu ve şu anda 
Avrupa’da yenen üç balıktan birinin Türk balığı olduğunu söyledi.



ALI CAN YAMANYILMAZ: Şu anda Avrupa’da 
yenen üç balıktan biri Türk balığı. Bunun 
yanında evet biz yurtdışına ihracatımı-
zı gayet güzel yapıyoruz. Üretimlerimiz-
de rekor kırıyoruz ama ne yazık ki bura-
da kendi halkımıza bunu satamıyoruz. 
Hâlâ dünya ortalamasının çok altındayız. 
Dünya ortalaması 18 kiloyken, biz 7.5-8 
kiloyu aşamadık kişi başına tüketimde. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Bir sektörün yerli tü-
keticisinin de sağlam, yerli talebinin de 
sağlam olması önemli bir güvence mi? 

ALI CAN YAMANYILMAZ: Tabii ki. Bizim Or-
tadoğu ülkelerine önemli bir ihracatımız 
var uzun yıllardan beri. Türkiye’de daha 
ihracat yokken bu bölgelere balıklarımız 
gidiyordu. Savaş yüzünden şimdi gitmi-
yor. Yerli tüketici olduğu zaman üretici 
de kendini sağlam hissediyor. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Neden güçlü bir iç ta-
lebimiz yok? 

A. TUNCAY SAGUN: Orta Asya kökenli bir 
milletiz, yeme alışkanlıkları açısından 
balık biraz daha alt sıralarda kalıyor. 

ALI CAN YAMANYILMAZ: Su ürünleri, balık 
pahalı algısı var. Ama bu doğru değil. Esa-
sında beyaz etle başa baş giden bir ürün. 

A. TUNCAY SAGUN: İşlenmiş balığa pek hoş 
görüyle bakılmaz. Bizim kültürümüz-
de var, illaki tabakta başını ve kuyruğu-
nu göreceğiz. Kendimizden pay biçelim, 
restoranda bile önümüze bütün bir balık 
geldiğinde keyifle yiyoruz. Ama önümü-
ze bir fileto balık geldiğinde ondan aynı 
keyfi almıyoruz. 

ALI CAN YAMANYILMAZ: Ben ton balığı kon-
servesi üretiyorum. Bir örnek vereyim, 
geçtiğimiz aylarda bir banka şube mü-
dürünü ziyaret ettim. “Ne üretiyorsunuz” 
dedi. “Konserve ton balığı üretiyoruz” de-
dim. Tabi gayri ihtiyari sordum, “ürünü-
müzü nasıl buluyorsunuz?” diye. “Ben şu 
ana kadar hiç ton balığı yemedim” dedi. 
Şaşırdım. “Niçin yemediniz, balık mı ye-
miyorsunuz?” dedim, “Ben balığı taze ye-
rim” dedi. İnsanların kafasında konser-
ve balık bayat balıktır algısı var. “Ama 
benim oğlum haftada iki defa yiyor” de-
di. “Oğlunuz kaç yaşında?” dedim, “12-13 
yaşında” dedi. Bizim en büyük istikbali-
miz de genç nesiller sanırım. Bu nokta-

da çocuklara bırakılacak en büyük mi-
ras haftada iki gün balık yeme alışkanlığı 
kazandırmak olmalı. Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’nde tüketimi artır-
mak için yerel yönetimlerle birlikte ta-
nıtıcı faaliyetler yapılmalı. Yine bunun 
yanında toplum olarak genel bilinen ba-
lık türlerinin dışında diğer su ürünleri-
nin tanıtılması için medya kullanılmalı, 
balık ve su ürünleri ile ilgili programlar, 
kamu spotları yayınlanmalı diye düşü-
nüyorum. Çocuklara erken yaşta balık 
yeme alışkanlığı kazandırmak için okul-
larda öğrencilere ücretsiz balık ve balık 
konservesi ikramı yapılması da bir seçe-
nek. Halkımızı genç, yaşlı ayırt etmeden 
balık konusunda bilinçlendirmemiz ge-
rekiyor. Toplu tüketim yapılan yerlerde 
örneğin kamuda ve silahlı kuvvetlerde 
menülerde balık daha çok yer almalı. Bu 
arada eklemek istediğim bir konu daha 
var, THY’nin dünyada açtığı her yeni des-
tinasyon bizim için yeni bir pazar demek. 
Bize hız gerekiyor ama havayolu taşıma-
cılığında fiyatlar çok yüksek. Neredey-
se balığın bedelinin yüzde 50’sine yakın 
bir bedelini ödüyoruz. Bu konuda çeşitli 
dönemlerde hem ekonomi bakanımıza 

Bedri Girit, kanatlı 
sektöründe yaklaşık  
1.1 milyar dolarlık bir  
ihracat yakalandığını  

ama iç piyasadaki 
en büyük sıkıntının 

bilgi kirliliği 
olduğunu söyledi. 

W i t h

"SEKTÖR, 
EKONOMIYE 

CIDDI BIR 
KATMA DEĞER 

YARATIYOR"
- Dr. Bilal Sucubaşı
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hem yetkililere bu durumu arz ettik, sek-
törümüze özel bir pozitif ayrımcılık bek-
ledik ama henüz gelmedi. Bu şekilde des-
tek verilirse ihracatımızı çok artırmamız 
mümkün çünkü dünyanın her tarafına 
uçaklarla gönderiyoruz ürünlerimizi. 

A. TUNCAY SAGUN: Gerek su ürünleri olsun 
gerek hayvansal mamuller olsun bizim 
ürünlerimizin hacimleri küçüktür ama 
navlun fiyatları, bozulabilir ürün olduğu 
için diğer ürün gruplarına göre iki katı-
dır. Ben her zaman şuna inanıyorum: İn-
sanlara balık verilmemeli, balık bir öğün 
yenir, insanlara olta verilmeli ki her gün 
balık tutup yesin. Bu doğrultuda ihracat-
ta nakit desteğe de karşıyım. Nakit des-
tekler bizi Avrupa Birliği ve Dünya’da da 
rakiplerimiz karşısında zor durumda bı-
rakmaktadır. Nakit destek bazılarını kö-
tü yola teşvik etti. Gerçek üretici ikinci 
planda kaldı. Art niyet kullanan üretici-
ler bizden daha çok istifade ettiler. Bu ne-
denle nakit destek yerine sektörler farklı 
yollarla desteklenmeli diye düşünüyo-
rum. Bugün tavuk ihracatının yüzde ka-
çı ithalat, hakezâ su ürünlerinin. Ama bir 
bakıyorsunuz ki otomotiv sektörünün, 

tekstil sektörünün yüzde 80’lere varan 
ithalatı var, onlara daha büyük destekler 
veriliyor. Bizim birliğimizin yaptığı 1 do-
lar ihracat diğer birliklerin yaptığı 3 dolar 
ihracata bedel. Çünkü biz gerçek katma 
değeri ülkemize getiriyoruz. 

NURULLAH ESKITÜTÜNCÜ: Ben de bu nok-
tada hayvancılık sektörünün başka bir 
dalından örnek vermek istiyorum. Biz, 
atıl bir ürünü ekonomiye kazandırıyo-
ruz. Atıl bir ürünü altına dönüştürüyo-
ruz. Kokoreç haricinde kullanılmayan 
bir ürün: Sosis kılıfı yani bağırsak. Ülke-
mize yüzde 100 ihracat getiren bir ürünü 
pazarlıyoruz. Yurtiçinde kullanan firma-
larımız pek yok maalesef. 

SABRI ODAK: Nurullah Bey’in söylediğine 
bir katkı yapayım, bağırsağı siz değer-
lendirirseniz ekonomik bir değeri var-
dır, değerlendiremezsiniz ekonomik de-
ğer kaybının yanında çevreyi kirleten ve 
hastalık yayan bir mikro organizmadır. 
Atıl ürün olması şöyle; Türkiye’de tüke-
timi yok. Ürettiğimiz bütün mal yurtdı-
şında tüketiliyor. Yüzde 100 yerli bağır-
sak olarak üretilip ihraç edilen bu mallar, 
son yıllarda hayvan sayısındaki azalma-
lar ve buna bağlı olarak kesimhanelerde-
ki azalmalar nedeniyle yüzde 65-70 ora-
nında ithalata yöneldi. Sektöre yeni işçi 
de gelmiyor, dolayısıyla, emekli olan iş-
çilerle iş yürütülüyor. Bağırsak sektörün-
deki imalat insan el emeğiyle yapılıyor. 

NURULLAH ESKITÜTÜNCÜ: Evet, tamamen 
emeğe dayalı bir sistem. Makine kullan-
mıyoruz. El emeği göz nuru bir sanatı-
mız var. Şu anda ciddi bir problemimiz 
var; ülkemize domuz bağırsağı getiriyo-
ruz diye delinin biri kuyuya taş attı, biz 
de çıkartmak için uğraşıyoruz. Biz ül-
kemize koyun bağırsağı getirtiyoruz, 
çünkü ülkemizde üretilen bağırsaklar 
yetmiyor, bunu getiriyoruz, kendi iç pi-
yasamızda işliyoruz ve ülke ekonomi-
sine ihracat olarak kazandırıyoruz. Bu-
nunla ilgili olarak Tarım Bakanlığı şu 
anda bizi teste soktu. Gereksiz bir test. 
Bu da bizim için çok büyük külfet. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Ürünlerde menşei ya-
zıyordur. 

NURULLAH ESKITÜTÜNCÜ: Bunu anlatamı-
yoruz. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvan-
sal Mamuller İhracatçıları Birliği Başka-

Abdurrahman Kaan, 
"Türkiye sütte, tonaj 
alarak dünyanın en 
büyük 7. üreticisi" 
diye konuştu.

H A L K BA N K  -  T U R K I S H T I M E  O RTA K  A K I L  B U LU Ş M A L A R I

"TÜRKIYE’DE
KANATLI 
SEKTÖRÜ SON
15 SENEDE
HIZLI BÜYÜDÜ"
- Müjdat Sezer



nı Tuncay Bey ve Akdeniz Su Ürünleri 
ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Bir-
liği YK Başkanı Ali Can Bey de söyledi-
ler, gelen mezbahada koyun kesildiğinde 
dair bütün belgeler var, bu testi bize eks-
tra yapmaları büyük eziyet. Tahlil yapı-
lıyor, gümrükte bekliyor, orada bekledi-
ği müddetçe demuraj masrafı ödüyoruz. 

SABRI ODAK: Yurtdışından ithal edilen ori-
jinal ve asorti edilmiş bağırsak hariç ham 
gelen bağırsaklar kokoreçte tüketildi-
ği için, hijyen olmadığından dolayı Ta-
rım Bakanlığı haklı olarak yasakladı. Bi-
zim teklifimiz şu oldu: Madem böyle bir 
tedbiriniz var, o zaman dahilde işleme 
izni kapsamında ithal edilen bağırsak-
lara yasak getirmeyin. Dahilde işleme iz-
ni kapsamında ithal edilen bağırsaklara 
bir katma değer ilave ederek tuzlanmış 
asorti hale getirildikten sonra sosis sana-
yinde kullanılmak üzere ihraç etmek-
teyiz. İthalata yönelmemizin sebebi; 
yeterli bağırsağın bulunmaması, olan ba-
ğırsak fiyatlarının da kokoreçte kullanıl-
masından dolayı çok yüksek olmasın-

dan kaynaklanıyor. İthalatlar çoğalınca, 
dahilde işleme izni de aynı paralelde ço-
ğalıyor. Belgenin alınması, kapatılması, 
sürelerinin takip edilmesi, teminat mek-
tuplarının alınması ve kapatılması çok 
zaman ve külfetli işlemler. Ancak, da-
hilde işleme izni yerine dahilde işleme 
izin belgesi verilmesi halinde bu sıkıntı-
larının çoğu yaşanmaz. Ayrıca bağırsak 
sektörünün, Çin, Mısır, İran, Afganistan 
ve Pakistan gibi ülkelerle rekabet etmesi 
için; devlet teşviklerinden yararlanma-
sı gerekir. Bu ülkelerin bazıları bağırsak 
sektörünün daha fazla ihracat yapabil-
meleri için; biyolojik arıtmada tüketilen 
elektrik ve imalatta kullanılan suda özel 
indirim yapılıyor. Ayrıca, hammadde te-
darikinde kullanılmak üzere faizsiz kre-
di veren ülkeler de var. Bu sektöre tavuk, 
meyve ve sebze sektörleri gibi ihracat ia-
de desteğinin yapılması halinde ihracat, 
2-3’e katlanarak ülke ekonomisine bü-
yük bir katkı sağlayacaktır. 

NURULLAH ESKITÜTÜNCÜ: Şu an zaten sek-
törümüz can çekişiyor. Bu çok kıymetli bir 

W i t h

Ibrahim Afyon
Kayseri YUMBİR Başkanı / 
KTG Başkan Yardımcısı

1968 Kayseri doğumlu olan 
İbrahim Afyon, kanatlı sektöründe, 
1975’ten beri yumurta üretimiyle 
uğraşmakta. Kayseri Ticaret 
Odası Hayvancılık Meslek Komite 
Başkanı, Kayseri Yumurta 
Üreticiler Birlik Başkanı, Türkiye 
Yumurta Üreticileri 2. Başkanı 
olan İbrahim Afyon, aynı zamanda 
Akdeniz İhracatçılar Birliği YK 
Üyesi ve Kanatlı Ürünleri Tanıtım 
Grubu Başkan Yardımcısı. Afyon, 
şu anda çalışma hayatını sahibi 
olduğu Kayseri’deki Etaş Afyon 
Yumurta’da sürdürüyor. 

Muharrem Doğan
ORGÜDER Başkan Yardımcısı 
/ Orvital Organik Gıda  
Kurucu Ortağı 

Muharrem Doğan ODTÜ Gıda 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 2004-2006 yılları arasında 
merkezi Almanya’da olan ANKA 
EU Gmbh. şirketini kurdu ve 
Satıştan Sorumlu Genel Müdürü 
olarak görev yaptı, 8 ayrı ülkede  
distribütörlük sistemi kurdu, 
ünlü Türk markalarının Avrupa 
distribütörlüğünü aldı. Bu yıllarda 
organik tarımla tanışan ve 
Avrupa’da elde ettiği deneyimi 
Türkiye’de üretime çevirmeyi 
hedefleyen Doğan, 2009 yılında 
Türkiye’nin ilk organik tavuk firması  
Orvital Organik Gıda’yı kurdu. 
Doğan, aynı zamanda ORGÜDER 
(Organik Ürün Üreticileri ve 
Sanayicileri Derneği) Başkan 
Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 

 KIMDIR?     

 KIMDIR?     

Faruk Kemal Babila, “Mevcut tarım politikasının revize edilmesi ve paydaşlarıyla 
beraber karar verilerek, geleceğe yönelik yeni projeler yapılması lazım” dedi
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sektördü ama şu an topu topu 8-10 fir-
ma kaldık. O kadar bile değil. Yükte ha-
fif, pahada yüksek ürünlerimiz. Örneğin 
kabaca söylersem, bir tır tavuk eti 50-
100 bin dolar değerindeyse bizim bir tı-
rımız 200-300 bin Euro değerinde. Bunu 
önemsemek gerek. Can çekişen bir sek-
töre bir can suyu olarak bu uygulamayı 
acilen kaldırmalarını istiyoruz. Ve tabii 
ki bir de teşvik meselesi. Teşvikler de bi-
zim için çok önemli. 

SABRI ODAK: Diğer yandan, imalatta çalış-
tırmak için eleman sıkıntısı var. Yeni ele-
man yetiştirilmesi için şirket bünyesinde 
İş-Kur tarafından finanse edilmek üzere 
6 aylık kurslar açılması, küçükbaş hay-
vanların kesimhanelerde kesilerek ka-
yıt altına alınması, devlet bankalarında 
uzun vadeli ve düşük faiz ile teşvik kap-
samında ihracata yönelik “ihracat hazır-
lık kredisi” verilmesi, şehir içinde sıkı-
şan bu tesislerin, şehir dışına taşınmaları 
ve orada daha rahat üretimlerini sürdü-
rebilmeleri için bir organize sanayi böl-
gesi kurulması bizi rahatlatacak çözüm-
ler arasında bunu da belirtmek isterim. 

FARUK KEMAL BABILA: Ben konuya değişik 
bir açıdan bakmak istiyorum. Şu anda bu-
rada bulunan arkadaşlar sadece ihracatçı 
değiller, aynı zamanda üreticiler de. Üre-
tim geçmişleri, tecrübeleri ihracatçılık-
larından daha ileri ve bu sektörün bütün 
sorunlarını yaşamış insanlar. Neden bu 
genellemeyi yapmak istiyorum? Bir vete-
riner hekim olarak meslekte 35 yıllık bir 
geçmişim var, baba mesleğini seçmiş bir 
kişi olarak, Tarım Bakanlığı’nın hemen 
hemen son 50 senesini yaşadığımı söy-
leyebilirim. Ülkemizin tarımdaki sorunu 
şu; yeni ve yaptırım gücü olan tarım po-
litikasına ihtiyaç duyuluyor. Mevcut ta-
rım politikasının revize edilmesi ve pay-
daşlarıyla beraber karar vererek, geleceğe 
yönelik yeni projeler yapılması lazım. Şu-
nu biliyoruz ki, Tarım Bakanlığı’nın yü-
kü çok ağır. Ama bakanlığın bu kadar ağır 
yükü olmasına rağmen, dünyadaki diğer 
örneklere baktığımızda, aynı ağır görev-
lerin yüklenilmesine rağmen, o ülkeler-
deki Tarım Bakanlıklarının sahip olduğu 
yetki ve güce sahip olmadığını görüyo-
ruz. Gelişen dünya düzeninde ülkelerin 
tarımsal üretim ve planlamalarına büyük 

H A L K BA N K  -  T U R K I S H T I M E  O RTA K  A K I L  B U LU Ş M A L A R I

Abdurrahman Kaan
Kaanlar Şirketler Grubu  
YK Üyesi

1967 Trabzon doğumlu olan 
Abdurrahman Kaan, Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakültesini 
bitirdi. 2007-2010 arasında 
TÜBİTAK-MAM Denetleme 
Kurulu Üyeliği yapan Kaan, 
2009-2012 yıllara arasında 
Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri 
Derneği’nin Kurucu Üyesi olarak 
görev yaptı. 2014 yılından beri 
İst. Su Ürün. ve Hayvansal Mam. 
İhr. Birliği Yön. Kur. Üyesi ve 
sektör temsilcisi olan Kaan, 
2016 yılından beri de MÜSİAD 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Tüm Restaurant ve Tedarikçiler 
Derneği Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi. Abdurrahman Kaan, 
halen Kaanlar Şirketler Gurubu 
Yönetim Kurulu Üyeliğini 
sürdürmekte.  

Faruk Kemal Babila
Papila Şirketler Grubu Genel 
Koordinatörü ve Ortağı

1961 Artvin doğumlu olan Faruk 
Kemal Babila, İÜ Veterinerlik 
mezunu. Türk Veteriner Hekimler 
Birliği ve  İstanbul Veteriner 
Hekimler Odası üyeliği, İstanbul 
İhracatçılar Birliği Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller YK Üyeliği, 
TİM Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller Sektör Kurulu Üyeliği, 
TİM Su Ürünleri Tanıtım Grubu 
Başkan Yardımcılığı, Türkiye Su 
Ürünleri Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Denetçiliği, Kütahya Su 
Ürünleri Yetiştiricileri Birliği 
Merkez Birliği Temsilciliği 
görevlerini sürdüren Babila, halen 
Papila Şirketler Grubu Genel 
Koordinatörü ve Ortağı olarak 
çalışma hayatına devam etmekte. 

 KIMDIR?     

 KIMDIR?     

Müjdat Sezer, artık beyaz ete tarımcılık ya da hayvancılık sektörü 
gibi değil sanayi sektörü olarak bakıldığını söyledi. 



önem verdiklerini görüyoruz. Bu anlam-
da ülkemizin de artan nüfus da göz önüne 
alarak, kendi kendine yeten, öz kaynak-
larıyla vatandaşının temel ve güvenilir 
besin kaynaklarını sağlayacak planlama-
lar yapılmalıdır. Bu bağlamda Tarım eko-
nomisine daha fazla önem verilmesini, 
İdari ve Ticari bilimler konusunda eğitim 
yapan fakültelerde bu konuya daha faz-
la önem verilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Konuya artık ekonomistlerin el at-
ması gerekli hale gelmiştir.

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Benim doktora tezim 
tamamen bunun üzerineydi. 

FARUK KEMAL BABILA: Baktığımızda, ’80-
85 yılları arasında Türkiye’deki büyük 
ve küçükbaş hayvan popülasyonunun 
1965’teki rakamlara geri döndüğünü gör-
mekteyiz. Geçenlerde Afyon’lu üretici 
bir arkadaş dergiye verdiği bir demeç-
te şunu söylüyordu: “1995’te Türkiye’de-
ki yerli ırk büyükbaş miktarı 6 milyon 
800 bin adet, kültür ırkı büyükbaş mik-
tarı 1 milyon 800 bin adet, 20 yıl sonra-
ya geldiğimizde bu tam tersi, ithal 6 mil-
yon 800 bin, yerli ırk 1 milyon 800 bin 

adet”. Tam tersi yönde bir gidişat içinde-
yiz. Bu duruma nasıl geldik? Bunun na-
sıl olduğunu incelediğimiz zaman bağır-
sakçı arkadaşlarımız da rahat edecek, 
sütçüler de tavukçular da rahat edecek. 
1985’ten sonra Tarım Bakanlığı bir reor-
ganizasyona gitti. Çalışan mevcut sistem 
tamamen değiştirildi. Onun yükünü de 
şu ana kadar atabilmiş değiliz. Merala-
rı, tarım alanlarını iyi kullanabilmeli-
yiz, bu meralarda iyi hayvanlar yetişti-
rebilmeliyiz, insan parasız da yaşayabilir 
ama aç, susuz yaşayamaz. Herkes iyi ni-
yetli ama mesele sadece kuş gribi değil, 
Türkiye’de diğer hayvan ırklarında da 
salgın hastalıklar konusunda problemle-
rimiz var, bunlarla mücadele ne ölçüde 
yapılıyor? Bunların hepsinin tartışılması 
lazım. Evet “en az girdisi olan sektörüz” 
ama ona bir başka taraftan da bakmak 
lazım. Hayvansal ve bitkisel üretimdeki 
damızlık materyal ve tohumlar büyük 
ölçüde yurtdışına bağımlı. Katma değeri 
yüksek tohumları bize satıyorlar, üretil-
miş basit malı da biz ihraç ediyoruz. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Et ithalatıyla ilgili fik-
rinizi almak isterim. 

Toplantı katılımcıları, 
sektörün tüm alt dalları 

olarak aynı gemide 
oldukları, sürdürülebilirlik 

üzerinde çalışmak 
gerektiği yönünde ortak 

görüş bildirdi. 

W i t h

"KÜLTÜR 
BALIKÇILIĞINDA 

ÇOK ÖNEMLI 
MESAFE KAT 

ETTIK"
- Ali Can Yamanyılmaz
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FARUK KEMAL BABILA: Et ithalatı yapmak 
zorundayız. Çünkü açığımız var. Türk 
halkı kırmızı et tüketimi yapıyor. Tale-
be karşılık veremiyorsanız, o zaman it-
hal edeceksiniz. Ama şekli, ekonomisi 
nasıl olur bilemem. Türkiye sanayileş-
mek uğruna belli bir dönem tarımı bitir-
miştir. Evet, matematik çok önemli ama 
bizim işimiz daha ileriyi planlamakla il-
gili olmalı. Türkiye bu ürünleri üretmek 
için doğal kaynaklarını iyi değerlendir-
melidir. Tarımsal alanlar yem hammad-
deleri üretiminde iyi değerlendirmelidir. 
Örneğin yemin en önemli hammadde-
si soyayı, mısırı ithal ediyoruz. Diğer ta-
raftan balık unu üretimi yeterli mi? Ye-
tersiz. Biz de sektörel anlamda dışarı 
bağımlıyız. Neyi, ne kadar üreteceğiz? 
Avrupa şimdi kültür balıkçılığının gele-
ceğini tartışıyor, yakın zamanda Türkiye 
de tartışacak. Kültür balığı üretmek için 
doğal yaşamdan ne kadar balık harcıyor-
sunuz? Doğal stokları ne kadar tüketi-
yorsunuz? Bunlar peşi sıra gelirken plan-
lamaların iyi yapılması lazım. 

VEHBI MERZECI: Tavukta nasıl beyaz et ve 
yumurta ayrımı varsa, balıkçılıkta da ay-

rım şu şekilde: bir tarafı avcılık ürünleri, 
bir tarafı yetiştiricilik olmak üzere ikiye 
ayrılmış vaziyette. Avcılık tarafı pek bü-
yümüyor. Zaten büyümesini de bekle-
mek zor. Ancak yetiştiricilikle ilgili olan 
ürünlerde biz dünyada ön sıralara çık-
mış durumdayız. İhracatta ilk 500’ün 
içinde firmalarımız oluşmaya başladı. 
Bu şunun için önemli, ben bu firmala-
rı balıkçı olarak değil de daha çok sana-
yici olarak görüyorum. Çünkü yumurta-
dan kuluçkahaneye, yavrudan son ürüne 
kadar, hatta son ürünün de işlenmesine 
kadar, bununla beraber yem fabrikaları-
nı da ekleyebiliriz, hatta bazı işletmele-
rimiz kendi bünyelerinde köpük amba-
lajını dahi yapıyorlar. Yani entegre hale 
gelmiş durumdayız. Daha da geliştirece-
ğimizi umut ediyorum. 

IBRAHIM AFYON: Biz senelerdir Kayseri ve 
Kırşehir’de yumurta üretimi, pazarla-
ma, ihracatı yapıyoruz. İşimiz ekono-
miye dayalı, sektörümüzün ekonomik 
yapısı, dalgalı piyasadan hemen etkile-
niyor. Devletten alacağımız her destek, 
hibe, katma değer olarak ekonomiye ge-
ri dönecektir. Son 10 senede ihracata da-
yalı büyüyen sektörümüz, en büyük pa-
zarımız olan komşu ülkelerde yaşanan 
huzursuz ortamlar nedeniyle darbe al-
dı, ihracat odaklı büyümenin yeni al-
ternatif pazarlarımızı çoğaltamayışımı-
zın verdiği sancılar var. Sektörümüzün 
en çok planlamaya ihtiyacı var, üretim-
den tüketime, ihracattan bürokrasiye her 
kademede, her alanda planlamaya. Biz 
2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefi-
ni 2013 yılında yakalamış nadir sektö-
rüz. Sektör büyüyor ama teşvikler azalı-
yor. Dört sene önce 1000 adet yumurtaya 
verilen 15 dolar ihracat desteği, dolar ku-
ru 1.8 iken 30 TL’ye çevrildi. Şu anda dö-
viz kurunu 3.90 alırsak devlet teşviki 7.5 
dolara düşmüş oldu. Hammadde girdi-
lerimizin özellikle küspelerin hem dö-
vizle gelmesi hem de rakibimiz ülkeler-
den ithal gelmesi bizi olumsuz etkiliyor, 
sektörümüzün dönemsel ve hedef paza-
ra özel desteklere ihtiyacı var. Yumur-
ta sektörü gerçekten büyük bir sektör, 
dünyada rakibimiz çok. Yakın zaman-
da tüm dünyayı saran kuş gribinden do-
layı biraz pozitif duruma geçtik. Bunun 
yanında plansız üretim ve ihracat pazar-
larındaki sıkıntılardan kaynaklanan arz 
fazlamız var. Bu arz fazlasını yeni pazar-
lara sevk etmemiz gerekiyor. Bunun için 

İbrahim Afyon, yumurta 
sektöründe son 10 
senede ihracata dayalı 
ama plansız bir büyüme 
yaşandığını söyledi.

H A L K BA N K  -  T U R K I S H T I M E  O RTA K  A K I L  B U LU Ş M A L A R I

"BIR ZAMANLAR 
ÇOK KIYMETLI
OLAN BAĞIRSAK 
SEKTÖRÜ CAN
ÇEKIŞIYOR"
- Nurullah Eskitütüncü



de ilave desteklere ihtiyacımız var. Ban-
kalardan özellikle de KOBİ bankacılığın-
da söz sahibi Halkbank’tan tarım sektö-
rüne pozitif ayrımcılık istiyoruz. Türkiye 
olarak yumurta ihracatında 2015 yılın-
da dünya ikincisi, 2016’da az farkla Hol-
lan da ve Amerika’nın peşinden üçüncü-
lüğü aldık. Yumurta üretiminde ilk 10’da 
olan ülkemiz, üreterek ihracat yapmada 
dünya şampiyonu. İhracatta birinci olan 
Hollanda yumurta ithalatında da önde, 
üretici ülkeler ürünlerini ikinci, üçün-
cü dünya ülkelerine pazarlıyor ve bu ül-
kelerle ticaret anlaşmaları var. Bu da bi-
zim o pazarlara girmemizi zorlaştırıyor 
ama azmimizi kırmıyor. Biz zor da olsa, 
özellikle Körfez ülkeleri ve Afrika ülke-
lerinde hakim konuma gelmek istiyoruz. 
Bunun için maliyet ve pazara ulaşım ko-
nusunda rakibimiz ülkelerle eşit şartlara 
sahip olmak için destek bekliyoruz. Ra-
kibimiz ülkelerin aynı zamanda bizlere 
hammadde tedarikçisi ve üreticisi olma-
ları, pazara ulaşmak için lojistik destek-
lerinin olduğunu hesaba katarsak, bu 
imkânlarla dünya ikincisi olabiliyorsak 

sektörümüzün gayreti ve başarısı gözar-
dı edilmemeli. 

BEDRI GIRIT: Kanatlı Ürünleri sektöründe 
dünya sıralamasına baktığımız zaman 
gerek yumurta üretimde gerekse Etlik 
Piliç üretim sıralamasında ülkemiz ilk 
on ülke arasında yer alıyor. Buna karşı-
lık ihracatta ise İbrahim Bey’in de söy-
lediği gibi biz 2014 yılında yumurtada 
dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren 
Hollanda’dan sonra ikinci ülke olduk, 
üretimden ihracat sıralamasında ise bi-
rinci sıraya yükseldik. Kanatlı sektörün-
de yaklaşık 1.1 milyar dolarlık bir ihracat 
yakaladık. Ama 2014 yılından bu yana 
ihracatımızda miktarsal olarak olmasa 
da tutar olarak düşüş yaşanıyor. Bizim iç 
piyasadaki en büyük sıkıntılarımızdan 
biri bilgi kirliliğiyle başlıyor, veya bilgi-
sizlik mi diyelim ya da çok bilen mi var? 
Onu tam kestiremiyoruz. Yabancı litera-
türde bir sorun yok aslında. Yumurta ta-
vukçuluğu diyorsak yumurta tavukçu-
luğunu kastediyoruz. Broiler dediğimiz 
zaman da etlik pilici kastediyoruz. İkisi-

W i t h

Müjdat Sezer
HAS Tavuk A.Ş. YK Başkanı 
/ Kanatlı Ürünleri Tanıtım  
Grubu YK Üyesi

1954 yılında Bursa’da doğan 
Müjdat Sezer, orta ve lise 
eğitimini de Bursa Erkek 
Lisesi’nde tamamladı. ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği mezunu 
olan Müjdat Sezer, Beyaz Et 
Sanayicileri Birliği yönetiminde 
bulunmuştur ve ayrıca KTG 
Yönetim Kurulu üyesidir.  
Şu anda Has Tavuk A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanlığını, 
Hasyapı İnşaat Ltd. Şti. 
Şirket Müdürlüğünü ve SBS 
Orman Ürünleri A.Ş. Yönetim 
Kurulu üyeliğini aktif olarak 
yürütmeye devam ediyor.

Necil Toktay
Altıparmak Gıda Sanayi Dış 
Ticaret Koordinatörü

1953 İzmir doğumlu Necil 
Toktay, Talas Amerikan 
Koleji ve Tarsus Amerikan 
Kolejinden sonra ODTÜ, İdari 
İlimler Fakültesi İşletmecilik 
Bölümü’nden mezun oldu. 
Çalışma hayatına 1976 yılında 
Hema Dişli San. ve Tic. A.Ş.’de 
başlayan Toktay, 1992’den 
beri Barkon Deniz Taşımacılık 
Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005 
yılında beri Arde Gıda ve İnş. 
Tic. Ltd. Şti. Ortaklığı, 2009’dan 
beri Ariva Turizm Tems. Ltd. 
Şti. Danışmanlığı görevlerini 
sürdürüyor. Necil Toktay,  
2014 yılından bu yana ise 
Altıparmak Gıda’da Dış Ticaret 
Direktörü olarak görev yapıyor.

 KIMDIR?     

 KIMDIR?     

Muharrem Doğan, organik gıdanın konvansiyonel gıdanın rakibi olmadığını, 
sadece alternatif bir üretim biçimi olduğunu belirtti. 
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ne de Türkiye’de tavuk dendiği için, özel-
likle tüketici ayağından gelen, “Önceden 
tavuklar şu kadar zamanda yetişiyordu, 
eti daha iyiydi” gibi görüşler oluyor. Ge-
nelde bu kişiler yumurta tavukçuluğu-
nu anlatıyor. Halbuki 25-30 yıldır, aynı 
büyükbaşta olduğu gibi süt inekçiliğiyle 
eti için üretilende olduğu gibi, tavukçu-
lukta biz bu ayrımı ortaya koyamıyoruz. 
Tarım enteresan bir olgu. Gerek bitkisel 
üretim gerek hayvansal üretimde, neyin 
nerede yetişeceğine aslında iklim karar 
veriyor. Biz iklime rağmen bazen hatalar 
yapıyoruz. Türkiye küçükbaşta çok daha 
başarılı olabilecekken Türkiye iklimine 
uygun olmayan ırklar getirildi. Yumurt-
layan tavukların hikayesi de anne ve ba-
basından başlıyor. Mesela bilgi kirliliği 
için bir örnek vereyim, annesi ne renk-
se yumurtanın rengi o olur, yumurtanın 
babayla çok da ilgisi yoktur, ama sektö-
rün yumurtaların rengini beyazlaştırdığı 
gibi garip bilgiler dolaşımda. Anne kah-
verengiyse yumurta kahverengi olur. Fa-
kat broiler dediğimiz etlik piliç kısmın-

da Türkiye’de hakim üç ırk vardır. Bunlar 
en az 20-30 yıldır melezlemeyle beraber 
Türkiye’de üretiliyor. Raftaki etlik piliç-
ler bunlardan üretiliyor ve sofralara ge-
liyor. Buradan başka bir konuya daha de-
ğinmek istiyorum, istihdam meselesi. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Dünyanın pek çok 
ülkesinde binlerce kişiyle yapılmış bir 
araştırmanın sonucunu söylüyorum: 
Yeni mezunlar “ben önce iyi eğitim is-
tiyorum, maaş istemiyorum, prim isti-
yorum” diyor. Şirket arabası isteyenler 
sadece yüzde 4 imiş. Biz çocuklarımızı 
eğitirken buna dikkat etmeliyiz. 

BEDRI GIRIT: Bizlere çalışmaya gençler ge-
liyor, ziraat mühendisleri başvuruyorlar, 
görüşme yapıyorsunuz, görüşme sonun-
da bu kişi tavukçuluk kümesinde çalı-
şacağını bildiği halde size şöyle bir soru 
sorabiliyor: “Benim masam nerede ola-
cak?”. Üniversitelere eleştirimdir bu. Ör-
neğin makine mühendisi alıyorsunuz, 
oradaki İngiliz anahtarını sormuyor da 

İsfendiyar Üzümcü, “80’lerden bu yana Türk ihracatçısı önemli üç şeyi kavradı; bunlar 
markalaşma, inovasyon ve sürüdürülebilirlik” diye konuştu.
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Nurullah Eskitütüncü
Elif Gıda YK Başkanı

1969 İstanbul doğumlu olan 
Nurullah Eskitütüncü, ilk, orta 
ve lise öğrenimini İstanbul’da 
bitirdi. Ardından Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni 
bitiren Tütüncü 1992 yılında 
ticaret hayatına başladı. 1926 
yılında dedeleri Necmettin 
Eskitütüncü’nün Adana 
mezbahanesinde başladığı 
mesleği şu anda severek 
sürdüren Eskitütüncü, işi 
kendilerinden sonraki nesillere 
daha iyi ve başarılı bir şekilde 
bırakabilmek için çalışmalarını 
aile şirketinde yürütüyor. 

Sabri Odak
Rapak Sanayi Ürünleri Dış 
Ticaret Limited Şirketi Genel 
Müdür Yardımcısı

1952 yılında Tunceli’de 
doğan Sabri Odak, 1979'da 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi’nden mezun oldu. 7 
yıl Devlet Memurluğu görevinde 
bulunduktan sonra 2 yıl 
Çukurova Holding ve 4 yıl da 
Hema Holding‘de çalıştı. Sabri 
Odak, 1987 yılından itibaren 
Rapak Sanayi Ürünleri Dış 
Ticaret Limited Şirketinde Genel 
Müdür Yardımcısı, Mali Müşavir 
ve Bağımsız Denetçi olarak 
çalışma hayatını sürdürüyor.
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sizin ona hangi tableti vereceğinizle da-
ha çok ilgileniyor. Son beş yıldır sektör-
de yoğun bir şekilde karşılaştığımız du-
rum bu. Size içerideki hayvanların ırkını 
sormadan ona hangi otomobili verecek-
siniz, onu merak ediyor. 

MUHARREM DOĞAN: Ben de bu toplantıya 
bizim gibi çok niş, Türkiye için küçük bir 
sektörü davet ettiğiniz için özellikle te-
şekkür ediyorum. Organik gıda dünya-
da bir trend. Türkiye’de son 6-7 yıldır çok 
hızlı bir şekilde büyüyor. Bizim büyüme-
lerimiz her sene iki veya üç haneli olarak 
gerçekleşiyor. Büyüme hızlı ama biz üre-
ticilerin gidecek daha çok yolu var. Ama 
şu algıyı baştan hemen düzeltmek istiyo-
rum: Organik gıda konvansiyonel gıda-
nın rakibi değildir. Bizim zaten rakip ol-
mak gibi bir durumumuz da olamaz. Biz 
sadece alternatif bir üretim biçimiyiz. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Biz bu iddiada deği-
liz diyorsunuz. 

MUHARREM DOĞAN: Yılda 2 milyon ton üre-
tim yapan, 400 bin kişinin direkt ve-
ya indirekt geçimini sağlayan bir sektör 
hakkında kimse hiçbir şey diyemez. Bi-
zim odaklandığımız gerçek; organik gı-
danın erişilebilir olması ve seçimin de 
tüketiciye bırakılması. Biz bu işin fark-
lı bir boyutundayız, üretim prosesi-
miz farklı ama sorunlarımız aynı. Bedri 
Bey’in de dediği gibi ciddi bir yem prob-
lemimiz var. Sonuçta maliyetin ağırlıklı 
kısmı yem. Biz de yem tedariğinde zor-
lanıyoruz. İş tabii bir de organik üretim 
olunca sonuçta oradaki arazinin de or-
ganik olmasını gerektirdiği için biz müs-
tahsil bulmakta da zorlanıyoruz. Bizim 
şöyle bir önerimiz var, soya çok önemli 
bir ürün. Sonuçta soya küspesi yumurta 
tavukçuluğunda, et tavukçuluğunda, bü-
yük baş üretimde her şeyde çok önem-
li. Ama yıllık ihtiyacımız 2 buçuk milyon 
ton seviyesindeyken biz bunun yüzde 
10’unu bile Türkiye’de üretemiyoruz. As-
lında soya stratejik bir ürün olmalı. Bir 
milli soya politikası oluşturulmalı. Biz 
mesela ORGÜDER olarak bu sene soya 
odaklı projelere odaklanacağız. Bakanlı-
ğın verdiği teşvikler var, organik tarıma 
da teşvik veriyor. Soya bitkisel üretimde 
üçüncü kategoriye giriyor. Üçüncü kate-
goriye girdiği zaman dekarda 30 TL’lik 
bir geri dönüş var ve ben üretimi yapa-
cak müstahsil bulamıyorum ama dekar-

da 100 lira destek verdiği için kuru fasul-
ye, nohut ürettireceğim zaman her yerde 
bulabiliyorum. Hayvancılık üretimi Tür-
kiye’de çok büyük, başarılı bir sektör. 
Biz mikro ölçekte üretiyoruz. Ama bu sı-
kıntıları aşmak için biz mecburen ken-
di yem üretimimizi kendimiz yapmaya 
başladık. Biz et, yumurta tavukçuluğu da 
yapıyor, süt hayvancılığı da yapıyoruz. 
İhtiyacımız olan soya ve mısırı tedarik 
edebilmek için binlerce dönüm arazi ki-
ralıyoruz, orada üretimimizi yapıyoruz. 
En azından bağımlılığımızı yüzde 50-55 
kapatmış durumdayız. Bunu şuraya bağ-
lamak istiyorum: organik ya da konvan-
siyonel olsun tüm ürünlerin nihai gittiği 
yer tüketici. Milli beslenme ve bunu des-
tekleyen bir milli soya politikamız olma-
lı. Biz kendi soyamızı ürettiğimizde ve 
bunu gerçekten yerli tohumla GDO’suz 
olarak ürettiğimizde, dışarıdan hiç kim-
senin konvansiyonel sektöre de diyecek 
bir lafı kalmaz. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Buradan sizi ilgilendi-
ren finansla ilgili bir takım konulara geç-
mek istiyorum. ABD dahil her yerde ka-
mu genişledi. Kamu genişleyince daha 
fazla vergi alınıyor özel kesimden, vatan-

Sabri Odak, “Bağırsak 
sektörünün, Çin, Mısır, İran, 
Afganistan ve Pakistan gibi 

ülkelerle rekabet etmesi 
için devlet teşviklerinden 

yararlanması gerekir” dedi.

W i t h

"TARIM 
EKONOMISINE 

DAHA ÇOK ÖNEM 
VERILMELI, 

SEKTÖRÜ ARTIK 
EKONOMISTLER DE 

INCELEMEYE 
ALMALI"

- Faruk Kemal Babila
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daştan. Dolayısıyla tasarruf edecek pa-
ra kalmadığı için herkes krediyle yaşıyor. 
21. yy. krediyle yaşamanın yüzyılı, kre-
diyle yaşamayı öğrenmek lazım. Bütün 
yatırımcı, üretici ve ihracatçılara çok iyi 
finansçılar gerekiyor kanımca. Yani nakit 
akış tablosunu çok iyi yapacak, size onu 
düşünecek vakit bırakmayacak... Çünkü 
patron nakit akışını düşündü mü iş yapa-
maz, vizyoner olamaz, yatırım yapamaz, 
sürekli korkar. 

A. TUNCAY SAGUN: Bazen hükümet ban-
kalara yükleniyor ama doğru yükleni-
yor. Çünkü bankaların komisyon ücret-
leri çok yüksek. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Dünyada basılmış do-
lar miktarı 1.4 trilyon. Karşısındaki dolar 
talebi bunun 400 katı. Sabahtan akşama 
dolar basılsa yetişilemez. Doların talebi-
ni durdurmak mümkün değil. FED bile 
durduramaz. Şimdi siz bu kadar çok ma-
liyetlere yükleniyorsunuz, kâr sıkıntısı 

olduğunu söylüyorsunuz, yeni sektörler 
geliştiriyorsunuz ama bir taraftan da ye-
terli teşvik alamıyorsunuz, muhatapları-
nız sürekli değişiyor... Neye dikkat etme-
liyiz? İki önemli nokta var; biri ekonomi, 
öbürü güvenlik. Vatandaşı sokağa çıkara-
cak kadar bunalım olmazsa ekonomi de 
iyi olur. Benden size tavsiye, krediyle ya-
şamayı öğrenin ve bu zamana kadar bi-
riktirdiğiniz öz sermayeyi kredi alarak bi-
le kâr ettirmeyecek hiç bir işe sokmayın. 

A. TUNCAY SAGUN: Bizlerde yaşın getirmiş 
olduğu bir korku da var, krediden kor-
kuyoruz. Acaba kazandığımızı kaybeder 
miyiz diye düşünüyoruz ama bu korku 
gençlerde yok. Onlar daha cesur. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Çok iyi finansçılar, 
çok iyi fizibilite, kredi varsa o krediyle 
yaşamayı öğrenme, ondan sonra bütün 
adımları çok dikkatli atmak; 5 kere dü-
şünmek, bol istişare yapmak. Bir de bir-
birinize kenetlenmek. Mevlana’nın güzel 
bir sözü var, demiş ki ‘sesini değil, sözü-
nü büyüt, gök gürültüsü değil, yağmur-
dur yaprakları büyüten’. 

Dr. BILAL SUCUBAŞI: Ben bir banka yöneti-
cisi olarak Emre hocamın söylediklerine 
pek çok noktada katılıyorum. Firmaların 
kendi işlerine yoğunlaşarak, spekülatif 
işlemlerden kaçınması gerektiğini düşü-
nüyorum. Ayrıca finansman maliyetle-
rinin yarattığı yükümlülükler, banka-
ların her zaman düşük maliyetli finans 
kaynağı sağlaması beklentisini arttırı-
yor. Ancak sizlerin nasıl üretim ve ihra-
cat yaparken katlandığı pek çok masraf 
kalemi var ise, aynı durum bankalar için 
de geçerli. Tabii ki bizler de Bankacılık 
Sektörü gereği kâr hedefli çalışıyoruz ve 
belli riskler üstlenerek faaliyet gösteriyo-
ruz. İşin özünde her sektörün kendi için-
de sağlıklı olması, ekonominin sağlıklı 
olmasının temel nedenlerinden biri. Or-
ta ve büyük ölçekli firma faaliyetlerinin 
sürdürülebilir olmasında, finans kay-
naklarına ulaşabiliyor olmak çok önem-
li. Bizler de bu anlamda bizden beklenen 
sınırlı kaynağı optimum düzeyde de-
ğerlendirmek zorundayız. Sektörlere alt 
başlıklar ile bakacak olursak; Balıkçılık 
sektörünün ülke ve dünya sıralamasın-
da çok daha iyi bir durumda olması ge-
rektiği ve ilerleyen dönemlerde olacağı-
nı düşünüyorum. Bu anlamda firmaların 
bu konuda gereken gayreti gösterdiğinin 
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Necil Toktay, “Bana göre 
en önemli konu, pazarlama 
konusudur. ABD bu konuda 
son derece uzmanlaşmıştır, 
Avrupa da peşinden 
gidiyor. Bizim arzumuz 
etnik pazarlamanın ötesine 
geçmek” diye konuştu. 



de farkındayım. Yumurta sektörü, kayıt 
dışı tavukçuluğun yarattığı haksız reka-
bet, maliyetin altındaki satışlar, organik 
beslenme eğilimleri gibi nedenlerle dal-
galı bir seyir izlemekte. Kanatlı sektö-
ründe siz de biliyorsunuz son dönemde 
sektörün büyük oyuncularından bir ka-
çı bu alanda sıkıntı yaşadı ve yaşamaya 
devam ediyor. Dışarıdan gelen yaban-
cı ortaklar en azından bu olumsuz algı-
yı kırıcı bir rol üstleniyor. Her sektörde 
her zaman varız ve özellikle de sektör-
lerin zor zamanlarında yanındayız. Zor 
bir dönemden geçen turizm sektörü için 
Halkbank olarak verdiğimiz destek buna 
iyi bir örnek. Üretim periyotlarınıza, ma-
liyetlerinize, dönemselliğinize bağlı ola-
rak farklı alternatif ürünler sunmaya ha-
zırız. Bankalar mali anlamda sağladığı 
desteğin yanı sıra, sizlerle yol arkadaşı ve 
iş ortağı olmalıdır, bunun bilincindeyiz.

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Bu noktada bir opti-
mizasyon gerekliliği ortaya çıkıyor sanı-
rım. Şimdi sözü Abdurrahman Bey’e ver-
mek istiyorum. 

ABDURRAHMAN KAAN: Ben süt sektörün-
de faaliyet gösteriyorum. Burada hepi-
miz tarım sektöründeyiz. Bakanlığımız 
ağırlıkla çiftçi ile muhatap. Üretimde öl-
çek sorunumuz var. Süt sektörü için ko-
nuşursak bugün 1 milyon 100 bin küçük 
çiftlik var. Tabi bir sektörü değerlendi-
rirken dünyadaki gelişmiş olanlara göre 
değerlendirmek lazım. Bugün biz 10 bin 
tane üreticiyle çalışıyoruz, benim Avru-
pa’da rakibim yaklaşık 200-300 kişiyle 
bu işlemi yapıyor. Operasyonu çok ko-
lay. Sektör olarak hammaddemizin bi-
le bir tarifi yok. Bu sene bir tarif kondu 
ama orada da yağ proteini olarak belir-
lendi. Bunu 4 senedir konuşuyorduk, ni-
hayet oldu. Sanayiye süt satacak kişi ar-
tık bir KOBİ işletmesi olmalı. Biz köylere 
de yatırım yapıyoruz. Hammaddemizi 
sağlam alabilmek için soğutma tankları 
kuruyoruz. Bu noktada bakanlık teşvik-
lerini yönlendirerek 1 tona kadar soğut-
ma tanklarına destek verir, oradaki üre-
tici de sütünü soğutur, ben de alırım ki 
dünyada da böyle. Bunlar hammadde-
nin sağlam olması için gerekli. Bir başka 
konu şu, sektörümüzün sanayiciler ola-
rak altyapısı gayet iyi. Sanayi 4.0’a gide-
cek bir çok firmamız, hatta bu konuda 
altyapısı dünyada bile ilk 10’a girecek fir-
malarımız var. Ama perakende ve kredi 

gibi konularda sıkıntılarımız var. Parayı 
tahsil edemediğiniz bir yerde çiftçiyi na-
sıl memnun edeceksiniz? Biz onlara sü-
tün parasını 15 günde öderken, peraken-
de piyasasında tahsilat vadesi ortalama 
100 gün civarı. Türkiye’de süt üretimi-
ni artırma çalışmaları var. Şu an dünya-
da Türkiye sütte tonaj olarak 7’nci sıra-
da. Nüfusumuz her yıl 1 milyon artıyor 
ama iç tüketimde süt ürünleri tüketimi 
artmıyor. Bu konu çözümlenmeli, bilgi 
kirliliği yüzünden vatandaşlarımız uzak 
duruyor. Her gün bir uzman süt, peynir 
ve yoğurt hakkında aleyhte konuşuyor. 
İhracata bakarsak, tabii ki bizim sataca-
ğımız ürünün diğer ülkelere karşı da re-
kabet edecek fiyatta olması lazım. Başka 
ülkelerde teşviklerle bu gerçekleştirili-
yor, bizim de rekabet edebilecek tarzda 
satışa yönelik üretim modeline geçme-
miz lazım. Bu da proje bazlı üretimdir. 
Yem konusunda da gereken teşvikler 
verilmeli. Balık sektöründeki arkadaş-
lar “Şu anda Avrupa’daki 3 balıktan biri 
bizim” diyor. Tavukçular 10 taneden biri 
bizim derken bizler niye aynı şeyi söyle-
meyelim? Uluslararası ticarette serbest-
lik olmalı. Bizde her şeye müdahale edi-
liyor. Sonunda sektörde tonlarca ürün ve 
hayvan ziyan oluyor. Beklentimiz sana-
yiciye ve üreticiye destek verilmesi, bu 
sayede fazla sütü ihraç edebiliriz.

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Yani siz de bu ticari 
engellerin ihracata destek veren bir tar-
zı olmadığını, serbest olması gerektiğini, 
devletin üretimden çekilmesi gerektiği-
ni söylüyorsunuz. 

ABDURRAHMAN KAAN: Evet bizim sektör 
olarak sürekliliğimiz, sürdürülebilir bir 
üretim yapmamıza bağlı. Türkiye’de süt 
yağımız yeterli değil. Şu anki sütün tari-
finde süt yağı yüzde 3,5’tur. Protein ora-
nı ise 3,1’dir. Avrupa ortalaması ise süt 
yağı 4,2’dir, hatta Hollanda’da 4,4’tür. 
Protein değeri ise yüzde 3,45’tir. Arada 
yağda yüzde 25 fark var, proteinde ise 
yüzde 10 daha az bir hammaddemiz var. 
Süt fiyatındaki farkı da koyarsak Avru-
pa’dan yüzde 60, Amerika, Avustralya, 
Yeni Zelanda’dan yüzde 70 daha pahalı 
hammadde alıyoruz.

TEOMAN DURUKAN: Türkiye'nin deklare et-
tiği süt varlığı ile dünya süt birliğinin ka-
bul ettiği süt miktarı arasında çok ciddi 
bir fark var. 

W i t h

Tahsin Kabaali
Akdeniz Gıda Entegre A.Ş.  
YK Başkanı

1980 Antakya doğumlu Tahsin 
Kabaali, ilk ve orta öğrenimini 
Antakya’da tamamladı. Çukurova 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 
mezunu olan Kabaali, Antakya 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ile AKİB Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerini de yürütmekte. 
Kabaali gıda sektöründe faaliyet 
gösteren işletmeleri Akdeniz 
Entegre Gıda A.Ş’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak çalışma 
hayatına devam ediyor.

Teoman Durukan
Rella Gıda Genel Müdürü  
ve YK Başkanı

1975 yılında Çorum'da doğan 
Teoman Durukan, Atatürk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi mezunu. İstanbul 
İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 
ASÜD (Ambalajlı Süt Üreticileri 
Birliği) İcra Komitesi Üyeliği 
görevlerini sürdüren Teoman 
Durukan halen Rella Gıda San. Tic. 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine devam etmekte. 
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ABDURRAHMAN KAAN: Etle ilgili olarak ise 
şunu söyleyebilirim, yaklaşık 500 bin 
civarında bir hayvan ithalatı var. 4 mil-
yar dolar civarında bedel tutuyor. Bu 
konuda da yapılması gereken ithalatına 
devam etmekle birlikte üretim planla-
masının yapılması. Her yıl yüzde 15 bu-
zağı ölümü yaşıyoruz. 750 bin adet yapı-
yor. Buzağı ölümünü yüzde 10 önlersek 
et ithalatına gerek kalmayacaktır. Hay-
van ırkının geliştirilmesi konusunda da 
çalışmalar yapılmalı. Daha etçi ve sütçü 
dediğimiz ırklara geçmemiz lazım. Me-
sela Simental ırkı süt ve et kalitesinin 
artırılması ve ihtiyacı karşılaması açı-
sından tercih edilebilir. 

TEOMAN DURUKAN: Besin zincirinin en 
önemli yapılarından birinin protein ol-
duğunu düşündüğümüzde ülkemizde 
üretilen sütü milli bir değer olarak gör-
meliyiz. Yağ ve protein yapısı sütün kali-
te faktörleridir. Ülkemizde 2016 süt üre-
timi 18 milyon 500 bin tondur oysa ki bu 

rakam IDF tarafından kalite faktörle-
riyle değerlendirildiğinde 16 milyon 500 
bin ton olarak kabul edilmektir. Bu da 
gösteriyor ki ülkemizdeki hayvan var-
lığının sayısının yanında kalitesinin de 
artırılması gerekmektedir. Et ve süt ve-
rimi yüksek olan kombin ırklara yön-
lenmeliyiz. İhracat, süt sektörümüzün 
en önemli çıkış kapısıdır. Dünya süt üre-
timinde tonaj olarak ilk on ülke içinde-
yiz ancak ihracatta ilk otuz ülke içine 
ancak girebiliyoruz buda bize gidilecek 
çok yol olduğunu göstermektedir. İhra-
catta fiyata çok duyarlı süt tozu yerine 
marka değeri olan ülkemiz lezzetlerini 
ve kültürünü yansıtacak peynir ve tü-
revlerine ağırlık vermeliyiz. Avrupa ile 
aramızdaki süt kalitesini ve fiyatını dü-
şündüğümüzde süt sektörü desteklen-
mesi gereken bir sektördür. Avrupa’da ve 
Amerika’da direkt olarak devlet deste-
ği alan ve kesintisiz olarak devam eden 
teşvik ve uygulamalar karşısında bizde 
de aynısı olmadığı takdirde rekabet et-

Nurullah Eskitütüncü, bağırsak sektörü olarak atıl bir ürünü ekonomiye 
kazandırdıklarını, atıl ürünü altına dönüştürdüklerini söyledi.
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Vehbi Merzeci
Orvesa Gıda Sanayi ve  
Ticaret A.Ş. YK Başkanı / 
Kerevitaş Gıda YK Üyesi

1975 İstanbul doğumlu Vehbi 
Merzeci, Uludağ Üniversitesi 
İşletme Bölümü mezunu. 
İstanbul Ticaret Odası Komite 
Başkanlığı, Meclis üyeliği 
ve STG (Su Ürünleri Tanıtım 
Grubu) Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilliği görevlerinde bulunan 
Vehbi Merzeci şu anda İstanbul 
İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Sektör Kurulu Yönetim 
Kurulu Üyesi olup, TİM Meclis 
üyesidir. Merzeci halen Orvesa 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK 
Başkanlığı ve Kerevitaş Gıda 
San ve Ticaret A.Ş. YK Üyeliği 
görevlerini sürdürmekte.

 KIMDIR?     

ISFENDIYAR ÜZÜMCÜ
Bal-Der Yönetim Kurulu 
Başkanvekili

İsfendiyar Üzümcü, işletme, 
pazarlama alanında lisans mezunu.  
Üzümcü, Ege İhracatçılar Birliğinde 
yönetimlerinde muhtelif görevler 
aldı. Bal, su ürünleri, yaş meyve 
sebze, kuru meyve ve tütün 
ihracatında ihracatçının kalite ve 
arbitraj sorunlarına çözüm bulmak 
üzere analiz kalite kontrol altyapısı 
oluşturma çabalarına önderlik 
etmiş, iş adamı-üniversite 
birlikteliğine örnek bir çalışmayla 
Ege Üniversitesi-Ege İhracatçı 
Birlikleri işbirliğine imza atmıştır. 
Şu anda hracatçı ve sanayicilerin 
2006’da kurmuş olduğu BAL-DER 
Bal Paketleyicileri, İhracatçıları ve 
Sanayicileri Derneği’nin Yönetim 
Kurulu Başkan vekilliği ve genel 
sektererlik görevlerini sürdürüyor. 



me şansımız yok. Yakın coğrafyamız-
da olduğu kadar Uzakdoğu’da da ihra-
cat şansımız olan ürünlerimize ülkeler 
arası yapılan serbest ticaret anlaşmala-
rında yer verilmeli. Yakın zamanda ül-
kemizden en az iki üç çeşit coğrafi işa-
retlemeye haiz ürün çıkartmamız ve bu 
ürünleri uluslararası pazarlara sunma-
mız gerekiyor. Yüzde yüz yerli olan, ithal 
girdisi olmayan sektörümüzde Et ve Süt 
Kurumu’nun ticaret ve üretim yapan de-
ğil piyasada kontrol ve dengeleyici politi-
kalar üreten bir kurum olması gerekiyor. 
Et ve Süt Kurumu süt arzını dengelediği 
ve kontrol ettiği noktada içinde bulundu-
ğumuz et problemini de çözmüş olacak-
tır. Gerek iç gerekse dış pazarlarda talep 
artırıcı politikalarla Türk Peyniri kav-
ramını oluşturmalıyız. Ayşe teyzemizin 
sabah ezanında sağdığı sütü üç gün son-
ra Moskova’daki bir restoranda müşteri-
ye sunabilecek ve karşılığında ülkemize 
döviz getirebilecek kabiliyete ve teknik 
alt yapıya sahip bir sektörüz. 

ISFENDIYAR ÜZÜMCÜ: Konuşmaları dinler-
ken ister istemez bir an 80’leri hatırla-
dım. Türk gençleri olarak büyük bir he-
yecanla valizimizi alıp bir yandan Afrika 
ülkelerine, diğer taraftan Arap ülkele-
rine bir koşuşturuyorduk, bir heyecan 
vardı o zamanlar bizlerde. Bugüne ka-
dar geçen süre içerisinde Türk ihracatçı-
sı önemli üç şeyi kavradı; bunlar marka-
laşma, inovasyon ve sürüdürülebilirlik 
ve tabii ki finansman. Sürdürülebilirlik 
konusu üzerinde biraz daha çalışmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Buradaki ko-
nuşmalardan da bir sürdürülebilirlik sı-
kıntısı olduğunu ve ancak sorunların 
daha ziyade münferit ve alt sektörler ola-
rak ortaya konduğunu anlıyorum. An-
cak sorunları bütünsellik içinde ele al-
mamız gereği var. Bireysel yaklaşımlar 
yerine bir ve bütünlük içinde çıkış yolu 
aramalıyız. Çünkü hepimiz aynı gemi-
deyiz ve faaliyet alanımız gıda sektörü, 
tarım sektörüyle etkileşim içinde. Örne-
ğin bir arkadaşımız ‘’bu ürünü bana sağ-
layacak müstahsil bulamıyorum’’ derken 
bir arkadaşımız ‘’hayvan sayımız olduk-
ça alt seviyelere geriledi hammadde te-
mininde zorlanıyoruz’’ diyor. Bir arka-
daşımız ise ‘’köylerde üreticilerde teknik 
depolama imkânları olmadığından kö-
ye yatırım yapmak, kaynaklarımı ora-
lara aktarmak durumunda kalıyorum‘’ 
diyor. Dikkat edilirse tarımın sorunla-

rı gıda sektörünün sorunlarından ay-
rı değil, sorunlar entegre. Bu bakımdan 
çözümü de bütünlük içinde bir entegre 
yaklaşımla ele almalıyız. Bu yaklaşımın 
Bakanlıklarca da önemseneceğini düşü-
nüyorum. Böylelikle daha güçlü bir lobi 
oluşturma imkânı olacaktır. Bugün gı-
da sektörü başka sektörlerle karşılaştı-
rıldığınca alt sıralarda ama 6 milyar do-
lar seviyeleri aşan bir ihracat yapıyoruz. 
Sayın Bakanlarımız bunu övünerek söy-
lüyorlar. Çok da haklılar. Fakat bu yeter-
li mi hedeflerimize bu değerlerle ulaşa-
bilir miyiz? Tabii ki yeterli görmemeliyiz. 
O halde bu rakamları artıracak önlemle-
re, yeni bir heyecana ihtiyacımız var, bu-
na odaklanmalıyız. Öncelikle ülkemi-
zin marka değerini yükseltmeliyiz ki 
kendi markamızla birlikte yükselelim, 
bu hususta sürdürülebilirliği sağlayalım. 
Az önce sürdürebilirliğe değindim, bu-
gün dünyada sürdürebilirlik önemli bir 
değer, artık kurumların, şirketlerin bi-
lançoları yanında sürdürebilirlik değer-
leri de bir fonlama kriteri. O halde ihra-
catımızın sürdürebilirliği içinde entegre 

Teoman Durukan,  
süt sektörü olarak  
daha çok markalı 

ürün yaparak yaş ürün 
desteği kapsamında 
ihracata yönelmeleri 

gerektiğini vurguladı.
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bir çalışma anlayışına ihtiyaç var. Bu ko-
nuda bir atılımın dün olduğu gibi bugün 
de İhracatçılar Birliğinden, TİM bünye-
sinden çıkacağına inanıyorum. Turqua-
lity projesinin Türk ürünlerine, ihracat-
çıların markalaşma çabalarına ne denli 
bir değer kazandırdığı geçen sürede net 
görüldü. Dolayısıyla bu sorunsalın çözü-
münde çıkışın, yeni bir heyecanın yine 
TİM’in bünyesinden, ihracatçılardan çı-
kacağına inanıyorum.

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Bu noktada ihracatçı-
ların önemli bir konumda olduğunu söy-
lüyorsunuz. 

ISFENDIYAR ÜZÜMCÜ: Evet. Diğer yandan 
çözüm araçlarının en önemlisi ihraca-
ta verilen çeşitli teşvikler, destekler. An-
cak bugün bu destekler çok çeşitli. Bel-
ki bu hususta bir sadeleşmeye gidilmeli. 
Bu noktada doğrudan gelir desteği yerine 
kaliteye, markalaşmaya, inovasyona ve 
sürdürülebilirliğe önem verecek teşvikler 
tercih edilmeli. Bu konuda hedef pazar 

teşviğine önem verilmeli. İnovasyonda, 
Ar-Ge’de belki bazı sıkıntılarımız ola-
bilir ama hedef pazar desteği ile bu yeni 
heyecanı ivmeyi yakalamak mümkün 
olabilir. Diğer yandan ihracat hamlele-
ri için geliştirilecek projelerde eğitimli 
eleman istihdamını çok önemsiyorum. 
Eğitimi ve eğitimli eleman istihdamı-
nı sürdürülebilirlik için önemli görüyo-
rum. Sonuç olarak bütünlük ve birlikte-
lik içinde yeniden yeni bir heyecan, yeni 
bir ivme kazandırmalıyız ülkemize gıda 
sektörüne, tarıma. Bu yeni heyecan ül-
kemizi bizleri, ileriye götürecektir.

TAHSIN KABAALI: Ben sektörün ihracatı-
nı nasıl artırabiliriz noktasında bir şey-
ler söylemek isterim. Sektörümüzün en 
önemli sorunu kapsamlı bir ihracat po-
litikasının olmaması. Bu da dış politika-
mızla ilgili. Kanatlı ve yumurta sektörü 
olarak yüzde 80 Irak pazarına bağımlı-
yız. Bu da bizim için büyük sıkıntı çünkü 
orada bir istikrar yok, yeni pazarlara açıl-
mak durumundayız. Bu noktada uzun 
süreli, istikrarlı bir dış politikaya ihtiya-
cımız var. Günlük düşünmek zorundayız 
çünkü büyümesi çok kolay bir sektör de-
ğil, canlıyla uğraşıyorsunuz. 

NECIL TOKTAY: Dış ticarette önemli konu, 
pazarlama mantığı ve yöntemlerinin ar-
tık ülkemiz için de, yurtdışı pazarlar-
da kullanılır olması. Türkiye bu konuda, 
dış ticaret ilişkileri oluşturduğu ülkele-
rin yerel market zincirleri ile, henüz ye-
terince aktif ve yaygın bir irtibat kurabil-
miş değil. ABD, pazarlama konularında 
mukayeseli olarak çok daha etkin ve uz-
manlaşmış bir konumda. AB ülkelerin-
de de farkındalık yaygınlaşıyor. Örne-
ğin bizim de Balparmak olarak arzumuz, 
etnik dağıtım yapısının ötesine geçmek. 
İngiltere’de, Çin’de, İsveç’de, Finlandi-
ya’da, Dubai’de, Suudi Arabistan’da, vb. 
türlü ülkelerde, o ülke yerel market zin-
cirlerinin raflarına girebilmek, artık asli 
hedeflerimiz arasında. Bugün dünyada, 
kısmen Ortadoğu hariç, istisnai uygula-
malar olabilir ama, ülke yerel zincirle-
rinde henüz daha Türk mallarımız sa-
tılmıyor, ne İngiltere’de ne Amerika’da, 
ne de başka ülke raflarında. Türkiye’de 
üretilmiş mal var, ama ağırlıklı olarak 
fason üretim. Markalı ürünlerimizi ise 
ancak etnik marketlerde veya bazı ye-
rel market zincirlerinin etnik köşe dü-
zenlemelerinde görebilmekteyiz. Türki-
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Vehbi Merzeci, balık 
sektöründe ihracatta ilk 
500’ün içinde firmaların 
oluşmaya başladığını 
belirterek “Ben bu firmaları 
balıkçı olarak değil de 
daha çok sanayici olarak 
görüyorum” dedi. 

"SÜT 
IHRACATI,
AYRI BIR
BAŞLIK 
ALTINDA ELE
ALINMALI"
- Teoman Durukan



ye’nin, yabancı ülkeler nezdinde, temsil 
edilebilir ve gönül rahatlığıyla sunula-
bilir durumda olan ürün çeşitliliği çok 
artmış vaziyette. Biz de markalı balları-
mız için bir süredir, tarif etmeye çalıştı-
ğımız türlü ülke yerel marketlerin rafla-
rında satılır olma değişimi içerisindeyiz. 
Pazarlama çalışmalarının en yoğun ya-
şandığı ikinci bir aşama da, işte bu an-
da önem kazanıyor. İhraç edilen malı 
sadece raflarda bulunur hale getirmek 
yetmiyor, nihai tüketiciye ürünü tanıt-
mak, nihai tüketiciyi bilgilendirmek, 
büyük önem arz ediyor. Örneğin su ve-
ya bir süt paketi belki 1 gün 2 günde tü-
ketilir ama bir 1 litrelik bal kavanozunu 
bitirmek 3 ay sürer. Evdeki tüketici balı 
severse tekrar gidip almak isterse, işte o 
zaman biz kendimizi ihracat yaptık diye 
kabul ediyoruz. Tabii ki inovatif ürünler 
de çıkarıyoruz ama ürünlerimizi nihai 
tüketiciye tanıtmak ve satmak için sür-
dürülebilir bir tanıtım ve pazarlama fa-
aliyetleri içinde olmamız gerekiyor. 

Prof. Dr. EMRE ALKIN: Markalaşma ve pa-
zarlama baş başa gitmeli diyorsunuz...

NECIL TOKTAY: Türkiye olarak fason ima-
lattan, markalı ürüne geçmek ve türlü ül-
kelerdeki yerel zincir market raflarında 
kendi markalarımızla yer almayı hedef-
leyebileceğimiz aşamalara çok yakın-
laştık. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi, 
sadece üretici/ihracatçı firmalarımız ile 
kısıtlı tutulmamalı. Kamunun da, bu is-
tikamette önemli görevleri söz konusu. 
Tercihen dünyada bilinen ve artık çok 
geniş coğrafyalara da yayılmakta ve hat-
ta sınırlar ötesi dev kuruluşlara dönüş-
mekte olan yerel market zincirlerinin 
üst yönetimleri, büyük distribütor-da-
ğıtımcı firmalar ülkemize davet edilebi-
lir, kamu ve özel sektör olarak ülkemi-
zi, üretimlerimizi, üretim tesislerimizi, 
fabrikalarımızı, bu insanlara tanıtabil-
me fırsatları oluşturabiliriz. Türkiye her 
zamankinden çok daha hazır ve kalite-
li mal üretimi yapabilir durumda, ticaret 
ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, ak-
reditasyon kuruluşları, laboratuvarları, 
üniversiteleri, bilgi birikimleri, edinilen 
tecrübeleri, ticari işlemlerindeki hız ye-
teneği, elektronik bilgi işleme, kayıt ve 
takibindeki gelişmişlik derecesi, artık 
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ülkemiz için de, tüm dünyada aktif pa-
zarlanabilme fırsatlarını yaratıyor. Tür-
kiye için kalbi çarpan ve en üst seviyede 
Cumhurbaşkanlığımız, Meclisimiz da-
hil, ülkemizi dış dünyada pazarlayabi-
lecek anlayışlarımızı ve uygulamaları-
mızı birlikte geliştirebilsek, ürettiğimiz 
mallarımızın nihai tüketicilerle buluş-
turulabilmesine yönelik gerekli yapıla-
rı oluştursak iyi olur diye düşünüyorum. 

NURULLAH ESKITÜTÜNCÜ: Kurban bayram-
larında kesilen hayvanların deri ve ba-
ğırsakları milli servetimiz. Yıl boyun-
ca tükettiğimiz etlerin üçte biri 3 günde 
kesiliyor. Bunların deri ve bağırsakları 
özensizlik ve bilgisizlik sonucu çöpe atı-
lıyor. Değerlendirilme oranı sadece yüz-
de 60, yani yüzde 40’ı çöpe gidiyor. Kur-
ban bayramları son 10 yıldır yaz aylarına 
denk geldiğinden bu fire oranları daha da 
artıyor. Bir kamu spotu hazırlattık, uma-
rım televizyonlarda yayınlatabiliriz. Çok 
büyük bir milli serveti elimizle çöpe atı-
yoruz. Sonra milyon dolarlar vererek de-

riyi ve bağırsağı dışarıdan getirtiyoruz. 

SABRI ODAK: Kontrol belgelerinin sınır ka-
pılarındaki Veteriner Sınır Kontrol Mü-
dürlüğü tarafından verilmesi, bağırsak 
analiz sıklık oranın yüzde 25’ten yüzde 
10’a indirilmesi, kontrol belgelerindeki 
sürenin dahilde işleme izninin süresi ile 
uyum sağlaması için 8 aya çıkarılması, 
bizce uygun olacaktır. Ayrıca, ithal edi-
len orijinal ve asorti edilmiş bağırsakla-
ra ait hayvan sağlık raporunda bazı has-
talıklar yazılmış ve ‘ilgili bağırsaklar bu 
hastalıklardan aridir’ ibaresi yazılmak-
tadır. Bu raporda yazılı hastalıklarla ilgi-
li bağırsaklardan numune alınarak tek-
rar analize gönderilmesi bizce yersiz bir 
uygulamadır. Zaten bugüne kadar yapı-
lan analiz sonuçlarında da olumsuz bir 
durum gözlenmemiştir. Bağırsağın ihra-
cat iade yardımından yararlanabilmesi 
için 94/6401 Sayılı İhracata Yönelik Dev-
let Yardımlar Kararı’na ilave edilmesi ge-
rekir. Aksi halde bu sektör yerini kokore-
ce bırakıp yok olacaktır. 
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"DÜNYADA
EN AZ BIR  
YEREL MARKET
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RAFLARINDA
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- Necil Toktay

1.89 
MILYAR $

2016 yılında 
sektörün yaptığı 

toplam ihracat

668 
MILYON $

Türkiye’nin  
kanatlı ürünleri 

ihracatı
Tahsin Kabaali, kanatlı ve yumurta sektörü olarak Irak'a yüzde 80 bağımlı 
olduklarını belirtip "Yeni pazarlara açılmak zorundayız" dedi.
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“YOL HARİTAMIZI HER YIL 
GÖZDEN GEÇİRİYORUZ”
Sektör olarak yurtiçi ve yurtdışı talebin artırılması, sektörün imajının 
geliştirilmesi ve yurtdışında markalaşması ile hedef ve mevcut 
pazarlarda ortak tanıtım yapılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak 
üzere bir yol haritası çıkardık ve bunu sürekli güncelliyoruz. 

A. Tuncay Sagun
İstanbul Su Ürünleri ve  
Hayvansal Mamuller  
İhracatçıları Birliği Başkanı  

Türkiye’nin yıldızı parlayan 
sektörlerinden biri olan Türkiye 
Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller sektörü; İstanbul, 
Ege, Akdeniz olmak üzere 
3 ayrı ihracatçı Birliği genel 
sekreterliği altında örgütlenmiş 
durumda. Sektörümüz su 
ürünleri, kanatlı eti ve yumurta, 
süt ürünleri, bal, kırmızı et ve 
bağırsak olmak üzere 6 ana alt 
sektörden oluşuyor. Geçtiğimiz 
yıl, Türkiye’de, birçok sektörün 
ihracatında düşüş yaşandı. 
Buna rağmen Türkiye’nin Su 

Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
ihracatında azalmak bir yana 
100 milyon dolara yakın artış 
meydana geldi ve sektörümüz 
Türkiye çapında ihracatını en  
çok artıran 3’üncü sektör oldu. 
2016 yılı ihracatımız geçen  
yıla göre yüzde 4’lük artış ile  
1 milyar 891 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Bugün sektör olarak 
130’dan fazla ülkeye ihracat 
yaptığımızı gururla söylüyoruz. 
Alt sektörler bazında ise Su 
Ürünleri ihracatımız 2016 yılında 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 

artarak 794 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Kanatlı 
ürünleri ihracatımız 2016 
yılında 668 milyon dolar; Süt 
ve süt ürünleri ihracatımız 
ise 2016 yılında geçtiğimiz 
yıla göre yüzde 18’lik artış 
ile 291 milyon dolar oldu. 
Su Ürünleri sektörü olarak 
bugün Avrupa’da tüketilen her 
3 balıktan birinin Türk balığı 
olduğunu ve gerçek anlamda 
katma değeri yüksek bir ürün 
ürettiğimizi ve ortalama ihracat 
fiyatımızın kg başına 5 dolar 
olduğunu belirtmek isterim. 
Sektör olarak yurtiçi ve yurtdışı 
talebin artırılması, sektörün 
imajının geliştirilmesi ve 
yurtdışında markalaşması ile 
hedef ve mevcut pazarlarda 
ortak tanıtım yapılmasına 
yönelik faaliyetlerde bulunmak 
üzere yol haritamızı her yıl 
tekrar gözden geçiyoruz. 
Bünyemizde faaliyet gösteren 
Su Ürünleri Tanıtım Grubu 
ile Kanatlı Ürünleri Tanıtım 
Grubu ile de yurtdışı tanıtım 
faaliyetlerimize son sürat 
devam ediyoruz. Süt ve süt 
ürünleri sektörümüz için SÜT 
UR-GE adı ile Uluslararası 
Rekabetçiliği Geliştirme 
Projesini hayata geçirdik. 
Bu proje şu ana kadar alt 
sektörler bazında başlatılan en 
profesyonel destek programıdır. 
Kanatlı sektörümüzün en 
büyük sorunlarından biri olan 
kuş gribi vakalarını, sektörün 
en az kayıpla atlatması için 
bölgeselleştirme çalışmalarına 
hız verdik. Bağırsak ve bal 
ürün gruplarımız da dahil 
olmak üzere sektörümüzün 
ilerlemesinin ve ihracat 
hedeflerinin önünde en 
büyük engel olarak duran 
sektör sorunlarına ayrı ayrı 
eğildik ve ilgili bakanlık ile 
kamu kurum ve kuruluşlar 
nezdinden gerekli çalışmaları 
büyük bir titizlikle yürütmeye 
devam ediyoruz. Sektör olarak 
hedefimiz markalı ve katma 
değeri yüksek ürün ihracatımızı 
artırarak 2023 yılı 5 milyar 
dolar ihracat hedefimizi bir an 
evvel yakalamaktır. 
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“SEKTÖR CİDDİ SIKINTILARLA KARŞI KARŞIYA”

Sektörümüzün 2016 yılını 
değerlendirmeye ihracat 
rakamları ile başlamak isterim. 
2016 yılında Türkiye Su Ürünleri 
ve Hayvansal Mamulleri sektörü 
olarak, 2015 yılına kıyasla, 
yüzde 4,3 oranında bir artış 
kaydederek yaklaşık 1,9 milyar 
dolar olarak gerçekleştirdik. 
Sektörün 2016 yılında Türkiye 
toplam ihracatındaki payı   
yüzde 1,3 oldu. Miktar olarak ise 
yaklaşık olarak yüzde 17’lik bir 
artış söz konusu. 2016 yılında 
sektörümüzde en fazla ihracat 
yüzde 44’lük pay ve 794 milyon 
dolarla balıklar ve su ürünleri 

grubundan yapıldı. Ardından 
sırasıyla yüzde 19’luk pay ve 
363 milyon dolarla kanatlı eti ve 
290 milyon dolar ve yüzde 15’lik 
pay ile yumurtalar üçüncü sırada 
gelmekte. Sektörümüzün en 
fazla ihracat yaptığımız ülkeleri 
incelersek ilk sırada son yıllarda 
olduğu gibi Irak’ın geldiğini 
görebiliriz. Irak, bu ülkeye miktar 
olarak ihracatımızın yüzde 22 
oranında artarken değer olarak 
yüzde 0,2 oranında düşüş 
göstermesine rağmen ilk sırada 
yer alıyor. Irak’a gerçekleştirilen 
ihracatın düşüş sebebi olarak 
dünya fiyatlarındaki düşüşü 
gösterebiliriz. Geçmiş yıllardaki 
ihracattaki başarısı nedeniyle 
ülke ihracatımızın yıldız 
sektörleri arasında yer alan su 
ürünleri ve hayvansal mamuller 
sektörümüz maalesef ki son 
dönemde ciddi sıkıntılarla karşı 

karşıya kaldı. İhracatçılarımız 
yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle 
iflas noktasına geldi. 
Sektörümüzün karşı karşıya 
kaldığı sorunlara kısaca 
değinmek gerekirse; kanatlı 
hayvanların kesimi esnasında 
açığa çıkan taze atıkların 
rendering sistemlerinde 
pişirilmesi, yağlarının alınması 
ve ince üretilmesi sonrası 
üretilen enerji ve proteince 
zengin yan ürünler rendering 
ürünler olarak adlandırılıyor. 
İnsan Tüketimi Amacıyla 
Kullanılmayan Hayvansal Yan 
Ürünler Yönetmeliğinde ilgili 
madde uyarınca  “1/1/2017” 
tarihinden itibaren rendering 
ürünlerin kullanımı yasaklandı. 
AB dışında dünyada kullanımı 
devam eden Rendering 
ürünlerinin yasaklanması 
ülkemiz ekonomisine ve  

sektöre yıllık 400 milyon euro 
ilave maliyet getirmekte, 
bertarafı mümkün olmayan ve 
başka hiç bir kullanım alanı 
olmayan 800 bin ton atık ortaya 
çıkmakta. Değerli bir protein ve 
enerji kaynağı olan Rendering 
ürünlerinin kullanımının 
yasaklanması ile ayrıca yem 
tüketimi için gerekli olan 500 
bin ton soya ve yağı ithalatına 
ihtiyaç duyulacaktır. Yine 
Gümrük Birliği Anlaşmasına 
taraf olmamıza rağmen, dünya 
kanatlı ürünleri ithalatının  
yüzde 25'ini gerçekleştiren  
AB üye ülkelerine ihracat 
gerçekleştirilebilmesini teminen 
ülkemizin AB’ye ihracat 
yapabilecek onaylanmış  
ülkeler listesinde yer almasının 
sağlanmasına yönelik 
çalışmaların tamamlanması 
gerekiyor. Ayrıca, Japonya,  
Çin Halk Cumhuriyeti Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Filipinler 
gibi dünyanın en önemli ithalatçı 
ülkelerine ülkemizden ihracat 
gerçekleştirilebilmesini teminen 
teknik engellerin kaldırılması 
için iki ülke yetkili makamları 
arasındaki prosedürlerin 
tamamlanması önem arz ediyor. 
Bununla birlikte ülkemizden 
AB’ye üye ülkelere yapılan 
ihracat çok önemli ve bu ülkeler 
tüm sektörlerimiz için önemli  
bir pazar dır. AB ve Türkiye’nin 
tarım ve hayvancılık ürünleri 
ticaretlerinin karşılaştırmasının, 
potansiyel işbirliği ve rekabet 
alanlarının belirlenmesi 
açısından önemli olduğundan, 
AB nezdinde Türkiye Daimi 
Tarım Ataşesi’nin en kısa 
sürede atanmasının sağlanması 
büyük önem arz ediyor. Son 
olarak; gıda ürünlerinde hile, 
taklit yapan, peynirde tahşiş 
yapan firmalara uygulanan 
cezalarda caydırıcılığın 
artırılması sektörün ortak 
talebidir. Gıda ürünlerine yönelik 
yapılan devlet İhalelerinde  
Türk ürünlerinin kullanılması da 
taleplerimiz arasında.  

Ali Can Yamanyılmaz
Akdeniz Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği YK Başkanı

Geçmiş yıllardaki ihracattaki başarısı nedeniyle ülke ihracatımızın 
yıldız sektörleri arasında yer alan su ürünleri ve hayvansal mamuller 
sektörümüz son dönemde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.
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“ORGANİKTE TÜRK MARKALARI 
DÜNYAYA AÇILMALI”
Türkiye organik ürün üretiminde belli bir aşamaya gelmiş durumda. 
Artık Made in Turkey imzalı, paketli ve markalı ihracata yönelmeli ve 
Türk markalarının gücünü dünyaya duyurmalıyız.

Muharrem Doğan
(ORGÜDER) Organik Ürün 
Üreticileri ve Sanayicileri 
Derneği Başkan Yardımcısı

Organik Ürün Üreticileri ve 
Sanayicileri Derneği (ORGÜDER); 
Türkiye’de organik tarımın ve 
organik ürün sanayinin 
gelişmesine katkıda bulunmak 
ve organik tarım politikalarının 
yönlendiricisi olmak amacıyla 
17 Mart 2004'te 7 kurucu üye 
tarafından Ankara’da kuruldu. 
Bizim hedefimiz en başta 
organik ürünler sektörünün 
düzenli, güvenli ve istikrarlı bir 
şekilde çalışmasını ve 
gelişmesini sağlamak, dünya 
pazarlarında kalite, standart ve 
maliyet yönünden rekabet gücü 

yüksek mamul ürünler üretimi 
hedeflerini gerçekleştirmek. 
Bunun yanında artan üretime 
ülke içinde yeterli talebi 
yaratmak ve dış pazarlarda 
ihracat olanaklarını geliştirmek, 
uluslararası organik ürün 
organizasyonlarında Türkiye’yi 
temsil etmek, organik 
ürünlerde gıda güvenliğini 
sağlamak da bulunuyor. Temel 
misyonumuz da Bakanlıklar, 
özel sektördeki kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği halinde 
çalışarak kanun ve yönetmelik 
çalışmaları yapmak. 

Bilgi ve emek yoğun bir 
proses olan organik üretimin 
gelişmesi; çiftçinin eğitilmesi, 
tüketicinin bilgilendirilmesi ve 
organik gıdanın “erişilebilir” 
olmasından geçiyor. TC Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
başta olmak üzere ilgili 
Bakanlıklar, Kurum/Kuruluşlar, 
Sivil Toplum Kuruluşları ile 
işbirliği yaparak “Mevzuat, 
Strateji ve Politika Oluşturma” 
üzerinden yoğun çalışmalar 
yürütüyoruz. Türkiye’nin en 
büyük ihtiyaçlarından bir diğeri 
de iç pazarda talebin artırılması 
ve dış pazarda markalaşmanın 
sağlanması. Organik üretim 
yeni bir kavrammış gibi 
sunuluyor ancak ülkemizde 
80’li yıllarda başlayan, mazisi 
eski bir üretim şeklidir.  
Hatta ülkemizde üretilen 
organik gıda ürünlerinin 
halen yüzde 80’i Avrupa 
ülkelerine ihraç edilmektedir. 
Endüstriyelleşen ve dolayısıyla 
ucuzlarken sağlıktan ödün 
veren üretim anlayışına 
karşı organik tarım; insan 
sağlığına ve çevreye zarar 
vermeyen ve üretimde hiçbir 
kimyasal girdi kullanılmadan, 
üretimden tüketime kadar 
her aşaması kontrollü ve 
sertifikalı tarımsal üretim 
biçimidir. 80’li yıllara dayanan 
organik gıda üretimi, Türkiye’de 
iç pazarda tüketilmediği 
için ihracat odaklı büyüme 
sergiledi. Bundan sonra Made 
in Turkey imzalı, paketli ve 
markalı ihracata yönelmeli 
ve Türk markalarının gücünü 
dünyaya açmalıyız. Avrupa 
ile Birleşik Arap Emirlikleri, 
Suudi Arabistan, Katar ve 
Kuveyt gibi körfez ülkelerine 
yönelik ciddi pazar olanakları 
bulunuyor. Türk organik gıda 
üreticileri dünya pazarında 
hak ettiği marka değerine 
ulaşmalı diye düşünüyoruz ve 
bizler var gücümüzle bu hedefe 
doğru ilerliyoruz. ORGÜDER, 
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii 
Dernekleri Federasyonu’na 
(TGDF) ve Uluslararası 
Organik Tarım Hareketleri 
Federasyonu’na (IFOAM) üyedir.
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“YANLIŞ BİLGİLENDİRME SEKTÖRÜMÜZÜ 
OLUMSUZ ETKİLİYOR”
Yüksek kalite ve güvenli gıda hedefi doğrultusunda üretim yapan sektörümüz, 
basında çıkan asılsız ve karalayıcı haberlerden olumsuz etkileniyor.

Kanatlı Ürünleri Tanıtım 
Grubu, öncelikli olarak; Türk 
kanatlı sektörünün dünyada 
hak ettiği konuma gelmesi, 
sektörün gelişmesi ve 
kalkınması için yön verici 
planlamalar yaparak bu 
doğrultuda çalışmalar 
yürütmek üzere kuruldu. Bütün 
süreçlerde işleyişi koordine 
etmeyi, başka ülkelerdeki 
profesyonel veri ve 
uygulamaları derleyerek 
sağlanan bilgileri sektöre 

aktarmayı, yurtiçinde ve 
yurtdışında tüketim bilincinin 
oluşmasına öncülük etmeyi, 
tüketicinin doğru 
bilgilendirilmesine ve sağlıklı 
beslenme bilincinin 
yerleşmesine aracılık etmeyi 
amaçlamaktayız. Türk Kanatlı 
Ürünleri sektörü olarak 2015 
yılında 567 bin ton olan 
ihracatımız 2016 yılında miktar 
bazında yüzde 9,34 artarak 
620 bin ton olarak gerçekleşti. 
Ürün miktar bazında artışa 
rağmen dünya gıda 
fiyatlarındaki düşüş ve bölgesel 
etkenler nedeniyle 2015 yılı 
ihracatı yaklaşık 727 milyon 
dolar olarak gerçekleşen 
Kanatlı Ürünleri Sektörünün 

2016 yılı ihracatı yüzde 8,6 
düşüşle 664 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 2015 yılında 
54 farklı ülkeye ihracat 
gerçekleştiren Kanatlı Ürünleri 
sektörü 2016 yılında 62 farklı 
ülkeye ihracat gerçekleştirdi. 
Kanatlı Etlerinde 2015 yılında 
438 milyon dolar olarak 
gerçekleşen ihracat 2016 
yılında yüzde 17,32 düşüşle 
362 milyon dolar oldu. Yumurta 
Ürünlerinde ise 2015 yılında 
275 milyon dolarlık ihracat 
yapılırken 2016 yılında yüzde 
5,44 artışla 290 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 2014 yılında 
Ortalama Birim Satış Fiyatı 
1,60 dolar/ton/FOB olan 
ihracat fiyatı dünya gıda 

fiyatlarından yaşanan sert 
düşüşlerle birlikte 2015 yılında 
1,24 dolar/ton/FOB olmuş, 
2015 yılı ihracat ortalama fiyatı 
2014 yılına kıyasla yüzde 33 
gerileyerek 1,07 dolar olarak 
gerçekleşti. Her sektörde 
olduğu gibi Türk Kanatlı 
sektöründe de zaman zaman 
belli sıkıntılar yaşanıyor. Yüksek 
Kalite ve Güvenli Gıda hedefi 
doğrultusunda üretim yapan 
sektör, basında çıkan asılsız 
karalayıcı haberlerden olumsuz 
etkileniyor. Hedef 
pazarlarımızda karşılaştığımız 
teknik engeller nedeniyle 
ihracatımızda sorunlar 
yaşayabiliyoruz. Türk Kanatlı 
Sektöründe bulunan tüm 
üretici ve ihracatçılarımız 
işlerinin her aşamasında sağlık 
ve biyogüvenlik kurallarına 
uymakta, sürekli denetimlerle 
süreklilik sağlanmakta ve 
ayrıca bilimsel metotlar 
araştırılarak kullanımı 
konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. Tüketicilerin 
bilgilendirilmesi için sektör 
üreticileri tarafından 
izlenebilirlik sağlanmış kamu 
kurumları, üniversitelerle ve 
akademisyenlerle sektörel 
çalışmalar yürütüyoruz. 
‘’Çiftlikten Sofraya Güvenle 
Gelen Hizmet‘’ sloganıyla yeni 
nesiller için uygun ve güvenli 
besin kaynağı oluşturmak 
hedefi doğrultusunda tarladaki 
çiftçiden laboratuvardaki 
denetçiye kadar, sanayinin her 
koluna uzanan ve sektörün 
üretiminin her aşamasında 
üniversitelerimizin teknik ve 
bilimsel çalışmaları takip 
edilmekte ve uygulanmaktadır. 
Türkiye Kanatlı Ürünleri 
Sektörü dünya standartlarını 
yakalamış ve uygulamakta 
olan bir sektördür. 

Bedri Girit
Kanatlı Ürünleri Tanıtım 
Grubu (KTG) Başkanı
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“TÜRK BALINI YURTDIŞINDA 
TANITIYORUZ”
Sorunlara rağmen ülkemiz arıcılığı ve ülkemiz balı, dünyada önemli 
bir konumda. 2017 Apimondia kongresinin ülkemizde düzenlenecek 
olması önemli bir kazanım ve iyi değerlendirilmesi gereken bir platform.

verimlilikte ilk sıraları paylaşıyor. 
Dolayısıyla ülkemiz arı ve arıcı 
varlığı bakımından ilk sıralarda 
yer almasına rağmen üretim 
kapasitemiz için aynı görüşü 
ifade etmek mümkün değil. 
Türk balının yurtdışında 
tanıtımını yapmak üzere 
markalı ürün arzını hedefleyen, 
globalleşmeye önem veren 
kurumlar, markaların 
desteklenmesi gerekiyor. 
Uluslararası pazara markalı 
Türk balı arz etme hedefi bu 
politikalarla bütünlük içinde ele 
alınmalı. Türkiye’de bal ve arı 
ürünleri pazarı yaklaşık olarak 
500 milyon dolarlık hacme 
sahip. Ülkemizde ambalajlı bal 
pazarının büyüklüğünün de 

Ülkemiz flora çeşitliliği 
açısından oldukça zengin. 
Dünyadaki endemik bitki 
örtüsünün 8’de 3’ü Anadolu 
topraklarında yer alıyor. Kovan 
ve arıcı potansiyelimiz 
sayesinde dünya arıcılığında 
Çin’den sonra ikinci önemli 
aktör olarak yer alıyoruz. Ancak 
kovan başı verimlilikte ortalama 
17 kg ile sonlardayız ki Kanada 
64 kg, Avustralya 55kg, 
Arjantin ve Macaristan 40 kg, 
Çin 33 kg ve Meksika 27 kg ile 

yaklaşık 200 milyon dolar 
civarında olduğunu 
söyleyebiliriz. Açıkta satılan 
ballar halen sektörümüzün en 
önemli sorunlarından birisi ve 
markalı balların hem iç pazarda 
hem de dış pazarda 
büyümesinin önünde büyük bir 
engel. Bunun temelinde 
tüketicilerin gıda maddeleri 
konusunda yetersiz bilgi 
birikimine sahip olmaları 
yatıyor. Tüketicilerimiz bal satın 
alırken, kalitesini yıllar 
içerisinde kanıtlamış, 
laboratuvara sahip, rafta 
bulunabilirliği olan markaları 
tercih etmeli. Tüketicilerimiz, 
Türkiye’nin markalı ballarına 
sahip çıktıkça, markalarımız 

büyümeye ve yurtdışında 
önemli adımlar atmaya devam 
edecektir. Tüketiciyi doğal ve 
sağlıklı bal konusunda 
aydınlatmak, arı ürünlerinin 
insan sağlığına olan katkısını 
vurgulamak, tanıtmak, 
sektörde yer alan paketleyici 
firmalar, üretici birlikleri ve 
STK’ların başta gelen görevi 
olmalı. Bal ve arı ürünleri 
konularında sektörde faaliyet 
gösteren firmaların, ürün 
izlenebilirliği ile sürdürülebilir 
kalite anlayışlarını şeffaf olarak 
sergileme çabaları, tüketici 
algısını olumlu yönde 
etkileyebilecek parametrelerin 
başında geliyor, bizler de 
bunun için çalışıyoruz. 
Avrupa ülkelerinde 1500 gram 
seviyelerine çıkabilen kişi başı 
yıllık bal tüketimi ülkemizde 
600 gram seviyelerinde 
kalıyor. Dünyanın en lezzetli 
ballarına ev sahipliği yapan 
ülkemizde ne yazık ki bal 
yeterince tüketilmiyor. 
Yapılan araştırmalar; bal 
tüketicilerinin yüzde 98’e 
yakınının sadece sabahları 
bal tükettiğini gösteriyor. 
Bundan sonraki süreçte balı 
kahvaltı sofralarından farklı 
kullanım alanlarına taşıyarak 
bu alanlardaki kullanımını 
cazip hale getirmeliyiz. 
Türkiye zengin bir flora, 
uygun coğrafya ve arılı kovan 
miktarıyla önemli avantajlara 
sahip ancak bu artılara rağmen 
kovan başı verim oldukça 
düşük. Göçer arıcılık üretiminin 
planlanma sıkıntılarını ve 
arıcının modern teknikler 
yerine hala geleneksel 
üretimde ısrar etmesi, 
verimsizliğin ana faktörleri 
arasında. Bunu yayınlarımızda 
ve eğitimlerimizde işliyoruz. 
Arıcılar ve Birlikler ile eğitim 
programlarımızı birlikte ele 
almaya çaba gösteriyoruz. 
Üretici birliklerinin ve 
Bakanlığın da eğitim 
çalışmaları sürüyor. 2017 
Apimondia kongresinin 
ülkemizde düzenlenecek 
olması önemli bir kazanım ve 
iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

Isfendiyar Üzümcü
Bal-Der Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili



H A L K BA N K  -  T U R K I S H T I M E  O RTA K  A K I L  B U LU Ş M A L A R I

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERİN BÜYÜME 
ROTASINI BELİRLEYECEK 10 ŞART

Madde 1: Bölgesel çalışmalara ağırlık verilmeli
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü için böl-

gesel çalışma yapmak çok önemli. Çünkü alt sektörler-
den birinde yaşanacak herhangi bir hastalık veya başka 
bir sıkıntıda tüm Türkiye’de bulunan üreticiler etkileni-
yor.  Sektör, bölgeselleşmeyi çok önemli bir kilometre taşı 
olarak görüyor. Örneğin kanatlı sektörünün en büyük so-
runlarından biri olan kuş gribi vakalarını sektörün en az 
kayıpla atlatması için bölgeselleştirme çalışmalarına hız 
verilmesi gerekiyor. 

Madde 2: İleri teknoloji ve Ar-Ge çalışmaları yapılmalı
Türkiye için sürdürülebilir rekabetçiliğin sağlanma-

sı hem sektör hem de gıda arz güvenliği için önemli. Bu 
çerçevede sektör temsilcileri sektörün 2023 yılı 5 milyar 
dolar ihracat hedefini yakalayabilmesi için artık işleme, 
depolama, ambalaj, ticaret, taşıma gibi alanlara yönelik 
ileri teknolojiye geçilmesi, Ar-Ge çalışmalarına ve inovas-
yona önem verilmesi konusunda görüş birliği içindeler ve 
bu noktada kendileri üzerlerine düşen görevi yapacakları-
nı belirtirken ilgili mecralardan da destek bekliyor.  

Madde 3: Markalaşmaya önem verilmeli
Tarıma dayalı sanayi, Türkiye için ihmal edilmeme-

si gereken bir alan. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
sektöründeki temsilciler markalaşma ile ilgili çok ciddi 
çalışmalar yapılması gerektiğinde birleşiyor. Satışa yöne-
lik üretim modelleri geliştirilerek katma değeri yüksek 
ürünlerle yurtdışına açılmak gerektiği konusunda sektör 
hemfikir olan sektör temsilcileri bu noktada artık kalite-
ye, markalaşmaya, önem verecek teşvik hamleleri yapıl-
ması gerektiğine inanıyor. 

Madde 4: Hedef pazarların sayısı artırılmalı
Sektör çeşitli ürün grupları başta olmak üzere pazarla-

rını artırmayı hedefliyor. Bunun için yeni hedef pazarlar 
belirlenerek ortak tanıtım çalışmaları yapılmalı. Sektör 
için büyük kayıplara neden olan hastalık durumlarında, 
alternatif pazarlar yaratmanın önemi ortaya çıkıyor. Sek-
tör temsilcileri, alternatif pazarlar olarak Uzakdoğu ülke-
leri, Güney Afrika ve Amerika ile ikili anlaşmalar yapıl-
masının gerekliliğine işaret ediyor. Bu noktada sektör için 
önemli teşviklerden biri hedef pazar teşviği. 

Madde 5: Lojistik ve navlunda düzenleme yapılmalı
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü, canlı ve 

çabuk bozulabilir ürünle çalıştığı  için hız çok önem-
li. Sektörün ihracat ve rekabet gücünü en çok etkileyen 
kalemlerden biri olan havayolu ile kargo taşımacılığında 
son dönemde meydana gelen fiyat artışları önemli sıkıntı 
yaratıyor. Bu konuda en çok kullanılan araç havayolları. 

Bu noktada sektör, Bakanlıklar nezdinde girişimde bulu-
narak taşımacılık bedellerinde pozitif ayrımcılık bekliyor. 
Rekabetçi navlun fiyatlarıyla ve daha tatmin edici kapasi-
telerle çalışılırsa sektörün önünün açılacağı düşünülüyor. 

Madde 6: Yeni bir tarım politikası oluşturulmalı
Sektör temsilcileri, Türkiye’nin kapsamlı bir tarım po-

litikası oluşturması gerektiğini düşünüyor. Bu noktada 
mevcut tarım politikasının revize edilmesi ve paydaşlarla 
beraber karar vererek, ileri dönük yeni projeler yapılması 
gerektiği görüşünde birleşiyorlar. 

Madde 7: Ölçek sorunu için çalışmalar yapılmalı
Ölçek büyüklüğüne ulaşarak sanayinin önünün açıla-

bileceğini düşünen sektör temsilcileri bu sayede Türki-
ye’nin gıda güvenliğinin sağlanmasının ve ihracatın kısa 
sürede artış göstermesinin mümkün olabileceğini söylü-
yorlar. Bu konuda Bakanlık destekleri bekleniyor. Orta 
ölçekli işletmelerin de uzmanlaşmada önemli katkıları 
olduğu düşünülüyor.

Madde 8: Sektörün büyümesi desteklenmeli
Sürdürülebilirliği sağlamak için sektörün sağlıklı olma-

sı ve firmaların hayatta kalması gerekiyor. Bu doğrultuda 
yatırım teşvik sistemi sektörün rekabetçi gücü gözetilerek 
yapılandırılmalı. Bunun yanında sektör kredi ve finans sı-
kıntılarının çözümü için de bir optimizasyona gidilmesi 
gerektiği görüşünde birleşiyor. Bir yandan da sektörün 
üretimden tüketime ve ihracata kadar her alanda planla-
maya ihtiyacı var. 

Madde 9: Sektördeki bilgi kirliliği önlenmeli
Sektör, bilgi kirliliği yüzünden tüketicilerin su ürünle-

ri ve hayvansal mamullerden uzak durduğu görüşünde. 
Sektör temsilcileri, tüketim bilincinin oluşmasının, tü-
keticinin doğru bilgilendirilmesinin ve sağlıklı beslenme 
bilincinin yerleştirilmesinin gerekli olduğu fikrinde birle-
şiyor. Bunun için de sektör üreticileri tarafından izlenebi-
lirlik sağlanmış kamu kurumları, üniversiteler ve akade-
misyenlerle sektörel çalışmalar yürütülmeli. 

Madde 10: Girdi maliyetlerindeki sorunlar çözülmeli
Türkiye, ithalata bağımlılığı azaltmaya çalışıyor ama 

hammadde maliyetleri üretici ve ihracatçıların önüne bir 
engel olarak çıkıyor. Yeni yatırımların yapılabilmesi, ihra-
catın artması için devlet politikasının girdi maliyetlerini 
düşürmek ve o maliyetlere destek vermek yönünde olma-
sı gerekiyor. Sektör temsilcileri, özellikle yemlerin Tür-
kiye’de daha çok üretilmesi ve sektörün girdi maliyetle-
rinde yerel kaynakla iyileştirme sağlanması için gereken 
çalışmaların yapılmasını öneriyorlar. 


