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TÜRKIYE YAŞ
MEYVE SEBZE
SEKTÖRÜ
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YAŞ MEYVE SEBZE VE
MAMULLERİ SEKTÖRÜNÜN
YENİ HEDEFLERİ
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Turkishtime - Halkbank Ortak Akıl Toplantıları’nın onuncusunda
‘Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri Sektörü’ bir araya geldi. Dernek başkanları
ve şirket temsilcileri, Türkiye ekonomisi açısından çok önemli olan,
nüfusun zorunlu gıda maddeleri ihtiyacını karşılayan yaş meyve sebze
ve mamulleriyle ilgili değerlendirmelerini ortaya koydular. Sorunlar
dile getirildi, çözüm önerileri tartışıldı.
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“TARIMLA UĞRAŞAN
GÜÇLÜ TÜRKİYE”
Türkiye’nin önemli sektörlerinden yaş sebze ve
meyve sektörünün bir ana stratejiye ihtiyacı olduğu
biliniyor. Bu stratejinin üzerine eğitim, finans ve
inovasyon olarak üç sacayağı yerleştirilmeli. Bunun
için de bir değil birkaç toplantı yapmak gerek.

ŞU ANA kadar yönettiğim toplantılar arasında belki de en zoru Yaş Sebze ve Meyve Sektörü Ortak Akıl Toplantısı'ydı diyebilirim. Birazdan okuyacağınız satırların
Bakan Sn. Faruk Çelik için de önemli bir
kaynak teşkil edeceğine şüphem yok. Her
şeyden önce sektörün işlemiş ve işlenmemiş tarım ürünleri olarak iki önemli sacayağı olduğunu hatırlatalım. Diğer
taraftan bu sektöre teknolojik destek verenlerle kamuyu temsilen katılanların da
tartışmada yer aldığını söylemem gerekiyor. “Tartışma” dedim, çünkü zaman zaman tansiyon yükseldi ve müdahale etmek zorunda kaldım. Benzer bir durumu
geçen yıl İzmir’de düzenlenen Ayakkabı
Çalıştayında da yaşamıştım. Baktım hatiplere her köşeden müdahale var, ben de
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disiplini tatlı-sert bir şekilde sağlamak
durumunda kalmıştım.

Sektörün dertleri büyük
Tabii herkesin içi dolu. Dertler büyük.
Ne üreten memnun ne de tüketen. Ülkenin bir ana stratejisi olmadığı için, sektörel strateji belirlemek de çok mümkün
olamıyor. Ancak başta Başkan Latif Ünal
olmak üzere birçok üye “kurumsal körlük” yaşadıklarını itiraf ediyorlar. Yani,
sadece birkaç pazara odaklanıp dünyanın geri kalan kısmına fazla bakmamak
gibi. Bu durumu geçen ay piyasaya çıkan
“Seve Seve Aldattım” isimli kitabımda
da sıkça belirttim. Aslında 14 değişik aşk
hikayesi var bu kitapta ama, ana fikri şu:
“Alışılmış mutsuzluklar için keşfedilmemiş mutlulukları feda etme”. Herkes alıştığı ama her gün acı çektiği işlere devam
ederken başını kaldırıp yeni alternatiflerin riskini almak istemiyor. Bazı üyeler
Türkiye’nin tarım konusundaki gücünün
medya tarafından uzunca bir süre “efsane” haline getirildiğini ve belki de bu sebeple geride bıraktığımız 20-30 yılda tarım ile ilgili sorunların göz ardı edildiğini
söylediler. Yerden göğe kadar haklılar.
“Önce Pazar sonra Üretim” dedi bir üye.
Çünkü bir kere hata yapıldı mı bunun telafisi ancak birkaç yılda olabiliyor. Bugüne kadar küresel anlamda bir üretim-ihracat-rekabet araştırması yapılmamış
olması da sektörün en ciddi eksikliklerinden biri. “Sürdürülebilir Üretim” kadar Türkiye’nin dışında da üretim yapmayı düşünmemiz gerektiğini söyleyen
üyeler vardı. Bununla ilgili olarak bazı
güçlü ülkelerin hamleleri anlatıldı. İlgiyle dinledim. Demek ki konuya dar bir
açıdan bakmamak lazım. “Tarımı güçlü
Türkiye” sözü “Tarımla uğraşan güçlü
Türkiye” diye de tercüme edilmeli belki de. “Ambalajlı ürün satmalıyız” sözü
de birkaç kez tekrar edildi. Yaş sebze ve
meyvedeki katma değer sorunu satış tarzından da kaynaklanıyor diye anladım
bu çıkışı. Demek ki “dökme zeytin ve
zeytinyağı” günlerinden pek fazla ileri
gidememişiz. Yurtdışındaki marketlerde raflara ambalajlı ürün koyamadıktan sonra, yapılan iş fazla tat vermiyor
elbette. “Köylü ve çiftçi birbirinden ayrı
kavramlar” şeklinde bir çıkış da vardı
masada. Tarım Bakanlığı’nın uyguladığı
siyasetin köylü üzerinde yoğunlaştığının
altı çizildi. Halbuki geleneksel geçimlik
topraklar üzerinde yapılan tarımın Tür-

kiye’ye bir faydası yok. Geçen yıl Tarım
Bakanı Sn. Faruk Çelik ile yaptığımız bir
toplantıda tarım arazilerinin “toplulaştırılması” ile ilgili önemli bir hamle yapılacağına dair müjde almıştık. Sanırım
çalışmalar devam ediyor.

Toplulaştırmanın önemi
Yine geçen ay piyasaya çıkan “Olaylarla Türkiye Ekonomisi” adlı kitapla ben ve
Yalın Alpay, tarım arazilerinin toplulaştırılması üzerine yapılan 80-90 yıllık tartışmadan uzunca bahsettik. Bu konunun
1923 yılından beri tartışılması ve bir sonuç alınamaması, bana oldukça manidar
geliyor. Bu kadar küçük arazilerde belki
de dünyanın en pahalı tarımı yapılıyor
diyebilirim. Çünkü sulamadan traktöre
kadar her toprak sahibi kendince bir yatırıma girmiş bulunuyor. O zaman aklıma
bir şüphe daha geliyor. “Acaba bu kadar
traktör ve tarım aleti satılsın diye mi toprak reformu bir türlü yapılamıyor?”. Bence tartışmaya değer. Türkiye’nin bugünkü koca koca holdingleri en çok hangi
kesimin üzerinden ve ne pahasına zenginleşmişler mutlaka bir araştırılması gerekir. Eğer araziler ölçek olarak büyük
olsaydı, bu kadar yatırıma ve harcamaya
da gerek olmayacaktı. Değil mi?
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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.

Alternatif finansman
kaynaklarına ihtiyaç var
Elbette yaş sebze ve meyveden tarımın her alanına kadar finansman olanaklarının fazla alternatifi olmaması da
ciddi bir sorun. Ölçek küçük olunca çözümler de fazla renkli olmuyor. Leasing
ya da diğer finansman türleri için kredi
kuruluşları fazla heyecanlı gözükmüyorlar. Latif Ünal “Türkiye’nin lokomotif
sektörüyüz ama iyi muamele görmüyoruz” derken belki de bunu kastediyor.
Sektörün ihmal edildiğini, dünyanın en
önemli üretici ve tedarikçisi olmasına
rağmen ihracatta başarılı olamaması da
düşündürücü. Her yerde olduğu gibi bu
sektörde de “Ahlak sorunu” var. Üyeler
bu konuda çok ciddi ve not edilmesi gereken cümleler sarf ettiler. Sonuç olarak,
yaş sebze ve meyve sektörünün bir ana
stratejiye ihtiyacı olduğu biliniyor. Bu
stratejinin üzerine eğitim, finans ve inovasyon olarak üç sacayağı yerleştirilmesi
lazım. Nihayetinde kamunun yaklaşımı,
dış pazar ve teknoloji konularında modern atılımlar yapmak gerekiyor. Ortaya
bu ana fikir çıktı diyebilirim.

“Geleneksel geçimlik
topraklar üzerinde
yapılan tarımın
Türkiye’ye bir faydası
yok. Geçen yıl Tarım
Bakanı ile yaptığımız
bir toplantıda
“toplulaştırma”
ile ilgili önemli bir
hamle yapılacağına
dair müjde almıştık.
Sanırım çalışmalar
devam ediyor”
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T

arım sektörü, sanayi sektörüne hammadde
sağlaması, bu ürünlere talep yaratması,
ulusal gelir ve ihracata katkıları ile büyük
önemi olan bir sektör. İthal girdisi neredeyse
olmayan, önemli bir istihdam yaratan
yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü
de tarımın en önemli alt sektörü olma
özelliğini taşıyor. İnsanlık var olduğu sürece devam edecek
nadir sektörlerden birisi. Dönemsel krizler, gelip geçici
sorunlar olabiliyor ama sektör her defasında kaldığı yerden
devam etmeyi sürdürüyor. Gerek yarattığı istihdam, gerek
sağladığı döviz girdisi ve gerekse sahip olduğu stratejik
önem nedeniyle özel bir sektör bu. 150’den fazla ülkeye
ihracat gerçekleştiren sektör stratejik bir sektör olmayı
sürdürmeye devam edecek. Sektörün temsilcileri yapılması
gerekenin, kaliteli ürünlerle yepyeni pazarlarda kendilerini
göstermek ve Ar-Ge ve inovasyona dayalı adımlarla daha
güçlü şekilde yarınlara ilerlemek olduğunu düşünüyor.
Turkishtime-Halkbank Ortak Akıl Toplantısı’nda sektör
analiz edildi, çözüm önerileri getirilmeye çalışıldı.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Yaş meyve ve sebze
sektörünü ele alacağımız bu toplantı için
katılan herkese çok teşekkür ederim. Kanaat liderlerinin yanı sıra kamunun da
hazır bulunduğu ilk toplantı bu. Öncelikle sözü İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Latif Bey’e
vermek istiyorum.
LATİF ÜNAL: Emre Hocam çok teşekkür
ederiz. Çok keyif alacağımız bir toplantı olacağını düşünüyorum. Bu toplantıdan sektörüm adına olumlu sonuçlar
çıkarabileceğimizi tahmin ediyorum.
Yaş meyve sebze sektörü Türkiye’nin
en önemli, en lokomotif sektörlerinden biri. Dünyanın en önemli üreticilerinden biriyiz, bu tartışmasız! Büyük
potansiyelimiz var, hâlâ da büyümeye
müsait. Bölgemizin en önemli tedarikçisiyiz, ülkemizdeki istihdam koşullarını da göz önünde bulundurduğumuzda
en önemli istihdam üreten sektörüz. Bu

durum bazen biraz göz ardı ediliyor ama
bu çok önemli. Türkiye’nin bu lokomotif sektörünün daha iyi yerlerde olması
için çabalarımız devam ediyor. Dünyanın en önemli üreticilerinden olan Türkiye’nin ihracatta üretimden aldığı pay
gerek yaş meyvede, gerekse de mamulde çok düşük. Tabii ki yaş meyve-sebze
sektörünü tartışırken üretici arkadaşlarımızı ihmal etmiyoruz, çünkü hepsinin
temelinde tarlada üretilen ürünler var.
Önce üretiyoruz, sonra gerek taze olarak gerekse çeşitli mamuller adı altında
tekrardan üretimde yer alarak ihracatta da belirli bir paya getiriyoruz. Bu açıdan baktığımızda ihracatımızın önemli
bir kısmı, yüzde 65’e yakını taze olarak
Rusya Federasyonu’na yapılmakta. Aynı
zamanda çok ciddi bir oranda iç piyasada
tüketiyoruz. Kendimiz, ülkemize gelen
misafirlerimiz, turistler de tüketiyor. 100
milyonluk bir nüfus bundan besleniyor.
Dolayısıyla sadece ihracat ya da sadece
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mamul değil, aynı zamanda iç tüketimi
de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Böylesine önemli bir
sektörün sıkıntılarını, hedeflerini konuşmak için buradayız, bu noktada sözü Halkbank temsilcisi sayın Korkmaz
Bey’e vermek isterim.
KORKMAZ KAYA: Bankamız ile Turkishtime
dergisi iş birliğiyle, farklı sektörlerin önde gelen temsilcilerini buluşturduğumuz
“Ortak Akıl Toplantıları”nın onuncusunu
düzenliyoruz. Konumuz olan yaş meyve
sebze sektörü ekonomimizin temel faaliyet alanlarından biri. Üretime müsait, geniş ve verimli tarım alanlarına sahip
olan ülkemiz, değişik bölgelerin ekolojik
farklılıkları sayesinde meyve ve sebzelerin iyi koşullarda ve kaliteli olarak yetiştirilebildiği özel bir coğrafya. Ülkemizin güçlü ve köklü firmalara sahip olduğu
yaş meyve sebze sektörü de doğal ola-

rak, çok geniş bir faaliyet alanına sahip.
Sektörün, sunduğu istihdam olanakları ve yerel kaynakların değer kazanmasını sağlayan yatırımlarıyla da Türkiye
ekonomisinde önemli bir payı var. Bugün
burada ülkemiz için stratejik öneme sahip olan sektörünüzün genel durumunu,
sorunlarını, fırsatlarını ve deneyimlerimizi konuşacağız. Sektörün daha verimli
ve sürdürülebilir olarak güçlenmesi için
çözüm önerileri oluşturarak siz değerli sektör temsilcilerimizin, Turkishtime
ekibimizin ve Sayın Emre Alkin hocamızın katkılarıyla bir rapor haline getireceğiz. Yaş meyve sebze üretiminde katma değer artışı ile sektörün rekabetçi bir
karakterle sürdürülebilirliğini sağlamak
için yapılması gerekenler de toplantımızın ana gündemini oluşturacak. Ülkemizin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda,
yaş meyve sebze sektörünün yakaladığı istikrarı ve ihracattaki başarılı ivmesini sürdürmesinin önemli olduğunun

Yaş meyve sebze
sektörü temsilcileri,
toplantıda, Türkiye’nin
dünyanın en önemli
üreticilerinden biri
olduğunun altını çizdiler.

14

%

Türkiye'nin
ihracatında
tarımın payı
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“SEKTÖRÜN
İHRACAT
PERFORMANSI
İSTENEN
SEVIYEDE
DEĞIL”
- Latif Ünal
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MİLYON
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2016 yılı
narenciye
ihracatı

farkındayız. Sektörün verimlilik artırıcı yatırımlara ve istihdama uzun vadeli planlamalarla devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreçte, sektörün
önde gelen siz değerli temsilcilerine yine
önemli görevler düşüyor. Halkbank olarak 960 adet şubemizle ülkemizin kalkınmasına öncülük eden tüm sektörlere destek olmaya kararlılıkla devam
edeceğiz. Bankamızda özel sektörün
her alanında olduğu gibi, sektörünüzdeki yatırımcılara yönelik kredi seçenekleri ve hizmetlerimiz mevcut. Bankamız
yaş meyve sebze sektörüne 2 milyar TL
nakit ve 500 milyon TL gayri nakit olmak üzere toplam 2.5 milyar TL kredi
olanağı sunmuş bulunmaktadır. Bu sektörlere desteğimiz işletme kredisi ve yatırım kredilerinde hızla devam ediyor. 1
yıla kadar ödemesiz dönemli toplam 4
yıl vadeli işletme kredilerimizin yanı sıra, firmalarımızın her türlü üretim, depolama, paketleme, enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji vb. konulu yatırımlarının finansmanı için de 2 yıla kadar
ödemesiz dönem toplamda 10 yıla kadar vadeli gerek yurtiçi gerekse yurtdışı
kaynaklı yatırım kredilerimiz var. Yalnızca Halkbank’a tanınan bir hakla imalatçı firmalara kullandırmış olduğumuz
kredilerde BSMV muafiyeti sağlayarak
firmalarımızın kredi maliyetlerini düşürüyoruz. Ayrıca tarım sektörü için tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile çiftçilerimize hitaben işletme
sermayesi, tarla, traktör ve makine teçhizat alımları için 60 aya varan vadelerde tarım kredilerimiz bulunuyor. Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile bankamız arasında tarım sektörünün modernizasyonu ve kırsal alanların kalkınması amaçlı “Kırsal Kalkınma
Hibe Program Kredisi“ konusunda protokol devam ediyor. 42 ilde 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl vadeli yatırım yapacak
gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlanmakta. Bununla birlikte ihracatın finansmanı da bankamız için ayrıcalıklı
bir öneme sahip. Bu konuda son 4 yıldır düzenli olarak TİM’le yapmış olduğumuz uygun faiz oranlı kredi protokolü ile Eximbank kaynaklı nakit ve gayri
nakit kredi limitlerimizi geniş bir yelpaze içerisinde sizlere sunmaktayız. Elbette ki burada oluşan taleplerle sektörün
ihtiyacı olan diğer finansal çözümlere
de odaklanmayı sürdüreceğiz. Firmalarımızın ihtiyaç duydukları her türlü

bilgiye elimizden geldiğince cevap vermeye hazır durumda olduğumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Toplantımızın verimli bir şekilde tamamlanmasını
ve bu masa etrafında belirlenecek kalıcı çözümlerin en kısa sürede hayata
geçmesini temenni ediyoruz. Bu noktada herkesin elini taşın altına koyacağına olan sonsuz inancımla, siz değerli
sektör temsilcilerimize, proje paydaşlarımız TİM Akademi ve Turkishtime ekibine ve Sayın Emre Alkin hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Sözü gündemin
gerçek sahibi olan siz sektör oyuncularına bırakırken, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Müsaadenizle, artık
söz serbest! Ben bu noktada eğitim, finans
ve inovasyon başlıkları altında konuşalım istiyorum. Aynı zamanda kamunun
yaklaşımı, ki bu ana stratejiyi belirleyen
önemli bir şey tarımda. İkincisi, dış satım konularına odaklanalım istiyorum.
İhracatçı birlikleri, ekonomi bakanlığının yaklaşımı ve tabii ki teknoloji. Sektör
olarak baktığımızda lojistik, ilaç kalıntısı, ekili alanlar, çeşit, ürün farklılaştırması
vs. buradaki sorunlar olarak öne çıkıyor.
RIZA SEYYAR: Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı olarak konuya bir
giriş yapmak isterim. Bizim birlik olarak büyük çoğunluğu mamulden oluşan
ihracatçı profilimiz var. Dolayısıyla izin
verirseniz ben mamul tarafından bahsedeceğim. Yaş meyve sebzeden, tabii ki
arkadaşlarım bahsedecekler, sürdürülebilir üretim mutlaka oluşturulmalı ki,
o sürdürülebilir üretim sayesinde taze
ürün ihracatıyla birlikte biz mamulcüler de seleksiyon dışı ya da taze ambalajına girmeyecek tip ve koşuldaki ürünleri alalım, büyük oranda mamul haline
getirelim ve dünya pazarlarına satalım.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Sürdürülebilir üretimi biraz açabilir miyiz?
RIZA SEYYAR: Örneklersek; eğer Türkiye 2
milyon ton portakal üretiyor, bunun 500
bin tonunu da taze ihraç edebiliyorsa biz
o 2 milyon tonu belli bir oranda artırmayı
planlayarak, pazarın durumuna göre hep
onu üretmeliyiz. Pazarlarımıza taze verirken kalanını da meyve suyu endüstrimiz, mamul endüstrimiz ve şekerlemecilerimiz alıp kullanabilmeli ki onlar da
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İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal, uzun vadeli
planlamanın önem taşıdığını belirterek, "Rusya ile sıkıntı olunca başka pazarımız
olmadığını gördük" dedi...

ihracatlarını sürdürebilsinler, hem içeride hem dışarıda ticari faaliyetler devam
etsin. Alt kırılmaları fazla olan bir sektörüz. 65 milyar dolarlık tarımsal ürün gayri
safi milli hasılamız var. Yaklaşık 14 milyar
dolar ihracat yapıyoruz, bunun pik noktası 16 buçuk milyar dolar. Ancak şu örneği
vermem gerekiyor. Hollanda 100 milyar
dolarlık tarımsal ürün üretiyor! Küçücük
bir ülke, Konya kadar toprağı yok ama üretim 100 milyar dolar! Tabii ki bu işin 500600 yıllık bir geçmişi var. Bugün Afrika’ya
gidiyorsunuz, Hollandalı aileye ait 60 bin
dönüm tek parça arazi buluyorsunuz. İngiltere çayda, Belçika kahvede aynı şekilde ilk sıralarda. Sanıyorum, çok renklilikten kaynaklanıyor bu, bizim her şeyimiz
açık. Bir karar alıyoruz, tüm dünya aynı
gün öğreniyor. Ülke olarak gizli ajandamız olmalı. Bu noktada Türkiye artık üreteceği, satmayı planladığı veya hedeflediği noktaya varmak için gerekli olan bütün
mal ve hizmetleri kontrol edebilir halde
olmalı. Biz bunların akıllarını üretmeliyiz. Yani Türkiye’de eğer yağlı tohum yeteri kadar üretilemiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti veya kurumları gidip dünyanın
muhtelif yerlerinde araziler kiralamalı ve-

ya satın almalı (benzer örneklerde olduğu
gibi). Kaliteli portakal yetiştiremiyorsak,
bir başka ülkenin yaptığı gibi Nil vadisinde plantasyonlar kurmayı öğrenmeliyiz.
Zeytin ve zeytinyağında dünya ikincisi
olacağız diyoruz, hatta dünya liderliği hedefimiz var, ancak zeytinyağı ihraç edecek kalitede yeteri kadar ve uygun fiyatlı mal bulamıyoruz. Ne kadar acı değil
mi? Bu noktada doğru kararlar zamanında alınmalı. Eğer bir ürüne vergi konacaksa hemen konmalı, bundan kimse artı veya eksi para kazanmamalı. Türkiye
3.5 milyon ton domates ürettiği zaman
sanayici rahat domates alır. Uluslararası
piyasalarda satacağı fiyattan maliyetleme yapabilir, tüm dünyaya salçasını rahat satar. Ancak biri çıkar örneğin, “Mısır 800 kuruş olacak, 670 çok ucuz” derse
çiftçi o sene 800 kuruş olacak diye mısır eker! Domates 2 milyon tonun altına
düşer, salçacı salçayı dünya fiyatlarından 250 dolar daha pahalıya mal eder,
satmak için çırpınır, sanayici olduğu için
üretmek zorunda, hayır yapamam diyemez ve batar gider.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Ne öneriyorsunuz?

1968 yılında Zonguldak’ta
doğan Korkmaz Kaya, Ankara
Üniversitesi Basın Yayın
Yüksekokulu Gazetecilik ve
Halkla İlişkiler Bölümü mezunu.
Bankacılık kariyerine 1993
yılında Osmanlı Bankası’nda
başladı. Sırasıyla Demirbank
A.Ş.’de Kurumsal Pazarlama
Yönetmenliği, Egebank A.Ş.,
Şekerbank A.Ş., Denizbank
A.Ş. ve Asya Katılım Bankası
A.Ş.’de şube ve kurumsal
şube müdürlüklerinde görev
yaptı. 2014 yılında Halkbank
bünyesine katılan Korkmaz
Kaya halen KOBİ Pazarlama-1
Daire Başkanlığı görevini
yürütmekte olup aynı zamanda
Halkbank Makedonya A.Ş.’de
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktadır. _

KIMDIR?

Latif Ünal
İstanbul Yaş Meyve Sebze
İhracatçıları Birliği Başkanı
/ Narenciye Tanıtım Grubu
Başkan Vekili / Ege Tropikal
Meyve Genel Müdürü

1963 yılında İstanbul’da doğan
Latif Ünal, İstanbul Teknik
Üniversitesi İşletme Mühendisliği
Bölümü’nden 1986 yılında
mezun oldu. Aynı yıl, yaş meyve
sebze sektöründe uzun yıllar
devam edecek yöneticilik
hayatına adım attı. Sivil toplum
kuruluşlarında da aktif rol alan
Latif Ünal, İstanbul Ticaret
Odası’nda 4 yıl meclis üyeliği
ve meslek odası başkanlığı
görevini yürüttü. İstanbul Yaş
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
(İYMSİB) Başkanlığını 2001'dan
beri yürüten Ünal, halihazırda
bu görevle birlikte, yine uzun
yıllardır yürüttüğü Narenciye
Tanıtım Grubu (NTG) Başkan
Vekilliği göreviyle narenciye
sektörüne hizmet veriyor. _
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KIMDIR?

Şehriban Gören
Ziraat Mühendisi, T.C. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki
ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol
Daire Başkanlığı

1968 doğumlu Şehriban Gören,
ilk, orta ve lise öğrenimini
Adana’da tamamladı. 1989
yılında Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma
Bölümü’nden mezun oldu. Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde
1997 yılında başlayan çalışma
hayatına; 2005'te Tarım ve Köy
işleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve
Destekleme Genel Müdürlüğü’nde,
2007 yılında ise Koruma ve
Kontrol Genel Müdürlüğü’nde
devam etti. 2011 yılı itibariyle Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki
ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol
Daire Başkanlığı’nda görev yapıyor.
Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalat
ve ihracat işlemlerini yürütmenin
yanı sıra çeşitli ülkelere ihracat
uygulamaları gerçekleştiriyor. _

RIZA SEYYAR: Plan. Bahsettiğim bu. Bir ajanda, kamunun da bir yaptırım gücü olacak, sanayiciyle işbirliği yapacak, ortak
karara da herkes uyacak. Eğer siz dünya raflarına ambalajlanmış ürün satamıyorsanız, yarı mamul satarak da bir yere
varamıyorsunuz. Artık Türkiye bir eşiği atladı. Dünyadaki her türlü gümrüklenebilir sahaya girip mal satabiliyoruz,
özellikle mamul grubu olarak. Yaş sebzede nakliye sıkıntıları var, uzak bölgelere
tabii ki mümkün olmuyor ama dünyanın en ücra köşesinde bile eğer gümrüklü nokta varsa Türk mamulleri orada satılabiliyor. Türk ihracatçısı oralara gidip
o pazarların koşullarına göre mal satıyor.
Yeter ki o malları uluslararası rekabete
uygun maliyetle üretebilsin. Bunun için
de ne gerekiyor, sürdürülebilirlik, herkesin mal ettiği fiyattan hammadde, enerji
ve işçiliğin bir araya getirilmesi.
LATİF ÜNAL: Aslında devletimiz özellikle
kötü zamanlarda çok hızlı tepki verebiliyor. En son Rusya Federasyonu’yla yaşadığımız olayda birebir içindeydik, çok
hızlı, süratli bir tepki verilip Türk ihracatçısı rahatlatıldı ve Türkiye’de üretilen
meyve-sebzeyle alakalı sıkıntı çok hızlı

bertaraf edilebildi. Ancak buradaki olay
şu: Bir ürünle ilgili belirli bir plan yapıldığında, tarımda, özellikle yaş meyve
sebzede bunun 10-15 ya da 20 yıllık süreçlerle kontrol edilebilir olması lazım.
Çünkü üretimin uzun vadeli planlamaya
ihtiyacı var. Dünyadaki örnekler de böyle. Biz dünyadaki yerimizi toplu yaptığımız üretimle ilgili olarak konuşuyoruz;
ancak çok can alıcı bir örnek vermek istiyorum: Bursa siyah inciri... Dünyada
hemen hemen bizim dışımızda bunun
üreticisi yok. Bir sene kâr ediliyor, bir sene zarar ediliyor, doğru dürüst bir planı,
stratejisi yok, yani demek ki monopol, tekel olmak bile para kazanmak için yeterli olamayabiliyor. Konumuzla alakalı değilse bile, fındıkta yaşadığımız bir takım
sıkıntılar, ya da zeytin örneği. Bu noktada çok üretmek bazen sorunu çözmek
için veya dünyada tek olmak sorunu çözmek için yeterli olmuyor.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Yani “çok üretmek
çözüm değil” diyorsunuz.
LATİF ÜNAL: Planlama hatta uzun vadeli planlama gerekir. Rakiplerimizin ne
yapacağını, ne yaptığını çok iyi gözlem-

KIMDIR?

Rıza Seyyar
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları
Birliği Başkanı / Türkiye İhracatçılar
Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi /
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Sektörler Konseyi Üyesi

Rıza Seyyar 1964'te Kayseri’de
doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi,
İşletme Fakültesi’nden mezun olan
Seyyar, 1989 yılı itibariyle meslek
hayatına atıldı. Öncelikle Yaktaş
A.Ş. şirketinde satış müdürü olarak,
daha sonra ise Kent Madeni
Mutfak Eşyaları Ltd. Şti’nde
muhasebe ve finansman müdürü
olarak çalıştı. 1997 yılında Türek
Grup’a bağlı Manisa Evin Konserve
San. ve Tic. A.Ş.’ de işveren vekili
olarak görev aldı. Halen Yonca
Gıda San. A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı ve Mali-İdari
İşler Direktörlüğü ile Manisa
Gıda Sanayi Zirai A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı; Ege
Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği
Başkanlığı ve TİM Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerini yürütüyor. _

Halkbank KOBİ Pazarlama-1 Daire Başkanı/Halkbank Makedonya A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi Korkmaz Kaya, 960 adet şubeyle Türkiye’nin kalkınmasına öncülük eden tüm
sektörlere destek olmaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
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lemeli ve pazarlardaki talebi de çok iyi
görmek zorundayız. Örneğin, en son yine Rusya Federasyonu’yla yaşadığımız
problemden sonra biz bütün birlikler yola döküldük, “yeni pazarlar arayalım”
dedik. Dünyayı karış karış gezdik. Burada karşılaştığımız tabloda gördük ki, biz
şöyle bir kolaycılık içindeyiz, Rusya ile
aramız çok iyi, malımızı da satıyoruz, paramızı da kazanıyoruz, hayat çok güzel,
Rusya memnun, biz memnun, ihracatçı
memnun, üretici memnun. Ancak bir sıkıntı olduğunda farkına vardık ki, bizim
başka pazarımız yok! Onun üzerine ciddi
düşünmeye başladığımızda birçok farklı
sıkıntılar görmeye başladık. Mesela Çin,
Japonya, Güney Kore gibi bize ciddi pazar olabilecek ülkelerde karantina anlaşmalarımızın henüz tamamlanmadığını
fark ettik. Yani istesek de satamıyoruz.
Şu anda işler yoluna girdi. Eski pazarlarımıza kavuştuk. Evet, malımızı satıyoruz
ama bu musibetten kendimize bir nasihat çıkartıp şunu dememiz lazım: Çin,
Güney Kore, Japonya gibi büyük tüketime yönelik ülkelerle çok hızlı bir şekilde karantina anlaşmalarımızı tamamlamalıyız, bunun için de kararlı olmalıyız.
Örneğin Japonya ile greyfurtun satışına
yönelik bir anlaşmayı yaklaşık yedi senede tamamladık. Rusya diyoruz ama
Japonya’nın toplam greyfurt ithalatı bizim toplam üretimimizden fazla. Bir ülkeden bahsediyorum. Bu yüzden stratejileri uzun vadeli yapmalıyız.

HAKAN YÜKSEL: Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak Türkiye’de 81
il, 640 ilçe ve 38 ülkede teşkilatımız var.
Bu 38 ülkenin 12 tanesinde arz/talep toplayan satış-pazarlama ofisimiz var. Bu
ofislerde toplanan arz ve talepler genel
merkezdeki Tarım ve Gıda İşbirliği Kurulumuza geliyor, gelen bu arz ve talepleri önce üyelerimiz, üyelerimizden sonra ülkemiz, ülkemizde karşılayamıyorsak
diğer ülkelerdeki temsilcilerimizden karşılamaya çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz
ihracat. İthalat konusunda sektörümüze
destekler veriyoruz ama Türkiye’nin kahve, kakao, susam gibi ithalata mecbur olduğu girdileri sağlamak için takas yöntemiyle de çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca
yeni pazar araştırmalarımız sürüyor. Şu
an özellikle yaş meyve sebzede neredeyse
tek pazar Rusya. Malumunuz olan Rusya
ile yaşadığımız kriz, bizim de birçok üyemiz dâhil sektörün çok sayıda ihracatçı-

sını zora soktu. Bu olaydan da anlaşıldığı
gibi ülkemizin acilen yeni pazarlara ihtiyacı var. Bunun için bizim önerimiz tarım
ve gıda sektörüne yönelik İhracat İstihbarat Sistemi kurulması, bu sistemin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için TİM’den
destek bekliyoruz. TARIMKON olarak
birçok ülkeyi ziyaret ettik, pazar araştırması yaptık, sektörümüze yönelik bazı istisnaları saymazsak ne bir markamız var,
ne bir ürünümüze rastladık. İstanbul’dan
uçağa bindiğinizde dört saatlik mesafede 50’ye yakın ülkeye gidebiliyorsunuz.
Bu ülkelerde bir ihracat istihbarat sistemi
kurmamızın şart olduğunu düşünüyoruz.
Bu sistem sayesinde hangi ülkeler ne üretiyor, neye ihtiyaçları var, pazarda rakipler kimdir, neler yapıyorlar, promosyonları nedir, ambalajlama, lojistik, ulaşım,
ekonomi politikaları gibi soruların cevaplarını verebileceğimiz bir sistem kurabiliriz. Bu detaylar yeni pazarlara girmek isteyen tüm sektör temsilcilerimize açık/
ulaşılabilir olmalı. İslam ülkeleri arasında
tarımsal ihracat yapabilecek iki ülke var
biri Türkiye, diğeri ise Endonezya. Bu iki
ülkenin dışında kalan İslam ülkelerinin
yüzde 95’i ithalatçı. İslam ülkeleri tarım
ve gıda ekonomisi yaklaşık 450 milyar
dolardır. Bu kadar büyük bir pazarda neredeyse hiç olmadığımızı gördük. İslam
ülkelerine gıda maddeleri ihracatında AB
ve ABD'nin gösterdiği çabalar göz önüne
alındığında konunun önemi daha net bir
şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla,
gıda maddeleri ithalatçısı olan İslam ülkelerinin, Türkiye'nin tarım ürünleri üretim fazlasının değerlendirilebileceği bir
pazar olarak görülmesi ve bu pazarlarla
ilgili düzenlemelerin yapılması Türkiye
açısından önemli fırsatlar doğuracaktır.

60

MİLYON
TON
Sektörün
2023 hedefleri
arasında 60
milyon ton üretim
yapmak var

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Biraz daha açar mısınız?
HAKAN YÜKSEL: Türkiye gibi dört mevsim
ve 20 iklim kuşağında tarım üretebilen, 2 bin 600’ün üzerinde endemik bitki çeşidine sahip dünya üzerinde başka
bir ülke yok. Bizim bu potansiyeli kullanabilmemiz gerek. Pazarımız olmadan
üretmenin de bir anlamı yok çünkü çok
üretmek çözüm değil. Üreticimizi ‘Önce
Üretim’ anlayışından ‘Önce Pazar’ anlayışına geçirmeliyiz. Sektörümüzdeki en
büyük eksiklik olan sistem bozukluklarını giderebilir, çağımızın en değerli şeyi
olan bilgi ve zamanı doğru kontrol edebilirsek hem çiftçimiz hem de sektör tem-

“TARIM
SEKTÖRÜ
İÇİN FARKLI
KREDİLER
VAR”
- Korkmaz Kaya
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÜRETİMLE TAZE
ÜRÜN VE MAMUL
İHRACATI ARTAR”
- Rıza Seyyar

Rıza Seyyar, Türkiye’nin artık
bir eşiği atladığını belirtti.
Özellikle mamul grubu
olarak dünyadaki her türlü
gümrüklenebilir sahaya girip
mal satabildiklerini söyledi.

silcilerimiz para kazanacaktır. İthalat/
ihracat ve uluslararası her türlü dengeyi
okumak daha kolay olacaktır. Tarım çok
farklı bir sektör, tarımda bir hata yaparsanız, bu hatayı anlamanız en az bir sene sürer! Bu hatayı düzeltmek istediğimizde yapılan düzeltmenin sonucunu
görmeniz de yine bir yıl zaman alırken,
yaş meyve sebzede anlayabilmek daha
fazla zaman alacaktır. Yani bizlerin yapacağı hataların sonuçlarını çocuklarımız yaşayacak. Onun için de çok dikkatli
olunması gerekiyor. İstihdamla ilgili olarak da şunu söyleyebilirim; işsizliğin fazla olmasının sebebi kırsal alanda sosyal
yapının olmamasından kaynaklı. Türkiye’de şu anda ziraat, gıda mühendisi ve veteriner olarak yaklaşık 40 bin işsiz kardeşimiz var. Her yıl da 4 bin yeni
mezun buna ekleniyor. Türkiye’de son 15
yılda terkedilmiş tarım arazilerinin varlığı 4.5 milyon hektarı buldu. Hem bu 40
bin kalifiye insan kaynağımıza iş imkânı sağlamak, hem de tarıma terk edilmiş
bu kıymetli topraklarımızı yeniden ekonomiye kazandırmak için Bakanlığımız
acilen Profesyonel Tarım Projesi’ne geçmelidir. Bakanlığımız tarımı terk etmiş
çiftçilere/toprak sahiplerine bu arazileri bir yıl içinde tekrar ekmedikleri tak-

dirde, Anayasamızın 44. maddesine ve
toprak koruma kanununa dayanarak,
mülkiyeti yine medeni kanuna göre mal
sahibinde kalmak şartı ile bu mühendislerimize icar yolu ile devretmelidir. Bu
arazileri ekmek, işletmek ve ekonomimize tekrar katma değer üretmek isteyen bu mühendislerimize KOSGEB,
Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İŞKUR gibi kurumlarımız destek,
teşvik, hibe enstrümanları ile katkı sağlamalıdır. Bu sayede hem mühendislerimizin işsiz kalmasının önüne geçilmiş,
hem ekonomiden çekilen topraklarımız
tekrar ekonomiye kazandırılmış, hem
toprak sahibi icar yolu ile kendi bütçesine bir katkı sağlamamış, hem de bu kalifiye mühendisler ile Profesyonel Tarım
Modeli gibi ülkemizin tarımsal politikalarına destek verilmiş olunacağını düşünüyoruz.

SENİH YAZGAN: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyesiyim, şu
anda hâlihazırda Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevini
yürütüyorum. Ben biraz Türk tarımının
genel yapısını sizlere özetlemek isterim:
70’li yılların literatürüne baktığımızda
Türkiye’deki sulanabilir tarım arazi rakamı 8.5 milyon hektar, yıl 2017 yine sulanabilir tarım arazileri miktarı 8.5 milyon hektar. Türkiye’de üretim yapılan
arazilerin parsel büyüklüklerinin 1-3 dekar arası olması ve sulanabilir alan varlığının 8.5 milyon hektar olarak hâlâ aynı
duruyor olması Türkiye’deki tarımın gelişememesinin başlıca sebepleri arasında sayılabilir. Yani doğru dürüst üretim
yapılacak olan bir alan yaratamamışız.
Bu kadar küçük parsellerden gelen ürünü kontrol etmek de zor. Artık üretimin
tarladan çatala kadar izlenebilir olması
bekleniyor. Her geçen gün AB’de kalıntı
limitleri günden güne üst değerlerden alt
limitlere kadar çekilebiliyor. Geçen sene
75 ppm olan bir değer bu sene 2 ppm’e
bir anda düşebiliyor. Türkiye’nin, Türk
üreticisinin bu parsel boyutları ile buna ayak uydurması mümkün değil. İlk
cümleme geliyorum, Türkiye’de 8.5 milyon hektar sulanabilir alan varlığı 70’li
yıllarda söylenmiş bir ifadedir ve coğrafi, topoğrafik koşullara göre kullanılan
bir ifadedir. Gelişen teknolojiyle Türkiye bunu en az ikiyle çarpmak zorundadır. Bizim üretim alanlarımızla ilgili aslında bir sınırlama olmaması gerekir. Biz

With

bu sulama teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak meyve-sebze yetiştirme
alanlarımızı var olan yerlerden çok daha farklı yerlere taşıyabilir, bulunduğumuz coğrafi konumun, enlem ve boylam
açısından subtropikal ürünleri üretmeye dahi imkân veren bir konum olması
nedeniyle bu avantajı inanılmaz derece
iyi kullanabiliriz ama bu üretim politikasıyla maalesef istediğimiz ilerlemeyi sağlayamıyoruz. Arazi toplulaştırması
çok önemli bir kavram. Tarla tarımı dediğimiz üretimlerde arazi toplulaştırılması gerçekleştirilmeye başlandı fakat
yine biz Türk toplumu olarak toplulaştırdığımız arazileri dahi parçalama eğilimi gösteriyoruz. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle hem Avrupa’ya hem de
Uzakdoğu pazarlarına ürün satabilecek
bir özellikte. Bu nedenle çok yıllık plantasyonlarda da en kısa zamanda arazi
toplulaştırmasına gidilmeli, bu gerçekleştirilirken de pazarların gereksinimleri doğrultusunda yeni çeşitlerle bahçeler
tesis edilmelidir. Polonya bunu çok güzel başardı. Polonya’da Rus kökenli bir
elma çeşidi var, tüm elma bahçelerini
söktüler, sık dikim plantasyonlara, yeni
çeşitlere yönlendirdiler, üreticiyi de beş
yıllık bir yaşam idamesiyle ilgili olarak
maaşa bağladılar ve bunu da uzun vadeli
krediyle kendilerinden, üretimden tahsis ettiler. Bu modelle de Avrupa’da Polonya bir elma borsası haline geldi. Türkiye’de de bu çok rahatlıkla yapılabilir.
Bu yaklaşımlarla biz mutlaka çeşit yenilemesini, varolan klasik sistemlerin yenilenmesi çalışmalarını en kısa sürede
başlatmalıyız, başlatırken de üretim bölgeleri oluşturmalıyız. Bizim üreticimizin yapısı, pazarın istekleri esas alınarak o ölçeklerde bahçelerin kurulması
ve üretimin yapılması gerekiyor.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Hakan Bey de zaten
önce pazar diyor!

SENİH YAZGAN: İnegöl’de meyve ihracatını geliştirmek konulu bir toplantıya katıldım. “Biz armut ihraç etmek istiyoruz,
yapamıyoruz, ayva ihraç etmek istiyoruz, yapamıyoruz, Deveci armudu ihraç
etmek istiyoruz, yapamıyoruz. Bunun
nedeni ne?” diye sordular. Bu çeşitlere pazarda talep var mı? Bunu isteyen var mı
diye sordunuz mu dediğimde, bütün üreticiler “hayır, sormadık” dedi. “Biz ürettik, şimdi de satmak için uğraşıyoruz” di-

yorlar. Pazarın istekleri çok çok önemli,
ona göre bir üretim modelinin oluşturulması gerekiyor. Son bir cümle kurmak istiyorum, Türkiye’de maalesef karantina
mevzuatları son derece ağır işliyor. Rusya
krizi sırasında inanılmaz bir süreç yaşadık. Arayışlara girdik, o pazarda karşımıza çıkan şeyler hep karantina mevzuatlarıydı. Fakat karantina mevzuatları ürün
bazlı yapılıyor. Yani hangi ürünü ihraç etmek istiyorsanız, o ürün bazlı karantina
mevzuatını yerine getirmeniz gerekiyor.
Çin’e kiraz ihraç edecek konumdayız, karantina yükümlülüklerini yerini getirdik.
Ama bununla birlikte incir, ayva, armut
ve benzerleri de olabilir.

TANZER BİLGEN: Biz yaklaşık beş yıldır tarımla uğraşıyoruz. Ben bir ziraat mühendisi değilim, endüstri mühendisiyim ve
daha önceki kariyerimde de uluslararası birkaç şirkette yönetim danışmanlığı
yaptım. Son beş yıldır da tarımda teknoloji kullanarak çiftçilerin verimliliğini artırmak ve bunu sürdürülebilir yapabilmekle ilgili çeşitli servisler üzerine çalışıyoruz.
Geçen sene itibariyle de 120 bin çiftçiye
zirai danışmanlık hizmeti veriyoruz ve
bunu bir cep telefonu üzerinden sağlıyoruz. Bunları sağlarken de aslında bitkilerin fenolojik gelişimlerinin simülasyonunu yapabiliyoruz. Yani aslında tarım işinin
matematiğiyle ilgileniyoruz. Biz Türkiye’mizin tarım potansiyeline çok inanıyoruz. 20 dekar buğdaydan aldığınız geliri 1
dekar elmadan da alabiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye’nin ürün portföyünü değer
olarak değiştirmek gerekiyor.
HAKAN YÜKSEL: Biz ihracatçılara, işadamlarına düşen, sistemi değiştirirken çiftçiye bilgilendirme ve eğitim desteği de
vermek. Örneğin ülkemizin bir bölgesinde toprak ve su analizleri sonucuna göre çiftçilerimize atadan süre gelen
yöntem ve ürettiği ürünlerin çeşidini değiştirip daha fazla katma değer üretebilecekleri ürünleri üretmesini, ürettikleri
bu ürünleri satın alma/pazar bulma garantisi veriyoruz. Yine örneğin buğday
üretilen bir bölgede çiftçimize sen “çörek otu” ek, biz sana nasıl ekildiğini nasıl hasat edildiğini öğretelim ve ürettiğin
ürünü satın alalım diyoruz.
TANZER BİLGEN: Hakan Bey, size yüzde 100
katılıyorum. Bunların teknoloji kullanarak yapılmasının çeşitli yöntemleri var.

KIMDIR?

Prof. Dr. Senih
Yazgan
Uludağ Yaş Meyve 		
Sebze İhracatçılar Birliği
(UYMSİB) Başkanı

1963 Ankara doğumlu Senih
Yazgan, 1985 yılında Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Kültürteknik Bölümü’nden mezun
olarak Ziraat Mühendisi unvanını
aldı. Uludağ Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarımsal Yapılar ve
Sulama Bölümü’nde 2008 yılında
Profesör kadrosuna atanan
Senih Yazgan, 2014’te emekli
oldu. Sulama Sistemlerinin
Projelendirilmesi ve Sulama
Zamanının Planlanması
konularında çalışan Yazgan,
8 bilimsel araştırma projesinde
görev aldı. Yazgan, Ekim 2016
yılından bu yana Uludağ Yaş
Meyve Sebze İhracatçılar Birliği
Başkanlığını yürütüyor. _
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Hakan Yüksel
Uluslararası Tarım ve Gıda
Konfederasyonu Genel Başkanı

1978 yılında Ankara’da doğan
Hakan Yüksel, iş hayatına TRT’de
başladı. 2003 yılında Türkiye
Sulama Kooperatifleri Merkez
Birliği’nde tarımsal sulamada
yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılması projesinde (RES)
Proje Koordinatörü, 20032007 yılında Genel Koordinatör
olarak görev aldı. 2011 yılında
Uluslararası Tarım ve Gıda
Konfederasyonu kurucu üyesi
oldu ve Genel Başkanlığına
getirildi. Gıda Güvenliği, İş
Sağlığı ve Güvenliği, Kalite
Yönetimi, Liderlik, Proje Yönetimi
sertifikaları ve Uluslararası
Pazarlama eğitimini olan Yüksel,
halen Uluslararası Tarım ve
Gıda Konfederasyonu Genel
Başkanlığı yürütüyor. _
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İlker Güney
MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi
Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

2000-2003 yılları arasında
Kavaklıdere Şarapları Genel
Koordinatörlüğü ve 2003-2006
yılları arasında Mey Alkollü
İçkiler’in Yönetici Ortağı olan
İlker Güney, 2006’dan bu yana
Limkon Gıda’da CEO ve Yönetim
Kurulu Üyeliğine devam ediyor.
İlker Güney aynı zamanda
2016 yılında seçildiği, 1993
yılında gelişen Türk meyve suyu
sektöründe faaliyet gösteren
firmaları aynı çatı altında
toplamak üzere kurulan MEYED
(Meyve Suyu Endüstrisi Derneği)
Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini de sürdürmekte. _

Çünkü ben 30 senedir buğday yetiştiriyorum diyelim, yarın bana elma yetiştirtemezsiniz, bilmiyorum çünkü. Biri ilkokul bilgisi seviyesiyken, diğeri üniversite
bilgisi seviyesi. Elma, portakal konusunda donanımlı yeteri kadar ziraat mühendisimiz de olmayabilir. Sadece çiftçi seviyesinde değil, teknik bilgi seviyesinde
de bizim aslında dijitalleşme kullanarak bu bilgileri tabana yayabilmemiz lazım. Dolayısıyla sizinle aynı fikirdeyim.
Bu istihbarat servisi yaklaşımınız da çok
güzel. Aslında hepimizin ülkemiz için
bir hedefi var. Ne yapmalıyız? Türkiye’yi
nereye ve nasıl götürmeliyiz? Bunu tartışıyoruz aslında. Buralara giderken de
üç bacaklı düşünmek gerekiyor. Strateji; hangi ülkelerde derinleşeceğim, hangi
ülkelere satacağım. Organizasyon; nasıl
ihracat şirketleri olacak, nasıl bir lojistik altyapımız olacak ve operasyon. Bu
da Hakan Bey’in dediği gibi çiftçilerimi nasıl eğiteceğim, ziraat mühendislerini nasıl konumlandıracağım, portföyü
nasıl yöneteceğim? Hepsinde teknoloji
kullanmak mümkün. Spesifik olarak istihbarat servisiyle ilgili iki şey söylemek
istiyorum. Bu servisi biraz detaylandırmak gerekiyor. Birincisi makro ve mik-

ro olarak ikiye bölebiliriz gibi geliyor;
makro tarafta, örneğin sadece Almanya’yı ele alalım. Almanya’da da tek ürün
narenciye tüketimini ele alalım. Alman
halkı her sene artarak narenciye tüketiyor mu? Bunun alt gruplarına girdiğiniz
zaman ne kadarı mandalina, ne kadarı portakal? Ve yaşlara da girebilirsiniz.
Yaşlılar daha çok mandalina severken,
gençler bir başkasını tercih edebilir. Almanya bunu hangi ülkelerden tedarik
ediyor? Örneğin Arjantin, Amerika ve İspanya… Örneğin limonda Arjantin’e don
düştü, bizim de tam tersi zamanda oluyor ve biz bileceğiz ki Arjantin’den Avrupa pazarına limon ihracatında yüzde
30’luk bir düşüş olacak. O zaman Türkiye ne yapacak? Mesela bu istihbarat sizin işinize yarar mı? Bence yarar. Çünkü
piyasadan ona göre mal toplamaya başlayacağız. Bir tanesi bu. Sizin söylediğiniz diğer konu mikro, o tarafta da ben o
ülkeye nasıl gireceğim? İngiltere’de veya Almanya’da büyük perakende zincirleri var. Bunlar ne tarz ürünler alıyorlar?
Bunlara bakmak lazım. Biz dijital dönüşümle bunları izlenebilir yapabilmek ve
tedarik zincirini bütünsel olarak ele alabilmek üzerine çalışıyoruz.
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Nevzat Dayan
İSMEYDER (İstanbul Yaş Meyve
Sebze ve Bostan Komisyoncuları
ve Tüccarları Derneği) Başkanı

1960 Siirt doğumlu Nevzat
Dayan, sektördeki iş hayatına
1973 yılında İstanbul Eminönü
halinde başladı. Ticaret hayatının
tamamını hal sektöründe
geçirerek, toptan sebze Meyve
ticaretinin her aşamasında çalıştı.
Şu anda Dayan Şirketler Grubu
ve yine sektörden Uzmanlar
Şirketler Grubu’nun ortağı
olmasının yanı sıra, İstanbul
Toptancı Hallerini temsil eden
Meslek örgütü İSMEYDER’in
(İstanbul Yaş Meyve Sebze
ve Bostan Komisyoncuları ve
Tüccarları Derneği) Başkanlığını
yapıyor. Dayan aynı zamanda
İSMEYDER’in Dünya Haller Birliği
Temsilcisi ve TÜRKHAL (Türkiye
Halciler Federasyonu) onur Üyesi. _

Tanzer Bilgen, Türkiye’nin ürün portföyünü değiştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

With

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Makroda bilgiye dayalı
bir rekabet, mikroda da raflara girmek için
gerekli taktiği yaratmak diyorsunuz...
İLKER GÜNEY: 120 bin çiftçi direkt iletişimde olduğunuz bir yapı mı Tanzer Bey?
TANZER BİLGEN: Bizim Tarım Doktoru isimli bir hizmetimiz var. Ekimden hasada
kadar ihtiyaç duyulan tüm bilgileri paylaşıyoruz. Her çiftçiye senede en az iki
kere dokunuyoruz. Bir tarla kaydı için,
iki hasat için. Ondan sonra düzenli olarak SMS’ler gidiyor. Tarımsal destek hattımız var, buradan senede 14-15 bin soru
cevaplıyoruz. Çiftçiler orayı arayıp problemlerini sorabiliyorlar. Bütün bu servisi
bir akıllı telefon uygulamasına aktarıyoruz önümüzdeki üç ay içerisinde.
İLKER GÜNEY: Nasıl akredite ediyorsunuz,
ben bu hizmeti almak istediğimde?
TANZER BİLGEN: Beyan üzerine.
LATİF ÜNAL: Özellikle narenciyede Türkiye’de şöyle bir uygulama var. Bakanlıklar
ve ihracatçılar birliğinin ortak komisyonu
olarak meyve suyuna, asidine bakarak,
ne zaman olgunlaştığına bakarak hasat
zamanını, kesim ve ihraç tarihini belirliyoruz. Ama kaçak kesim yapanlar yüzünden ihracat fiyatımız düşüyor ve bu
da bizim zararımıza. Bilinçlenmek ve bu
konuda bir şeylerin yapılması gerekiyor.
RIZA SEYYAR: Dünyanın en büyük şeftali
üreticisiyiz, ancak ambalaja girecek, raf
ömrü verebileceğimiz hiç şeftalimiz yok.
Şimdi yeni yeni bazı bahçeler kurulmaya
başladı. En büyük ihracatçı da bizim yarımız kadar şeftali üreten, dört tane ana
plantasyonda işi çözmüş olan Yunanistan, hem de çakıllı arazilerde. Dünyanın
en büyük ikinci kiraz üreticisiyiz. Bizim
üçte birimiz kadar üreten Şili bizim dört
katımız ihracat geliri elde ediyor kirazdan. Şili’deki hasat dönemi de kademeden dolayı yaklaşık 120 gün. Ters iklim
avantajıyla beraber Şili’nin kirazı köylüden, bahçeden 8-12 dolara alınıyor, Çin’de
marketlerde 40-50 dolardan satılıyor.
Üye olma zorunluluklarının olmadığı bir
ihracatçı birlikleri var, gönüllülük esasına dayalı. Üreticiler ve ihracatçılar onların koyduğu kurallara uyuyorlar, devlet
desteğiyle de başarıyorlar. Türkiye coğrafyasında yapılmayacak hiçbir şey yok.

Örneğin lojistik sorunu çözülse yapamayacağımız şey yok. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti “Ben bu işe 2 milyar dolar
ayırdım, dev bir hava kargosu filosu kuruyorum, bu ülkenin yumurtasından, kanatlı etinden, çiçeğinden, portakalından,
elmasına kadar her ürünü tüm dünya
hallerine, metropollerine hava kargoyla
ulaştıracağım” dese biz her şeyi başarırız.

Hakan Yüksel, hedef
ülkelerde bir ihracat
istihbarat sistemi kurmanın
şart olduğunu söyledi ve
bu sistem sayesinde hangi
ülkeler ne üretiyor, neye
ihtiyaçları var, rakipler kimdir
gibi soruların cevaplarının
bulunabileceğini belirtti.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bu mesela çok önemli.
RIZA SEYYAR: Kaliforniya cinsi domatesi Japonya 6 dolara satıyorsa ben Antalya’nın domatesini orada 5-6 veya 7 dolara satabilirim. Hava kargo olursa ürünün
raf ömrü ve değeri de artmış olur. Bütün
ürünlerimizde bunu yapabiliriz, ki bu
ülke ekonomisi için yük değil artı katma değerdir. Ancak o pazarların kabul
edeceği kalitede malları üretmek zorundayız. Kamunun da bu noktada kontrol
ve onay verme konusunda bir takım çözümler getirmesi hepimizin yararına.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Sayın Seyyar, birbirinden farklı bazı bakanlıkların süratle koordineli şekilde ortaya koyacağı bir
tarım stratejisinin imkânlarını söylüyor.

“ACİLEN
PROFESYONEL
TARIM
PROJESİNE
GEÇİLMELİ”
- Hakan Yüksel
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“ÜRETİM,
TARLADAN
ÇATALA
KADAR
İZLENEBİLİR
OLMALI”
- Senih Yazgan

Metin Turan, tarım
sektöründeki sorunların
çözümü için devlet
ve özel üniversitelerin
birlikte çalışmaları
gerektiğini vurguladı.

İLKER GÜNEY: Ben de meyve suyu endüstrisi adına bir şeyler söylemek isterim.
Sektörün, derneğin yapısında hem uluslararası şirketler hem Türk şirketleri var,
aile şirketleri, global şirketler var. Dolayısıyla bir çeşitlilik var. Bu çeşitlilik ister istemez trendler, dünyadaki değişimler, büyük şirketlerin davranışları, küçük
şirketlerin buna uyumları gibi süreçlerin tartışma ortamı sağlaması anlamında önemli. Bir de Meyve Suyu Endüstrisi
Derneğimiz biraz kötü gün dostu bir dernek. Dolayısıyla yaş meyve sebzede herhangi bir sıkıntı çıktığında ve özellikle
meyve tarafında çok kadirşinas olması hasebiyle oranın önemli derecede yükünü alan bir sektör. Bizde 10 senelik bir
perspektif olmak zorunda. Bu noktada
bilgiyi alıp nasıl kullanacağınıza makro
bakıp o makro veriler üzerinden bir takım şeyleri ölçeklerle karşılaştırmak gerekir. Ölçek önemli çünkü işin bir satış tarafı var bir de maliyet kontrol tarafı
var. Dolayısıyla iyi bir pazar bulduysanız
ve iyi bir ürün üretiyorsanız, bunun da
sürdürülebilir olduğuna inanıyorsanız
başarılı olursunuz. Sürdürülebilirlik son
15 yıldır bir trend oldu ama sürdürüle-

bilirliğin içinde birçok veri var. Biz hangi yatırımı yaparsak yapalım, birinci sorumuz şu: Hammaddeyi nereden temin
ediyoruz? Ve bu hammadde kaynağının
sürdürülebilir olmasıyla ilgili durumumuz nedir? Bununla ilgili meyve sektörüne baktığımızda şunu görüyoruz. İnanılmaz bir atılım var. Devletin başta bu
konuda çok büyük öncülüğü var, örneğin
meyve havzaları yaratarak, mesela hiç
olmayan bir narı ortaya çıkarttık. Bodur
elma gibi şu anda trendlere çok uygun
bir ürünümüz var, Amasya gibi altın olan
ürünümüzle beraber çok iyi uyum sağladı ve bölgesel olarak kademe yaptı. Eğer
siz izlenebilirlikle ilgili şeffaf olamazsanız, yarın ilaçta da sorun yaşıyorsunuz,
üretim şeklinde de sorun yaşıyorsunuz, o
data o yüzden çok önemli. 120 bin çiftçi
için, eğer siz bitkiyi yapısal olarak takip
edebiliyorsanız, mesela bu domates için
altın değerinde bir bilgi olur. Hangi dönemde ilaçlanacağına kadar bir sürü tasarruflar çıkabilir oradan. Ama siz bunu
karşı tarafa ilk gün olduğu gibi 10’uncu
yılda da sunabiliyor musunuz? Bunu bir
gelişmeyle proses edebiliyor musunuz?
Ya da bir sıkıntı olduğunda tepkiniz ne
oluyor? Bütün bunlar çok önemli. Başka
bir nokta da kooperatifçilik. Onu çalıştıramadığımız için de hepimiz kabahatli arıyoruz. Buna gerek yok. O tabaka olmadığı müddetçe biz fiyatta da, üretim
şeklinde de çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu da olduğu gibi çiftçiye yansıyor,
onun çocuğu da o tarlayı ekmiyor, şehre
geliyor, yani toplum düzeni de değişmeye
başlıyor. Şimdi üretimin olmadığı bir yerde eğitim, eğitimin olmadığı yerde teknoloji olmaz. Üretim merak etme işidir.
Sektörlere bakıyorum, yaş meyve sebzecileri canı gönülden tebrik ediyorum, bu
kadar yatırımcı, bu kadar güzel tesisler
ne Amerika’da var, eminim Japonya’da da
yok. Dünyada şimdi başka bir trend geliyor. Amerikalılar organize tarımın, ölçek
tarımının tam dışında bir şey söylüyor.
Almanya vegan demeye başladı. İlk başta
kulağa kötü geliyor, ama arkada fırsatlar
var. Örneğin meyve suyuyla ilgili acayip
bir ufuk var. Soğanı da sıkıp kutuya koyabileceğiz. O zaman Japonya’ya gönderme
şansımız belki daha çok artacak. Türklerin çok önemli bir özelliği var, nereye
gitsek lisan bilmesek bile iletişim kurma kabiliyetimiz var. Bu herhalde Anadolu topraklarının bize verdiği en büyük
zenginlik, bunu iyi işlemek gerek. Bir de

With

KIMDIR?

Rıfkı Arda Şahin
SALKONDER (Salça, Konserve
ve Donmuş Gıda Üretici ve
İhracatçıları Derneği) Başkanı
/ İstanbul Yaş Meyve Sebze
İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi

Mahmut Duruk, toplulaştırma konusunda adımlar atılması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin
bu sayede ölçek ekonomisine ulaşmış ülkelerin gerisinde kalmayacağını ifade etti.

şuradan bakmak lazım, Hakan Bey de
söyledi bizim nitelikli insan kaynağıyla ilgili sıkıntılarımız var, nicelik ve nitelik hususu üniversitelerde de geçerli.
Bizim mühendislik anlamında Ar-Ge’ye
hizmet edecek yeni gençlere çok ihtiyacımız var. Hepimiz yaşlanıyoruz, fikirlerimiz çok daha konservatif hale geliyor.
Ama biz bu çocukları destekleyerek, onların önünü açarak onlara yeni ufuklar
sağlamalıyız. İnsana inanmaktan vazgeçmemeliyiz diye düşünüyorum.

METİN TURAN: Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemizin Ar-Ge ve Analiz
Geliştirme Laboratuvarlarının genel müdürüyüm. Katılımcıların hep ifade ettiği bir konu var, ürettiğimiz halde neden
biz bu işin gerisindeyiz? Tarım Bakanlığı’ndan daha da önce üniversitelerin bu
sektörlerin içinde olması gerekiyor. Ancak ülkemizde devlet üniversitelerinin
sektörel yaklaşımı ve açılımı gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi değil, bu yaklaşıma uygun bazı özel üniversitelerin varlığı söz konusu ancak bu da çok yeterli
sayıda değil. Özel üniversiteler piyasa-

larda sektörlerin ihtiyacına yönelik elemana ve sorunların çözümüne yönelik
araştırmalar yaparken devlet üniversiteleri bu konuda farklı açılımlar yönünde devam etmekte. Aslında devlet üniversiteleri de kendi bütçelerini kendileri
kazanma mantığında bir yapılanma yoluna gitse o zaman çevresiyle, sektörle,
sanayi ile daha çok iş birlikteliği ve bütçe oluştururken bir yanda da var olan
sorunların çözümü sağlanmış olacaktır. Yani normalde bir tez için araştırma
yapılırken, bir sorunun çözümüne yönelik somut değerler de ortaya koymak
önemli. Örneğin, narenciyenin, Akdeniz
sineğiyle ilgili sorununu çözebilmek ve
onu ortaya koyabilmek için bir araştırma yapmak çok önemli ancak sorunun
çözümü ile ilgili biyolojik ya da kimyasal bir ilaç ortaya koymak ayrı bir yaklaşım. Bütün konuşmacıların altını çizdiği önemli nokta kalite ama bu kalite
standartlarını hangi ülke için nasıl yapmamız gerekir noktasında bir belirginlik yok. Üretim bazında düşünürsek,
üretim yapacağınız miktarı bilmeden
kontrolsüz üretirseniz, elinizdeki ürünlerin nereye, nasıl gideceğini bilemez-

1975 Ankara doğumlu Rıfkı
Arda Şahin, İTÜ’de Mühendislik
eğitimi aldı. Koç Üniversitesi’nden
MBA derecesi, Columbia
Üniversitesi’nde Pazarlama eğitimi
alan Şahin, iş hayatına Kibar
Holding’de başladı. 13 yıl grubun
gıda şirketi olan Assan Gıda’da
çeşitli kademelerde görev yaptı.
2011’de ayrılarak kendi şirketini
kurdu. Şu anda işlenmiş meyve
ve sebze mamulleri sektöründe
ağırlıklı olarak domates salçası,
konserve ve soslar konusunda
çalışmaya devam ediyor. Ayrıca
Salça, Konserve ve Donmuş Gıda
Üretici ve İhracatçıları Derneği
SALKONDER’de Başkanlık,
İstanbul Yaş Meyve Sebze
Mamulleri Birliği’nde Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Sektör Kurulu
üyeliklerine devam ediyor. _

KIMDIR?

Engin Doğan
Ege Assan Gıda Mali İşler
Müdürü / İstanbul Yaş Meyve
Sebze İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi

1969 Ordu doğumlu olan
Engin Doğan, Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi
Muhasebe Finansman Bölümü
mezunu. Sabancı Üniversitesi
Liderlik Fakültesi’nde de eğitim
alan Doğan, 1994’te iş hayatına
başladı. 2000 yılından beri
Kibar Holding A.Ş.’de kariyerini
sürdüren Doğan, şu anda
Kibar Holding’e ait Assan Gıda
ve Ege Assan Gıda’da Mali İşler
Müdürü olarak görev yapıyor.
Ayrıca Assan Gıda’yı temsilen
İstanbul Yaş Meyve Sebze
İhracatçılar Birliği Yönetim
Kurulu Üyeliği’ni sürdürüyor. _
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KIMDIR?

Hayrettin Uçak
Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu
Başkanı / İstanbul Yaş Meyve
Sebze İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi

1963 Siirt doğumlu olan
Hayrettin Uçak, 1980 yılında
ticaret hayatına başladı. Yaş
sebze ve meyve iç ticareti ve
sonraki yıllarda ihracata başlayan
Uçak, ihracatla birlikte önce
İzmir Seferihisar’da narenciye
paketleme tesisi daha sonra
Antalya bölgesinde paketleme
evleri ve son olarak Manisa
Alaşehir Üzüm işleme ve soğuk
hava tesislerini açtı. Hayrettin
Uçak, aile şirketi ile yatırımlarını
ve ihracatlarını artırmak üzere
çalışmalarını sürdürüyor. Uçak,
aynı zamanda İstanbul Yaş
Meyve Sebze İhracatçı Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi. _

siniz. Bugün sadece narenciyede değil,
örneğin üzümde, kayısıda da aynı sorunu yaşıyoruz, üreticilerimiz sadece belli
ülkeyi baz alarak ya da hiçbir kriteri almadan üretim portföyünü seçtiği zaman
sonuçta elde ettiği ürünü nereye vereceğini bilmiyor. Sonucu belli olan portföy
olması lazım. Birlik başkanlarımızın,
konsey üyelerimizin kendi alanlarında
her bir sektör için Tarım Bakanlığı kriterlerini dikkate almanın yanında kendi kriterlerini oluşturması lazım. Eğer
bir üretici Avrupa’yı seçiyorsa hangi kriterlerde ne üretimi yapacağını bilmeli.
Bu da ülkesel bazda bir tarım politikasını gerektirir ki bu da tarım bakanlığının onayıyla birlikte olmalı. Burada asıl
altını çizmek istediğim nokta bu. İkincisi, Tarım Bakanlığı’nın köylüyle çiftçi arasında bir ayrım yapması gerektiği.
Bugün Türkiye’de yüzde 36-40 görünen
tarımla iştigal eden, tarımda yaşayan insanlar aslında yüzde 8.5 düzeyinde. Yani Türkiye’ye katma değer yaratan üreticilerimiz yüzde 8-9 düzeyinde. Geri
kalan üreticilerimiz sosyal refah olarak
kendi istihdamını idare ettiren, tamamıyla yaşam konforunu devam ettir-

meye çalışan bir topluluk olarak karşımızda duruyor. Milli tarım politikası
içerisinde, bugüne kadar tarım bakanlığının yaptığı en önemli, benim de çok
önemsediğim husus sulama sistemleridir. Çeşitli sulama sistemlerine geçilmesi son derece önemliydi. Üreticilerimizin bu konuda önemli bilgi eksikliği
olup, önceden yaşanan bazı kötü tecrübeler hep önde tutularak bu teknolojinin
kullanımda arzu edilen noktalara henüz ulaşılmamıştır. Hem bitki besleme
hem mücadele, hem etkin bitki yönetimi hem de önümüzdeki yüzyılda su kısıtı önemli bir sorun oluşturacağı için bu
teknolojinin özendirilmesi ve kullanım
oranının artırılması gerekli. Bir başka
konu ise şu; özellikle bankaların yaklaşımlarında bir değişiklik talep edilmeli,
leasing sistemine geçmemiz gerek. Leasing özellikle makineleşmeyle ilgili yapılmalı. Bugün Türkiye’de aşırı düzeyde
makine parkımız var ama hiçbiri etkin
kullanılamıyor. Bir köy için gerekli olan
miktar 5 traktör, 2 biçerdöver, 3 kaz ayağı ise, o köyde 50 traktör var. Sonra üreticinin elinde tohuma verecek para kalmıyor, bankaya gidiyor.

KIMDIR?

Mahmut Atom Duruk
Aroma Yönetim Kurulu Başkan
Vekili / Uludağ Meyve Sebze
Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi

Antalya’da 1954 yılında doğan
Mahmut Atom Duruk, İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni
1979 yılında bitirdi. Duruk, deri
sanayi konusunda çalışmalar yaptı,
akabinde 1982 yılında Aroma
Meyve Suları ve Gıda Sanayi’nde
Yönetim Kurulunda göreve
başladı. Duruk, aile şirketlerinin
icra kurulunda, İreks A.Ş. yönetim
kurulunda, Gelik lokantaları
yönetim kurulunda, DSD yönetim
kurulunda görev yapıyor ve birçok
sivil toplum örgütünde yönetim
kurulu üyeliği ve başkanlığı
görevlerini yürütüyor. _

Nevzat Dayan, ilçe tarım müdürlüklerinin üreticilere hangi ilacın
ne zaman, nasıl kullanılacağı, ne zaman hasat yapılabileceği ve nasıl
pazara sürülebileceğine dair eğitim vermesi gerektiğini söyledi.

With

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Eldekilerin verimli
kullanılması gerektiğini söylüyorsunuz.
METİN TURAN: Şu anda Türkiye’de arazi toplulaştırılmasında asıl taçlandırılması gereken rota bu. Bizim Avrupa’yla
mücadele edemememizin temel nedeni girdi maliyetlerimizin yüksek olması. Bankaların tabii ki kârlılığı da gözeterek kredilendirme yapmaları son derece
önemli. Ama kredinin nereye gideceği,
üreticinin bunu hangi platformda daha
rahat, daha etkin kullanacağı noktasında
da öncülük etmesi gerekiyor. Kalite kriterlerimizde devletin de öncülüğünde kesinlikle yurtdışı pazarlarını iyi seçmemiz
lazım. Ama sadece miktar olarak değil.
Lütfen dikkat edin. Fındıkta dünya lideriyiz. Neden hâlâ biz bu işin yönetiminde
değiliz? Ben 2000 yılında borla ilgili tarımda çalışırken bir kamyon bor minerali
gönderiyorduk, bir mikroçip alacak fiyatı geri alıyorduk Avrupa’dan. Ürünü ham
olarak göndermemizin bir anlamı yok.
Ürünü proseslediğiniz zaman değer zinciriniz oluşuyor. Dünyada her beş dakikada
bir dünyada 10 hektarlık bir alan degredasyona uğruyor. Bu ne demek? Bu tuzluluk, alkalilik, asitleşme, kireçleşme gibi farklı problemlerle tarım alanlarımız
elden gidiyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak ekolojimiz değişiyor ve yapacağımız
tepkiler de değişecek. Bugün sulamanın ihtiyacı olmadığı Karadeniz bölgesinde 2030’lu yıllarda iklimbilimcilerin
ortaya koyduğu senaryoya bağlı olarak
sulamada problemler olacak. Bu yüzden
kendi çeşitlerimizi önemsemeliyiz, biyoçeşitliliğe önem vermemiz lazım. Zeytinde İspanya’nın bazı çeşitleri çok önemli,
doğru ama bizim de Çemişgezek’te, Diyarbakır’da, Urfa’da da çok özel olan çeşitlerimiz var. Eğer biz bu değer zincirini
yaratmak istiyorsak bu çeşitler üzerinde
kaliteyi artırmalıyız.
İLKER GÜNEY: Portakalla ilgili bir şey söylemek isterim. 1 kilo portakal suyu konsantresi için 25 kilo portakal kullanılıyor.
Bizim portakalımız portakal suyuna çok
uygun değil. Türkiye ithalat yapıyor, devlet
de haklı olarak çiftçiyi korumak için yüzde 58 vergi koyuyor. Burada esasında koşullar herkes için eşit. Ama kriz olduğunda
siz sürdürülebilir fiyatı hep artırma yönüne gittiğiniz için o zaman sanayi bu artışın
karşısında durmak zorunda kalıyor.

ŞEHRİBAN GÖREN: Benim görev alanım aslında Rusya’ya ihracat. “Rusya krizini
devlet iyi yönetti, çözüm bulmaya çalıştı
ama alternatif pazarlar aramak ihtiyacı
hissettik, ona yöneldik ve gördük ki karantina anlaşmalarımız yok” dediniz. İlker Bey Japonya’da yaptığı araştırmalarda bunun çok da belirleyici olmadığını
tespit ettiğini söyledi. Birçok ülkeyle yıllar önce başlayan karantina anlaşmaları çalışmaları var aslında. 2000’li yıllarından başında, belki daha eskilerden.
Bunlar genel anlamda bitki sağlığı ve karantinaya yönelik yapılmış anlaşmalar,
ama ticaret gelişmemiş. Aslında önemli olan pazarı öncelikle bulmak ve ona
yönelik üretim yapmak. Anlaşmanın olması mutlaka o ülkeyle ticaretin olmazsa olmazı demek değil. Birçok ülkeyle
karantina süreçleri devam ediyor. Alıcı
ülkelerin süreci uzatması nedeniyle çok
fazla ilerleme kaydedemiyoruz.
LATİF ÜNAL: Ben hocama kesinlikle katılıyorum. Bakın Şili, demokrasiye geçeli 2025 sene olmuş, karantina anlaşmalarını
bu burada bahsettiğimiz ülkelerin hepsiyle bitirdi ve şu an çok önemli ihracatlar yapıyor. Tabii ki işin teknik boyutunu
bilemiyorum. Ama bizim ülke olarak bir
an önce harekete geçmemizde fayda var.

Hayrettin Uçak, küresel
rekabette başarı için
lojistik, özellikle de hava
kargo desteğine ihtiyaç
duyulduğunu belirtti.

“TARIMDA
TEKNOLOJİ
KULLANIMI
VERİMLİLİK
AÇISINDAN
ÇOK ÖNEMLİ”
- Tanzer Bilgen
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“HAMMADDEDE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SAĞLANMALI”
- İlker Güney

ŞEHRİBAN GÖREN: Mutlaka, bütün bu süreci yönetirken tarım politikasının dışında diğer siyasi olaylar da etkili. Rusya
krizi örneğinde olduğu gibi. Bizler aslında üretici, Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, ihracatçılar olarak Türkiye’yi düşünmeli ve çözüm araştırmalıyız. Rusya
krizinde böyle oldu. Bir taraftan yeni pazarlar araştırıldı, Rusya ile ilgili sürekli
girişimlerde bulunuldu, toplantılar oldu,
heyetler davet edildi. Bizzat üretim alanlarını biz onlarla gezdik. Sordukları her
şeyi cevapladık. Beklentilerine yönelik
toplantı davetlerine katıldık.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Henüz yasaklar kalkmadı değil mi?
ŞEHRİBAN GÖREN: Kalkacak diyebiliriz. Birtakım talepleri var, üzerinde çalışılıyor.
LATİF ÜNAL: Pazarlıklar devam ediyor diyelim.

Senih Yazgan, “Türkiye’de
70’li yıllardan beri üretim
yapılan arazilerin parsel
büyüklüklerinin 1-3 dekar,
sulanabilir alan varlığının
8.5 milyon hektar olarak
aynı duruyor olması tarımın
gelişememesinin başlıca
sebepleri arasında” dedi.

ŞEHRİBAN GÖREN: Narenciyede sezon yakalandı, bu çok önemliydi. Şu anda biz
domates, çilek, kesme çiçek başta olmak
üzere yasakların kaldırılmasını bekliyoruz. 28 Şubat’ta Dubai’deki fuar kapsamında bir toplantı öngörülüyor. Sıkı bir

iletişim sürdürüyoruz, taleplerimiz var,
Rusya’nın 30 Kasım kararnamesiyle değil, ama daha sonra karantina ihlalleri
nedeniyle yasakladığı ürünler var. Biber,
kabak, maruldaki yasağı kaldırmaya yönelik bir çalışma yapmamızı istediler,
üretim alanlarının tespitiyle ilgili. Hocamızın dediği gibi iyi tarım uygulamaları yapılan, bakanlığımızın denetimindeki alanları tespit etmeye çalıştık. Ama
Rusya aynı zamanda bu ürünlerin paketlemesini de yapabilecek olan üreticileri istedi bizden. İhracatçıdan üreticiye
yönelmek gibi bir talebi var şu anda Rusya’nın. 10 hektardan başlayarak üretim
alanlarına sahip ve paketleme yapabilen üreticileri talep ediyor. Biz Rusya’ya
dedik ki, “Bakanlığımızın belirlediği, işletmelerini denetlediği ihracatçılar listemiz var.” Bakanlığımızın takip ve kontrolü altındaki üretim alanlarında bu üç
ürünü yetiştiren üretici listesi de bildirildi. Şu anda Rusya ihracatçı listesini tek
taraflı olarak yayından kaldırdı. Kendi
sayfasında yayınladığı listedeki ihracatçılar ihracat yapabiliyor. Geçmiş listedeki ihracatçılar devam ediyor ama yeni
gönderdiğimiz liste henüz onaylanmadı.

HAKAN YÜKSEL: Türkiye’de 4 binden fazla
kooperatif var. Bu kooperatiflerin yaklaşık 2 bin 800 tanesi tarımsal kooperatifler. Bunlar daha etkin hale getirilmeli, çiftçimiz bu teşkilatlar aracılığıyla
hem üretmeli, ürettikleri ürünleri paketleyebilmeli, nihai son ürün (tüketime hazır) haline getirebilmelidir. Bunu
başarabilirsek tarlada 50 kuruş olan bir
ürün markette 5 TL olmaktan kurtulur.
Bunu başarabilmek için Bakanlığımız
kooperatifçiliği teşvik etmeli hatta zorunlu üyelik sistemini getirmelidir. Şu
an kooperatifçilik kaderine terk edilmiş
durumda. Bir kooperatifçi olarak bunu
üzüntü ile takip ediyorum.
ŞEHRİBAN GÖREN: Toplulaştırma 90’lı yılların sonundan beri yapılıyor aslında.
Polonya belki şu anda çözdü ama Türkiye de buna çok çalışıyor. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü zamanından beri
toplulaştırmayla ilgili çok ciddi çalışmalar var, bakanlığımız bu çalışmalara devam ediyor. Üretim alanlarının, tarımsal alanların korunması, genç çiftçilere
hibe, destek kredi verilmesi, kadın girişimci ve çiftçilere destekleyici projeler
yapmak… Siz daha iyi biliyorsunuz. As-

With

lında bakanlığın bunlarla ilgili çalışmaları var, yeterli olmayabilir ama geliştirmeye çalışıyoruz.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Sürdürülebilir olmak,
sadece malı üretmek demek değil. Fiyatın da bir istikrar içerisinde olması gerekiyor. Demek ki küçük, geleneksel geçim
topraklarında yapılan üretimin maliyeti
çok yüksek. Sayın Bilgen de bu maliyeti
düşürmek için bilgiyi kullanmak gerektiğini söyledi. 10 hektarda ciddi bir ölçek
ekonomisi var. Rusların böyle bir mantığı
olabilir mi acaba? Ruslar planlamacıdır.
ŞEHRİBAN GÖREN: Hemen hemen 10 yıldır
Rus heyetleriyle yazışmaları yürütüyorum. Arazide de birlikteyiz. Paketleme
tesisi gezerken de, ihracatçı ya da temsilcisiyle karşı karşıyayken de, üreticiyle
karşılaştığında da “Siz Rusya’nın ithalat
şartlarını biliyor musunuz”, “Karantina
listesindeki etmenleri biliyor musunuz”
diye üreticiye de, ihracatçıya da bunu soruyor. Fiyattan çok ne yediğini bilmek
istiyor. Güvenilir ürün tüketmek istiyor. Alıcı ülkenin şartları bizim için çok
önemli. Alıcı ülke ne talep ediyorsa ona
göre ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için ihraç kesim tarihleri belirliyoruz. Ama ne oluyor, bahsettiğiniz gibi kaçak yollarla bunun önü kesiliyor. Aslında
en önemli faktör insan faktörü, olayın
sosyolojik boyutu, yoksa biz her şeyi, ne
yapmamız gerektiğini biliyoruz. İlaçlarla
ilgili izlenebilirlik sistemimiz var.
RIZA SEYYAR: Peki ürünün menşeinin değişmesi konusunda ne diyorsunuz?
ŞEHRİBAN GÖREN: İnanın tespit edilmeye
çalışılıyor. Bayi denetimi de var, üretim
alanında hasat öncesi denetimler de var,
yeterli olmayabilir ama aslında bu alan
takip altında.
LATİF ÜNAL: Evet takip konusunda bir takım eksiklikler, hatalar var ama üreticinin de hataları var, örneğin ilaç alacağında ucuzunu talep ediyor, ilacın içeriğini
vs. sormuyor.
METİN TURAN: Bugün tarımda, tüm alanda olduğu gibi narenciye sektöründe pestisit, insektisit, fungusit, bakterisit gibi
koruma ilaçlarının kullanımında üretici bilinçlenmez ve kullanımında doğrudan kendisi ve bu kullanıma müsaa-

de eden ve öneren ziraat mühendisleri
de sorumluluk hissetmezse elde edilen
kalıntıların tamamının yükünü ihracatçılar çekiyor. Bu da sorunun devam
etmesine ve hatanın tekrarlanmasına
neden oluyor. Bu nedenle üretim yapılan tüm tarımsal üretimlerde kimyasal
ilaç, gübre, hormon, pestisit gibi tüm girdilerden birinci derece üretici, üreticiye
bu öneriyi yapan mühendis sorumlu olmalıdır. Üreticinin verdiği malda kalıntı
varsa, ihracatçı sıkıntısını çekiyor. Üreticinin de, danışmanın da sorumluluğu
olursa o zaman bu sorun çözülür. Aslında iyi tarım uygulamaları GLOBAL GAP,
uygulamalarının temelinde de izlenebilirlik olmalı, yani üreticiler her aşamasında ne yaptığını bilen ve sorumluluk
taşıyan bir işletme olarak piyasaya ürününü arz eder, kalitedeki başarıya sahip
çıktığı gibi kalitesizlik veya sorun olduğunda hesap verilebilir bir yapı ortaya
koyduğunu bilmelidir.

RIZA SEYYAR: Eğer üniversite danışmanlık yapıyorsa o danışman hoca veya şirketin de müteselsil sorumluluğu olmalı.
ŞEHRİBAN GÖREN: Sorumluluğu paylaşmamız lazım. O yüzden bu sorunları bizim
ülke olarak çözmemiz lazım dedim. Biz
çiftçilerin üretim alanına kalıntı yönüyle baktığımızda, denetlediğimizde eğer
yanlış bir ilaç kullanmışsa, ruhsatsız ilaç
kullanmışsa imha ettiriyoruz. Hasat öncesi denetimlerde ihracatçı firmanın ziraat mühendisi danışman bulundurması
Rusya için şart. Şu anda var.
LATİF ÜNAL: Bu noktada bazı sıkıntılarımız
oluyor. İlaç kalıntısı, yanlış ilaç adı ne olursa olsun, cezayı ihracatçı çekiyor hiç ilgisi olmasa bile. Bu ürünü üreten birisinden
satın alıp paketleyip gönderiyor. Bu noktada bütün sürecin sorumluluğu bir kişinin üzerine yüklenmemeli. Arkada tabii
ki binlerce üretici var onları kontrol etmek
daha zor ama bu ciddi bir şekilde üzerinde durulması gereken bir konu. İhracatçılarımız çok ciddi yük altında. Bir de şöyle
bir durum var: Biz ürünümüzün yüzde 1015’ini ihraç ediyoruz, kalan kısmını bizim,
sizin çocuklarınız tüketiyor. Gelen misafirlerimiz, turistler tüketiyor. Biz bu insanlara da aynı şekilde muamele etmeliyiz.
İhracatçılar, haldeki komisyoncular, marketler... Bütün bu aradaki insanların, üretici üstünde hakimiyeti yok.

KIMDIR?

Prof. Dr. Metin Turan
Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge
Laboratuvarları Genel Müdürü /
Yeditepe Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

1972 yılı Erzurum doğumlu
Metin Turan, Atatürk Üniversitesi
Toprak ve Bitki Besleme Bölümü
mezunu. Turan, 2010 yılında
Profesör Doktor unvanını aldı.
2004-2009 arasında Atatürk
Üniversitesi araştırma tarlalarının
yönetimini yapan Metin Turan,
bu tarihler arasında Tarımsal
Ar-Ge Merkezi’nin Başkanlığını
da yaptı. Soil Scince Society,
UCTEA, Hümik Madde Derneği,
ISOFAR, Karbon Ayakizi
Derneği gibi birçok dernek ve
kuruluşta bilim komitesi üyesi
olan Turan, Yeditepe Üniversitesi
Ar-Ge Laboratuvarları’nın
Genel Müdürlüğü görevinin
yanı sıra Yeditepe Üniversitesi
bünyesindeki Yeditepe Sağlık
Hizmetleri’nin de Yönetim
Kurulu Başkanı. _

KIMDIR?

Tanzer Bilgen
DOKTAR Kurucu Ortak ve
Genel Müdürü

Tanzer Bilgen, İstanbul Alman
Lisesi’nin ardından Purdue
Universitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nü bitirdi. Türkiye ve
Körfez ülkelerinde 8 yıllık
yönetim danışmanlığı tecrübesine
sahip olan Tanzer, danışmanlık
profesyonel kariyerinin son 2
yılında Accenture ve Boston
Consulting Group’un İstanbul
ofislerinde, proje yöneticiliği
görevlerinde bulundu. 2012’de
zirai teknik bilgiye erişimde
güçlük yaşayan çiftçilere hizmet
etmek için Doktar’ı kurdu. Doktar,
Türkiye genelinde 140 bin çiftçiye
kişiselleştirilmiş dijital ziraat
mühendisliği hizmeti sunmakta.
Son 4 yılda Doktar’ın tavsiyelerini
uygulayan çiftçiler, yıllık gelirlerini
ortalama yüzde 25 artırdılar..
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3.2

MİLYON
HEKTAR
Türkiye’de meyve
yetiştirilen tarım
alanı büyüklüğü

ŞEHRİBAN GÖREN: Üretici kayıt defterinin
kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz.
Bunun için gümrük ve ticaret bakanlığına yazı yazdık. Güvenilir ürün için, hep
beraber bunu yapalım. Benim çocuğum
da iç piyasadaki herkes de sağlıklı ürün
tüketsin, sadece ihracat odaklı düşünmemek gerekiyor.
İLKER GÜNEY: Bizim senelerdir bir takım çözüm önerilerimiz var; teşvikleri üretime
dayalı yapalım diyoruz, yani teşviği direkt
çiftçiye vermeniz sebebiyle iş kaotik bir
yapıya sürükleniyor. Bunu halledebilirsek
akreditasyon işi de hallolacak.
ŞEHRİBAN GÖREN: Biz bakanlık olarak bütün önerilere açığız. İhracatta tıkandığımız nokta neyse onu aşabilmek için hep
birlikte sektör, üretici, bakanlık olarak
birlikte davranmalıyız.
RIZA SEYYAR: Hocam, aslında problem
çözüldü: havza modeline geçip havza
bazlı destekleme. Bizim orada ana taleplerimizden bir tanesi çiftçiye ilave
verilecek her destek için ihracatçının
veya dahili piyasa için alım yapan kişi
ve kurumların kesmiş olduğu müstahsil makbuzu zorunlu kılınmalı.
ŞEHRİBAN GÖREN: Bütün bu yaşanan olaylardan sonra denetimleri artırdık. Kalıntıyla ilgili örneğin Rusya’dan 3-4 yıldır bildirim almıyoruz ama Avrupa’dan alıyoruz,
biberde veya başka ürünlerde alıyoruz.
Bununla ilgili denetimleri sıklaştırıyoruz, daha da artıracağız, varsa önerilerinizi alabiliriz. Sözleşmeli ihracat çok önemli
aslında burada. Alıcı pazarın talebine göre
üretim önemli. Az önce bir çörekotu örneği verildi, eğer satabileceğini bilirse üretici
onu üretebilir, ürün deseninden vazgeçebilir, alışkanlıklarından vazgeçebilir.
HAKAN YÜKSEL: İhracatımızı artırmak için
devletimiz ithalat ve ihracat politikalarında katı kurallar koymalıdır.
Örneğin dünyanın hangi ülkesi olursa olsun ithalata mecbur olduğumuz
devlet eliyle yapılan ithalatlarda (şu an
gündemde olan canlı hayvan ithalatı)
kendi ürettiğimiz ürünleri ithalat yaptığımız ülkelere satma şartları daha etkin ve katı kurallarla diretmelidir.
NEVZAT DAYAN: Hepimizin derdi aynı. Bizde sebze meyvenin toptan alım ve satı-

mı hallerde yapılıyor. Hallerin kurulma
amacı üreticinin malını değerlendirmektir. Son haller yasasından önce 205
hal vardı şu anda 185 civarında. 9 bin
600 komisyoncu var Türkiye’de. Bu komisyoncular da bir nevi küçük çiftçi dediğimiz üreticilerin geçimini sağlamayı
amaçlamış durumda. Bu küçük üreticileri de mutlaka desteklemek lazım. İhracata nasıl önem veriyorsak yurtiçi pazarlamasına da o şekilde önem vermeliyiz.
Bir diğer önemli konu da gıda güvenliği
sağlanması, yalnız bu işin mutlaka tarlada olması gerekiyor. Tarım Bakanlığı’nın
illerdeki şubelerinin iyi çalışması, organize olması, kontrol mekanizmalarını
geliştirmesi gerekmekte ki herkes yurtiçi tüketicisi de sağlıklı ürünler tüketebilsin. Bu da ihracat kadar önemli. İlçe tarım müdürlüklerimiz muhtarlarla
irtibatta olmalı, eğitim desteği verilmeli. Hangi ilacın, ne zaman, nasıl kullanılacağı, ne zaman hasat yapılabileceği ve
nasıl pazara sürüleceğine dair.

ŞEHRİBAN GÖREN: Haldeki ürün ihracata da
gidiyor, özellikle Antalya’da. Saha denetimi yetersiz olabilir, eksik olabilir, geliştirilebilir ama kesinlikle var bunu belirtmek isterim. Mevzuatta ürün tedarikçisi,
ister ihracatçı ister komisyoncu, iç piyasaya mal arz edecek kimse, ürünü tedarik eden üreticiden alan her kimse o ürünü satın alırken beraberinde üretici kayıt
defterini de istemek zorunda. Üretici de
bunu vermekle yükümlü. Bu zamanla
oturacak. 2014’te güncellenen bu mevzuat yıllardan beri var.
NEVZAT DAYAN: Üretim alanlarında denetim yapılması için toptan meyve, sebzenin hepsi hallerden geçmeli, halden geçtiği zaman da kontrolü ve denetlemesi
kolay olur.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Siz tarlanın üstünde
denetim yapılsın diyorsunuz. Eğer bununla alakalı bir ihtiyaç varsa, eleman
ihtiyacı varsa da zaten planlamanın bu
şekilde yapılması gerekir.
TANZER BİLGEN: Kalıntı analizinin tarla veya bahçe bazında yapılmasının önünde
bir engel var mı?
ŞEHRİBAN GÖREN: Üretici kayıt defteri dediğimiz belgede ilacı tavsiye eden, uygulayan, reçeteyi yazan görevliler, çiftçinin
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hangi tarihte uyguladığı, hangi tarihte hasat ettiği, kalıntıyla ilgili beklemesi
gereken süreyi bekleyip beklemediğine
dair bilgiler bulunuyor. Bakanlık bunu
üreticiye dağıtıyor, ihracatçıya veya pazara ürün alana diyor ki “siz de bunu takip edin, isteyin, alın.”

METİN TURAN: Avrupa’da bir ülkesiniz örneğin, kriterleriniz nedir? Çok kaliteli ürün
geliyor 10 lira, kalitesiz ürün geliyor o da
10 lira. Kalite kriteri koyarsanız o zaman
üretici size göre kendini şekillendirir. Fiyatı bahçede 0.5 TL olan narlar sökülüyor. Biz 3.5-4’e yiyemiyoruz İstanbul’da.
Geri kalan 3 TL nereye gidiyor anlayamıyorum. Burayı kimse çözemiyor.
SENİH YAZGAN: Ben kalıntı konusundaki
sorunuza da değinmek istiyorum. Çünkü fiyat politikası tartışması bitmez.
Aradaki farkı bulmak için herkes çalışıyor, bir cevap gelecektir umarım. En
önemli konulardan bir tanesi üreticinin bireysel olarak tarım ilacı bayisine
bağlı olmasından kaynaklanıyor. Bayi
ne önerirse onu kullanıyor. Bu noktada sorumluluğu olan herhangi bir birim olmadığı için üreticiyi cezalandırmak mümkün değil. Analize ihracatçı
ya da iç pazardaki tedarikçi olarak götürdüğünüz zaman sonuç olumsuz çıktığında üreticiye ürününü almayacağınızı söylüyorsunuz ama yasal olarak
işlem yapamıyorsunuz. Yapabilmeniz
için analizi Tarım Bakanlığı’nın laboratuvarlarında yaptırmanız gerekiyor, bu
laboratuvarlardaki analiz ücretleri ise
son derece yüksek. Örneğin Bursa siyah
inciri dünyada alternatif üretim bölgesi olmayan bir bölgede yetişiyor. Kapama bahçe sayısı az ve birçok incir ağacı
zeytin bahçesi kenarlarında yetiştiriliyor. Zeytinlerin ilaçlanması sırasında
çok nadiren bulaşık ürünler çıkabiliyor.
Bu ürünün pazardaki yerini korumak
için oldukça sık analiz yaptırıyoruz. Bu
analiz ücretleriyle ihracatçımıza oldukça önemli bir yük geliyor. Bir de soğuk
zincir meselesi var. Bizim için değil ihracatta Türkiye iç piyasasında bile Temmuz’un sıcağında kamyonla, kasalarda
üzüm taşımanın, domates taşımanın
zamanı geçti. O zaman mutlaka ürünün
kalitesinden fire veriyoruz bu da fiyata
yansıyor. Bizim bu fiyatı koruyabilmek
istiyorsak mutlaka frigo taşımacılığa en
kısa sürede geçmemiz gerekiyor.

HAYRETTİN UÇAK: Bütün sorunlar ortak sorunlarımız. Benim değinmek istediğim
konu, başta uçak kargoyla ulaşımı sağlayabilirsek -tabii ki devlet desteğiylefiyatları daha uygun hale getirebilir ve
pazarlarda rekabet şansına erişebiliriz.
İkinci konu ise finans hakkında. Bankaların yatırımcılara ve bizim sektöre
bakış açısı nasıl? Bir çok kurum sektörümüze farklı gözle bakıyor. Nedenini
öğrenmek istiyoruz. Gerçekten de zor
bir sektör içerisindeyiz, zor bir iş yapıyoruz. Üretiyorsunuz pazarlaması ayrı
bir sorun, pazarlıyorsunuz parayı tahsil
etmek apayrı bir sorun. Peşin para çalışmamız mümkün değil, vade koymak hiç
mümkün değil. Biz de iyi çalışan, dürüst,
düzgün firmalarla tercih hakkımızı kullanıyoruz ve vade süresini soramıyoruz,
ne verirse kabul ediyoruz. Tabii ki yaptığımız işten de çok mutluyuz gururluyuz. Neden? İş ve istihdam yaratıyoruz.
Örneğin ben Türkiye genelinde mevsimlik tarlada çalışan ve paketleme işletmelerinde en az 5 bin kişiyi çalıştırıyorum ve onun gururunu yaşıyorum.

Arda Şahin, gelişmiş ülke
ekonomilerinde tarımın
da çok geniş bir yer
kapladığına dikkat çekti.

“ÜRETICININ
VERDIĞI MALDA
KALINTI VARSA
SIKINTISINI
IHRACATÇI
ÇEKIYOR”
- Metin Turan
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“ÖNCE PAZARI
BULMAK VE
ONA YÖNELİK
ÜRETİM YAPMAK
GEREKİYOR”
- Şehriban Gören

Engin Doğan, Turquality ve diğer
desteklerle uluslararası pazarda
markalaşmak gerektiğini belirtti.

MAHMUT ATOM DURUK: Geleceği görmeyen
yapılar biter. Geleceği öngörmemiz gerekiyor. Ortalama kapasite kullanım oranımız kaç? Yüzde 20-30. Peki bu yatırımı
niye yaptık? Toplulaştırma konusunda
bundan yedi sene önce Çorlu’da iki günlük bir toplantı yaptık. Orada Tarım Bakanlığı müsteşarı bir arkadaşımız vardı.
Ben toplulaştırmayı anlatınca bir mekanizma kurarak çözüm arayalım dedi. Bu
mekanizma ile toprağı, ölçek ekonomisini, iklimi takip edelim, o zaman sizin konuştuğunuz sorunlara da çözüm getirmiş
oluruz dedi. Tabi bu toprağı, bu malzemeyi bu yapıyı üretecek kişinin orada olup
olmaması da çok önemli. Biz bu mekanizma ve toplulaştırmayı çiftçimize anlattık
ama babasından kalan tarlanın elinden
alınacağını düşünerek yanaşmadılar. O
zaman da sistem değerini yitirdi. Çözüm
bulmazsak Türkiye ölçek ekonomisine
ulaşmış ülkelerin hep gerisinde kalacak.

Vişne konsantrede örneğin Polonya, bu
sistematiği çok hızlı bir şekilde kurduğu
için sistemi kendi lehine çevirdi. Burada
kooperatifler gündeme geliyor ama vaktiyle hatalı kooperatif politikaları yaptık.
Sonra kimse kooperatifin yanına yanaşmadı. Biz mesela meyveyi üreticiden alıyoruz, paketlemeyi yapıyoruz sonra ihracata veriyoruz. Bunun iş bölümünün
kendi aramızda çok iyi şekilde ayrılması
lazım. Aynı şekilde finansman konusunda dünyada geride kalmış durumdayız.
Ailenizde birçoğunuzun işletmesi var,
birçoğunuz da bu konuda çalışıyor, kendi
çocuklarınız ve kendi geleceğiniz için endişeli değil misiniz? Sorunlarımızı çok iyi
tespit edip çözmemiz gerekiyor. Toplulaştırma konusunda devletin üst akıl adına
en az 3 firma kurup bu firmalar üzerinden tarlaları toplulaştırıp kiralaması altta
da ölçek ekonomisine ulaşmak adına en
az 300 dönümlük kiralamalar yapması
gerekmektedir. Böylece hem küçük tarla
sahipleri kiraya kavuşur, hem de bölge insanı kayıtlı çalışıp bazıları da bu tarlaları
çalıştırabilirler.

ARDA ŞAHİN: Ben biraz daha makro bakmak istiyorum olaya. Şöyle ki bence bizim
sektörlerimiz yaş ürün olsun mamul olsun hak ettiği kıymeti görmüyor. Belki bir
ülke hiç üretim yapmıyor ama yaratıcı fikirleriyle, geliştirdiği bir elektronik ürünle
ihracatta başarılı oluyor. Örneğin Kaliforniya. Hem teknoloji gelişmiş hem de dünyanın en büyük badem, domates ve salça
ihracatçısı. Yani gelişmiş ülke ekonomileri hepsi bizden kat kat büyük ama aynı zamanda gelişmiş bir tarım ekonomileri var.
İkisi bir arada neden olmasın? Biz neden
yapamayalım? Tarımla ilgili problemlerimizi çözmediğimiz sürece diğer sektörlerin de gelişme şansı az. Buna uygun bir
strateji mutlaka oluşturup geliştirmemiz
gerekli. Daha fazla katma değerli ürün
satmalıyız. Bu katma değerli ürün portakal da olabilir, eğer siz portakalı paketleyip Avrupa’daki zincirlere koyabiliyorsanız bu da katma değer yaratmaktır. Bunun
için biraz desteğe ihtiyacımız var. Lojistik
projemizi gümrüklerle birleştirerek bir
çözüm bulmalıyız ürünlerimizin zamanında ulaşması için. AB ile olan gümrük
birliği anlaşması gözden geçirilecek. Bunu çok önemsiyorum. Biz Avrupa’da ürün
satacaksak bu işlenmiş de olabilir, mamul de olabilir, yaş meyve sebze de olabilir mutlaka burada devletimiz bizim le-
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himize bu şartları geliştirmeli. Kooperatif
trendini kaçırdığımızı düşünüyorum, belki şirketleştirebiliriz. İspanya’da bir tane
kooperatif ziyaret ettim. 2000 çiftçi var.
Ekim, üretim ona göre planlanıyor, bütün
makine ekipmanı ona göre geliştirmiş, hiç
bir gereksiz sarfiyat yok. Bununla siz 500600 çiftçi ile 10-20 dönüm yerle nasıl rekabet edeceksiniz? Ölçek ekonomisini
yakalamamız lazım. Son olarak da bankalardan finansman konusunda destek
beklediğimizi belirtmek isterim. Sadece teminata dayalı kaynak sağlandığı için
her daim bir finansman sıkıntısı oluyor.
Tarıma dayalı sektörlere biraz daha fazla
destek olmalarını bekliyoruz.

ENGİN DOĞAN: Ben de markalaşma ve toplulaştırmayla ilgili bir kaç şey söylemek istiyorum. Turquality destekleri veya başka
desteklerle markanın, ürünün, uluslararası arenada tanıtımı geliştirilebilir. Çünkü
pazarda tutunabilmenin tek yolu marka
gücü ile satış yapabilmekten geçiyor. Aksi
takdirde özel markalar ile üretim yapıldığı
zaman daha ucuz fiyat veren yabancı firmalara iş kaptırılıyor. İkincisi arazi toplulaştırmayla ilgili yaşanmış bir durum var.
Trakya’da bir toplulaştırma yapıldı, benim
kendi tarlamda da aynı şey oldu. Arazimizin yüzde 10’u meraya ve yol payına dâhil edildi. Farklı bölgelerdeki tarım alanları tam anlamıyla bir araya getirilemedi.
Dolayısıyla tek parça arazi oluşturulamadığı için üretim ve hasat maliyet avantajları oluşturulamadı. Bu yüzden de çiftçiler
topraklarını kaybedeceklerini düşünerek
ve maliyet avantajı elde edemediği için bu
duruma pek de sıcak bakmayabilirler.
LATİF ÜNAL: Lojistik ve özellikle biz ihracatçılar için önemli olan havayolu taşımacılığında ciddi anlamda desteklenmeye ihtiyacımız var. Teşvikler var fakat yetersiz
kalıyor. Lojistik konusunda ihracat yaptığımız ülkelerdeki temsilcilerle de görüşüyoruz ama bu noktada getirdiğimiz çözüm önerilerinin hızlı bir şekilde işleme
alınması gerekiyor. Ulaştırma, ekonomi,
tarım bakanlıkları koordine olarak bu konudaki sıkıntılarımızı gidermemize yardımcı olabilirler. Teknoloji çağındayız ve
bazı işlemlerin çok kısa sürede halledilmesi gerekiyor ki rekabet etme şansımız
olsun. Önceden yapılması gereken şeyleri bekletmeden yapmalıyız, son anda “Eyvah ne yapacağız?” sorusuna çözüm bulmak imkansız oluyor çünkü.

Örneğin narenciye tarafında yaptığımız
Ar-Ge çalışmaları var yaklaşık 6-7 senedir, yeni çeşitler buluyoruz Türkiye’ye özgü. Bunların hepsinin finansmanını sağlamak kolay işler değil, yapılıyor ama
bize zaman kazandıracak organizasyonlara ihtiyacımız var. Finans konusunda
yine bankalardan gerekli ilgiyi görmeyi
bekliyoruz. İhracatçının sıkıntılı anlarında kredilerin kapatılması gibi ani durumlar bizleri çok zora sokuyor. Zaten ihracatçı ilaç kalıntısıyla ilgili çok ciddi bir baskı
altında, pazarda fiyat baskısı altında, kur
baskısı var. Bütün bu riskleri karşılayacak finansmanı da olmazsa ihracatçı hiçbir şey yapamaz konuma geliyor. Mantıklı
düşünerek, daha analitik yaklaşarak çözmemiz gerekiyor. Evet kolay değil ama
bankaların projelere kredi vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu gelişmiş ülkelerde var ve çok destek oluyor sektöre ve
ihracata. Sadece teminata bakılarak kredi
verilmesi sıkıntıya sokuyor.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Son sözü Şehriban Hanıma vermek istiyorum. Buyrun.
ŞEHRİBAN GÖREN: Son 3 yılda pestisit kalıntısıyla ilgili üretim alanlarında yaptığımız
denetimlerle ilgili şöyle bir bilgi var elimde. 2016 dahil son üç yılda 81 ilde 40 bin
civarında yapılan denetimlerde, 46 bin
348 adet numune alınmış. 1 milyon 664
bin lira idari para cezası uygulanmış. 836
ürünün hasadı geciktirilmiş, bekletilmiş,
hasat vaktine dikkat edilmesi için ve 126
bin 600 kg ürün imha edilmiş hasat öncesi yapılan denetimlerde. 2008 yılında Rusya 5 üründe kalıntı nedeniyle ihracata sınırlama getirmişti biliyorsunuz.
Ondan sonra alınan önlemlerde şu anda gerçekten bu konuda aslında çok iyi
durumdayız. Rusya’dan son bir kaç yıldır bildirim almıyoruz. Avrupa’da yaptığımız analizlerin bazıları, domates örneğin kaldırıldı. Denetimlerde daha iyi
sonuçlar alıyoruz ama geliştirilebilir. İhracat çok önemli bir sektör istihdam yaratıyor. Üreticiden başlayıp alıcıya kadar
hepimiz bu işe gönül verebiliriz.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Gördüğüm üzere sektörün sıkıntısı çok, serzenişi çok. Bu noktada birlik olmak gerektiği ortaya çıktı bu
toplantıdan. Benim önerim yapılması gerekenlerin öncelik sırasına göre listelendirilmesi ve ona göre hareket edilmesi. Katılımınız için teşekkür ediyorum. _

“ÜRETİM
ALANLARINDA
MUTLAKA
DENETLEME
YAPILMALI”
- Nevzat Dayan
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“İHRACATTA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İÇİN SAĞLAM BİR
ZEMİN GEREKİYOR”
Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olan yaş meyve
sebze sektörü; üretim değeri, istihdama sağladığı katkı ihracat ve
net döviz girdisi nedeniyle ekonomi açısından kritik bir role sahip.

Latif Ünal
İstanbul Yaş Meyve
Sebze İhracatçıları
Birliği Başkanı /
Narenciye Tanıtım
Grubu Başkan Vekili

Ülkemiz tarıma elverişli coğrafi
konumu ve buna bağlı iklim
çeşitliliği nedeniyle birçok tarım
ürününün yetiştirildiği nadide
ülkelerden biri. İnsanlık var olduğu
sürece gıda ve sağlık sektörünün
de var olacağı gerçeğinden
hareketle, bu avantajı doğru
değerlendirmemiz ve gelecek
nesillere aktarmamız önem
arz ediyor. Türkiye’de 2015 yılı
verilerine göre yaklaşık 38.5
milyon hektar tarım alanı var,
bunun çayır ve mera arazisine
tekabül eden 14.6 milyon hektarı
ve nadasa terk edilen 4.1 milyon
hektar alanı düşüldüğünde geriye
tahıl, meyve, sebze ve süs bitkisi
için kullanıma uygun yaklaşık
20 milyon hektar alan kalıyor.
Bu alanın 800 bin hektarında
sebze, 3.2 milyon hektarında
meyve, geriye kalanında ise
(16 milyon hektar) tahıllar ve
diğer bitkisel ürünler yetiştirildi.
Türkiye, meyve ve sebze üretim
ve tüketim rakamları beraber
değerlendirildiğinde kendine
fazlasıyla yeten, hatta özellikle
meyvede üretimin tüketimden
arta kalan kısmını ihraç eden
ülke konumunda. Örnek vermek
gerekirse 2014 yılı verilerine göre
ülkemiz elma üretiminde yüzde
130, fındık üretiminde yüzde 523,
greyfurt üretiminde yüzde 300,
incir üretiminde yüzde 720, kayısı
üretiminde yüzde 520, limon
üretiminde yüzde 260, mandalina
üretiminde yüzde 235, nar

üretiminde yüzde 160, portakal
üretiminde yüzde 120, üzüm
üretiminde yüzde 145 yeterlilik
derecesine sahip. Türkiye sebze
üretiminde de dünya genelinde
ilk 5 ülke arasında yer alıyor.
Türkiye fındık, kayısı, ayva,
kiraz, incir üretiminde dünya
birincisi; vişne, kestane, kavun,
karpuz, hıyar üretiminde dünya
ikincisi; antep fıstığı, biber, elma
üretiminde dünya üçüncüsü ve
ceviz, zeytin, ıspanak, domates,
taze fasulye üretiminde dünya
dördüncüsüdür (Kaynak FAO ve
TUİK 2013). Verilerden de net bir
şekilde görüldüğü üzere ülkemiz
tarım açısından son derece
önemli bir konuma sahip. İhracat
rakamlarını ele aldığımızda,
tarıma elverişli konumu dolayısıyla
ürettiği arz fazlası ürünü ihraç
etme konusunda ülkemizin
potansiyelinin altında performans
sergilediğini gözlemliyoruz.
Oysa, daha doğru politikalarla
yönlendirilmesi ve devlet
desteklerinin zamanında ve doğru
alanlarda kullandırılması halinde
yaş meyve sebze sektörünün
ihracat performansının,
bulunduğu yerin bir hayli üzerinde
olacağı açıktır. Geçtiğimiz yılsonu
itibariyle yaklaşık 142 milyar dolar
olarak gerçekleşen ihracatımızın
yüzde 14.2’lik dilimini (20.2 milyar
dolar) tarım ihracatı oluşturdu.
Tarım ihracatı içinde yaş meyve
sebze ve işlenmiş meyve sebze
mamulleri yüzde 2.3’lük (3.3

milyar dolar) bir paya sahip.
Gerek değerde (FOB usd),
gerek miktarda (kg) ülkemizde
ihracatı en fazla yapılan ürün
grubu narenciye. Narenciye
grubu içinde 2016 yılında en fazla
ihracatı yapılan ürün, değerde
ve miktarda mandarin oldu. Yaş
meyvede kiraz (vişne dahil), üzüm
ve nar değerde toplam yaş meyve
ihracatının yüzde 65’ine, yaş
sebzede ise domates ve biber
değerde toplam sebze ihracatının
yüzde 71’ine tekabül etmiştir.
İhracat yapılan ülkeler mercek
altına alındığında ise Türkiye’nin
ihracat yaptığı ülke sayısını
artırma ve böylece riski yayarak
çeşitlilik sağlama konusunda
daha çok çaba sarf etmek
zorunda olduğunu görüyoruz.
2016 yılsonu itibariyle narenciye,
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yaş meyve ve yaş sebze toplam
ihracatının yaklaşık yüzde 50’si
Rusya (yüzde 17), Irak (yüzde
15), Almanya (yüzde 10), Ukrayna
(yüzde 7)’ya gerçekleştirilmiştir.
Alt ürün gruplarına baktığımızda
yaş meyve ihracatının yüzde
48’i Almanya, Irak, Beyaz
Rusya, Rusya Federasyonu'na;
yaş sebze ihracatının yüzde
42’si Romanya, Beyaz Rusya,
Almanya, Irak’a ve son olarak
narenciye ihracatının yüzde 62’si
Rusya Federasyonu, Irak ve
Ukrayna’ya gerçekleştirilmiştir.
Avantajlı ve stratejik sektör
ihracatının belli başlı ülkelerde
yoğunlaşmasının olası bir siyasi
ve/veya iktisadi krizde çok ciddi
sorunlara yola açacağı aşikardır.
Nitekim, 2015 yılsonu itibariyle
Rusya Federasyonu (RF) ile

yaşamış olduğumuz siyasi kriz
ve akabinde RF yetkililerince
ülkemiz menşeli tarım ürünlerine
getirilen kısıtlamalar bu hususun
en bariz örneğini teşkil etmiştir.
Neyse ki, sektör paydaşları
özellikle devletin de bu konudaki
desteğiyle çok hızlı bir şekilde
aksiyon alarak bu krizi en az
hasarla atlatmayı başarmıştır.
Yaşanan gelişmeler, sektörü
alternatif piyasa arayışlarına
odaklanmak zorunda bırakmıştır.
Bu tarz durumları bir ders olarak
algılayıp, önceden hazırlıklı olmak
ve sektörü ürün ve pazar çeşitliliği
konusunda bilinçlendirmek bu
sektöre yön veren her aktörün
öncelikli görevleri arasında
olmalıdır. Özellikle Uzakdoğu
coğrafyasına ülkemiz tarım
ürünlerinin girişini hızlandırmak

Latif Ünal:
"İnovatif
yenilikler
hızla sektöre
entegre
edilmeli."

için bütün paydaşlar nezdinde
gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Konuya ilişkin uzun yıllardır verilen
emekler maalesef arzulanan
sonuçları doğuramamıştır. Çok az
ürünümüz Uzakdoğu ülkelerine
ihraç edilme şansı elde etmiştir.
Uzun yıllara dayanan çalışmalar
sonucunda Japonya’ya sadece
greyfurt ve limon ihraç ediyor
olmamız, Çin Halk Cumhuriyeti'ne
daha yeni yeni kiraz ihracatı
gerçekleştirmemiz kat etmemiz
gereken yolun neresinde
olduğumuz konusunda önemli
ipuçları olarak karşımıza çıkıyor.
Son derece avantajlı ve stratejik
bir sektör olan yaş meyve
sebze sektöründe dış ticaretin
sürdürülebilir olmasını sağlam
zemine oturtmak zorundayız.
Bunun için gereken bütün
adımları titizlikle atmalı, sonuçlarını
denetlemeli ve iyileştirme
eylemlerine yılmadan devam
etmeliyiz. Önerileri daha somut
hale getirmek gerekirse, özellikle
sektörün 2023 hedeflerine
ulaşmasını teminen; dünyada
sektörde yaşanan gelişmeler
takip edilmeli, özellikle inovatif
yenilikler hızla sektöre entegre
edilmeli, meyve alanları hedef
pazarların tüketici eğilimlerine
göre belirlenen güncel çeşitlerle
yapılandırılmalı, coğrafi
işaretleme, markalaşma ve tanıtım
faaliyetlerine önem verilmelidir.
Meyvecilik gelecek yıllarda
şiddetini artırması beklenen
kuraklık sorunu dikkate alınarak
planlanmalı, yaşlanmış ve verimden
düşmüş bahçeler çağdaş
meyvecilik ilkelerine uygun olarak
yenilenmeli, standardizasyona ve
ambalajlamaya önem verilmelidir.
Soğuk depolar yaygınlaştırılmalı
ve kapasiteleri artırılmalı, çoğu
küçük ölçekli işletmelere
sahip olan meyve üreticilerinin
örgütlenmesi desteklenmeli,
kalıntı analiz laboratuvarlarının
sayıları artırılmalı, rekabet
şansının yükseltilebilmesi için
destek ve kredi miktarları
çoğaltılmalıdır. Küçük çiftçiler
desteklenmeli, üreticiler
kooperatifleşmeye yönlendirilmeli,
ölçek ekonomisinden azami
yarar sağlanmalıdır. _
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“ÜRETİCİDE SORUMLULUK
BİLİNCİ OLUŞMALI”
Son üç yılda yaptığımız hasat öncesi kalıntı denetimlerinde 46 bin 348 adet
numune analiz edilerek hatalı uygulama yapan üreticilere 1 milyon 664 bin TL
idari para cezası uygulanmış ve ürünlerin pazara girişine engel olunmuştur.

Şehriban Gören
Ziraat Mühendisi,
T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı,
Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü, Bitki ve
Bitkisel Ürünler Sınır
Kontrol Daire Başkanlığı

Yaş meyve sebze ihracatı,
tarladan ihracata kadar bu
sürecin her aşamasında görev
alan insan faktörü için istihdam
sağlamakta. Bu nedenle alıcı
pazarların memnuniyeti ve
ihracatta süreklilik sağlanması
en temel amaç. 2015 krizi
nedeniyle, yaş meyve sebze
ihracatımızdaki en önemli
pazarımız olan Rusya’ya
ihracatımızda ciddi boyutlarda
daralma oldu. 2016'da
sürdürülen yoğun çalışmalar
sonrasında, yaş meyve sebze

ihracatımızla ilgili olarak Nisan
ve Ekim 2016’da Moskova’da
gerçekleşen iki toplantı önem
arz ediyor. Bu toplantılarda Rus
tarafı, ülkemizde Bakanlığımız
tarafından kontrol ve takip
edilen üretim alanlarında,
Rusya’nın gıda güvenilirliği,
bitki sağlığı ve karantina
gereklilikleri konusunda bilinçli
olan üreticilerin yetiştirdiği
ürünlerin ithalatına önem
verdiklerini belirtmiş, büyük
tarımsal işletmelerin kendilerine
bildirilmesini istemişlerdir.

Bu iki toplantı akabinde Ağustos
ve Kasım 2016 döneminde iki
kez Rus teknik heyet ülkemize
davet edildi ve Adana, Antalya,
Alaşehir ve İzmir’de saha
çalışması yapıldı. Rus uzmanlarla
birlikte üretim alanlarında
çiftçilerle ve ürünlerin işlenerek
paketlendiği işletmelerde
ihracatçılarla görüşmeler
yapıldı. 9-12 Ekim’de
İstanbul’da yapılan Karma
Ekonomik Komisyon toplantısı
sırasında Rus tarafınca
portakal, mandarin, şeftali,
kayısı ve erik için yasaklama
kaldırılmış ve narenciye
sezonu için önemli bir fırsat
doğdu. Kasım ayında üretim
alanlarında yapılan çalışmalar
sonrasında ise Rus tarafınca,
karantina ihlalleri nedeniyle
yasaklanan biber, kabak ve
marul için güvenilir üretim
ve paketleme yapabilecek
üreticiler listesi istenerek; bu
şartları sağlayabilen 10 da ve
üstü üretim alanlarına sahip
üreticiler belirlenerek Rus
tarafına iletildi. Domates, çilek
ve kesme çiçek başta olmak
üzere ürünlerimiz için yasağın
kaldırılması talep edildi. İhracat
ve iç piyasaya arz konusu
olan yaş meyve sebzenin
insan sağlığı açısından risk
taşımaması, üretici tarafından
kullanılan kimyasalların kayıt
altına alınması ve takibi önemli.
Bu amaçla Bakanlığımız
üretim sürecinde kullanılan
zirai mücadele ilaçlarının
kayıtlarının tutulmasını zorunlu
hale getirmiştir. İlaçların kim
tarafından tavsiye edildiği,
kimden satın alındığı, hangi
tarihte kullanıldığı ve hasadın
hangi tarihte yapıldığının
kayıtları tutulmakta. Ayrıca
hasat öncesi denetimlerle
üreticide sorumluluk bilinci
oluşturulması amaçlanıyor.
Son üç yılda yaptığımız hasat
öncesi kalıntı denetimlerinde
46 bin 348 adet numune analiz
edilerek, hatalı uygulama yapan
üreticilere 1 milyon 664 bin TL
idari para cezası uygulanmış
ve bu ürünlerin pazara girişine
engel olunmuştur. _
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“TÜRKİYE'DE DOMATES
ÜRÜNLERİ PAZARI BÜYÜYECEK”
Son yıllarda ülkemizde özelikle fast-food zincirlerinin artmasıyla
genç nüfusun ketçap tüketimi hızlanmış; bu ürünün pazarı arka
arkaya çift haneli rakamlarla büyümüştür.

Rıfkı Arda
Şahin
Salça, Konserve
ve Donmuş Gıda
Üretici ve İhracatçıları
Derneği Başkanı

Türkiye domates salçası ve
işlenmiş domates ürünlerinde
ABD, Çin ve İtalya ve İspanya’dan
sonra dünyada beşinci büyük
üretici ülke konumundadır.
Yıllara bağlı olarak her sene
yaklaşık 2-2.5 milyon ton
endüstriyel domates, domates
salçası ve domates ürünlerine
dönüştürülüyor (işlenen domatesin
yüzde 90’ı domates salçasına
dönüştürülmekte). Domatesin
genel olarak tüm ülkemiz
coğrafyasında üretilmesi mümkün
ve endüstriyel domates üretiminin
büyük çoğunluğu (salça sanayinde
kullanılan ve özel olarak yetiştirilen
domates türleri) özellikle
Kuzey ovası olarak tabir edilen
Balıkesir-Susurluk-KaracabeyBursa bölgesinde, geriye kalanı
ise Güney ovası olarak tabir
edilen Ege Bölgesi'nde (Manisaİzmir-Torbalı-Bergama-Ödemiş)
gerçekleşiyor. Yeni bazı bölgelerde

de endüstriyel tip domates üretimi
deneniyor. Domates salçası
meyve ve sebze sektörünün
lokomotifi durumunda olup,
sözleşmeli tarımın bu bölgelerde
yerleşmesinde önemli katkıları
olmuştur. 2016 sezonu için dünya
üretiminin yaklaşık yüzde 30’unun
Kuzey Amerika’da, yaklaşık yüzde
10’unun Güney Yarım Küre’de,
yüzde 26’sının Avrupa Birliği
ülkelerinde, yaklaşık yüzde 6’sının
Türkiye’de, yüzde 10-15’inin Çin’de
ve yaklaşık yüzde 10-15’inin ise
diğer ülkelerde gerçekleştiği
düşünülmekte. Türkiye’nin
de içerisinde bulunduğu
Akdeniz ülkeleri spesifik olarak
incelendiğinde, bu ülkeler dünya
üretiminin yıllara bağlı olarak yüzde
35-40’ını gerçekleştirirken, dünya
tüketiminin yüzde 25-30’unu
gerçekleştirmekte. Dünyada
yıllık domates salçası ve işlenmiş
domates ürünleri tüketimi yaklaşık
olarak her sene ortalama yüzde
3 artıyor. Bu da tüm dünyada
her sene yaklaşık 1 milyon ton
daha fazla endüstriyel domatesin
domates salçasına ve domates
ürünlerine dönüştürülmesi
anlamına geliyor. Türkiye’de ve
dünyada domates salçası ve
işlenmiş domates ürünleri tüketimi
incelendiğinde, Türkiye’deki
tüketimin halen bir çok diğer
ülkeden daha düşük bir seviyede
olduğu göze çarpıyor. Amerika
kıtasında kişi başı domates salçası
ve domates ürünleri tüketimi
Türkiye’nin yaklaşık üç katı.
Avrupa’da bu oran Türkiye’nin
yaklaşık iki katı. Türkiye’de bu oran
son yıllarda dünya ortalamasının
üzerinde, hızla artıyor. Domates
salçası dışında diğer tüm işlenmiş
domates ürünlerinin pazarlarının
da ülkemizde süratle büyümesi
bekleniyor. Tüm dünyada

izlediğimiz tüketim trendleri
Türkiye pazarında da yavaş
yavaş yer bulmakta. Tüketiciler
yoğun olarak domates salçası
kullanımından, öncelikle bütün
soyulmuş ve doğranmış domates
konservesi ürünlerine ve yemek
harçlarına, daha sonra makarna
sosları ve diğer domates bazlı
soslara ve son olarak da organik
ürünlere yönelmekteler. Ayrıca
buna paralel olarak ketçap
pazarı da süratle büyümekte ve
kendi başına belirli bir büyüklüğe
erişmekte. Son yıllarda ülkemizde
özellikle fast-food zincirlerinin
artmasıyla genç nüfus arasında
ketçap tüketimi hızlanmış, bu
ürünün pazarının son senelerde
üst üste çift haneli oranlarda
büyümesine neden olmuştur.
Domates salçası ve işlenmiş
domates ürünleri pazarının
ülkemizde önümüzdeki bir kaç
sene içerisinde süratle büyümesi
kaçınılmaz. Ayrıca dünyada çeşitli
nedenlerle artan gıda talebi
nedeniyle, ülkemiz bu ürünlerin
ihracatında söz sahibi bir konumda
olmasına ilavaten bir çok yeni
fırsatlarla karşı karşıya kalacak.
Dolayısıyla Türk üreticilerinin
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
pazarlarında salça ve tüm domates
ürünlerinde lider konuma gelmesi
doğru zirai politikalar, doğru
yatırımlar vwe devlet destekleri ile
çok muhtemel. Ancak; ülkemizde
domates ekimi yapılan arazinin
yapısı ve ekim alanların, diğer
ülkelere göre küçük ve dağınık
bir yapısı olduğu görülüyor. Bu
durum, üretim miktarlarının artışını
önlüyor. Tarımda çalışan işçi
sayısının gün geçtikçe azaldığı
ülkemizde, domates tarımında
hasat işçisinin çoğunlukla nitelikli
olmaması ve işçilik maliyetlerinin
diğer ülkelere göre yüksek
olması, üretim maliyetlerini artıran
faktörlerin başında geliyor.
Salça üretimindeki girdilerin
ve kullanılan enerjinin yüksek
maliyetli olduğu ülkemizde,
tarımsal girdilerin diğer ülkelere
göre rekabet edebilecek hale
getirilmesi gerekiyor. Söz konusu
maliyetlerin yüksekliği, özellikle dış
pazarda Türk salçasının rekabet
şansını azaltıyor. _
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“TURUNÇGİL ÜRETİMİNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SAĞLANMALI”
Sürdürülebilirliği sağlamak için planlama ve programlı üretim gerektiren
tarım modelleri seçilmeli. Bunun yanında hasat öncesinde dengeli ve
yeterli bitki besleme programlarının yapılması gerekiyor.

Prof. Dr.
Metin TURAN
Yeditepe Üniversitesi
Ar-Ge Laboratuvarları
Genel Müdürü

Turunçgiller dünya meyve
üretiminde ilk sırayı alıyor. Yıllara
göre değişmekle beraber dünya
ortalama turunçgil üretimi 132
milyon ton civarında. Türkiye
2015 yılı verilerine göre ortalama
3 milyon 975 bin ton turunçgil
üretimi ile Akdeniz havzasında
İspanya ve Mısır’dan sonra önemli
üretici ülkeler arasında. Bu
üretimin 1 milyon 816 bin tonu
portakal, 1 milyon 156 bin tonu
mandarin, 750 bin tonu limon,
250 bin tonu altıntop ve 2 bin
135 tonunu turunç oluşturuyor.
Türkiye, turunçgil meyveleri
ihracatı bakımından dünyada ve
Akdeniz ülkeleri içerisinde ikinci
sırada yer alıyor. Ülkemiz için
stratejik bir bitki olan turunçgillerin
besleme, sulama ve mücadelesi
konusunda pek çok çalışma

ve proje yürütülmekte. Ancak
bu çalışmaların sonuçlarının
pratiğe aktarılmasında pek çok
sorun yaşanıyor. Bunun temel
nedeni üreticilerimizin önemli bir
kısmının gerek iç gerekse dış
pazarda ihtiyaç duyulan kalite ve
sertifikasyon konusunda yeterli
bilgiye sahip olmaması. Üretilen
ürünlerin hangi ülkeye ve hangi
normlarda üretilmesi gerektiği
konusundaki bilgisi başlangıçta
belli olmayıp önemli sayıdaki
üretici hangi ihracatçı ile anlaşma
yaparsa o zaman haberdar
olabiliyor. Yani üretim öncesi İyi
Tarım mı, yoksa GLOBAL GAP
standartlarına uygun mu üretmesi
gerektiği veya bu modellerden
herhangi birine uyum sağlamadan
üretime devam etmesi ithalatçı
açısından arzu edilemeyen pek
çok sorunla karşılaşmasına
neden olmakta. Bu nedenle
planlama ve programlı üretim
gerektiren GLOBAL GAP gibi
tarım modellerinin seçilmesi hem
üretici hem de ithalatçı açısından
pek çok sorunun çözülmesine
neden olduğu gibi elde edilen
ürünlerin herhangi bir ülkeye
bağımlı kalmadan serbest
piyasada daha fazla satış talebi
yakalamasını sağlamakta.
Üretimin sürdürülebilir olarak
devam ettirilebilmesinde hasat
öncesinde dengeli ve yetersiz
bitki besleme programlarının
yapılmaması hastalık ve
zararlıların üründe daha çok zarar
vermesine neden oluyor, üreticiler
ürün kaybı kaygısı yaşıyor,
uzman olmayan bayi veya teknik
grubun önerisiyle gereğinden
fazla pestisit kullanımına neden
olunuyor. Bu nedenle kimyasal

mücadeleye ilave olarak biyolojik
mücadele yaklaşımlarının daha
çok önemsenmesi ve gündeme
getirilmesi üretimde maliyetlerin
azaltılması yanında dünyadaki
pek çok pazarın kabul edilebilir
ürün listesine girmesine neden
olur. Bu konuda yapılabilecek
hataların azaltılması için üretici
ve bu tür programları yöneten
ziraat mühendislerinin sorumluluk
ve yetkilerinin de oluşturulması
gerekiyor. Hasat anında ortaya
çıkabilecek problemlerin alımı
yapan ihracatçı ya da hal veya
marketlerin sorumluluğu yerine
üretici ve bu tür uygulamaları
öneren mühendislerin olması
gerekmekte. İkinci önemli etken
ise hasat sonrası depolama koşul
ve kriterlerinin oluşturulmasında
yeni teknik ve teknolojinin yeterli
düzeyde takip edilememesi.
Gerek üreticilerimiz ve gerekse
bu ürünleri ulusal ve uluslararası
pazara taşıyan işletme sahiplerinin
büyük bir kısmı bu konuda
arzu edilen standartları henüz
yakalayamamıştır. Bu konuda
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan daha çok Türkiye
İhracatçılar Meclisi, Narenciye
Tanıtım Grubu gibi birimler daha
çok hizmet verip kalite kriterleri ve
sürdürülebilir üretim modellerini
araştırmaya yönelmişlerdir. Bu
nedenle turunçgiller gibi ülkemizde
önemli yere sahip bu tür stratejik
ürünlere biraz daha ilgi ve teknik
destek verilmesi gerekmekte. Aksi
halde üreticilerin ve bu ürünleri
alan işletmelerin kendi sorunları
kendi imkân ve teknik yapısı ile
çözüme ulaşmaları mümkün değil.
Üçüncü ve en önemli sorunlardan
bir diğeri ise elde edilen ürünlerin
doğrudan paketlenerek ham ürün
olarak gönderilmeye çalışılması.
Meyve olarak tüketim yanında
turunçgillere ait bir meyve suyu
fabrikası, kurutulmuş ürün zinciri,
taze tüketim gibi değer zinciri
yaratan ürünler ve birim kg’da
daha yüksek katma değer yaratan
ürünlerin oluşturulması yönüne
gidilmeli. Bu tür ürünler depolama,
raf ömrü gibi ürünün raf ömrünü
artırması yanında satış yapacak
üreticiler içinde rekabet şansı
yaratmış olacaktır. _

With

“TÜRKİYE, MEYVE SUYU
KONSANTRESİNDE ÖNEMLİ
BİR TEDARİKÇİ OLABİLİR”
Avrupa’ya göre genç bir sektör olmasına rağmen, Türkiye meyve suyu sanayi,
teknoloji yapılanmasını Avrupa’ya göre hızla geliştirerek eşit düzeye geldi.

B. İlker Güney
Meyve Suyu
Derneği Başkanı

İçinde bulunduğumuz bu dönemde,
diğer pazarlar gibi küresel meyve
suyu pazarı da genel olarak zorlu
bir süreçten geçiyor. Almanya,
Rusya gibi ana pazarlardaki satın
alma gücündeki düşüşler, tüketici
davranışlarındaki değişimler ve
AB ülkelerinde olduğu gibi doygun
pazarlardaki yeni arayışlar, küresel
pazar için öngörülen büyümede
olumsuz etkilere sebep olmakta.
Türkiye bu süreçte Avrupa’nın
lokomotifi ve yüksek potansiyelli
bir pazar olarak tanımlanıyor, 2016
yılında Türkiye pazarında tonaj

bazında bir miktar daralmalar olsa
da cirosal bazda artışlar devam
etti. 2017 için 2016 yılının üzerinde
bir büyüme beklemekteyiz.
2016 yılında meyve suyu ve
benzeri ürünler kategorisinde
bir önceki yıla göre en çok
büyüme yüzde 4,2 ile meyveli ve
aromalı içecekler segmentinde
görüldü. Yüzde 100 meyve
suyu ve nektarları pazarında
ise yenilikçi ürünlerle büyüme
yaşandı. Yüzde 100 meyve suları
ile ilgili yenilikler özellikle T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul

Kantinlerinde Satılacak Gıdalara
İlişkin Genelgesi‘ni takiben
görülmeye başlandı. Birçok
meyve suyu üreticisinin piyasaya
200ml yüzde 100 meyve suyu
ürünü sunması ile hem marka
çeşitliliği arttı hem de yüzde
100 porsiyon paketlerdeki satış
yaklaşık üç katına çıktı. Meyve
nektarları kategorisindeki yenilik
ise kahvaltılık, atıştırmalık olarak
konumlanan karışık meyve
nektarlarından geldi. Bu kategori
de bu yıl hızlı büyüme gösterdi
ve 2017 yılında da büyümesini
bekliyoruz. Öte yandan meyve
suyu sanayinin Türkiye’nin ihracat
başarısında da ciddi rolü var. Son
5 yıl içerisinde yaklaşık yüzde
7’lik bir büyüme kaydetti ve 186
milyon dolarlık rakamlara ulaştı.
Türkiye meyve suyu sanayi her
zaman dikkat çekici ölçüde
dış ticaret fazlası vermekte ve
önümüzdeki dönemde de yüksek
ihtimalle dış ticaret dengesinin
ihracat lehine gelişeceğini
öngörüyoruz. Yaklaşık 163 milyon
dolarlık dış ticaret fazlasıyla
ülke ekonomisine çok ciddi
bir katma değer sağlanıyor.
Avrupa’ya göre daha genç bir
sektör olmasına rağmen, Türkiye
meyve suyu sanayi, teknoloji
yapılanmasını Avrupa’ya göre
hızla geliştirerek eşit düzeye geldi.
Yani tesislerimiz daha yeni olsa
da teknolojimizin kalitesi ile
meyve suyu ürünlerimiz gelişmiş
pazarlarda kabul görmekte.
Şimdiden meyve suyu ihraç edilen
ülke sayısının 150’yi geçmesi de
bu başarının sonucu.
Dünyanın en önemli meyve
üreticilerinden biri olan
Türkiye’nin gelişmiş meyve suyu
sanayisinin, global pazardan
aldığı payı artırmak adına meyve
üretimindeki yapısal sorunlara
çözüm bulunması gerekiyor.
Ölçek ekonomisi kapsamında
sanayi etrafında kümelenmiş
meyveciliğin gelişmesi ile
ulaşılacak büyüme seviyesinin,
bugünün çok ötesinde olacağına
şüphe yok. Bu da ülkemizin,
Avrupa ve Orta Doğu’nun en
önemli meyve suyu konsantresi
tedarikçisi olabilme fırsatının
açık bir göstergesi. _

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

YAŞ MEYVE SEBZE VE MAMULLERİ SEKTÖRÜNE
REKABETTE GÜÇ KAZANDIRACAK 10 ŞART
Madde 1: Pazarın isteğine göre üretim yapılmalı
Yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü için “Önce Üretim” yerine “Önce Pazar” anlayışına geçmek çok önemli. Sektör temsilcileri, son yıllarda fazla üretim yapmanın
artık çözüm olmadığının anlaşıldığını belirtiyorlar. Pazarın
isteklerini göz önünde bulundurarak ona göre bir üretim
modeli oluşturulması gerektiğinin altını çiziyor ve gerekirse ürün değişikliği ve çeşitliliğine gidilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Kamunun da bu noktada kontrol ve onay verme
konusunda bir takım çözümler getirmesini talep ediyorlar.

Madde 2: Arazi toplulaştırma çalışmaları hızlandırılmalı

cezalandırıldığını, bunun adaletsiz olduğunu söylüyorlar.
Bu noktada üreticiden başlayarak bir denetim mekanizmasının şart olduğuna vurgu yapıyorlar. İyi tarım uygulamalarının temelinde izlenebilirlik olduğunu belirterek, kalıntı
analiz laboratuvarlarının sayılarının artırılması talebinde
bulunuyorlar. Üretimin her aşamasında izlenebilirliği sağlamak, üretim ve üretici veri tabanı oluşturulması da talepler arasında.

Madde 7: Soğuk hava uçak kargo taşımacılğına
destek verilmeli

İhracatçılar, kullanılmayan arazilerin tarımda kullanılmasının sağlanmasıyla tarım üretiminin büyük ölçekli
alanlarda yapılmasının şart olduğu noktasında birleşiyor. Bu sebeple çoğu küçük ölçekli işletmelere sahip olan
meyve üreticilerinin örgütlenmesi desteklenmeli. Türkiye’nin ölçek ekonomisine ulaşmış ülkelerin sahip olduğu
fırsatları yakalaması için kamudan da beklentiler var.
Devletin firmalar kurup bunlar üzerinden toplulaştırma
yaparak tarlaları kiralaması gerektiğini belirtiyorlar. Böylece istihdamda da hareketlilik olması çok muhtemel.

Sektörün en önemli sıkıntılarından biri lojistik. Uzak
bölgelere nakliyede ürünü taze ulaştırmak çok zor. Sektör
temsilcileri, ihracatta var olabilmenin müşteriye ulaşma süresini kısaltmaktan geçtiğini söylüyor ve Türk yaş meyve
sebze ürünlerini ihraç pazarlarına daha hızlı ulaştırabilmek
ve yüksek katma değerli şekilde ihraç etmek için hava kargo talebinde bulunuyor. Soğuk hava depolarının yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılmasını isteyen sektör,
uçak kargosuna verilecek bir takım desteklerle (taşıma kapasitesi, destinasyon sayısı vb.) rakip pazarlarla rekabette
bir adım öne geçebileceklerini belirtiyor.

Madde 3: Markalaşmanın önemi üzerinde durulmalı

Madde 8: Yeni pazarlar bulunmalı

Sektörün ortak görüşü, dünya raflarına ambalajlanmış ürün satılamazsa yarı mamul satarak da bir yere
varılamayacağı üzerine. Mamul grubu olarak dünyadaki
her türlü gümrüklenebilir sahaya girip mal satabilen yaş
meyve sebze sektörünün özellikle inovatif yenilikleri hızla sektöre entegre etmesi, coğrafi işaretleme, markalaşma
ve tanıtım faaliyetlerine önem vermesi gerekiyor.

Sektörün, kriz anlarında tek bir pazara muhtaç kalmasının önüne geçebilmek adına yeni pazarlara ulaşması gerekiyor. Halihazırda faaliyet gösterilen pazarlardaki pozisyon
güçlendirilerek, dünyadaki ekonomik gelişmeler ve trendler ışığında yüksek büyüme potansiyeli arz eden ve ithalat
artışı öngörülen hedef ülkelerdeki pazar paylarının artırılması yine sektörün ortak görüşü.

Madde 4: Hammadde fiyatlarında iyileştirme yapılmalı

Madde 9: Sürdürülebilirlik sağlanmalı

Sektörün uluslararası rekabete uygun maliyetle üretim
yapabilmesi için hammadde fiyatlarının sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu da sektörde yeni yatırımların yapılabilmesi, ihracatın artması için gerekli. Devlet kurumlarının bu
noktada yapacağı iyileştirmeler sektör adına çok önemli.

Türkiye, meyve ve sebze üretiminin mevsimsel ve bölgesel özellik arz etmesi nedeniyle ihracata yönelik faaliyette
bulunan yeterli kapasiteye sahip, modern yapıda birçok tesis yılın belli dönemlerinde atıl kalıyor ve buna bağlı olarak,
sektöre bağlı çalışan yan sektörler de (nakliyeci, ambalaj,
işçi, vb.) atıl kalıyor. Bunun için sürdürülebilir bir üretim
prosesi hazırlanmalı ve yeni çeşitler ve üretim planlamasıyla üretim ve ihracat bütün bir yıla yayılmalı.

Madde 5: Standardizasyona önem verilmeli
2023 hedeflerine ulaşılmasını teminen sektör temsilcileri dünyada sektörde yaşanan gelişmelerin takip edilmesi noktasında birleşiyorlar. Sektöre göre, meyvecilik,
şiddetini artırması beklenen kuraklık sorunu dikkate alınarak planlanmalı, yaşlanmış, verimden düşmüş bahçeler
çağdaş meyvecilik ilkelerine uygun olarak yenilenmeli,
rekabet açısından standardizasyona önem verilmeli.

Madde 6: Üretim alanlarında denetim yapılmalı
İhracatçılar ihracat yaptıkları ülkelerden ilaç kalıntılarıyla ilgili olarak dönen ürünler için sadece kendilerinin

Madde 10: Ticaret anlaşmaları iyileştirilmeli
Ciddi pazar olabilecek, büyük tüketim yapan ülkelerle
karantina anlaşmalarının bir an önce tamamlanarak ihracata hareket getirilmesi de sektörün ortak sıkıntılarından biri. Bu yüzden stratejilerin uzun vadeli yapılmasını
bekliyorlar. Devlet politikasının ihracat odaklı, ihracatçıyı destekleyecek şekilde oluşturulması, teşviklerin ihracat odaklı üretimi desteklemesi, çeşitlendirilmiş finansal
modellerle destek sağlanması da beklentiler arasında. _

