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ayvancılık bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde
de ulusal beslenmenin yanında, ihracatın artırılması,
sanayiye hammadde sağlanması, bölgeler ve sektörler
arası dengeli kalkınmanın istikrar içinde başarılması,
kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi gibi önemli bir
çok sosyo-ekonomik fonksiyonlar üstlenmiştir.
Günümüzde gelişmiş ülkeler tarım ve hayvancılık
sektörlerinde ülkelerinde istikrarı sağlamakta ve
ihracatçı konumda yerlerini almaktadırlar.
Bunu, bitkisel ve hayvansal üretimi daha akılcı ve
ekonomik politikalarla destekleyerek başarmaktadırlar.
Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü
hayvansal ürün üretimi için önemli potansiyele sahiptir.
Ancak, 1980’li yıllarda uygulanan yanlış politikalar
sonucunda bu sektör çok büyük bir darbe yemiş,
hayvansal ürünler ihraç eden Türkiye, kendi kendine
yetemez hale gelmiştir. Özellikle son 20 yılda yaşanan
bu gerilemede, ülkemizin kaliteli hayvan ve yem
kaynaklarından yoksun oluşu, salgın hastalıkların sürekli,
sağlık korumanın yetersiz, çiftçilerimizin eğitimsiz ve
örgütsüz oluşu ile hayvancılığın kalkındırılması amacıyla
uygulamaya çalışılan düzenlemelerin yetersiz oluşunun
payı büyüktür. Ülkemizde hayvancılığının geliştirilmesi
için pek çok girişimler yapılmış, ancak bu girişimler
temel sorunlar dururken, geçici önlemler şeklinde
olmuştur. Sonuçta gelinen noktada insanımız
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hayvancılıktan uzaklaşarak eskiden kendi ürettiği eti,
sütü, yumurtayı şimdi satın alır hale gelmiştir.
Ülke hayvancılığımızın bu vahim durumdan kurtulması
ve genel ekonomi içinde hakkettiği seviye ulaşabilmesi
için hayvancılıktaki yol haritalarının tekrar çizilerek kalıcı
tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir.
Hayvancılık sektörünün ekonomide hak ettiği yeri
alabilmesi için “Modern besicilik teşvik edilmeli, entegre
besi çiftlikleri desteklenmelidir. Besi organize bölgesi
kurulmalı küçük çaplı işletmeler daha organize ve daha
rantabl hale getirilmelidir. Kırsal alanda küçük ve
büyükbaş besicilik teşvik edilmeli ve kâr oranı daha
cazip hale getirilmeli, yem desteklemesi verilmelidir.
Et üretimi yüksek ırklar ıslah edilerek iç piyasa ve
Avrupa’da rekabet edecek hale getirilmeli, et ve süt
ırkları ıslahı için damızlık çiftlikler teşvik edilmeli, etten
alınan yüzde 8 KDV yüzde 1’e indirilmeli, süt kuzusu
kesimleri ve ihracatı zorlaştırılmalı, bilinçli koyunculuk
teşvik edilmeli bunları hem kırsal alana yaymalı hem de
kanatlı hayvanlarda olduğu gibi entegre tesisler teşvik
edilmelidir.
İnsanımızın yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli
rolü bulunan, sosyal ve ekonomik etkileri olan
hayvancılık sektörünün yeniden yapılandırılması
çiftçilerimizi rahatlatacak, ülkemiz hayvancılığını
umutsuzluktan kurtaracaktır.

T

“Küçük İşletmeleri AVM’ler karşısında yalnız bırakamayız.”

ürkiye ekonomisi 2009 yılında ciddi bir şekilde
küçüldü ve işsizlik rekor düzeyde arttı. Genel olarak
ekonomik göstergeler toparlanmayı işaret etse de,
sokaktaki insanımızın sıkıntıları devam edecek.
Hükümetin aldığı ekonomik tedbirler büyük ölçekli
işletmelerin sıkıntılarını sınırlıda olsa bir miktar azalttı.
Zaten büyük şirketler ihtiyaç akçeleri sayesinde
krize nispeten hazırlıklı girmişlerdi. Bu sayede bazı
hasarlara ve iflaslara rağmen bu şirketler krizi büyük
ölçüde atlatabildi. Ancak krizin öldürücü etkilerini çok
ciddi şekilde hisseden ve alınan ekonomik tedbirlerden
yararlanamayan bir kısım var: Küçük İşletmeler.
Etrafımızdaki bakkal, manav, çiçekçi, fırın, ayakkabı
tamircisi, süpürge imalatçısı, besici v.b hepsi birer
küçük işletme. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de istihdam açısından son derece önemli bir rol
oynuyorlar. Büyük bir kısmı ekonominin iyi olduğu
yıllarda kendi kararınca yaşamını devam ettirir. Yani
kendi yağıyla kavrulmasını bilir. Pek az bir kısmıda
zaman içinde işlerini büyüterek kobilere dönüşür.
Ekonomide sorun yaşanmadığı yıllarda işlerini
sorunsuz bir şekilde yürüten bu işletmeler, kriz yıllarında
sıkıntıya girer. Ülkemizde eğitim düzeyinin düşüklüğü,
meslek edindirmeye yönelik eğitimin yetersiz olması
nedeniyle çoğu küçük işletme, işletme yönetimi,
muhasebe, satın alma, pazarlama, vitrin tasarımı, satış
sonrası hizmetler gibi konularda bilgi fakiridir.
Üstelik öz sermayeleride yetersizdir. Bu gün çoğu

işletmemizde yöneticiler kar ile nakit arasındaki farkı
bilmezler.Sermaye ile işletme sahibi ailenin bütçesini
ayırt edemezler. Akşam kasada para varsa kazanılmıştır
ve hepsi kardır mantığı ön plandadır.
Ekonominin çok sıkıntılı bir dönemden geçtiği
günümüzde küçük işletmeleri istihdamın yeniden
arttırılması ve yeniden yapılanmakta olan küresel
ekonomide rekabetçi kalabilmenin oyuncularından
biri olarak görmek hepimizin menfaatinedir.
Bu işletmelere dönemini kapamış bir iş modelinin
son örnekleri olarak değil, işsizliğe karşı kurtarıcı birer
aktör olarak bakmalıyız. Örneğin bakkalımızın
hipermarketlerle rekabet edebilmesine olanak sağlayan
eğitim, organizasyon ve kaynak temininde bu meslek
grubumuzu yalnız bırakmamalıyız. Alışveriş merkezleri
çağımızın gereği, ancak birini değerine feda edemeyiz.
Küçük esnafımızı her halükarda yaşatmalıyız.
Türkiye’nin bu krizden bir şekilde çıkacağı kesindir.
Bu krizden bir ders çıkarmak ve bir daha aynı hataları
tekrar etmemek de son derece önemlidir. Mutlaka
katma değeri yüksek ürünler üretmeyi hizmet ile üretimi
daha iyi birleştirebilmeyi öğrenmeliyiz. Ayrıca tekrar
kobilerimizin ve büyük işletmelerimizin başardığı dünya
ile birleşme anlayışını küçük işletmelerimizde kendi
aralarında birleşerek gönül ve organizasyon birlikteliği
kurarak başarmak zorundadır.
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bitkileri, sebzeler meyve bahçeleri ve bağlarda kullanılır.
Bitkiler burada karık üzerindeki sırtlara yapıldığından
bitki kök boğazının ıslatılması söz konusu değildir. Bu
nedenle adi sulama ve tava sulamaya göre sulama
randımanı, su tasarrufu ve bitki hastalıkları yönünden
en uygun sulama metodudur. Ancak bu sulama
yönteminin tuzlu topraklarda uygulanması son derece
sakıncalıdır. Çünkü su karık içerisinde hareket ederken
su karık sırtlarına doğru yükselir ve bitki kök bölgesinde
tuz yoğunlaşmasına neden olarak bitkilerin zarar
görmesine neden olur.
Kapalı borulu sulama sistemleri
Sulanacak arazilerde su dağıtımının kapalı borulu
bir iletim sistemiyle yapıldığı sistemlere kapalı borulu
sulama sistemleri denir. Bunlar da basınçlı ve basınçsız
borulu sulama sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır.

SULAMA
YÖNTEMLERİ
SULAMA
Bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan
suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken yer ve
zamanda verilmesidir. Sulamada esas ilke tarla başına
kadar getirilmiş suyun, en az kayıpla bütün tarlaya
yayılmasıdır. Sulama konusunda pek çok sistem vardır.
Tabii bunlardan birinin yada birkaçının seçilmesi
birçok faktöre bağlıdır. Örneğin tarlanın tesviyesinin
düzgün olup olmaması, yetiştirilen mahsulün cinsi,
toprağın ve toprak altının kimyasal ve fiziksel özellikleri,
sulama suyunun miktarı ve kalitesi, çiftçi alışkanlıkları,
bazı sulama yöntemlerinin ek yatırımı gerektirmesi
nedeniyle oradaki çiftçilerin ekonomik durumu, bölgenin
rüzgar, sıcaklık, oransal nem, don, yağış gibi egemen
iklim şartları sulama sistemlerini etkiler. Örneğin tesviyeli
arazilerde bütün sulama sistemleri uygulanabildiği
halde tesviyesiz arazilerde yağmurlama sulama, hakim
rüzgarı şiddetli bir bölgede yağmurlama sulama sistemi
yerine ya damla sulama yada karık sulama daha uygun
bir sulama sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
GELENEKSEL SULAMA YÖNTEMLERI
Salma sulama yöntemi (vahşi sulama):
Bu sulama yönteminde tarlabaşı kanalından tarla
parseline alınan su parsel boyunca arazi üzerinde
rastgele yayılmaya bırakılır. Su toprak yüzeyinde
05
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ilerlerken bir yandan da infiltrasyonla toprak içerisine
girer ve bitki kök bölgesinde depolanır. Bu uygulama
biçiminde sulama doğrultusunda eğimin %3 ü
geçmemesi ve sulamaya dik yönde eğimin olmaması
gerekir. Bu sulama suyunun bol ve sulama kültürünün
olmadığı yerlerde kullanılır. Bu tip sulamada su kaybı
fazla sulama randımanı da çok düşüktür.
Tava sulama yöntemi: Sulanacak tarla parseli toprak
seddelerle çevrilerek eğimsiz alt parsellere ayrılır. Bu
alt parsellere tava adı verilir. Tarlabaşı kanalından
alınan su bu tavalara bir yada birkaç yerden verilir.
Burada sulama için arazi önceden tavalara bölünür.
Sık ekilen hububat, yem bitkileri ve meyve
bahçelerinin sulanmasında kullanılır. Ayrıca suyun çok
fazla verilip derine sızmasını önlemek için kontrollü
sulama yapılmalı ve drenaj tedbirleri de alınmalıdır. Bu
yöntemin en olumsuz yanı da su sarfiyatı ve sulama
zamanının fazla olmasıdır.
Karık sulama yöntemi: Bu yöntemde bitki sıra aralarına
karık adı verilen küçük kanalcıklar açılır ve su bu
karıklara verilir. Su karık boyunca ilerlerken bir yandan
da infiltrasyonla toprak içerisine girer ve bitki kök
bölgesinde depolanır.
Karık sulama yöntemi sıraya ekilen yada dikilen tarla

Basınçsız borulu sulama sistemleri
Toprak altına gömülü, basıncı
0,8 atm. den az sistemlerdir. Bu
sistemlerde su dağıtımı priz
veya vanalarla bırakılan suyun
basınçsız olarak kullanıcıya
teslimi ile gerçekleştirilir.
Dolayısıyla sulama pratiği
ve kullanıcı yönünden
klasik açık kanal şebekeli
veya kanaletli sistemden
bir farkı yoktur. Tek fark
iletim sisteminin kapalı
oluşudur. Ayrıca bitki
köklerinin de boruya girerek
tıkanma yaptığı görülmüştür.
Kapalı borulu sistemler
gömülü olduğu için açık kanal
ve kanaletli sistemlere göre tarım
arazisinde kayıp yoktur.
Kamulaştırma alanı diğer şebekelere göre
çok azalır, işletme ve bakım onarım giderleri
düşüktür, otlanma sorunu yoktur. Sulama alanında
kanal ve kanaletlere oranla sanat yapısı çok azdır. Bu
nedenle makinalı tarım için şartlar daha elverişlidir.
İnşaat suresi de çok daha kısa olup inşaat sırasında
mevsimin yaz veya kış oluşu gibi kısıtlayıcı faktörler
yoktur, her mevsim inşaat yapılabilir.
Kapalı basınçsız sulama sistemlerinin sakıncalarına
gelince; sistem unsurlarından olan, pompa bacası,
saptırma, hava ve basınç düşürme baca ve vanaları
inşaatı, şebekeyle bağlantıları hem inşaat maliyetini
artırmakta, hem de sızma yoluyla tesisin çalışmasında
zorluklar yaratmaktadır. Sistem düşük basınçla çalıştığı
için su hızı düşük olmakta buna bağlı olarak boru
çapının daha büyük seçilme zorunluluğu nedeniyle
yatırım masrafı artmaktadır.
Bu sulama şeklinde sulama karık veya tava şeklinde
yapılacağı için ilave yatırım olarak arazi tesviyesine
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gerek vardır. Aksi taktirde sulama suyu toprak
erozyonuna neden olacaktır. Ayrıca su alma hızı yüksek
hafif bünyeli topraklarda suyun karıkla ilerleyememesi
sonucu sızma yoluyla büyük oranda su kaybı oluşur.
Burada tabana sızan su da drenaj problemi yaratır.
Kapalı borulu sulama sistemleri basınçlı olmadığı
için günümüzde gelişen yağmurlama, damlama,
bublers vb. sulama teknikleri nedeniyle günümüzde
çiftçi ihtiyaçlarına cevap verecek durumda değildir.
Çiftçiler yağmurlama ve damla sulama için kanalet ve
kapalı borulu sistemlerden motopompla su
almaktadırlar. Burada da tek tek çiftçiler için motopomp
ve enerji girdisi yönüyle büyük mali külfet ortaya
çıkmaktadır.
Basınçlı Sulama Sistemleri
Bilindiği gibi günümüzde su kaynakları son derece
kısıtlıdır. Buna karşılık çeşitli sektörlerdeki
su kullanımı ve tarımda sulanacak alan
talebi de çok artmıştır.
Ya ğ m u r l a m a s u l a m a :
Yağmurlama sulama
yönteminde arazi üzerinde
belirli aralıklarlayerleştirilen
y a ğ m u r l a m a
başlıklarından basınç
altında havaya verilen
sulama suyu buradan
arazi yüzeyine düşer ve
infiltrasyonla toprak
içerisine girerek bitki kök
bölgesinde depolanır. Bu
su uygulama biçimi doğal
yağışa benzediği için
yağmurlama yöntemi adını
almıştır. Suyun başlıklardan basınç
altında verilmesi için basınçlı bir boru
sisteminin bulunması ve işletme basıncının
ya pompa birimiyle ya da su kaynağının yüksekte
olması şekliyle yerçekimiyle sağlanması gerekmektedir.
YAĞMURLAMA SİSTEMİNİN UNSURLARI
Su kaynağı: Bu yöntemde her türlü su kaynağından
yararlanılabilir. Yani herhangi bir akarsu, göl, keson
kuyu, derin kuyu, gölet, baraj, sulama kanalı vb. olabilir.
Suyun kalite açısından sulamaya uygun olması ve
fazla miktarda sediment ve yüzücü cisimler içermemesi
gerekir aksi taktirde bu maddeler boru hatları ve
başlıklarda tıkanmaya neden olacaktır.
Pompa birimi: Yağmurlama sulama sistemlerinde
gerekli işletme basıncı genellikle pompa birimi ile
sağlanır. Statik emme yüksekliğinin fazla olmadığı
koşullarda santrifüj tipi, derin kuyularda dik milli derin
kuyu pompalar yada dalgıç tipi pompalar kullanılır.
Pompalar ya akaryakıtla ya da elektrikle işletilirler.
İşletme kolaylığı tesis maliyeti ve enerji girdilerinde
06
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Sistemin tek sakıncalı yanı az da olsa el ile toprak
işçiliği istemesidir. Ama mevsim başında bağ ve
meyveliklerde dip çapası yapıldığı için bu da
önemsenecek bir konu değildir.
Damla sulama
Damla sulama yönteminde temel ilke, bitkide nem
eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, her
defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla
yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir. Bu
yöntemde bazen her gün, hatta günde birden fazla
sulama yapılabilmektedir. Damla sulama yönteminde
arındırılmış su, basınçlı bir boru ağıyla bitki yakınına
yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir ve damlatıcılardan
düşük basınç altında toprak yüzeyine verilir. Başka
bir deyişle, bu yöntemde genellikle alanın tamamı
ıslatılmaz. Bitki sırası boyunca ıslak bir şerit elde edilir
ve bitki sıraları arasında ıslatılmayan kuru bir alan kalır.
Böylece, mevcut sulama suyundan en üst düzeyde
yararlanılır. Damla sulama sistemi sabit sistem
biçimindedir. Sistem unsurları, sulama mevsimi
boyunca aynı konumda kalırlar. Ancak, sulama mevsimi
sonunda bazı unsurlar araziden kaldırılır.

sağladığı ekonomi nedeniyle elektrik motorlu pompalar
tercih edilir.

• Yarı sabit sistemler
• Sabit sistemler

Boru hatları: Ana boru hattı kaynaktan alınan suyu
lateral boru hatlarına iletir. Bu borular gömülü veya
açıkta olabilir. Ancak arazide yer kaplamaması ve
işletme kolaylığı yönünden gömülü olması tercih
edilmelidir. Lateral boru hatları üzerinde yağmurlama
başlığı bulunan hatlardır. Ana boru hattından aldıkları
suyu yağmurlama başlıklarına iletirler ve genellikle
toprak yüzeyine döşenebildikleri gibi sabit sistemlerde
toprak altına da döşenebilmektedirler.

Suyun bitkiye veriliş biçimine göre
• Ağaç üstü sulama sistemleri
• Ağaç altı sulama sistemleri (mikro-mini spring,
bublers sulama)

Yağmurlama başlıkları: Bu başlıklar lateral boru hatları
üzerinde yer alır. Lateral boru hatları ile yağmurlama
başlıkları arasındaki bağlantı bitki boyuna göre seçilen
yükseltici borularla sağlanır.
Yağmurlama sistemleri kaplanan alana, tesisi ve
işletme durumuna ve suyun bitkiye veriliş biçimine
göre üç ana gruba ayrılır.
Kaplanan alana göre :
• Tarla sistemleri
• Çiftlik sistemleri
• Tarla sisteminden çiftlik sistemine geçiş sistemleri
• Toplu sistemler.
Tesis ve işletme durumuna göre:
• Taşınabilir sistemler
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Mini Sprinkler
Meyve bahçelerinin ağaç altından sulanmasında
özel olarak yapılmış küçük yağmurlama başlıkları
kullanılmaktadır. Bu sistemde her ağaç sırasına yüzeye
serili bir (polietilen) lateral boru hattı döşenir ve her
ağacın altına özel olarak yapılmış küçük bir yağmurlama
başlığı yerleştirilir. Sistem bütünüyle sabittir. Sulama
sezonu sonunda toprak yüzeyine serili lateral boru
hatlarıyla yağmurlama başlıkları da toplanır. Bu tip
sistemlere ağaç altı mikro yağmurlama sistemide
denilmektedir.
Bublers sulama
Avantajları: Diğer normal yağmurlama sistemlerinin
avantajlarına ilave olarak;
• Bütün su iletim sisteminin gömülü olması nedeniyle
zirai faaliyetin engellenmemesi.
• Sistemin tümden gömülü olması nedeniyle ömrünün
uzun olması kuş ve kemirgenlerden zarar görmemesi.

• Metodun ağaç kök gelişimine rahatça ayak
uydurabilmesi.
• Normal yağmurlama sistemlerine göre ilk tesis
giderlerinin daha az olması.
• Damla sulamaya göre meme delikleri daha büyük
olduğu için daha geniş açıklıklı filtreden geçirilerek
kullanılabilmesi.
• Damla sulama yöntemine göre daha fazla alan
ıslatıldığı için ağacın kök yapısının doğal olarak
yayılabilmesi.

DAMLA SULAMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?
• Damla sulama ile daha az su ile daha çok alan
randımanlı olarak sulanır.
• Meğilli arazilerde erezyona sebebiyet vermeden
sulama yapılabilir.
• Bütün arazi sulanmadığı için bitkilerin ve ağaçların
aralarında ot çıkışı olmadığı için otlarla yapılan ilaçlı
ve mekanik mücadele maliyeti azalır.
• Her yer sulanmadığı için her sulamadan sonra
kaymak tabakasını kırmak ve toprağı havalandırmak
için toprak işlemesi olayları neredeyse ortadan
kalktığı için işçilik ve mazot tasarrufu sağlanır.

• Normal yağmurlama sistemlerinde ağaç tacının
sulama sırasında ıslanması nedeniyle meyve ve
yapraklarda mantari hastalıklar geliştiği için çoğu
zaman kullanılamadığı halde mini springin burada
emniyetle kullanılabilmesidir.

Diğer sulama sistemlerinde bir sezonda gübreler
en fazla 3-4 defada verildiği için her defasında fazla
miktarda gübre toprağa karıştırılır veya serpilir.
Gübrelerin birçoğu bitkiler tarafından alınamadan
sulama suyu ile derinlere doğru yıkanır bir kısmı da
aralarda çıkan yabancı otlar tarafından alınır. Damla
sulamada ise her sulamada veya iki sulamada bir
gübre verildiği için azar azar gübre verilir. Verilen
gübreler tüm tarlaya değil de bitki kök bölgesine
verildiği için daha az gübre verilir. Kullanılan fosforik,
Nitrik ve Sülfürük asit gibi gübrelerle toprağın pH’ını
düşürerek genelde topraklarımızda bulunan fakat pH
sebebiyle alınamayan Demir, Bakır, Çinko vb. gibi
Mikro elementlerin alınımı sağlanır ki bunlarda bitkilerin
gelişmesine doping etkisi yapar.

Bublers sulama sistemi bağ ve meyve bahçeleri
için uygun olup diğer tarla ziraati için uygun değildir.
Tabii burada sulama için ağaç altında yer açılması için
biraz işçilik gerekir. Sistemin esas avantajı çok düşük
işletme basıncıyla çalışabilmesi ve tıkanabilecek ve
aşınabilecek herhangi bir parçasını olmaması, diğer
bir deyimle son derece basit ama fonksiyonel olmasıdır.

DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN
DEZAVANTAJLARI
Tıkanma: Damla sulama yönteminde en önemli sorun
damlatıcıların tıkanmasıdır. Tıkanmaya ,fiziksel (kum,
mil vb.) kimyasal maddeler ile boru ve damlatıcı içindeki
organik gelişim neden olmaktadır Bu nedenle etkili
bir filtrasyon işlemi,sistemin başarısı için oldukça
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önemlidir.
Dayanım: Boruların dayanımı, malzemenin et kalınlığı
ve materyalin düzgün kullanılıp kullanılmaması ile
yakından ilgilidir.
Zarar:Toprak üzerindeki lateraller, insanlar tarımsal
işlemler, kuş ve hayvanlar tarafından zarar görebilir.
Fakat delinen veya kesilen damla sulama borularını
birbirine eklemek ve tamir etmek için parçalar her
zaman ve uygun fiyatla temin edilebilir.
Basınçlı sulama sistemlerinin yararları :
• Topoğrafik yönden düzgün olmayan tarım alanları
tesviyeye gerek kalmadan bu yöntemle sulanabilir.
• Geçirgenliği yüksek olan topraklarda karık akışına
bağlı su kaybına neden olmaksızın tüm tarla alanında
ekonomik ve üniform olarak yüksek randımanla
sulama yapılır.
• Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde taban su
seviyesini yükseltmeden sulama yapılır.
• Kanalet ve kapalı borulu sistemlerde sulama yapmak
için gerekli tarla içi hendeklere gerek kalmadığından
ekim alanı artmakta sulama işçiliği de azalmaktadır.
• Bu sistemlerde bitki kök bölgesinde düşük gerilimle
tutulan devamlı bir nem bulunduğundan bitki suyu
topraktan fazla bir enerji harcamaksızın alır. Bu da
ürün artışı sağlayan önemli bir faktördür.
• Sulama suyu proje sahasına istenilen miktarda
denetim altında verilir. Gerekirse bireysel olarak
kullanılan su sayaç takılarak net olarak saptanıp
miktarına göre kullanım bedeli tahsil edilebilir. Tesisin
kontrolü kolaylaşır. Ayrıca bu tür tesisler modern
kullanma yöntemlerine açıktır.
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Basınçlı sulama sistemlerinin sakıncaları:
• Sistemin birim alana düşen ilk yatırım bedeli diğer
sistemlere göre yüksektir. Ancak aynı suyla daha
fazla alanın sulanabilmesi, verim artışı, drenaj
sorununu azaltması, tesviye yatırımına ihtiyaç
duyulmaması, çiftçilerin gelir artışı fazla olan ürünlerin
ekilmesine yönelmesi nedeniyle yatırım maliyeti farkı
kısa sürede kendini amorti edecektir.
• Su kaynağı kotu sulanacak arazinin kotundan fazla
olmayıp basınç pompajla sağlanıyorsa işletme gideri
fazla olacaktır. Ancak getirisi yüksek olan ürün
ekimlerinde bu sistem ekonomik olmaktadır. Bireysel
çiftçi sulama sistemlerinde bu durum net olarak
gözlemlenmektedir.
• Sulama yapılacak bölgede sulama esnasında
kuvvetli rüzgarın olması, veya devamlı hakim rüzgarın
olması su dağılımını olumsuz etkiler.
• Bazı bitkilerde yağmurlama sulama çiçeklenme
döneminde tozlaşmayı olumsuz etkiler. Ayrıca
mantari hastalıklara da yol açabilir. Burada uygun
sulama zamanı ve uygun sulama yöntemi tüm bu
sakıncaları ortadan kaldırmaktadır.
• Cazibeli basınçlı olarak çalışabilecek sulama tesisleri
öncelikle ve mutlaka kapalı basınçlı olarak inşa
edilmelidir.

Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

S

akarya Üniversitesi Kimya Bölümünde bir grup
öğretim üyesi tarafından geliştirilen bir yöntemle fındık
veriminde yüzde onun üzerinde verim artışı
gerçekleştirildi.
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya
Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Mustafa
Zengin, Doç Dr. Mustafa Küçükislamoğlu, Doç.Dr.
Mustafa Arslan ve Arş.Gör. Hayriye Genç tarafından
yaklaşık üç yıldan beri yürütülen çalışmalar
neticelenmeye başladı. Giresun Fındık Araştırma
Enstitüsü ile yapılan çalışmalar neticesinde fındık
veriminde ciddi bir artış elde edildi.
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Zengin; “Yaklaşık üç yıldır
fındık yan ürünleri nasıl değerlendirebiliriz şeklinde
fındık araştırma enstitüsü ile ortaklaşa çalışıyorduk.
Çalışmadaki esas hedefimiz fındık yan ürünleri olan
sert kabuğu, fındık iç zarı, dal kabuğu ve çotanağında
bulunan değerli kimyasalların belirlenmesi ve bunların
endüstriye kazandırılmasıydı ve bu konuyla ilgili ön
denemeleri kendi imkanlarımızla yaptık.
Daha sonra fındık üzerinde çalışan arkadaşlar
fındıktaki verimin yeni büyüyen taze dallar tarafından
verildiğini dolayısıyla yeni sürgünlerin boyları ile
çokluğunun verimi direkt etkilediğini anlattılar. Biz de
hazırladığımız ekstrakları budama esnasında kullandık.
Ortadan kesilen dala fındık dal kabukları ile fındık
zar ekstraktını sürdüğümüzde ciddi farklılıklar olduğunu
gözlemledik. İki yılı aşkın çalışma neticesinde

hazırladığımız ekstrakların sürülen dallarda yeni çıkan
sürgün boylarının iki metreye kadar yaklaştığı ve sürgün
sayısının da normalden daha fazla olduğunu tespit
ettik. Bu da fındık verimini ciddi ölçüde artırmak
demektir. Geliştirdiğimiz yöntemin verim artışında
başarı göstermesinin ardından üniversite adına patente
müracaat ettik. Çalışmaya Türkiye genelinde büyük
ilgi duyulmakta. Bazı araştırma merkezlerinin farklı
ağaçlar üzerinde çalışma talepleri bulunmaktadır.
Bunun bir sistem olduğunu açıklayan Yrd.Doç.Dr.
Zengin, endüstriyel olarak kullanıma açılması halinde
fındık yetiştiricileri için hem fındık üretimine ciddi katkısı
olacağını, diğer taraftan fındık dallarının sadece
yakılmayıp dal kabuklarının da sıyrılarak satılabileceğini
belirtti.
Çalışma grubunda Sakarya Üniversitesi elemanları
ile birlikte Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü ve Giresun
Tarım İl Müdürlüğü bulunuyor.
Öğretim üyeleri tarafından geliştirilen bu yöntem
için Sakarya Üniversitesi Patent Enstitüsüne müracaat
ederek patent aldı.
Yrd. Doç. Dr Mustafa Zengin özellikle fındıkta bu
sistemin geliştirmesinin nedenini hem il hem de ülke
olarak hammaddesinin fazla olmasından
kaynaklandığını ve fındık üretimindeki artışın binlerce
kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Ayrıca Sakarya
ilinde fındık ürünündeki esas problemin üretimden
çok fındık dalkıranı olduğunu ve fındık dalkıranına
çözüm bulunmazsa ileriki yıllarda fındık bahçelerinde
büyük tehlike oluşacağını ifade etti. Mustafa zengin
şuan fındık dalkıranı üzerinde çalışma yaptıklarını SAÜ
olarak bu konuda geliştirilen yöntemin haziran ayında
sonuçlanacağını ve fındık dalkıranına karşı geliştirilen
metotla çözüme ulaşılacağını belirti.
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TOBB 65. Genel Kurulu
TOBB ETÜ’de Yapıldı.

Tarım, Hayvancılık Sektörünün Sorunları Görüşüldü.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Ticaret Borsaları Konsey
Toplantısı; TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. Mehdi Eker ile TOBB Yönetim Kurulu
Üyeleri, Konsey Başkanı Nejat Ekrem
Basmacı ve Konsey üyelerinin katılımıyla,
TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirildi.
Konsey toplantısında, Türk
ekonomisinin ve özellikle tarım
sektörünün sorunları detaylı biçimde
görüşüldü ve aşağıdaki hususların kamuoyuna
duyurulması kararlaştırıldı:
-Ülkemizin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı
maalesef tam olarak bilinmemektedir. Bakanlıkça
uygulanan numaralama ve kayıt sistemi daha etkin
hale getirilmelidir.
-Hayvancılık politikalarının sıkça değişmesi nedeniyle,
sektör, potansiyeli kadar gelişememiştir. Hayvancılık
sektöründe uzun vadeli hedeflere dönük politika ve
stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.
-Hayvancılık sektöründe üretime önem verilmeli, küçük
yaştaki hayvanlar ve damızlık hayvanların kesimi teşvik
yoluyla engellenmeli ve bu sektördeki kayıtdışılık
önlenmelidir.
-EBK’ya yeni bir misyon verilerek, müdahale ve
düzenleme kurumu haline dönüştürülmeli, bu
kapsamda, üretimi ve tüketimi dengeleyecek istikrarlı
bir fiyat politikası oluşturulmalıdır.
-Mera Kanunu yeniden güncellenmeli ve meraların
besicilik yapmak isteyen yatırımcılara açılması
sağlanmalıdır.
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-Et ve süt hayvancılığına gerekli teşvikler verilmelidir.
-Ette KDV % 8’den % 1’e indirilmelidir.
-Hayvansal yem girdilerinde ve gübrede KDV oranı
% 1’e indirilmelidir.
-Kayıt dışının önlenmesi için Et’e, teşvik primi
verilmelidir.
-GAP, DAP ve KOP projeleri bir an önce faaliyete
geçirilmeli, üretim planlaması yapılmalı ve özellikle
endüstri bitkilerinin üretimi azami düzeye çıkarılmalıdır.
Bu projelerin tamamlanması ile üretim artacağından,
bölgeler arasında ürün naklinin sağlanması için lojistik
sektöre de önem verilmelidir.
-Sertifikalı tohum üretimi artırılmalı ve kullanımı
yaygınlaştırılmalıdır.
-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı uhdesinde bulunan
hayvan park pazar yerleri daha modern hale getirilerek,
ticaret borsaları ile birlikte bir proje kapsamında
değerlendirilmelidir.
Modern hale getirilen canlı hayvan pazar yerlerinde
e-ticaret yapılmalıdır.

TOBB’un 65.Genel Kurulu Başbakan Recep Tayip
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan,
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Sanayi ve Ticaret
Bakanı Nihat Ergün, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz,
sivil toplum örgütü temsilcileri ile delegelerin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Genel Kuruda Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu
Başkanı Fikri Koç, Meclis Başkanı Ahmet Güz
Başkan Yardımcıları Adem Sarı, Ahmet Erkan, Yönetim
Kurulu Üyeleri Cevdet Mete , Nizamettin Sarı, Meclis
Başkan Vekili Avni Uçar, Meclis Üyeleri Ekrem Sayman,
Rıdvan Turgay, Genel Sekreter Vekili İsmail Kaş ve
Genel Sekreter Yrd. Yiğit Ateş katıldı.
Genel Kurulda Mevzuat, Ekonomik Raporu
İnceleme, Dilekleri İnceleme, Avrupa Birliği Uyum, Dış
İlişkiler, Vergi, Ekonomi Politikası, Basın ve Yayın
Komisyonlarının sunumları yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurulda
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda,
sadece ‘bölgesel güç’ olmakla kalmayıp, ‘küresel güç’
konumuna yükseleceğini ve işsizlik sorununun
Türkiye’nin en büyük sorunu olduğuna işaret ederek,
“Türkiye’nin geleceğine ortak olan bizler, sorunlara
da, çözümlere de ortağız.” dedi.
M.Rıfat Hisarcıklıoğlu konuşmasının ardından
delegelere ve genel kurulun gerçekleştirilmesinde
emeği geçenlere teşekkür etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) TOBBETÜ’ de gerçekleştirilen 65. Olağan seçimsiz genel
kurulu konuşma ve sunumların ardından sona erdi.

Hesapları İnceleme Komisyonu’nun sunduğu
1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 bütçe dönemi harcamaları
ve kesin hesabı ile 1Ocak 2011-3 Aralık 2011 dönemi
bütçe teklifi onaylandı. Genel Kurulda faaliyet raporu
da müzakere edilerek onaylandı.
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Ahmet Akdardağan
Adapazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı

Bakkal, Yerel Market, Toptancıların
Bugünkü Durumları ve Alınması Gereken Tedbirler.

G

elişmiş ülke ekonomilerinde hizmet sektörünün
GSYİH içerisindeki payı %70-80'lere ulaşmıştır.
Ülkemizde ise hizmet sektörünün GSYİH içindeki
payının son 35 yılda artan bir eğilim göstererek % 50
ile %60 seviyelerine çıktığı görülmektedir.
Bu durum artık hizmet toplumuna geçişin hızlandığını,
dolayısıyla ülkemizde de hizmet sektörünün öneminin
giderek arttığını göstermektedir. Hizmet sektörünün
alt kolu olarak perakendecilik sektöründe de önemli
gelişmeler gözlenmiştir. Perakendeciler, bugün ister
fiziki boyutları ister satış hacmi bakımından olsun
küçümsenmeyecek ölçeklere ulaşmıştır. Bu durumun
sebeplerinden biri ölçek ve alan ekonomilerinden
yararlanmaktır. Diğeri ise tek duraklı alışveriş biçimindeki
yaygınlaşmadır.
Sadece üreticilerin ürünlerini alıp, belirli pazarlama
hizmetlerini gerçekleştirdikten sonra tüketicilere sunan
perakendecilik tipi değişmiş perakendecilerin ürün ve
hizmetlere yüklediği katma değer giderek artmıştır.
Buna bağlı olarak, ilgi konuları artmış, geçmişte üzerinde
pek durulmayan müşteri memnuniyeti, imaj yaratma,
hizmet kalitesi gibi müşteri yönelimli perakendecilik
uygulamaları başlamıştır. Perakende sektörünün alt
kollarından birisi olan süpermarket sektörü ise, tüketici
ve ürün üreticileri arasındaki dağıtım zincirinin son
halkasını oluşturmaktadır. Sunulan ürün çeşidinin
onbinlerle ifade edildiği, tüketicilerin bir başka mağazaya
daha uğrama ihtiyacını ortadan kaldıran, böylelikle
zaman kaybını da en aza indiren, yüklü sipariş ve
dolayısıyla çoğu kez yüksek iskontolarla bazen bizzat
fabrikalardan satın alınan malların düşük fiyatlarla
tüketicilere sunulduğu süpermarketler, tüketici
tercihlerini kendilerine çevirmişlerdir.
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2005 yılında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV) tarafından Anadolu'nun bazı kentlerinde
yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına göre, büyük
süpermarketlerin açılmasından sonra, hızlı tüketim
maddeleri fiyat endeksleri düşme eğilimi göstermiş ve
bu durum özellikle düşük gelir seviyesindeki ailelerin
ürünleri daha ucuz fiyatlarla alabilmelerini sağlamıştır.
Ülkemizin genç ve orta gelir grubundaki nüfus
yoğunluğundan kaynaklanan büyüme potansiyeli ve
gelişmeye açık pazar koşulları yatırımcıları bu sektöre
yatırım yapmaya çekmektedir. Bu nedenle, sektörün
önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek, istihdam
olanakları, GSYİH ve pazardaki payı açısından öneminin
artacağı tahmin edilmektedir.
Son günlerde bakkallara ilişkin bir tartışma sürüyor.
Bakkallar değişmeli, dönüşmeli, birleşmeli diyenler
öneri olarak 3-5 bakkalın birleşerek daha verimli ve
karlı çalışmasını kurtuluş reçetesi olarak sunuyorlar.
Bu görüşe karşı çıkanlar olduğu kadar bu görüşe
destek verenler de var.
Peki, bu tartışmanın odak noktası olan bakkal
kimdir, ne yapar, piyasada ve toplum yaşantısında
yeri nedir ve neden önemlidir.
Bakkallar; mikro ve küçük ölçekli meskûn mahallerde
hizmet veren ambalajlı şarküteri ürünleri, gıda ve temizlik
maddeleri ile bazen tekel, kırtasiye, kozmetik ve kişisel
bakım ürünlerinin perakende olarak satıldığı işletmelerdir.
“Başkalarından üstün olmamız önemli değildir.
Önemli olan dünkü halimizdin üstün olmamızdır...”

Bakkallar, günümüzde hala veresiye mal satan bir
başka deyişle yerine göre evimize kadar servis yapan,
en olmadık zamanda ihtiyacımız olan malı satın
alabildiğimiz, cüzdanımızda para olmadığı zaman borç
aldığımız sokağımızda olanları öğrendiğimiz, bazen
anahtar bıraktığımız kimselerdir. Komşumuz olan, aynı
zamanda ailemizin bir parçası haline gelen bakkallar
esnaflık kültürünün de simgesidir.
Aynı zamanda bakkallar acımasız bir rekabetin tam
ortasındadır. Kendisine haksızlık yapılmakta rakipleriyle
eşit şartlarda mücadele edememektedir. Kendisi
satacağı malı pahalı alıp küçük kar ile satarken,
karşısındaki süpermarket ucuz almakta ve kendisinden
daha ucuza satabilmektedir. Böyle olunca bakkal
müşterisini kaybetmektedir.
Bakkal neden önemli ve gereklidir.
Bakkal, bayi ve büfeci, olarak Esnaf ve Sanatkarlar
siciline kayıtlı, yani küçük esnaf olarak faaliyet gösteren
yaklaşık 250.000 esnaf bulunuyor.
Yanlarında çalışanlarla bu meslek dalında yaklaşık
1 milyon istihdam yaratıldığı söylenebilir. İşsizlik oranının
küresel ekonomik krizinin de etkisiyle %13 leri geçtiği
bir ortamda bu kesim asla gözden çıkarılmayacak bir
istihdam alanı yaratıyor.
Ortalama bir bakkal işletmesi elbette ile ve semte
göre değişmekle birlikte 10.000 Lira ile 30.000 lira
arasında açılabiliyor. İş yaratma maliyetleri dikkate
alındığında bakkal işletmesi açmak açık ara ile önde
olan ve aslında desteklenmesi gereken bir faaliyet
olarak karşımıza çıkıyor.
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Eğer işsizlik sorununa çare bulunması ciddi olarak
isteniyorsa, yapılması gereken en önemli faaliyet küçük
ölçekli girişimciliği desteklemek, teşvik etmek, var olan
işletmelerin yaşamasını sağlayıcı tedbirler almak
olmalıdır.
Bakkalın neden önemli ve gerekli olduğuna tüketim
ve tasarruf açısından da bakılması gereklidir. Büyük
marketlere gidildiğinde pek çok kişi ihtiyacı olmayan,
belki hiç kullanmayacağı ürünleri satın almaktadır.
Süpermarketler, ihtiyacınızdan fazla almaya teşvik eder.
Ama bakkalda sadece ihtiyacınız olanı alırsınız. Bu
yönüyle bakkal aslında tüketimi değil, tasarrufu teşvik
eder.
Özetle bakkal hem ekonomik hem de toplumsal
ve kültürel yönlerden korumamız gereken bir meslek
grubudur.
Bakkallar nasıl rekabet gücü kazanabilir?
Bakkalların yaşaması için sunulan öneri birkaçının
bir araya gelerek birleşmesi ve büyümesidir. Birleşerek
işletme büyütme ve daha verimli ve karlı çalışma imalat
sektöründeki işletmeler için son derece yerinde ve
makul bir öneridir. Bakkal hizmet sektöründe yer alan,
bire bir insanlara hizmet sunan kolay ulaşılabilir
olduğunda ayakta kalabilecek bir meslek gurubudur.
Bu yönüyle birkaç bakkalın birleşerek bir market
açması bakkallık mesleğinin özünde olan müşteri ile
ikili ilişki, bire bir hizmet, müşterinin bazen bankası,
bazen arkadaşı, bazen komşusu olma gibi değerlerini
kaybetmesi anlamına gelecektir.
Peki bakkal ne yapmalı da yaşamalı, ayakta
kalmalı?
Günümüzde tüm ekonomik hayatta kilit kelime
rekabet edilebilirliktir. Tüketiciler giderek artan oranda
daha kaliteli, daha ucuz, kolay ulaşılan, standartlara
uyumlu, çevreyi koruyan, sağlık ve hijyen kurallarına
uygun ürünlere modern ortamlarda ulaşmayı
istemektedir. Bu kriterleri yerine getirerek müşterilerin
beklentilerini karşılayabilen işletmeler ayakta kalacak,
diğerleri bu süreçte elenecektir. ”Küçük olmak” daha
kolay değişebilmeyi yani esnek olmayı sağlamaktadır.
Özetle bakkal kendisini ve işyerini müşterisinin talep
ve beklentileri ile değişen koşullara göre değiştirmeli,
kendini yenilemelidir. Meslek odalarına da bu süreçte
bakkala destek olmak, uygun çözümler ve alternatifler
hazırlamak ve sunmak yönünde önemli görevler
düşmektedir.
Bakkalın yaşaması sadece bakkalın kendisine ve
odasına bağlı değildir. Devlete de bu süreçte çok
önemli görevler düşmektedir. Bakkal meslek grubu
perakende sektörü içinde yer almakta, bu sektör
ekonomik açıdan giderek büyümekte ve ülke
ekonomisinde önemli hale gelmektedir. Devletin
genelde hizmet sektörüne, özelde perakende sektörüne
yönelik yasal düzenlemeleri bir an önce, ilgili kesimlerin
görüşünü alarak ve çok yönlü bir bakış açısıyla hayata
geçirmesi gerekmektedir.
14

Avrupa Birliğinde Uygulamalar
Günümüzde dünya genelinde küresel rekabet
yoğunlaşmış, teknolojik gelişmeler ve yenilikçi
yaklaşımlar hız kazanmıştır. Bütün dünyada ve özellikle
AB içerisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin
ekonomideki değeri daha da fazla görülmeye ve
değerlendirilmeye başlanmıştır.
KOBİ'lere yönelik AB tarafından uzun yıllardan beri,
devam ettirilen çalışmalara ve kapsamlı programlara
ilaveten çıkarılan Küçük İşletmeler Yasası özellikle
küresel ekonomik krizi atlatmak için önemsenen bir
girişim olmuştur. Küçük İşletmeler Yasası'nın öne
çıkardığı en önemli yaklaşım “önce küçük düşün”
prensibinin her aşamada dikkate alınması gereğine
vurgu yapılmasıdır. Bu prensip kapsamında KOBİ'leri
zorlayan idari ve bürokratik engellerin kaldırılması ve
mevzuatın sadeleştirilmesi yönünde beklentiler
bulunmaktadır. Küçük İşletmeler Yasası, büyük
işletmelere karşı küçüklerin daha fazla idari, mali ve
çevresel konulardan fayda sağlayacak teşvik ve
uygulamalara erişimin arttırılmasını özendirmekte ve
ülkelere bu yönde çalışma yapılmasını önermektedir.
BAKKALIN SORUNLARI
Biz bakkallar olarak sokakta, mahallede,
bulunduğumuz her yerde topluma hizmet veren,
çevresine destek olan, vatandaşı koruyup kollayan,
gerektiğinde vatandaşa maddi destek vermeye çalışan
ve sıkıntısını paylaşan esnaf kesimiyiz.
Ülke insanımızın ortak iş yapma ve geliştirme
kültürünün zayıf olması ve sosyo-ekonomik yapının
da buna müsait olmaması bakkal esnafının aralarında
birleşmesine imkân tanımaz. Bakkalların birleşmesi ile
de zaten bakkal olgusu ortadan kalkar. Oysa bakkal,
kültürümüzün bir parçası, sosyolojik yapının bir dengesi
ve mahallenin olmazsa olmazlarındandır.
15
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Bakkal amcaya ihtiyaç vardır. Bakkalın olmadığı
yerde dolaylı birçok problem ortaya çıkar. Kendini ve
ailesini devlete yük olmadan istihdam eden bakkal,
devletine vergisini verir, vatandaşın veresiye yükünü
sırtlar ve devletini rahatlatır.
“Herkes büyük olmak zorunda yâda mecburiyetinde
değildir. Küçük olmadan büyük olunmaz. Hükümet
tarafından 'Esnaf Ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm,
Destek (3D)Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın (ESDEP)
esnaf teşkilatını kısmen dahi olsa rahatlatacağına
inanıyoruz. Ancak, yapılanlar ne olursa olsun perakende
piyasasını düzenleyecek yasanın ivedilikle çıkması
şarttır. Aksi halde bu kuralsızlık ve başıboşlukta esnafın
rahatlaması mümkün değildir.
Bakkalların, AVM ve marketlerin şubeleri gibi
çalışması ile ilgili olarakta; “Bakkalların, marketlerin
şubeleri olma çalışması geçmişte denendi ve görüldü.
Dolayısıyla yaşanmış, tecrübe edinmiş bir olayı
konuşmak, doğru sonuç vermez. Günümüzde
bakkallar bağımsız çalıştıkları halde süper marketler
tarafından sıkıştırılmakta, ezilmekte. Bakkalın ve bakkal
esnafının sorunları bakkal Konseptinde ele alınarak
çözüm aranırsa mutlaka en doğru çözüm bulunacaktır.
ACİLEN PERAKENDE YASASINA İHTİYAÇ VAR
Esnafın acilen perakende yasasına ihtiyacı
var.Kuralsızlık, esnaf ve sanatkar bitirme noktasına
getirmiştir. Bu yasa çıkmazsa haksız rekabetin önüne
geçilemez.
Kuralsızlık, aynı zamanda esnaf ve sanatkarın
sosyoekonomik yapısını bozmakta. Bizim AVM lerle
bir çatışmamız yok ama, 'Kuralları olmayan bir
perakende piyasası olamaz.
Türkiye'deki işletmelerin yüzde 98'inin, toplam
istihdamın yüzde 60'ının, toplam üretimin yüzde
37'sinin, toplam yatırımın da yüzde 26'sının küçük
işletmeler tarafından oluşturulmaktadır. Küçük işletmeler,
aynı zamanda büyük işletmelerin ürettiği malları da
Türkiye'nin dört bir tarafında tüketiciye ulaştırmaktadır.
Bu insanlar ha denince değişemezler. Öz sermayelerini
bir araya getirseler bile kısa dönemde büyüklerle
rekabet etme şansları yok.
Çağımızın gereği olarak elbette alışveriş merkezleri,
süper marketler hiper ve grosmarketler de olacaktır.
Ama biz bunların kuruldukları yerlerdeki nüfus
yoğunluğu, ulaşım, otopark, sosyal tesisleri ile şehir
alt yapısına getireceği yükler ve bölgedeki esnaf ve
sanatkarlar yoğunluğunun da dikkate alınarak
planlanmasını istiyoruz.
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Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği

“Bal Ev Projesini”

Hayata Geçiriyor.
Mustafa Ör
Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği

A

rıcılığın ülke ekonomisine katkısı, tarımsal bir
faaliyet olması sonucu doğrudan ve gerek sosyoekonomik bir konu olması, gerekse bitkisel üretime
katkısı nedeniyle dolaylı olarak da olmaktadır. Arıcılık
topraktan bağımsız oluşu, diğer sektörlere göre daha
az işi gücüne ihtiyaç duyulması yatırımın gelire
dönüşmesinin çok kısa sürede olması ve ürünlerine
iç ve dış pazarda potansiyel talebin fazla olması gibi
nedenlerden dolayı diğer tarımsal faaliyetlere oranla
büyük avantajlara sahip bir uğraşıdır. Aynı zamanda
en ucuz ve en kolay istihdam yaratan tek tarımsal
faaliyettir. Doğal denge için mutlak surette arılara ve
dolayısıyla arıcılığa ihtiyaç vardır. Ülkemizde çok geniş
alanlarda arı tozlaşmasına ihtiyaç duyan ürünler
yetiştirilmekte ve arıcılıktan bu yönde de
faydalanılmaktadır. Arıcılığın bir üretim dalı olarak bal
ve balmumu üretimiyle ülke ekonomisine doğrudan
katkısı 160 trilyon TL. civarındadır.
Ayrıca, büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan
ve yeterli toprağı olmayan 150.000 dolayındaki kişi
için istihdam kaynağı olması arıcılığın ülkemiz ekonomisi
yönünden önemini ortaya koymaktadır. Sakarya İlinde
tek bir ilçede bulunan köyler ele alınırsa bal ormanları
kurulmasına ait çalışmalar sonunda bu köylerden
yaklaşık 1.500 aileye gelir kaynağı sağlanmış olacaktır.

Bu çerçeve dahilinde arıcılığın, biyolojik çeşitliliğin
korunması, gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir
gıda güvenliği ve erozyonun önlenmesi bakımından
desteklenmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı ve
Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla
Orman ve Orman sayılan alanlara akasya, kestane,
ıhlamur, vb türler dikilerek Bal Üretim Ormanları
kurulması kararı alınmıştır. Ormanlarda ekolojik dengeyi
biokütleyi korur ve geliştirirken, ormandan fayda temin
eden, geçimi orman kaynaklarına ve bu kaynakların
sürekliliğine dayalı insanlarımızı da gözetmek
durumunda olduğumuz açıktır.
16

Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyan
ve Sayın Çevre ve Orman Bakanımızın
özel talimatları ile başlatılan, “Bal Üretim
Ormanı” projesi ile tesis edilecek
ormanlar, öncelikli olarak arıcılık
faaliyetlerine yönelik olmaları sebebi
ile özellikle geçimini arıcılıktan temin
eden aileler için büyük bir önem arz
etmektedir. Sayın Bakanımızla
yaptığımız görüşmeler sonucu beş yıl
içerisinde bu projeyi gerçekleştirerek
Dünya'da bir numara olmayı hedeflediğimizi
ilettik ve bu konu dahilinde bizlere her türlü
desteği vereceği taahhüdünü aldık.
Dünyadaki bal arılarını büyük bir kısmının ülkemizde olduğu
ve özellikle çam balı üretiminde ilk sırada yer aldığımızı
düşünecek olursak, sosyal ormancılığa “Bal Üretim Ormanları”
kuruyor olmanın arıcılarımız açısından ne kadar önemli olduğunu
anlamış oluruz.
İstisnasız hepimiz bilimsel ve teknolojilerin çok süratli
yaşandığı dünyamızda eskimeyen tek değerin eğitim olduğunu
kabul etmekteyiz. Bu noktadan hareketle “arıcılık” gibi anlamlı
ve çok yönlü ehemmiyet taşıyan bir konunun aktarılmasıyla da
sayısız faydalar sağlanmaktadır.
Çevre ve Orman Bakanlığı da Arıcılığın önemini anlamış ve
çalışanlarına Amenajman Planları ve Bal Üretim İşletme Sınıfı,
Türkiye'nin nektarlı Bitkileri, Polenleri, Balları, Orman ve Biyolojik
Çeşitlik konusunda seminer verilmektedir. Arıcılık ve Bal Üretimi
ile ilgili Araştırmalar, Arı biyoloji ve Arıcılık, Silvikültürel açıdan
Ballı Ağaçlar, Ormanların korunması, Bal Üretim Ormanı ve
Çalışmaları, Ormanlar, Arıcılık Protokolü ve Genelgesi hakkında
bilgiler verip eğitim düzenlemektedir.
Eğitim çalışmaları kapsamında Sakarya Arı Yetiştiricileri
Birliği olarak 12-16 Nisan 2010 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Ana Arı, Arı Sütü, Arı Zehiri, Polen,
Propolis Üretimi konusunda Sakarya Ziraat Odasının
da katkılarıyla üst düzey bir eğitim düzenlendi. 23
Mayıs 2010 tarihinde Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımız
M.Mehdi Eker ve TZOB Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar'ın katılımıyla 93 arıcıya Sertifikaları verilmiştir.
Birlik olarak faaliyetlerimiz sırasında hep çok yönlü
olup, olayları geniş açılarla değerlendirip, neden sonuç
ilişkisi kurarak ve büyük hedeflere ulaşmayı öncelik
edindik. Çevre ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa projeler
yürütmekteyiz ve bu projelerden Ülkesel Arıcılık Projesi
çerçevesinde Bal Üretim Ormanları Kurulması ile ilgili
çalışmalara başlamış bulunmaktayız.
17
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Vali Hüseyin Atak’tan Borsamıza veda Ziyareti.
Sakarya Valisi Hüseyin Atak
Borsamıza veda ziyaretinde
bulundu. Ziyarette Borsamızı
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı
Fikri Koç, Meclis Başkanı Ahmet
Güz, Yönetim Kurulu Üyesi
Nizamettin Sarı, Genel Sekreter
Vekili İsmail Kaş hazır bulundu.
Ziyarette Kamu görevlilerinin
atandıkları illerde belirli sürelerle
görev aldıklarını ifade eden Vali
Hüseyin Atak, Sakarya dan çok
iyi izlenimlerle ayrıldığını belirterek
“ 3 yıl 2 ay boyunca vatandaşımıza
hizmet vermenin gururunu,
onurunu ve heyecanını yaşadım.
Burası müstesna bir il
sanayisiyle, tarımıyla, eğitimiyle
önü açık olan Sakarya 5 yıl içerisinde daha farklı bir
konumda olacak. Sakarya'da müdürlerimizle,
siyasilerimiz ve sivil toplum örgütleri başkanlarımızla
büyük işler yaptık. Bundan sonrada güzel projelere
imza atılacağına olan inancım tamdır” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Koç Vali Hüseyin
Atak'a ilimizde görevde bulunduğu süre içerisindeki
yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı kendisine
teşekkür ederek, başarılar diledi.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Borsamızı Ziyaret Etti.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi
Bayraktar, Meclis Başkanı Muzaffer
Başer borsamızı ziyaret etti. Yönetim
Kurulu Başkanı Fikri Koç ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
borsamız tarafından yapılan hayvan
park pazar yerinin şu anki durumu ve
borsamız laboratuarının çalışmaları
hakkında bilgi verdi.
Ziyarette İlimiz ekonomisinde büyük
öneme sahip olan tarım ve
hayvancılıkta yaşanan sorunlar istişare
edilerek bölgemiz tarım ve hayvancılık
sektörünün canlandırılması noktasında
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve
Sakarya Ticaret Borsasının ortak
hareket etme kültürü içinde oldukları
dile getirildi.
18

S.T.B’den İl Jandarma Komutanı Adnan Aslan’a Ziyaret.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Fikri Koç, Meclis Başkanı Ahmet Güz ve Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Adem Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi
Nizamettin Sarı ve Genel Sekreter İsmail Kaş Sakarya
İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Aslan'ı ziyaret
etti.
Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Koç İl
Jandarma Komutanı Albay Adnan Aslan'a borsa Özel
Gıda Kontrol Laboratuarı ve Sakarya ilinin tarım ve
hayvancılığının geliştirilmesi noktasında borsamız
tarafından hayata geçirilecek projeler hakkında
bilgiler verdi.
İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Aslan borsamız
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek
kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini bu yüzden

tarım ile uğraşan insanların içinde bulunduğu sıkıntıları
çok iyi bildiğini ifade etti.
İl Jandarma Komutanı Adnan Aslan günümüzde
tarımsal temel üretim girdilerindeki anormal fiyat
artışlarının çiftçilerin karlarını büyük ölçüde azatlığını
tarım ile uğraşan kesimin gelirinin iyice düştüğünü ve
bu yüzden çiftçimizin zor durumda olduğunu belirtti.
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Koç tarımın genel
olarak sorunlarına değinerek, bugün ülkemiz tarımına
baktığımızda sorunların çok ve çeşitli olduğunu, tarımsal
ürünlerde verimlilik arttırılmadan, maliyetler
düşürülmeden daha doğrusu Türk çiftçisi Avrupalı
çiftçilerle eşit koşullarda rekabet etme şansı bulmadan,
öteki sektörlerde çok büyük gelişmeler kaydedilse
bile tarımın gelişemeyeceğine dikkat çekti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Toplantısı
Düzce’de Yapıldı.
STB Meclis Başkanı Ahmet Güz ve Genel
Sekreter Yardımcısı Yiğit Ateş 13.04.2010
tarihinde, Düzce' de düzenlenen Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı toplantısına katıldı.
Toplantıda Marka tarafından yapılması
gereken çalışmalar ele alınarak, Kalkınma
Ajansı'nın çalışmalarıyla birlikte sorunları tespit
edildi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel
Sekreter Erkan Ayan çalışmalar ile ilgili
katılımcılara bilgi verdi. Toplantı, farklı Kalkınma
Ajansları'ndan bölgelerinin ihtiyaçlarına özgü
başarılı proje örnekleri sunulması, ön bölgesel
gelişme planı taslağının kurula sunulması,
bir sonraki toplantının gündeminin yer ve
saatinin belirlenmesinin ardından sona erdi.
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S.T.B. ve Tarım İl Müdürlüğü
Hayvan Pazarında İncelemelerde Bulundu.

Tarım İl Müdürü Abdurrahman Çakar, Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Koç ve Sakarya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri borsamız tarafından
yapılan canlı hayvan pazarında incelemelerde
bulundular.
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Koç, Tarım İl müdürü
Abdurrahman Çakar'a proje hakkında bilgiler verdi.
Fikri Koç “İlimiz ekonomisinin büyük bir bölümü tarım
ve hayvancılık faaliyetlerine dayanmaktadır. Sakarya'ya
yakışan bir canlı hayvan pazarını halkımızın hizmetine
sunmaya çalışıyoruz. Amacımız tüm bölgeye hitap

edebilecek bir hayvan pazarını ilimize kazandırmak.
STB olarak 2010 yılı içerisinde yüklenici firmanın da
gayretleriyle ilk etapta bitirilmesi planlanan kısmı
tamamlayarak, idari bina ve sosyal tesislerinde entegre
edilmesiyle açılışı en kısa zamanda yapacağız” dedi.
Fikri Koç ayrıca projede yapılması planlanan kapalı
padokların yanına açık padoklarında ekleneceğini, bu
sayede hayvanlar için barınma alanın genişletileceğini
ve ileri zamanlarda alım satım salonunun devreye
girmesiyle hayvan borsası olarak hizmet vermeyi
planladıklarını belirtti.

S.T.B’den Kocaali Belediyesine Ziyaret.
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Ahmet Erkan, Meclis Başkan Vekili Avni Uçar
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar'ı ziyaret etti.
Ziyarette STB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet
Erkan Kocaali doğal güzelliklerinin korunmuş olmasının
mutluluk verici olduğunu ve bu güzelliklerin tanıtımının
yapılarak herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade etti.
Kocaali' nin planlı ve düzenli gelişmesiyle turizmde
marka olmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını
ve bunun içinde herkese önemli görevler düştüğünü
ifade etti.
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar “Belediye
olarak turizmin, sosyal kültür ve bilincinin geliştirilmesi,
şehirleşme sorunlarının çözülmesi noktasında elimizden
gelenin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Kocaali gerek
denizi gerekse çevrede bulunan doğal güzellikleri ile
turizm potansiyeli çok yüksek bir ilçemiz Herkesi
Kocaali' ye davet ediyoruz gelip buradaki güzellikleri
görsünler ve dolaylıda olsa ilçemizin tanıtımında katkıda
bulunsunlar “dedi.
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S.T.B’den Et ve Balık Kurumu
Kombina Müdürü Muharrem Uçar’a Ziyaret.
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S.T.B. Fındık Ar-Ge Proje Pazarı Günleri Etkinliğine Katıldı.
Giresun Üniversitesi tarafından
düzenlenen Fındık AR-GE Proje Pazarı
Günleri 27-28 Mayıs 2010 tarihlerinde
Güre yerleşkesinde yapıldı. Etkinliğe çeşitli
üniversitelerden davetli konuşmacılar,
akademisyenler, sivil toplum kuruluşları,
sektör temsilcileri, Borsamızı temsilen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet
Erkan, Genel Sekreter Yrd Yiğit Ateş
katıldı.
Fındıkta makine teknolojileri, aflatoksinle
mücadele, fındık kabuğunun
değerlendirilmesi ve fındıklı tatlar
başlıklarında kırka yakın projenin sözlü ve
poster olarak sunulduğu etkinlikte proje
ödülleri sahiplerini buldu.

Patates Hali Esnafı ve 3. Meslek Komite Üyeleri
Yeni Hal Yasasını Tartıştı.
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Fikri Koç, Meclis Başkanı Ahmet Güz ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu
Üyesi Nizamettin Sarı, Genel Sekreter Vekili İsmail Kaş
Sakarya Et ve Balık Kurumu Kombina Müdürü
Muharrem Uçarı ziyaret etti.
Ziyarette Kombina Müdürü Muharrem Uçar Et ve
Balık Kurumunun ülkemiz hayvancılığında, et
sektöründe üstlenmiş olduğu faaliyetler, kurumda yeni
hizmete sokulan konserve hane birimi ve kurumun
yürüttüğü eğitim projeleri hakkında bilgi verdi. Muharrem
Uçar hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntılara
değinerek “canlı hayvan sayısının talebi karşılayamaması
nedeniyle et fiyatlarında son aylarda yaşanan artış
devam etmektedir. Sektörde hayvan var olduğu halde,
fiyat yükselmesi beklentisi karşısında piyasaya hayvan
sürülmemekte, buda et fiyatlarının yükselmesine neden
olmaktadır. Bu durum da hayvan ithalatını kaçınılmaz
yapmaktadır. Fiyatlardaki artışın önlenmesi için devletin
kontrollü canlı hayvan ithalatı yapması, besiciliği
desteklemesi gerekmektedir” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Koç “ borsamıza kayıtlı
hayvancılıkla uğraşan birçok üyenin bulunduğunu
belirterek, sektörde yaşanan sıkıntılar borsamızı da
etkilemektedir. Üyelerimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır.
Dünyanın en pahalı etini biz tüketiyoruz, ülkemizde et
fiyatlarının düşmesi için fiyatları regüle edebilecek
şekilde kontrollü canlı hayvan ithali çözüm olabilir.
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Patates hali esnafı ticaret borsasında bir
araya gelerek sorunlarını tartıştılar. Sakarya
Ticaret Borsası 3.grup meslek komitesi
üyeleri ve patates hali esnafı yeni hal yasası
ile ilgili bilgi almak ve patates halinin daha
modern bir konuma kavuşması hususunda
istişarelerde bulunmak amacıyla toplandı.
Toplantıda patates hali esnafının sorunları
dile getirilerek, Sakarya da yapılacak yeni
modern bölge hali içinde sebze haliyle birlikte
patates halinin de aynı çatı altında toplanarak
modern bir yapıya kavuşturulması ve patates
hali esnafına sahip çıkılması gerektiği
vurgulandı.
Et ithaline kesinlikle karşıyız. Et fiyatlarının vatandaşın
alım gücü oranında olması gerekmektedir” dedi.
Fikri Koç hayvancılığın gelişmesinin, Türk sanayinin
gelişmesi bakımından hayati bir önem taşıdığına
değinerek, dünyada uygulanan yeni modern hayvancılık
metotlarının genele yayılması gerektiğini ifade etti.
Sakarya Et ve Balık Kombinasında tüketicilere ve
çiftçiye en iyi hizmeti verebilmek adına 2009 yılında
yaşanan değişimle kurumun modern bir yapıya
kavuştuğunu belirterek, yeni hizmete giren konserve
bölümünün ilimiz ve Et ve Balık Kurumu için hayırlı
olması temennisinde bulundu.

Bir zamanlar patates, soğanı ile meşhur ve patates ambarı
olan ilimizde bugün patatesin Ödemiş, Nevşehir, Afyon ve
Adana'dan sağlandığının altı çizilerek geleceğin gıdası olarak
adlandırılan patates üretiminin, ilimizde tekrar eski durumuna
getirilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunuldu. Adapazarı
Hal Müdürü Tercan Burucu sebze meyve ticaretini düzenleyen
yeni hal yasasıyla gelen yenilikler ve önemli yeniliklerden biri
olan hallerde analiz laboratuarlarının ve soğuk hava depolarının
kurulması, yasanın sağladığı kalite standartları ve gıda güvenliği
hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından
sona erdi.
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Sakarya Ticaret Borsası Heyeti İlimize Yeni Atanan
Vali Mustafa Büyük’ü Ziyaret Etti.
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Ar-Ge

Çalışmaları
Yiğit Ateş
STB Genel Sekreter Yrd. / AB Uzmanı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Fikri Koç, Meclis Başkanı Ahmet
Güz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Adem Sarı, Ahmet Erkan, Genel Sekreter
Vekili İsmail Kaş ve Genel Sekreter Yrd.
Yiğit Ateş ilimizde yeni göreve başlayan Vali
Mustafa Büyük'e hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular. Vali Mustafa Büyük Sakarya
verimli topraklara sahip, ürün çeşitliliği çok
fazla olan, stratejik konumu gereği önemli
bir il olduğunu dile getirerek sahip
olduğumuz kaynakların en iyi şekilde
kullanılması gerektiğini belirtti.
Ayrıca borsamız tarafından kurulacak
olan canlı hayvan pazarının ilimize
kazandırılacak olmasının bölge hayvancılığının
gelişiminde etkili olacağını vurgulayarak Sakarya ili için
güzel bir yatırım olduğunu ifade etti.
Vali Mustafa Büyük valilik olarak girişimcilerin
Sakarya İli için yapacağı yatırımlarda önlerine çıkan
engellerin aşılmas konusunda gerekli kolaylığın
sağlanacağını ve yatırımcıların projelerine destek
vereceklerini belirtti.
Ziyarette STB Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Koç
ATB Gıda Kontrol Laboratuarının çalışmaları hakkında
bilgiler verdi.
Fikri Koç “İlimizin sanayi sektöründe gösterdiği
gelişimin yanı sıra tarım ve hayvancılık sektöründe de
önemli bir potansiyele sahip olduğunu,
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önemli bir gelir kaynağı olan hayvancılığın daha fazla
gelişmesi için ihtiyaç duyulan projelerden Canlı Hayvan
Borsasını hayata geçirecek olmanın mutluluğunu
yaşadığını ifade etti. Fikri Koç “Sakarya Ticaret Borsası
olarak sıhhi ve modern, AB standartlarına uygun hayvan
borsasının büyük bölümünü tamamlandığını belirterek,
bölgemiz halkına yakışan, hem tüketicilerimizin, hem
de üreticilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve
Marmara bölgesine hitap edebilecek bir proje olması
için çalışmalarımızı tüm hızla devam ettiriyoruz, en kısa
zamanda alım satım salonumuzun da devreye
girmesiyle hayvan borsası olarak hizmet vermeye
başlayacağız” dedi.

Ar-Ge Projeleri gerek AB'nin uyguladığı hibe
programlarında gerekse TUBİTAK destek
programlarında önemli başlıklardan bir tanesidir. Özel
firmaların kapasite arttırma hibe başlığı çerçevesinde
genel olarak proje ürettiği Ar-Ge Destek çalışmalarına
bizde ATB Özel Gıda Laboratuarı olarak proje
çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. TUBİTAK
Projelerinin AB ve diğer ulusal destek programlarından
farkı ülke içerisinde destek oranlarının bölgelere
ayrılmadan ulusal bazda her bölge ve ile eşit şans
tanınmasıdır. Özel sektörün kapasite artırımı ile ilgili
olarak yoğun proje başvurusu yaptığı TUBİTAK ta
desteklemede makine alımlarına % 50 lik destek
sağlanmaktadır. Firma olarak aldığınız makinenin %
50 si yapılacak denetimler sonucunda yaklaşık 8 ay
gibi bir sürede faturalandırma ile birlikte
karşılanmaktadır.
Günümüzde firmalar kapasite artırımını Ar-Ge olarak
görüyorlar. TUBİTAK' a gönderilen projelerde temel
hedef firmalarda kalıcılığın ve etkinliğin sağlanmasıdır.
TUBİTAK'ın destekleme için proje hazırlayan firmalardan
en önemli beklentilerinden bir tanesi bünyesinde proje
ekibinin bulunmasıdır. Özellikle altı çizilen nokta proje
ekibi içerisinde uzman bir kişinin bulunmasıdır.
Borsamız ve laboratuarımız açısından
düşündüğümüzde bu konuda çok şanslı olduğumuzu
söylemek mümkün. Borsamız bünyesinde oluşturulan
ve ATB Özel Gıda laboratuarından Lisans Mezunu 3
arkadaşımızın da iştirak ettiği çok değerli bir ekibimiz
bulunmaktadır. Aynı zamanda ekibimiz içerisinde AB
Uzmanımız bulunmakta, Sakarya Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümünden bir Yrd. Doç hocamız
danışmanlık yapmaktadır. TUBİTAK' ın başvuru yapan
firmalarda aradığı temel özelliklerden bir tanesi de
hazırlanan projelerde üniversite ve sanayi arasında
sıkı bir iş birliğinin olmasıdır. Projelerde sağlanan bu
iş birliği bilimsellik adına projeye daha fazla bir anlam
kazandırmaktadır.
TUBİTAK kendi içerisinde desteklemeler ile ilgili
olarak yeni bir yapılanmaya gitmektedir ki önceden
çok büyük bir yüzde oranında projelere destek
sağlanmaktayken şu anda ancak her 2 projeden bir
tanesi kurum tarafından destekleme alma şansına

sahip olacaktır.
Ar-Ge kavramı toplumda yaygın olarak kurum yada
kuruluş içerisinde yapılan bir icat yada yeni bir kavram
olarak bilinmektedir. Aslında bir bakıma bu gerçek
olsa da Ar-Ge kavramı yeniliğin yanı sıra her türlü
teknolojik ve bilimsel gelişime açık olmak bununla
birlikte kısa zamanda daha çok iş yapmayı beraberinde
getiren çalışmaları iş hayatına yansıtmaktır. Bu açıdan
bakıldığında kurum içerisinde kısa zamanda doğru
iş yapmak adına yaptığımız müşteri memnuniyetini de
beraberinde getiren çalışmaları da Ar-Ge olarak
değerlendirme şansına sahip olduğumuzuda
söyleyebiliriz. Kendi kurumum Sakarya Ticaret Borsası
adına değerlendirme yapmam gerekirse gerek kurum
içerisinde Proje ve Danışmanlık Biriminin kurulması
ve burada yazılan projeler gerekse Kalite ve
Akreditasyon olarak adlandırılan modern yönetim
sistemlerinin düzgün ve kurallı bir şekilde uygulanması
da Ar-Ge çalışması adı altında değerlendirilebilir.
Biz Sakarya Ticaret Borsası olarak bu hususta
çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Özellikle
yönetim kurulumuz ve meclisimiz bu konuda son
derece hassas. Kurum içerisinde Ar-Ge çalışmalarının
belirlenen hedefe ulaşmak için ne kadar önemli
olduğunun bilinciyle birlikte personeline her türlü
desteği sağlayarak çalışmalarımıza gerekli desteği
vermekte.
Şu anda Sakarya'nın gündemini de fazlasıyla meşgul
eden Hayvan Pazar ve Park Yeri Projemizin inşaat
çalışması hızla devam etmekte. Bu çalışmalar
çerçevesinde hedeflenen modern bir tesisi ilimiz ve
ülkemiz hayvancılık sektörünün hizmetine bir an önce
sunmak için yoğun bir telaş içindeyiz. Toplam bütçesi
6-7 milyon TL'yi bulan bu yatırımda belirlenen hedeflere
ulaşabilmek için maddi kaynağın yanı sıra Sakarya
Üniversitesi yardımıyla yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile
birlikte oluşturulacak projeler ve yapılacak Hayvan
Pazar ve Park Yeri'nde hayvan sağlığı, hayvan refahını
arttırmak için teknolojik ve bilimsel araştırmalara
yönelmek durumundayız.
Değerli üyelerimiz sizlerle bir sonraki sayımızda tekrar birlikte
olmak dileğiyle...
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ocaali ilçesi; Karadeniz sahili, yeşil alanları, Maden
Deresi, Melen Çayı gibi doğal güzellikleri ile turizmin
gözbebeği olma yolunda ilerlemektedir.
Kocaali, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Orhan Gazi
döneminde (1326 - 1360 ), Akçakoca Bey'e bağlı
birliklerin bölgeye gelmeleri ve daimi ikamete
başlamalarıyla Türk varlığı ile tanışmış, 1926 yıllarına
kadar bölgeyi Rum vatandaşları ile birlikte
paylaşmışlardır. Sonraki yıllarda sulak ve bataklık olan
bölgeden kaynaklanan sıtma ve benzeri hastalıklar
nedeniyle, deniz seviyesinde yaklaşık 15 metre yükseltisi
olan şu anki yerleşim alanına göç edilmiştir.
Bir rivayete göre bu göç sırasında, hastalıklar ile
boğuşan halka, oldukça iri gövdesi ile Ali isimli yiğit
her bakımdan yardımcı olmuş ve yerleşim merkezinin
adı Kocaali olarak kalmıştır.
İnsanların kimlikleri gibi; köy, kasaba, şehirlerinde
kimlikleri vardır. Bu kimlik; tarihi, coğrafi konumu,
ekonomik yapısı, sosyal yapısı, kültürü, örf, adet ve
gelenekleri ile özdeş olarak belirlenir. Elde bulunan
veriler ışığın da Kocaali'nin geriye doğru yaklaşık 300
yılını içine almış kültür birikimi mevcuttur. Kültürü ve
geleneği bir olan topluluk süreci devam ettirirken
yerleşim birimi büyümüş, coğrafi konum gereği etrafında
başka yaşamsal kültürlerle de kaynaşmış, son yüzyıla
yansımıştır.
1956 yılında belediye statüsü kazanan Kocaali, 1988
yılında ilçe olmuştur.
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Kocaali, Sakarya ilinin kuzeyinde Karadeniz sahilinde
14.000'e yakın merkez, 32 köyü ile birlikte 40 bine
ulaşan nüfusu ile şirin bir ilçedir. Doğusunda Akçakoca,
güneyinde Hendek, batısında Karasu ilçesi yer
almaktadır. Nüfusun yaklaşık %70 ini bu yörelerden
göç eden vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu da birçok
etnik kökeni bir araya getirmiş, farklı kültürler mozaiği
oluşturmuştur. Bu mozaik son yıllarda yazlık site sakinleri
ile daha da zenginleşmiştir.
İlçe ekonomisindeki ana eksen fındıktır. Toplam
arazinin %65'i tarım alanı, bunun da %96'sı fındık
bahçesi olarak kullanılmaktadır. Faal iş gücünün % 60'ı
tarımla uğraşmaktadır. Kocaali, Sakarya İlinin en çok
fındık üreten ilçesi konumundadır. Ancak aşırı sıcaklık
ve kuraklık gibi sebeplerle bu miktar yıllara göre
değişebilmektedir.

Kocaali geniş kumsalları, temiz denizi, bozulmamış
doğal coğrafyası, Maden Deresinin doğal güzelliği,
Çamdağı yayla kampları, Melen Çayı, eşsiz yemyeşil
mesire yerleri, doğal alabalık tesisleri, şelalesi ve
akarsuyuyla, İstanbul ve civar illere yakın olması
nedeniyle insanların şehir yaşamından kaçarak
yorgunluklarını atmada ve güzel bir tatil yapmalarında
büyük etken olmaktadır.
Yaz gelince güneşin sıcağından bunalanlar için
maden deresi tam bir tabiat harikası. Dere yürüyüşlerini
seven doğaseverler için bu konuda olağanüstü keyifli
bir parkur olan Maden deresi görülmeye değer.
Karasu-Kocaali arasından içeriye doğru girince Cam
Dağları içinde Maden Deresi'ne ulaşacaksınız. Yeşile
bezeli bir çevrede şırıl şırıl akan bir derenin kenarında
kuşların ve derenin sesini dinleyerek güzel bir kır sofrası
kurmak için ideal bir yer.
Oldukça sık ormanlık alanda derince bir vadinin
içinde akan derenin sağ ve sol kıyılarında kayın, kestane
ve çınar ağaçları arasında bulunan patikalar, yürüyüş
için oldukça uygun bir ortam oluşturmaktadır.
Patikayı takiben kayalıklar üzerinde çeşitli mağara
girişlerinin bulunduğu bölgede Cumhuriyetin ilk yıllarında
açıldığı söylenen bir altın madeni bulunmaktadır.
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Maden kapatılmış olup madene ait bazı tünel ve
yollar hala kullanılmaktadır.
Maden deresinde yaklaşık 30 dakikalık yürüme
mesafesinden sonra çok güzel bir şelale ile
karşılaşırsınız. Şelalenin hemen arkasında 15 m.
yüksekliğinde Cenevizlilerden kalma bir set
bulunmaktadır. Bu set taşlardan örülmüş ve Maden
Deresi'nin üzerinde bir baraj gibi görülmektedir.
Yürüyüş alanının doğal dokusu, 19. yüzyılda yapılmış
olan maden tünelleri ve suyolları, yüz yıl öncesine ait
taş işçiliği ile yapılmış olan küçük barajın görüntüsü
insanı tarihin derinliklerine götürmektedir.
Kocaali'ye bağlı Beyler köyünde bahar aylarında
rafting etkinlikleri düzenlenir. Her hafta sonu yüzlerce
kişi 12 km. parkurda rafting heyecanını yaşar. Sizde
bu heyecanı yaşamak isterseniz yeşillikler içinde dere
ve kamp alanı sizleri bekliyor.
Melen Çay'ı projesi son yılların en büyük su projesi
olarak Kocaali'nin Ortaköy beldesinde yapımına
başlanan barajla devam etmektedir. Bu proje bir taraftan
İstanbul İlinin su problemine çözüm getirirken diğer
taraftan yöre halkı için endişeli günlerin başlangıcı
olmuştur. 200 yıllık maziye sahip ve el değmemiş doğal
güzellikleriyle gelenek ve göreneklerini devam ettirmeye
çalışan Ortaköy halkı ne acıdır ki atalarından kalan
yurtlarından olacaktır.
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Cemal Angın
Ortaköy Belediye Başkanı

Ortaköy Belediye Başkanı Cemal Angın Melen
Projesinin Ortaköy üzerindeki etkilerini dergimize
şöyle anlattı.
Ortaköy 1970 li yıllarda 2000'in üzerinde nüfusu ve
50'nin üzerinde esnafı ile çevre yerleşim birimlerinin
de göz bebeğiydi. Ne olduysa 1970 li yıllarda söylenti
halinde yayılan Büyük Melen Projesi Ortaköy beldesinin
kaderini adeta tersine çevirerek beldeyi maddi ve
manevi olarak olumsuz etkiledi.
Beldemizin bugün geldiği noktaya temas edecek
olursak temsilde hata olmaz derler. Kanser hastalığına
yakalanan bir hastanın ömrü nasıl azar azar tükenirse
beldemizin durumu da aynen kanser hastanın durumu
gibi yavaş yavaş tükenerek yok olmaktadır. Bizimle
birlikte Karalar, Köyyeri, Beyler köyleri de aynı kaderi
paylaşmaktadır. Baraj tamamlandığında bu köylerde
su altında kalarak yok olacaktır.
Burada yapılması gereken; insanlarımızın sıkıntılarının
ve zararlarının en aza indirilerek bu projenin
gerçekleşmesidir.
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Ortaköy belediyesi bu konuda vatandaşını mağdur
olmaması için üzerine düşen sorumluluğu yerine
getirmekte bunun içinde ilimiz ve devletimizin üst düzey
bürokratlarıyla görüşmelerine devam ettirmektedir.
Ayrıca burada beldemizde yaptığımız toplantılarda
yöre halkının ön plana çıkan isteklerinden bahsetmek
istiyorum. Bunlardan birincisi istimlaktır. Bu işin
beldemizde 2007 yılında hizmete giren ve kısmi
istimlaklar ile geçiştirilen ve yerleşim birimlerini
etkilemeyen içme suyu barajı ile emsal tutulmaması
gerekir.
Halkımızın bu konudaki beklentisi su altında kalacak
yada koruma bandında istimlak edilecek olan yerlerin
toplu olarak yapılması ve istimlak birim fiyatlarının en
üst seviyede olması, ödemelerin peşin olarak
yapılmasıdır.
Melen projesi ile halkımız ecdatlarından kalan
yurtlarından olacaklardır. Manevi olarak zarar görecek
olan halkımızı maddi olarak zarara sokmamak
gerekmektedir. Halkımızın bir diğer isteğiyse
vatandaşlarımızın 2B vasfındaki arazilerinin işlerinin bir
an önce neticelendirilmesidir. Bir diğeri ise yerleşim ve
iskan konusuyla ilgilidir. Beldemiz kütür, gelenek, örf
ve adetleri aynı olan ve bize en yakın 4 km. mesafede
bulunan, arazi bakımından beldemizin en büyük sınırdaşı
olan Gümüşoluk Köyü ile birleşmek istemektedir. Eğer
insanımız buraya yerleşirse aynı coğrafyada aynı kültürde
aynı yaşam tarzını devam ettirecek bu da insanımızı
manevi olarak rahatlatacaktır. Ben inanıyorum ki,
Gümüşoluk halkı da bizimle birlikte olmayı isteyecek,
bu halkın vatanlarından ayrılmasına gönülleri razı
olmayacaktır.

Ahmet Acar
Kocaali Belediye Başkanı

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ilçede yaşanan
ekonomik, sosyal, kültürel alandaki sıkıntıları ve çözüm
noktasında hayata geçirmeyi düşündükleri projelerini
borsamız dergisine söyle anlattı .
Kocaali'miz; Karadeniz kıyısında önemli tarım-turizm
potansiyeline sahip, şirin bir ilçemizdir. Belediyelerin
çoğunda yaşanan şehircilik, sosyal ve ekonomik
sorunlar ilçemizde de yaşanmaktadır.
Ancak, yemyeşil doğası, deniz, kum-güneşi ilçemize
diğer ilçelerle kıyas kabul edilemeyecek bir avantaj
yaratmaktadır.
İlçemizde ekonomimizin büyük bir bölümü fındıkçılığa
dayanmaktadır. Yıllık ortalama 25 bin ton fındık üretimiyle
bölgede ciddi bir potansiyele sahiptir. Ancak son
yıllarda fındık piyasasında yaşanan fiyat istikrarsızlıkları
ciddi bir handikap olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu sorunun giderilmesi için acilen gelir çeşitliliği
sağlayacak alternatiflerin hayata geçirilmesinde zaruret
vardır. İşte tam bu noktada, turizm alanındaki
potansiyelimiz dikkat çekmektedir. İlçemizdeki ekonomik
hayatın can suyuna ihtiyacı olduğu dönemde sadra
şifa olabilmesi için eksikleri gidermeye çalışıyoruz.
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Çevremizdeki turizm ilçelerinde yaşanan betonlaşma
ve sanayiye yönelme turizm yatırımcılarının Kocaali'yi
tercih etmelerindeki en büyük nedenlerin başında
gelmektedir. Belediye olarak ilçemizin bu avantajlarını
dikkatlice değerlendirerek, altyapı, tesis ve tanıtım
konusundaki çalışmalara ağırlık vermiş durumdayız.
İnanıyoruz ki yakın gelecekte Kocaali, bölgenin en
cazip turizm merkezi olacak ve sektör ilçe ekonomisine
yön verecektir.
İlçemiz su kaynakları açısından zengindir, İstanbul'un
su ihtiyacının %40'ını karşılayacak Melen Projesinin ev
sahibi olmasına rağmen kangrene dönüşmüş su sorunu
yaşamaktadır. Ekonomik ömrünü tamamlamış, sürekli
arıza yapan ve su kayıp oranı yüksek bir şehir şebekemiz
vardır. Uygulamaya koyduğumuz Kocaali Su Şebeke
Yenileme Projesiyle ilçemizin su sorunu giderilecektir.
Ayrıca ilçemizden geçen Hızar Deresi, zaman zaman
taşkınlara yol açarak ekili-dikili arazilere ve dere yatağı
civarındaki meskun mahale zarar vermekteydi.
Uygulamaya koyduğumuz “Hızar Deresi Taşkın Koruma
ve Islah Projesi” ile ilçemiz bu sorundan da kurtulmuş
olacaktır.
Eğitim konusunda Sakarya'mızın yüksekokulu
olmayan birkaç ilçesinden biri olmak bizi üzüyor. Bunun
içinde ilçemize sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda
müspet katkı yapacağına inandığımız yüksekokulun
bir an önce kurulabilmesi için sivil insiyatif ile özverili
bir çalışmanın içine girmiş bulunmaktayız.
En kısa zamanda yüksekokulumuzu ilçemizi
kazandırarak bu eksikliği de gidermiş olacağız
Mahallelerimizdeki yol standartlarını yükseltme, park
ve oyun alanları, Zafer Meydanı düzenlemesi gibi sosyal
donatıların yanında kültürel etkinliklerimiz ve sivil
toplumun içinde bulunduğu “ortak akıl yönetimi” ile
Kocaali'yi turizm de tarım da hayvancılıkta kalkınmış
bir ilçe olarak aydınlık yarınlara taşımaya çalışıyoruz.
Amacımız maden deresiyle, melen çayıyla, deniziyle,
kumuyla, güneşiyle Allah tarafından bize lütfedilen
bu doğal güzellikleri bozmadan en iyi şekilde
değerlendirerek gelecek nesillere daha güzel bir Kocaali
bırakmaktır. Bu duygularla Kocaali'mizi tanıtmaya
çalışarak dergi sayfalarını bizlere açan Sakarya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine, derginizin
yayınında emeği geçen herkese ilçemiz adına teşekkür
ederim.
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SAÜ Gıda Mühendisliği
Gıda Günleri Etkinliğinde

“ATB Özel Gıda
Kontrol Laboratuarı”

S

akarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen Gıda
Günleri Etkinliği'ne çok sayıda gıda firmasından üst
düzey yönetici katıldı.
Sempozyuma Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda
Kontrol Laboratuarı adına Laboratuar Müdürü Hediye
Özmen ve Mikrobiyolojik Gıda analizleri hakkında
bilgilendirme yapmak üzere Mikrobiyoloji Bölüm
Sorumlusu Tuğba Erden katıldı.
Laboratuar Müdürü Hediye Özmen; Adapazarı Ticaret
Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuarı'nın Sakarya
Ticaret Borsası'ndan bağımsız olarak kurulan ATB
Laboratuar Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde
faaliyet gösterdiğini fakat Sakarya Ticaret Borsası'nın
laboratuarın kuruluşundan itibaren her türlü maddi
manevi desteği esirgemediklerini belirterek Sakarya
Ticaret Borsası'na vermiş oldukları destekten dolayı
teşekkür etti.
Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol
Laboratuarı'nın T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma
ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden 2006yılında kuruluş
çalışma İzin Belgesini alarak “Kontrol Laboratuarlarının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’e bağlı
olarak çalışmalarını yürütmekte olduğunu belirtti.
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Laboratuarımızın deney çalışmalarını “TS EN ISO/IEC
17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği
İçin Genel Şartlar” standardına bağlı olarak
gerçekleştirdiği ve bu standarda bağlı olarak Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından fındık, mısır
ve yerfıstığında aflatoksin analizleri için 2007 yılında,
mikrobiyolojik gıda analizlerinden Toplam Aerobik
Mezofilik Bakteri Sayımı, Toplam Koliform Sayımı,
Toplam Maya ve Küf Sayımı, Salmonella spp analizleri
için 2009 yılında “TÜRKAK” tarafından akredite olduğu
anlatılmıştır. Ayrıca Akreditasyonun önemi vurgulandı.
Ayrıca laboratuarımızın Ulusal/Uluslar arası Yeterlilik
ve Laboratuarlararası karşılaştırma çalışmalarına katılım
sağladığı, oldukça başarılı sonuçlar elde edildiği ve bu
testlerin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Laboratuarımızın her bölümü ayrı ayrı Power Point
sunumu şeklinde anlatılarak numune kabulü,
gerçekleştirilen analizler, analiz metotları, mevcut
cihazlar ve laboratuar personeli hakkında bilgi verildi.
Hediye Özmen Laboratuar ile ilgili genel bilgilendirme
yaptıktan ve sorulan soruları cevaplandırdıktan sonra
iş deneyimlerinden bahsederek ve hayat yeni atılacak
olan Gıda Mühendislerine bazı önerilerde ve tavsiyelerde
bulundu, mümkün olan her konuda destek olacaklarını
belirterek ve tüm hayallerinin gerçekleşmesini dileyerek
konuşmasını bitirdi.

Tunç Et’e
Teşekkür Belgesi
K

ırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı, Sakarya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu üyesi Bülent Tunç ve kardeşi
Tunç Et Yönetim Kurulu Başkanı Levent Tunç Sakarya
Vergi Dairesi tarafından vergi mükellefiyeti ile ilgili
görevlerini yerine getirmesi ve tahakkuk eden vergilerinin
zamanında ödemesi konusunda vergi gelirine yapmış
olduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesine layık
görüldü. Tunç Et Yönetim Kurulu Başkanı Levent Tunç
ve Bülent Tunç' a teşekkür belgeleri Vergi Dairesi
Başkanı Recep Alp, Vergi Dairesi Baş Denetmeni
Ahmet Yüksek ve Denetim Kurulu Üyesi Sami Çakan
tarafından takdim edildi.
Ziyarette Vergi dairesi Başkanı Recep Alp bir devletin
devlet olması ancak vergisini toplamasıyla mümkün
olmaktadır, vergi konusunda vergisini zamanında
ödeyen, yükümlülüklerini zamanında yerine getiren
Tunç Et yetkilisi, Levent ve Bülent Tunç'a Sakarya
vergi dairesi olarak teşekkürü borç biliyoruz dedi.

Tunç Et Yönetim Kurulu Üyesi ve Kırmızı Et Üreticileri
Birliği Başkanı Bülent Tunç ziyarette yaptığı
konuşmasında “vatandaşın devlete karşı yerine
getirmesi gereken en kutsal görev vergisini ödemesidir,
verilen vergiler bir çaba, gayret ve alın teri karşılığıdır.
Çağdaş ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye istiyorsak
devletimizin en büyük gelir kaynağı olan vergileri
zamanında ödemeliyiz. Vergi dairesi tarafından bu
belgeye layık görülmek şahsımı ve kurumumu son
derece onurlandırmıştır. Tunçet bu güne kadar olduğu
gibi bundan sonrada ilimizde istihdam sağlayan ve
vergi konusunda örnek firma olmaya devam ederek
devletine karşı sorumluluğunu yerine getirecektir” dedi.
Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Recep Alp Tunçet
tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Tesislerin
avrupa standardı normlarında ve son derece hijyenik
olduğunu söyledi. Böyle modern bir tesisin
kurulmasından dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Levent
Tunç'a teşekkür ederek tesislerden ayrıldı.
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Lisanslı Depoculuk ve
Vergi Desteği
Ç

eşitli vergi kanunlarında değişiklik öngören
16/06/2009 tarih ve 5904 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun" 03/07/2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan
değişikliklerin bir bölümü de lisanslı depoculuğun
desteklenmesi ile ilgilidir. Bu gün yazımızda lisanslı
depoculuk konusunu kısaca açıkladıktan sonra bu
konuda getirilen vergisel teşviklere yer vereceğiz.
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, amaç
ve ilkeler.
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 1.
maddesinde bu kanunun amacı;
• Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak,
• Ürünlerin depolanması için yaygın bir sistem
oluşturmak,
• Ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak
• Ürünlerin mülkiyetini temsil eden, finansmanını, satışını
ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak,
• Standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini
geliştirmek,
• Ürünlerin depolanması için yaygın bir sistem
oluşturmak olarak belirlenmiştir.
ABD de başarı ile işleyen lisanslı depoculuğun temel
ilkelerini ürünlerin sağlıklı koşullarda, kalitelerine göre
uygun ücretlerle depolanmasını sağlayarak hem ülke
içi hem de uluslar arası talepleri zamanında karşılamak
ve piyasaları regüle etmek olarak belirtebiliriz.
Lisanslı depoculuğun başarı ile işlemesi ise ABD'deki
Şikago ve Kansas borsaları gibi iyi işleyen borsaların
varlığı ile yakından ilgilidir. Depolanan tarım ürünlerinin
yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda kolayca el değiştirmesi,
fiyatların oluşumu borsalar sayesinde olabilmektedir.
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Depolama hizmetlerinin kapsamı ve depolanabilecek
ürünler, Depolama hizmetlerinin kapsamını, lisanslı
depoya kabul edilen ürünlerin tartılması, boşaltılması,
yüklenmesi, taşınması, nakliyesi, depolamaya ve şartlara
uygun hale getirilmesi ve depolanması, ürün
ambalajlarının onarılması, ürünün depodan çıkarılması
gibi hizmetler oluşturmaktadır.
Kanuna göre depolanabilecek ürünler; depolanmaya
uygun nitelikteki hububat, bakliyat, pamuk, tütün,
fındık, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, şeker gibi
standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünleri
oluşmaktadır.
Lisanslı depoculuk şirketleri
Lisanslı depoculuk sisteminin işletişinin ana
unsurlarından biri işletici şirketlerdir. Tarım ürünleri
lisanslı depo işletmeleri, ekonomik ihtiyaç ve etkinlik
şartları göz önünde bulundurularak Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'nca verilecek izinle anonim şirket şeklinde
kurulabilmektedir.
Tarım ürünleri lisanslı depo işletmeleri, ekonomik
ihtiyaç ve etkinlik şartları göz önünde bulundurularak
bakanlıkça verilecek izinle anonim şirket şeklinde
kurulur. Şirketin kuruluşunda, 1 milyon TL'den az
olmamak üzere depolama kapasitesine göre Bakanlıkça
belirlenen tutarda ödenmiş sermayeye sahip olunması
ile ilgili yönetmelikte gösterilen belgelerin ibraz edilmesi
koşulları da aranır.
Bu kanun hükümlerine tabi olarak düzenlenen ürün
senedi ve benzer belgeler, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri gibi değerlendirilmez.
Ürün borsaları
5300 sayılı kanunda borsa şöyle tanımlanmıştır.
Aralarında sözleşme çerçevesinde lisanslı depo
işletmesince düzenlenen ürün senetlerinin kota ettirildiği,
alım satımının yapıldığı ve hareketlerinin kontrol ve takip
edildiği ürün ihtisas borsasını veya bakanlıktan ürün
senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını,
ifade eder.

Lisanslı Depoculuk Tanzim Fonu
Lisanslı depo işleticisinin, 5300 sayılı kanuna göre
mudiler (ürünlerini lisanslı depoya teslim eden veya
lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senedini
elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler) ile yapacağı
sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine
getirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararların tazmin
edilebilmesi amacıyla, tüzel kişiliği haiz Lisanslı
Depoculuk Tazmin Fonu kurulmuştur. Fon yönetimi;
lisanslı depoculukla ilgili birimden bakanlığı temsilen
iki, lisanslı depoları, borsaları ve üreticileri temsilen birer
olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Aynı sayıda
da yedek üye belirlenir. Borsaların temsilcisi, bunların
yönetim kurulu üyeleri arasından Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği tarafından, lisanslı depo temsilcisi kendi
aralarından oy çokluğu ile, üreticileri temsilen bir üye
ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından atanır. Yönetim
kurulu üyelik süresi iki yıldır. Üyeler yeniden seçilebilirler.
Vergi düzenlemeleri teşvikler, gelir ve kurumlar
vergisi
5904 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen
geçici 76. maddeyle, tarım ürünleri lisanslı depoculuk
sisteminin teşvik edilmesi amacıyla, 5300 sayılı kanun
kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin alımsatımından elde edilen kazançların 31/12/2014 tarihine
kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesi
öngörülmüştür.
Ürünlerin mülkiyetini temsil eden ürün senetleri
kıymetli evrak olup, menkul kıymet olarak kabul
edilmemiştir. Bu nedenle;
- Zirai faaliyet sahipleri tarafından ürün senedinin elden
çıkartılmasından doğan kazanç zirai kazanç,
-Ticari işletmeye dahil ürün senetlerinin elden
çıkartılmasından doğan kazanç ticari kazanç,
- Arızi olarak ürün senedi alım satımından doğan kazanç
ise arızi ticari kazanç, sayılır.
Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 76. maddeyle,
ürün senetlerinin alım-satımından elde edilen kazançların
geçici bir süre için gelir ve kurumlar vergisinden istisna
edilmesi yanında;
• İstisna edilen bu kazançlar üzerinden 94.madde
kapsamında stopaj yapılmaması,
• Sadece bu kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince
yıllık beyanname verilmemesi ve bu kazançların
verilecek beyannamelere dahil edilmemesi,
benimsenmiştir.
Ürün senetleri menkul kıymet niteliğinde
olmadığından, bu senetlerin alım satımından elde edilen
gelirler menkul sermaye iradı veya değer artış kazancı
niteliğinde değildir. Dolayısıyla bu gelirler, Gelir Vergisi
Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında stopaja
tabi tutulmaz.
Katma değer vergisi düzenlemeleri
Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan
düzenlemelerle lisanslı depoculuk sisteminin KDV
uygulaması yönünden vergisel altyapısı oluşturulmuştur.
Ürünün lisanslı depoya teslimi ve KDV.
Ürün senetleri lisanslı depolara teslim edilen ürünlerin
mülkiyetini temsil etmekte olup, tarım ürünlerinin lisanslı
depolara teslim edilmesi Katma Değer Vergisi
Kanunu'nun 1. maddesi kapsamında vergiye tabi bir
işlem değildir.
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Ürün senetlerinin tesliminde KDV
• Ürün senetlerinin teslimine yönelik Katma Değer
Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeler kısaca
aşağıda olduğu gibidir:
• Ürün senetlerinin, işlem gördüğü borsalar aracılığıyla
ilk teslimi kanunun 13. maddesi kapsamına alınarak
tam istisna olarak belirlenmiştir.
• Ürün senetlerinin, işlem gördüğü borsalardaki ilk
teslimi ile senedin temsil ettiği ürünü depodan
çekecek olanlara teslimi dışındaki teslimleri de
kanunun 17. maddesine konularak kısmi istisna
kapsamına alınmıştır. Aynı maddede parantez içi
hüküm ile yapılan diğer bir düzenlemeyle, bu
kapsamda vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili
olarak yüklenilen vergilerin indirimine olanak
sağlanmıştır.
Ürünün depodan çekilmesinde KDV
5904 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu'nun
1.maddesine de yapılan değişiklikle, Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Kanunu'na göre düzenlenen ürün
senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan
çekecek olanlara teslimi, ticari, sınai veya zirai faaliyet
çerçevesinde olup olmadığına bakılmaksızın KDV'nin
konusuna alınmıştır.
Öte yandan, kanunun 10. maddesinde yapılan
düzenlemeyle, ürün senetlerini, senedin temsil ettiği
ürünü depodan çekecek olanlara teslimi işlemlerinde
vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği hükme bağlanmıştır.
Yapılan düzenlemeyle ayrıca, ürün senetlerinin temsil
ettiği ürünün depodan çekilmesi aşamasında;
• Söz konusu ürün senetlerini elinde bulunduranların
mükellefiyet durumlarının tam olarak tespitinde
yaşanacak güçlükler göz önüne alınarak, bu işlemlerle
ilgili verginin lisanslı depo işleticileri tarafından sorumlu
sıfatıyla ödenmesi öngörülmüştür.
• KDV matrahı, ürünün çekildiği tarihte senedin işlem
gördüğü borsada oluşan değer olarak belirlenmiş
ve özel matrah şekline göre vergilendirilmesi esası
benimsenmiştir.
Damga vergisi istisnası
Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin teşvik
edilmesi amacıyla, mudi ile lisanslı depo işletmesi
arasında düzenlenen sözleşmeler ile ürün senedinin
damga vergisinden istisna tutulması benimsenmiştir.

Kaynak: Akif AKARCA / Dr. Mehmet ŞAFAK
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Kobi Destek Kredisi

T

1. TOBB'un mevduat kaynağından 100 milyon TL
kullandırılacaktır.
2. Banka kaynağından 1 milyar TL orta vadeli nakit
işletme, 500 milyon TL gayri nakdi ve 1 milyar $
ihracat kredisi kullandırılacaktır.
3. Toplam kaynak yaklaşık olarak 3 milyar TL'dır.
4. TOBB kaynağından kullandırımlar, geri dönüşlerin
tekrar kullandırılması ile 8 ay boyunca devam
edecektir.
5. TOBB kaynağının vadesi 12 ay olup, aylık eşit
taksitlerle geri ödenecektir.
6. TOBB'un mevduat kaynağından her bir firmaya
asgari 10 bin TL, azami 40 bin TL kredi
kullandırılacak olup, banka kendi kaynaklarından
mevzuatında belirtilen limitler çerçevesinde kredi
kullandırmakta serbest olacaktır.
7. TOBB kaynağından kullandırılacak kredinin aylık
faiz oranı binde 8, yıllık % 9,6 olacaktır.
8. Bankanın alacağı komisyon baştan kesilecek ve
yıllık % 1,2 olacaktır. Ancak, kalan vadeye göre
bankanın alacağı komisyon azalan bakiye sistemine
göre hesap edilecektir.
9. Ayrıca, Halkbankası bir defaya mahsus olarak,
bütün masrafları kapsayacak (dosya, ekspertiz,
istihbarat, haberleşme dahil) şekilde 200 TL tahsil
edecektir.
10. Kredinin yıllık maliyeti, faizi % 9,6 + banka
komisyonu % 1,2 = % 10,80 ve 200 TL olacaktır.
Böyle bir durumda, yıllık toplam maliyet basit yıllık
% 10,85'dir.
11. TOBB, bankanın kredilendirme ve teminatlandırma
süreçleri içinde kesinlikle yer almayacaktır.
12. TOBB üyesi ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları
ile ticaret borsaları ve deniz ticaret odalarına kayıtlı
firmaların finansman kredisi ve banka
kaynaklarından ihracat, nakdi ve gayri nakdi kredi
talepleri; bankaca yapılacak değerlendirmeler
sonucunda, mali yapısında olumsuzluk
bulunmaması ve yapılacak istihbarat sonucunda
herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması halinde
banka mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye
alınabilecektir.
13. Kredi talebinde bulunan firma, faaliyette bulunduğu
en yakın halk bank şubesine başvuruda
bulunabilecektir.
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14. Bu krediden yararlanmak isteyen firmalar, bankacılık
mevzuatına uygun olarak banka tarafından istenen
gerekli belgeler ile başvuruda bulunabilecektir. Bu
belgeler arasında banka'nın talep ettiği belgelerin
yanı sıra, başvuruda bulunan firmalardan, bağlı
bulunduğu ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları
ile ticaret borsaları veya deniz ticaret odaları'ndan
alınmış ve bu kredi isminin zikredildiği "Beyan
Belgesi" de istenecektir. Başvuru yapan firmalara
“TOBB - Türkiye Halk Bankası İşbirliği Destek
Kredisi” ifadesi açıkça belirtilecek, gerek TOBB
tarafından aktarılarak kullandırılacak kredi şartları,
gerek ise banka tarafından fon ayrılarak
kullandırılacak gayri nakdi krediler ve döviz kredisi
şartları açıkça belirtilecektir.
15. Gerek TOBB kaynağı, gerekse banka kaynağından
kullandırılacak bu kredilerden faydalanacak firmalar
teminat bulmakta zorlanmaları durumunda, Kredi
Garanti Fonu A.Ş imkanlarından da
faydalanabileceklerdir. .
16. Herhangi bir odamıza kayıtlı olsalar bile, eczaneler,
kooperatifler, döviz büfeleri ve faktoring şirketleri
gibi para ticareti ile uğraşanlar, emlakcılar, mali
müşavirler ve yeminli mali müşavirler bu krediden
faydalanamayacaklardır.
17. Önceki yıllardan farklı olarak, yaşanan ekonomik
olumsuzluklar tahtında, her türlü vergi, sosyal
güvenlik primleri, elektrik, su, doğalgaz, firmanın
iştigal konusu ile ilgili kamu alacakları gibi firmaların
işletmelerini devam ettirmelerine yönelik hayati
öneme haiz kamusal yükümlülüklere ilişkin borçlar,
firmanın kredi değerliliğinin ölçülmesi sonucunda,
kredinin tespit edilen üst limiti tutarı kadar kısmını
aşmaması ve bu sayılan kamusal borçlardan en
az birisinin tamamen kapatılması kaydıyla, nakdi
veya kaydi çıkışı yapılmadan, bankaca bu borçlara
mahsup edilebilecektir. Ancak yapılacak mahsup,
Halkbank'ın önerisi ve firma talimatı ile
gerçekleştirilecektir. Mahsup sonrasında varsa
kalan kredi tutarı, firmanın serbest kullanımına
sunulacaktır.
18. Her bir firmaya tahsis edilecek limit ve
kullandırımlarda öncelik, en az kredi talebinde
bulunan firmadan başlanarak sonuçlandırılacaktır.
19. Taleplerin toplanması ve değerlendirilmesi için
kampanyanın fiili başlangıç tarihi 26.Nisan.2010'dur.

Tar›m Ürünleri
Adatapa Köyü Karasu / SAKARYA
Tel: 0264 778 00 13 - 778 01 23 Fax: 0264 778 01 47
fiube: 0264 781 32 69 (Ferizli)
info@hasbil.com - www.hasbil.com

