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EKIM CUMHURIYET BAYRAMIMIZ 

KUTLU OLSUN29
'Cumhuriyeti biz kurduk, 

onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.'



"TOPRAK SEVGİDİR, HAYATTIR, CANDIR"
Değerli okurlarımız, 
“Toprak hava ve su gibi canlıların yaşaması için vaz-

geçilmez bir unsurdur.” 
Sürdürülebilir Tarım, hızla artan dünya nüfusunun ihti-

yacı olan yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun mali-
yetlerde üretimini, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının 
korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir.
İnsanlığın yerleşik tarım ve hayvancılığa geçişiyle 

başlayan doğal ekosistemlere müdahalesi nüfus artışı, 
kentleşme ve sanayileşmenin başlamasıyla hızlanan 
modern, makineli ve ilaçlı, tek ürüne dayalı tarım ve 
hayvancılıkla artmıştır.

Her bir bitki türünün topraktan her yıl aynı besin 
elementlerini aynı oranlarda çekerek toprağı yorduğu, 
fakirleştirdiği göz önüne alınarak kimyasal gübrelere 
ağırlık verilirken yeraltı canlılarının gereksinimleri dü-
şünülmemiştir. Doğal orman ve çayır ekosistemlerinin 
çeşitli türlerin rekabet dengeleri sayesinde, değişen 
iklim ve çevre koşullarına uyum sağladıkları gerçeğinin 
öğrenilmesi için insan eliyle geniş çöller yaratılması 
gerekmiştir. Toprağın üstündeki bitki örtüsünün yeral-
tındaki canlı kütlesinin üçte biri oranıyla sınırlı olduğu 
düşünülmeden, toprak sömürülmüştür.

Toprak kalitesi ve sağlığının korunması, iyileştirilmesi 
ve sürdürülebilmesinde yararlanılan doğal kaynakları-
mızın temelini oluşturan toprak varlığımızın potansiyeli 
ve bu potansiyelin verimli bir şekilde kullanılıp kulla-
nılmadığı; ancak detaylı toprak haritaları çıkarılması,  

büyük toprak gruplarının dağılımı ve önemli özellikleri-
nin saptanması, arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre 
kullanım planlamalarının yapılması ile mümkündür. 

Gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 
için, bugün için var olan imkânlarını tehlikeye atmayan 
sürdürülebilir kalkınmadır.

Sürdürülebilir kalkınmanın temeli ise; toprak, hava 
ve su gibi doğal kaynakların doğru kullanımını esas 
alan üretime dayanmaktadır. Tarımsal üretim ve gıda 
güvenliği için toprak çok önemlidir. 21. yüzyılda, tarım-
da en büyük başarı; olumsuz çevre koşullarını azalta-
rak, istenilen üretim artışını gerçekleştirmek olacaktır. 
Bu yalnızca, tarımda sürdürülebilir yöntemlerin ve ka-
lıcı çözümlerin uygulanması ile mümkün olabilir.

Sakarya Ticaret Borsası, Tarımsal ve Hayvansal 
ürünlerin tescilini yapan bir kurum olmanın verdiği so-
rumlulukla, vizyonu gereği tarımsal üretimde sürekli-
liğe ilişkin üreteceği çözümleri, çevre sorumluluğu ve 
bilinciyle hareket ederek yoluna hızla devam edecektir. 
Çalışmalarına başladığımız 2017-2022 Stratejik Pla-
nımızda Sürdürülebilir Tarım Yönetimi üzerine ağırlık 
verecek yeni projelerle hedefimiz; yeni nesillere sağ-
lıklı bir gelecek bırakmak, toplum olarak toprak bilinci-
ni ve farkındalığını arttırmak olacaktır.

Toprak sevgidir, candır, hayattır... 
“Gelecekte bir gün gelecek” o zaman yeni nesillere 

sağlıklı bir gelecek bırakabilmek umuduyla sevgiyle 
kalın…

STB Yönetim Kurulu Başkanı
Cevdet METE
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Tarım ve hayvancılıkta rekabetin günümüzde bilgi, tecrübe 
ve teknolojiyle mümkün olduğu bilinmektedir. Bilgi ve tek-
nolojinin sergilendiği yerler ise fuarlardır. Artık Sakarya'nın 
da bir tarım ve hayvancılık fuarı var. Tüm Sakarya fuarına 
sahip çıkmalıdır.

Sakarya 235 bin hektar tarım arazisi ve 300 bin tona 
ulaşan kırmızı, beyaz et üretimi ile Türkiye'nin en önemli 
değerleri arasına girmektedir. İstanbul ve İzmit'e yakınlığıyla 
da yine önemli bir jeopolitik konumda olmasıyız. Fındık da 
dikili alanda 3'üncü, üretimde 2'inci verimde ise ilk sırada-
yız. Üretimimizi yüzde 21 artırdık. Mısırda, süs bitkisinde, 
tavukçulukta söz sahibiyiz. Ama tüm bunları sürdürebilir kıl-
mamız gerekiyor. Yoksa tüm bu çabalar boşa gidecek.

Çocuklarımızın geleceği için

Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir büyümenin yolu tek-
nolojiyi yakından takip etmekten geçmektedir. Markalaşıp, 
teknolojiyi ve iyi tarım uygulamalarını hayata geçirip bunları 
da iyi bir stratejiyle katma değerli ürünlere çevirip pazarlar-
sanız, çocuklarımızın geleceğini garanti altına almış oluruz. 
Bunun için de hem teknolojiyi yerinde görmek hem de ço-
cuklarımıza kaygı duymayacakları bir gelecek sunabilmek 
için fuarlar ile önümüzü açmalıyız.

Sakarya'nın tanıtımında önemli fırsat

Önümüzdeki Eylül ayında Sakarya'da ilki düzenlene-
cek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları ve Yem 
Teknolojileri Fuarı yalnızca sektör için değil aynı zamanda 
Sakarya'nın tanıtımı için de önemlidir. Biz kendimizi ne ka-
dar iyi anlatırsak, o kadar iyi geri dönüşler alabiliriz. Oturdu-
ğumuz yerden bunların hiçbiri olmaz. Bugün dünya, tarım 

4.0 ve hayvancılık 4.0 uygulamalarını konuşmuyor, onları 
hayata geçiriyor. Kentler de tanıtım 4.0 için çalışıyor. Artık iyi 
üretim tek başına yeterli değil. Sadece fındığımızın iyi olma-
sı değil, Sakarya'mızın Sakaryalının da kendini iyi tanıtma-
sı gerekiyor. Yani biri gelişirken diğerinin yerinde sayması, 
Sakarya'yı ileriye taşımayacaktır Her alanda iyi olmamız ge-
rekiyor. İşte bunun için de Sakarya'mızın kenetlenip, el ele 
verip, hep birlikte atağa geçmesi gerekmektedir.

Fuarın seminerlerin yanında hayvancılık ve gıda tek-
nolojileri sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşları ile 
sektörün önder firmalarına da ev sahipliği yapacak olması 
ile fuar profesyonellerin buluşması olacak. Yapılan çalış-
maların gözler önüne sergilenmesi demek olacak. Tekno-
lojinin, üreticinin ve çiftçinin ayağına gelmesiyle daha hızlı 
yol almamıza neden olacak. Ayrıca gelen ziyaretçilerle hem 
esnafımız kazanacak hem de güzel Sakarya'mızın tanıtımı 
yapılmış olacak. Bugün Türkiye'nin birçok kentinde bu fu-
arların 15'inci hatta 25'incisi düzenleniyor. Eğer 25 yıldır 
bir fuar düzenleniyorsa, bunun tek nedeni katılımcısının da 
ziyaretçisinin de kazanmasıdır. Biz ilkine ev sahipliği yapıyor 
olabiliriz ama bunu geleneksel hale getirmemek için hiç-
bir nedenimiz yok. Sakarya bunu başaracak güçtedir. Hem 
ekonomisi hem de çalışkan insanı bunu gerçekleştirecek 
güce sahiptir”

Borsa her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında ticaretin 
gelişmesi için de üzerine düşen tüm görevleri yerine ge-
tirme gayreti ve çabası içindedir. Sakarya Fuarı, sektörün 
çekim merkezi olmalı. Böylece elimizdeki ürünü dünya vitri-
nine taşıma şansı yakalarız.

“FUARA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

STB Meclis Başkanı
Recep PULAT
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Toprak, hava ve 
su canlı yaşam 

için üç temel 
vazgeçilmez 

bileşendir. 
Bütün yaşamsal 

faaliyetler 
ancak bu üç 

temel bileşenin 
kesiştiği bölgede 

gerçekleşir. 
Topraktan 

gelip, toprağa 
gittiğimize 

göre bedensel 
bütünlüğümüz ve 

kalitemiz toprağın 
sağlığı, temizliği 

ve kalitesi ile çok 
yakından ilintilidir. 

Hava kalitesi ve su kaynaklarımızı korumanın öne-
mi herkes tarafından artık açıkça kabul edilmiştir, 
ancak toprağın önemi yeni yeni anlaşılmaktadır. Top-
rak halen tarımsal aktiviteler için vazgeçilmez araç 
ve ortamdır, her geçen gün artan nüfus toprak saye-
sinde beslenmektedir. Toprak; ekonomik, çevresel ve 
sosyal değer olarak hesaplanamaz, paha biçilemez 
değere sahiptir. Milyarlarca canlının evidir, gıda-ilaç-
giyecek-biyoenerji kaynağıdır. Her türlü kirliliği arıtan, 
suyu filtreleyerek canlıların hizmetine sunan, hava-
daki karbonu bünyesinde depolayarak küresel iklim 
değişimlerine karşı koruyan ekosistem bileşenidir. 

Birleşmiş Milletler yoksulluk ve açlığı ortadan kal-
dırmak ve karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kulla-
nımını teşvik etmek için Sürdürülebilir Toprak Yöneti-
mine İlişkin Küresel İlkeler Sözleşmesi hazırlanmıştır. 
Amaçlanan ise uzun vadeli programlar ile toprakları 
koruma konusunda bilinç oluşturma ve mevcut top-
rak koruma politikalarını güçlendirmektir. Bunun için 
6 temel ilke belirlenmiş, Toprak İlkeleri de denilen bu 
prensipler tarımsal ekosistemlerdeki toprakların ko-
runması için stratejileri içermektedir.  

Hayatımız toprağa bağlı olmasına rağmen, özellikle 
geçimlerini topraktan sağlayanlar toprağı genellik-
le kritik bir kaynak olarak değerlendirmez, toprak 
kalitesi ve sağlığı genellikle göz ardı edilir. Özellikle 
tarım alanlarında, dünyanın pek çok yerinde toprak-
lar iyi idare edilmediğinden, özelde toprak, genelde 
tarımsal ekosistemler büyük stres altındadır. Politika 
yapıcılar, işletmeler, çiftçiler ve halk, sağlıklı toprak ve 
toprak sağlığını etkileyen faktörler konusunda yete-

rince bilgi sahibi değildir. Toprakların tarımsal amaçlı 
kullanımı, toprak kalitesini direkt olarak etkiler, iyi uy-
gulamalar ise toprakların verim kapasitesini artırır ve 
sürdürebilir hale getirir. Her türlü ekonomik faaliyet, 
toprak sağlığı ve performansını direkt veya dolaylı 
olarak etkiler. Ormansızlaşma, toprak erozyonuna 
yol açar. Çayır meralar aşırı otlatıldığında geri dönü-
şümsüz olarak tahrip edilir ve çölleşmeye dene olur. 
Kasabalar etrafındaki verimli topraklar, göç, nüfus ar-
tışı ve kentleşmeyle birlikte hızla yerleşim birimlerine 
dönüşüp kaybedilir.

En kötü durumlarda, eğer topraklar aşırı kirletilmiş 
ise artık üzerinde gıda üretemez veya suların arıtılma-
sı, depolanması ve muhafazası gibi ekosistem hiz-
metlerini sağlayamazlar. Nitekim her geçen yıl artan 
oranda yeraltı ve yüzeysel tatlı su kaynaklarının miktar 
ve kalitesi azalmakta, iklim değişikliği sonucu kuraklık 
ve taşkın döngüsü aşırı uçlarda gerçekleşmekte ve 
böylece topraklara daha da fazla baskı oluşturmak-
tadır. Bunun sonucunda, dünya genelinde her geçen 
yıl daha yüksek oranda verimli toprakların kalitesi 
bozulmakta, ardından kullanım dışına terk edilmekte, 
sonuçta da gıda güvenliği, tatlı su güvenliği risk altına 
girmekte, küresel iklim değişimi sarmalı büyümekte 
üç temel yaşam alanımız hava (atmosfer), su (hidros-
fer) ve toprak (litosfer) kalitemiz bozulmaktadır. 

Nüfusumuz büyüdükçe topraklarımızın daha fazla 
ürün vermesini talep ediyoruz. Küçük çiftçileri yok-
sulluktan kurtarmanın en etkili yolu, tarımsal üret-
kenliği artırmaktan geçmektedir. Gıda talepleri ve 
yoksullukla mücadele politikaları, sürdürülebilir top-
rak yönetimi uygulamaları ile dengelenmediğinden 
topraklar üzerinde ciddi baskı yaratır. Yoğun tarım 
uygulamaları ile bitki besin maddeleri topraklardan 
uzaklaştırılmakta, yerleri yeterince takviye edileme-
mektedir. Tersi durumda, topraklara aşırı miktarda 
gübre verildiğinde yine denge bozulmakta ve toprak 
verimliliği için birinci derecede belirleyici paramet-
re olan toprak pH’sı nötral durumdan aşırı uçlara 
kaymaktadır. Aşırı gübreleme, kimi bölge toprakla-
rında asitliğe neden olurken, ülkemiz topraklarında 
yüksek pH problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Mehmet Samet 
ÖZDEMİR

Konya Gıda Tarım 
Üniversitesi
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Toprakların aşırı sömürülmesi de, aşırı gübre-
lenmesi de hem toprak kalitesinin bozulması-
na ve hem de gıda güvenliği ve kırsal kesimin 
refahına etki etmektedir. 

Araziyi işleyen insanlar genellikle toplumun 
en fakir kesimidir. Sosyal ya da ekonomik po-
zisyonları gereği sahip oldukları toprağa iyi bir 
bakıcı olamazlar. Tasarruf hakları çoğunlukla 
tartışmaya açıktır ve hakları genellikle tam ola-
rak tanınmamaktadır. Çiftçi kesimin toplumsal 
cinsiyet eşitliği,  çocuk hakları ve miras süreci 
problemlidir, krediye erişimleri sıkıntılıdır. Bu 
nedenle, ortak varlığımız toprakları nesiller 
boyu korumak, üretken vaziyette tutmak ve 
ekolojik fonksiyonları yerine getirebilmesi için 
koordinasyon dahilinde gerekli tedbirlerin alın-
ması ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekir. 

Sayılan bütün bu zorluklara rağmen, toprak 
affedicidir, kin tutmaz. Ne kadar hor kullanılırsa 
kullanılsın, toprak sağlığının olumsuz etkileri on 
yıllar sonra ve bazen yüzyıllarca kötü kullanım-
dan sonra ortaya çıkmaya başlar. Son yüzyılda 
artan aşırı hor kullanım sonucu maalesef artık 
topraklarımızın problemleri görünür, hissedilir 
hale gelmiştir. Toprakları dinlendirmek artık eski 
güçlerini kazandırmaya yetmemektedir. Küresel 
ısınma ile atmosfer-hidrosfer dengesinin bozul-
ması toprağın kötü kullanımı ile birleşince top-
rak beklenen ekolojik fonksiyonlarını artık yerine 
getirmekte zorlanmakta, topraktan temin etti-
ğimiz ürün ve hizmetler sekteye uğramaktadır. 
Toprak yenilenebilir bir kaynak olmakla birlikte 
çok yavaş oluşur, insan ömrü yenilenmesini gör-
meye yetmez. Bu nedenle toprakların korunma-
sı ve restorasyonu küresel bir öncelik olmalıdır.

Tarım, toprağı en fazla kullanan ekonomik 
aktivitedir ve çok fazla sayıda insan geçimini 
tarımsal aktivitelerle sağlar. Örneğin ülke-
mizde 2.2 milyon çiftçilikle uğraşan işletme 
bulunmakta 40 milyon hektara yakın alanda 
tarımsal aktivitelerde bulunmaktadır. Yine ül-
kemizdeki çalışan her 5 kişiden biri geçimini 
tarımdan sağlamaktadır. Küresel ve bölgesel 
ölçekte nüfus arttıkça sürdürülebilir gıda üre-
timi için toprağa daha fazla yatırım yapılması 
da kaçınılmaz hale gelmektedir. Toprak sınırlı 
ve kıt bir kaynaktır. Bu nedenle toprakların ka-
biliyetine göre sınıflandırılması, haritalanması 
ve tarım ve gıda güvenliği ile ilgili bütün politi-
kaların sürdürülebilir toprak-arazi kullanımına 
göre oluşturulması ve titizlikle denetlenmesi 
artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Tüm işletmele-
rin toprak sistemlerimizi korumak ve yeniden 
sağlığına kavuşturmak için tedbirlerini alması, 
sürdürülebilir biçimde kullanması zorunludur.

Toprak yapısının bozulması
Tarımsal toprak yönetimi ancak şu durumda 

sürdürülebilir kabul edilir;  eğer toprak sağlı-
ğı ve verimlilik kapasitesi temiz ve sağlıklı su 
sağlayabiliyorsa, bitki besin elementi döngüleri 
yeterli ve dengeli ise, toprak biyolojik yaşamı-
na habitat oluşturabiliyorsa, karbon tutumu ve 
depolanması ile iklim düzenlemesi gibi ekosis-
tem hizmetlerini optimum düzeyde tutabiliyor-
sa toprak sürdürülebilir şekilde yönetiliyordur. 
Oysa toprak değişik kaynaklardan baskı gör-
mekte ve fiziksel, kimyasal, biyolojik ve hid-
rolojik karakteri bozulmaktadır. Birleşmiş Mil-
letler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO)’nun 
tahminine göre her yıl 10 milyon hektar tarım 
alanı, erozyon, tuzlanma ve şehirleşme nede-
niyle kaybedilmektedir. Bu trend devam ederse 
bütün tarım alanları gelecek 300 yılda kaybe-
dilecektir. 

Toprakların bozulması genellikle insan ak-
tivitesi sonucu toprak kalitesi ve üretkenli-
ğinde azalma olarak kendini gösterir. Sağlıklı 
ve verimlilik potansiyeli yüksek bir toprağın 
ölçülebilir ve kolayca tanımlanabilir paramet-
releri şekilde görüldüğü gibi; toprak profilinin 
derinliği, toprağın yapısı, içerdiği organik mad-
de miktarı, tuttuğu bitkilere faydalı su miktarı 
ve bunu iletebilme yeteneği, pH sı, bitki besin 
elementi miktarı ve bunları tutabilme kapasite-
si ile toprak canlılarının çeşitliliği ve miktarıdır. 

 İyi bir toprağın yapısını bozan temel se-
bepler ise başta toprak kaybına neden olan 
su ve rüzgâr erozyonudur. Kimyasal, fiziksel 
ve biyolojik yapının bozulmasına neden olan 
organik madde ve bitki besin elementlerinin 
tükenmesi, tuzluluk, asitleşme, alkalileşme, 
toprağın sıkıştırılması-kompaktlaşması, toprak 
yüzeyinin yol, bina vb. ile geçirimsiz bir şekilde 

kapatılması, tehlikeli madde kirliliği ve bunla-
rın toprak biyoçeşitliliğini azaltması sayılabilir. 
Toprak sağlığında olan her bozulma aşama 
aşama yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarında 
bozulma, hava kalitesinde bozulma, gıdaları-
mızın miktar ve kalitesinde bozulma şeklinde 
yaşam kalitemizi tehdit eder. 

İçinde yaşadığımız ekosistem ve sistemler 
birbirleri ile bağlantılıdır. Sadece bir paramet-
rede olan bir bozulma zincirleme reaksiyonlar 
ile geri dönüşümsüz hasarlar bırakır. Örneğin 
toprağın organik maddesinin azalması top-
rağın fiziksel yapısını bozar, bitki besin ele-
mentlerinin alınabilirliğini azaltır, toprağın gö-
zeneklilik ve içinde suyun hareketini bozar, bu 
yerel ve bölgesel su rejimini değiştirir, tarımsal 
ekosistemler etkilenir, küresel karbon döngüsü 
dengesi bozulur. Küresel iklim değişikliği ile 
yağış rejiminin bozulması, tarımsal alanlarda 
toprak erozyonu, toprak sedimentleri ve içer-
dikleri gübre elementlerinin su kaynaklarına 
taşınması her aşamada yaşamımızı borçlu ol-
duğumuz ekosistemleri tahrip eder. Görüldüğü 
gibi toprakların kötü yönetilmesi yerel, bölge-
sel ve küresel ölçekte pek çok problemin temel 
nedenini oluşturmaktadır.

Tarım alanlarında toprak yapısının  
bozulmasına neden olan faktörler

Tarımsal arazi kullanımı ve toprak verim-
liliğinin bozulmasının en önemli göstergesi 
olan toprak sağlığının bozulması ve kaybının 
kök nedeni toprak organik maddesi, başka 
bir deyişle düşük karbon içeriğidir. En verimli 
toprak bilindiği gibi humuslu topraktır. Humus-
lu toprağa karakterini veren organik madde 
ve onun ayrışma ürünleri olan farklı karbon 
bileşikleridir. Derin toprak işlemeli tarımda 
toprağın sürülerek sürekli alt üst edilmesi 
toprakta yüzyıllarca birikmiş humus bileşen-
lerinin oksitlenerek karbondioksit formunda 
atmosfere geçmesini sağlamıştır. Tarımsal ak-
tivitelere güçlük çıkarıyor diye her türlü bitkisel 
ve hayvansal artık ve atığın toprak yüzeyinden 
uzaklaştırması toprakların organik madde den-
gesini bozarak iyice yoksullaşmasına neden 
olmuştur. Topraklarda organik madde azalma-
sı, toprak mikroorganizmalarının aç kalmasına, 
mikrobiyal aktivitenin gerilemesine, bu durum 
toprak yapısının bozulmasına, sıkışmasına, 
yüzey akışı ve erozyona, bitki patojenlerinin 
salgın hastalık ve zararlı duruma geçmesine, 
toprağın kendini yenileyememesine nihayet 
düşük toprak sağlığı ve ekosistemin sağladığı 
hizmetlerin miktar ve kalitesinin gerilemesine 
neden olmuştur. Bu duruma karşı, daha fazla 
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gübre uygulama, tarım ilacı kullanma ve sula-
ma çözüm getiremediği gibi daha fazla çevre 
kirliliği, gıda kirliliği, su kirliliği gibi problemler-
le karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır.  

Topraklar karbonun hem deposu ve hem 
de kaynağıdır. Karbon toprakta depolandığın-
da son derece faydalı ekosistem düzenleyici 
olmakla beraber atmosfere geçtiğinde küresel 
çevre problemlerinin ana kaynağı olmaktadır. 
Küresel iklim değişikliği etkilerini azaltmak, 
bozulan tarımsal ekosistemleri restore etmek 
ve sağlıklı toprağı koruyarak devam ettirmek 
için toprakların organik maddece zenginleştir-
me yönünde bütün tedbir, yöntem ve uygula-
maların eş güdümlü olarak devreye alınması 
ve sürdürülmesi gerekmektedir. 

Sürdürülebilir toprak yönetimi ilkeleri
Bozulmuş toprakların insan elinin değmedi-

ği sağlıklı dönemlerindeki toprak özelliklerine 
kavuşturulması için önce ciddi restorasyon 
çalışmalarının yapılması ve ardından bu özel-
liklerinin korunması ve devam ettirilmesi için 
uygulanması gereken temel ilke ve prensipler 
basitçe aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 İlke 1. Toprakların fiziksel, kimyasal ve bi-
yolojik karakterlerinin korunması

• Toprak yüzeyini sürekli bitkilendirme veya 
bitki kalıntıları ile örtülü tutmak.

• Toprak bütünlüğünü bozan sürekli derin 
toprak işlemeli tarımdan kaçınmak, korumalı 
tarım, toprak işlemesiz tarım yöntemlerini kul-
lanmak ve toprak drenajını iyileştirmek. 

• Bölgenin coğrafyası ve ekolojisine uygun 
bitki ve ürün yetiştirme sistemlerini kullanmak, 
uygun ekim nöbeti sistemlerini yerleştirmek.

• Erozyonu kontrol altında tutacak her türlü 
yöntemi uygulamak.

• Tüm kaynaklardan olabilecek toprak kirli-
liği olasılığını minimuma indirme.

• Orman ve tarım ekosistemlerini dengede 
tutmak. Ormansızlaştırmanın önüne geçmek 
ve ağaçların karbonu tutmalarına imkan sağ-
lamak. 

• Fiziksel olarak marjinal toprakları tarımsal 
uygulamalarda kullanmamak

• Hayvanları doğaya zarar vermeden otlat-
mak, tarımsal alanlarda şehirleşmenin önüne 
geçmek

 İlke 2. Bozulmuş toprak ve marjinal alanla-
rın restorasyonu

• Toprakların bozulma seviyelerinin belirlen-
mesi, toprakların tekrar eski verimlilik durum-
larına getirilebilmesi için yapılması gereken 
uygulamalara yönelik sürecin hazırlanması.

• Toprak yapısını yeniden dengeli bir şekilde 
oluşturup, toprak karbonu ve organik madde-

yi aktif olarak arttırmak ve korumak ve bitki 
besin içeriği dengesinin yeniden oluşturmak.

• Eğer toprak aşınıp derinliği azaldıysa tek-
rar başlangıçtaki toprak derinliğini oluşturmak.

• Sadece tarla bazında değil, bölge, ülke ve 
küresel bazda sürdürülebilir toprak yönetim 
sistemlerini hayata geçirmek.
İlke 3. Toprağın sağladığı ekosistem 

hizmetlerinin-su varlığı ve kalitesinin muha-
fazası

• Sürdürülebilir toprak suyu hızlı içine emer, 
bünyesinde depolar ve göllenmeye engel ola-
cak şekilde drene eder.

• Toprak ve suyu bir arada dengeli bir şe-
kilde yönetmek.

• Gübrelemenin sadece gerekli miktarda ve 
zamanda dengeli olarak yapılması ve ekolojik 
olarak hassas alanların gübreleme etkisinden 
korunması. 

• Toprakta yararlı mikrobiyolojik ve biyokim-
yasal aktiviteleri korumak.

• Toprakları küresel iklim değişimi etkilerine 
karşı korunaklı hale getirmek.

• Yüzeysel su kaynakları ve sulak alanları 
tarımsal aktivitelerin kirliliğine karşı korumak 
için araya kirlilik absorbe edici tampon alanlar 
tesis etmek.

• Coğrafi koşullara uygun ve sürdürülebilir 
sulama sistemlerini seçmek ve uygulamak.

• Özellikle alan kullanımı değişikliklerinde; 
alan koruma değeri değerlendirmesi, çevre 
etki değerlendirmesi ve ürün stabilite değer-
lendirmesinin yapılması.

 İlke 4. Toprak üretkenliğinin doğal kapasi-
tesine kadar artırılması

• Yoğun tarım uygulama sistemlerini sürdü-
rülebilir hale dönüştürmek.

• Toprak verimliliği yönetiminde entegre bir 
yaklaşım kullanmak ve ürün hasadıyla tarla-
dan kaldırılan besin maddelerini yenilemek.

• Topraklarda organik madde döngüsünü 
maksimize etmek, mineral gübrelemeyi orga-
nik gübrelemeyi dengeleyecek şekilde takviye 
amaçlı kullanmak. 

• İklim ve toprak tipine uygun bitki veya 
ürün yetiştirmek.

• Hasat artıklarını toprak yüzeyinde bırak-
mak.

•  Hayvancılığı, bitki besin elementi kaynağı 
olarak bitkisel üretime entegre etmek. Her tür-
lü kompost ve ahır gübresi kullanımını teşvik 
etmek.

• Toprak tuzlulaşmasına karşı tedbir almak 
ve toprak pH’sını uygun değerler olan 6-7,5 
arasında muhafaza etmek.

• Piroliz yakma sonucu oluşan yanma ürü-

nü biyoçarı toprak organik maddesi artırıcı 
olarak kullanmak.

 İlke 5. Yayım hizmetleri, bilgi sistemleri ve 
yenilikçi uygulamaların teşviki

• Kitlesel bilgilendirme-yayım hizmetlerinin 
hayata geçirilmesi.

• Bilgilendirme yayım hizmetlerinde özellik-
le kadın ve gençlerin seçilmesi.

• Uygulamalı yayım hizmetlerinin gerçek-
leştirilmesi.

• Ekolojik olarak sürdürülebilir, yenilikçi, 
ürün, bitki çeşidi, tarımsal uygulama, gübre, 
bitki koruma gibi hizmet teknik ve teknolojile-
rinin hayata geçirilmesi.

•  Toprak sınıflarının haritalarının hazırlan-
ması, her ürün ve toprak sınıfı için sürdürü-
lebilir tarımsal ürün ve toprak önerilerinin 
yapılması.

• İyi tarımsal uygulamaları teşvik etmek, 
toprak verilerini kayıt altına almak ve bilgi pay-
laşım platformları oluşturarak erişilebilirliğini 
sağlamak. Uzun vadeli toprak izleme sistem-
leri geliştirmek.

• Toprakların sıkışmasını önleyecek toprak 
işleme alet ve ekipmanları ile yöntemlerinin 
kullanılması.

 İlke 6. Toprakların öneminin gündemde tu-
tulması

• Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan top-
rakların önemini sürekli gündemde tutmak

• Hükümet, iş dünyası, akademi ve sivil 
toplum arasında toprak koruma konusunda 
ortak görüş birliği oluşturma ve bilgi paylaşımı 
sağlama.

• Karar vericilere uygulamalı bilgilendirme 
ortamları sağlayarak, bilgileri dahilinde doğru 
politikaları hazırlamalarını sağlamak.

• Okullarda tarımı da içine alacak müfredat 
hazırlamak, gençlerin ileri tarımsal eğitim ve 
kariyer oluşturmalarına imkan sağlamak.

• Gıda üretimi için tarımsal topraklara olan 
baskıyı azaltmak için tüketiciden çiftçilere 
doğru israf azaltıcı tedbirlerin hayata geçiril-
mesini sağlamak.
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STB'DE 40.YIL ÖDÜL TÖRENI DÜZENLENDI

STB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ile yönetim kurulu 
ve meclis üyelerinin katılım sağladığı iftar yemeğine; Sakarya 
Valisi Hüseyin Avni Coş başta olmak üzere, İl Jandarma Komuta-
nı Emin Dursun, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, Çalışma ve İş Ku-
rumu İl Müdürü Tekin Kaya, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahmut Kösemusul, Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alişan, Akyazı Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar, Ak-
yazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, 
Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sabahattin Kara-
sakal ve Sakarya Ticaret Borsası personeli iştirak etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, oruçların açıl-
masının ardından Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cevdet Mete yaptığı konuşmada “Manevi duyguların yoğun 
olarak yaşandığı, dayanışma ve yardımlaşma duygularının güç-
lendiği, 11 ayın sultanı ramazan ayında; birlik ve beraberliği-
mizin en güzel göstergesi olan bu güzel akşamda siz değerli 
konuklarımız ile bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz.” dedi. 
“Üyeye hizmet, ülkeye hizmettir.”

Başkan Mete, “Üyeye hizmet ülkeye hizmettir.” anlayışıyla ha-
reket eden Sakarya Ticaret Borsasının ilimiz tarım ve hayvancılı-
ğının gelişmesi için faaliyete geçirdiği projeleri ile üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirdiğini belirterek “Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da ilimize faydalı olacak projelerle hedefledi-
ğimiz vizyona ulaşmaya çalışacağız.” dedi.

Borsaya kayıtlı üyelerin de katıldığı iftar yemeğinde 40. yılını 
dolduran Sakarya Ticaret Borsası üyeleri için ödül töreni ger-
çekleştirildi. S.S.708 Sayılı Sakarya Yağlı Tohumlar Tarım Satış 
Kooperatifi adına Başkanı Sezai Uzun’a ve şahıs firması olan Sa-
lim Öztürk’e Borsa üyeliğinde 40. yılını doldurmalarından dolayı 
onur plaketi takdim edildi.

Yemek duasının ardından iftar sona erdi.

Sakarya Ticaret Borsası'nın 
geleneksel iftarı ve ödül töreni 

Reisoğlu Tesisleri'nde yoğun 
bir katılımla gerçekleşti.
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Merhaba hoş geldiniz. Sakarya Ticaret Borsası 
dergisinde bizlere yer verdiğiniz için ilk önce siz-
lere teşekkür ederim.

 Ben 1979 Tokat Turhal doğumluyum fidancılık 
ve fidecilik meslek lisesinden mezunuyum. Evli-
yim. Bir kız bir erkek evladım var. Kocaeli Ticaret 
Odası Gıda ve Tarım da Komite üyesiyim aynı 
zamanda Ticaret Odası meclis üyesiyim, Kocaeli 
Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanıyım
Evet, Celal Bey firmanız ile ilgili bilgiler 
verebilir misiniz?

Babamız Durmuş Ürgün 1996 yılında huş fi-
dancılık adı altında ilk firmamızı kurdu. 2011 yı-
lında Ürgün Fidancılık olarak işimize devam ettik 
bu firmada da ben ve amcam Fazlı Ürgün bu işe 
devam etmekteyiz. 
Burada neler yapıyorsunuz Celal Bey

Sektörün öngördüğü noktalarda fidan ve çe-
şitli bitkilerin üretimini yapmaktayız. İmkanlarımız 
dahilinde teknik materyallerle hizmet vermekte-
yiz. Bu sektörde ki ilk başlama noktamız Kocaeli 
Kartepe ilçesinin Kirazoğlu Mahallesi. Burada 
üretim sahalarımız mevcut Ayrıca Adapazarı ve 
Akyazı Akbalık ta üretim sahalarımız var. Tokatlı 
olmamız sebebiyle Tokat’ta Kazova da yeni üre-
tim sahalarımız mevcut. Tabi gücümüz ve sırtı-
mızdaki ter ancak Buralara kadar ermekte. Biz 
sırtımızdaki bu yükle Devletimiz ile birlikte daha 
ilerilere gidebilmeyi istiyoruz.  
Celal Bey burada bu fidanlıkta neler ya-

pıyorsunuz bizlere anlatır mısınız?
 Biz üç noktada yani çelikle tohumla ve aşı ile 

üretim teknikleri dahilinde fidan üretimi yapmak-
tayız. 25 dönüm saksılı fidanlarımız var. Ayrıca 
yaz döneminde belediyelerin ve çeşitli sektörlerin 
istekleri dahilinde üretimler yapmaktayız. Bunun 
haricinde en fazla üretimimiz daha önce bahset-
tiğimiz arazi üzerinde.
 Celal Bey Fidancılık en fazla hangi ay-
larda hızlıdır 

En hızlı olduğumuz dönemler kasım ayın-
da başlayıp nisan ayına kadar olan süreçtir. Bu 
dönemde satışlarımız en yüksek seviyelerde ol-
makta, daha önce bahsettiğim gibi bu dönemler-
de belediyelere, kurum ve kuruluşlar ile özel sek-
törlere fidan üretimi ve fidan satışı yapmaktayız.
Sayın Ürgün üretim sahalarınız ne kadar 

Yaklaşık 500 dönüm üzerinde üretim saha-
mız var. Buralarda yapraklı, ibreli ve çalı grubu 
olmak üzere değişik türlerde Fidanlar üretiyo-

ruz Ayrıca 250 -300 civarında farklı bitki çeşidi 
üretmekteyiz.
 Celal Bey biz şu anda bu röportajı Kocaeli' 
de yapmaktayız ama Sakarya Ticaret Borsa-
sı adına buradayız siz oraya mı kayıtlısınız 

Evet, Kocaeli' de Ticaret Borsası olmadığı için 
Sakarya Ticaret Borsasına kayıtlıyız. Az önce 
bahsettiğim gibi Kocaeli Ticaret Odası Gıda ve 
Tarım da Komite üyesiyim aynı zamanda Ticaret 
Odası meclis üyesiyim Sakarya Ticaret Borsa-
sındaki arkadaşlarımızla da sektörümüzde güzel 
işler yapmaya çalışıyoruz.
 Celal Bey Sakarya'da veya bulunduğu-
muz bölgede fidancılık nasıl?

Fidancılıkta devlet politikası olmadığı için 
siyaset Türkiye gündeminde iyi gidiyorsa bi-
zim işlerimizde paralel olarak iyi gitmekte. Dış 
komşularımızla iyi olursak işlerimizde iyi oluyor. 
Savaş ortamında kimse fidan ve çiçekle uğ-
raşmaz, o atmosferde hiç bir önemi olmuyor. 
Ama biz öyle bir soydan geliyoruz ki Peygamber 
Efendimiz “kıyamet günü dahi fidan dikin” ha-
disi ile bizlere ağacın yeşilin ve fidanın önemine 
anlatmakta.
Celal Bey size göre sektörün sorunları 
nelerdir? 

En büyük sorunumuz eğitim-
li ve kalifiye eleman bulamamak. Bir usta 
bir çırak bırakmazsa o iş biter ve yok olur.  
O ustanın da ustalığından şüphe edilir.  

RÖPORTAJ
Merhaba Sakarya Ticaret Borsası dergisi okuyucuları Borsa dergisi ile ilgili 

röportajlarımız devam etmekte yanımızda Ürgün fidancılık firması sahiplerinden  
Celal Ürgün var kendisi ile fidancılık sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıları ve 

kendisini ve firmasını tanıtmasını rica edeceğiz.

Celal ÜRGÜN
Ürgün Fidancılık

“Devletimizin Atıl ve Boş 
Arazilerine Talibiz”
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Ben Meslek Lisesi'nde okurken 9000 arkadaşı-
mız vardı ama bunlardan çok azı sektörde kaldı 
bunun çözümü de okul ve uygulamalı eğitimin bir 
arada olmasıdır. Önceden İstanbul'da lise vardı 
bu lisede uygulamalı eğitim veriliyordu insanlar 
eğitimini aldığı dersi uygulamalı yapınca daha 
farklı oluyor. Uygulama olmadan sadece eğitim 
almak farklı oluyor. Bu sektöründe daha önce 
dediğim gibi kaliteli ve kalifiye eleman ihtiyacı 
var. Yurt dışından milyon dolarlık bitkiler getiri-
yoruz buralara harcayacağımız paraları eğitime 
harcarsak önümüzde kimse duramaz. En kali-
teli en modern aletleri getirin ama başında onu 
kullanacak bilgili bir eleman yoksa boşta bekler 
bu sadece bizim sektör için değil bütün meslek 
sektörleri için geçerli. Ülkemiz ekolojik yapısı iti-
bariyle çok çeşitli tür barındıran topraklara sahip, 
bizim ilk kuruluş noktamız huş Fidancılık. Bunun 
ana vatanı Erzurum buradan dünyaya yayılan en-
demik bitkilerden biri ismimizi bundan alıyoruz, 
daha sonra Ürgün Fidancılık adı altında bu işin 
devamı gelmesi için çalışıyoruz. Biz üç kardeşiz 
bu sektörde sadece ben ve babam devam edi-
yoruz. Kardeşlerim de eğitim sisteminde devam 
ediyorlar.  Babam Kocaeli Seka fabrikasında çalı-
şırken bu işe el attı ve başarılı oldu ben de baba 
mesleğine devam ediyorum. İşimizi çok seviyo-
ruz severek yapıyoruz İnşallah çocuklarımız da 
bizim yolumuzdan gider.
Celal Bey Sakarya'da fidancılık gelişe-
bilmesi için daha farklı neler yapılabilir?

Bizim bu konuda Ankara da alt birliklerimiz ile 
birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde istedi-
ğimiz devlete ait boş arazilerin bu sektöre veril-
mesi. Bu hazine arazileri hem değerlenmiş olur 
hem de sektör daha çabuk büyür. Kocaeli Bele-
diye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bize Yahya 
Kaptanda Orman fidancılık Kavakçılık Enstitüsü 
üretim sahasını ihaleyle aldı ve burayı bize verdi 
yani bize kiraladı, şu anda orayı kullanmaktayız. 
Bu bile bizim için birliğimiz için büyük bir başa-
rıdır. Burası insanların da görebilecekleri yakın-
lıkta bir yer olduğu için burada herkese eğitim 

verebiliriz. Şunu da belirtmek isterim insanlara 
bir işi öğretmeden önce sevdirmek gerekiyor 
işini sevmeyen insan o işte başarılı olamaz. Biz-
ler bu konuda da Devletimizden destek bekliyo-
ruz. Biz ürünlerimizi ancak 5 ila 7 yıl arasında 
satışa sunabiliyoruz örtülü seracılık ve benzeri 
devlet kredilerinden yararlanamıyoruz Çünkü bu 
kredilerin vadeleri kısa burada bize bir kolaylık 
yapılmasını istiyoruz bunu yaparlarsa sektör çok 
daha ileri gidebilir. Bu arada dışarıya verilen pa-
ralar tamamen dışarıda kalıyor ama bize verilen 
paralar ülkemizde katma değer olarak değerle-
niyor. Dışarıdan gelen bitki veya Fidan buradaki 
toprağa uyum ve adaptasyon süresi yaşıyor ama 
kendi bitkimiz kendi toprağımızda yetiştiği için 
böyle bir süreye ihtiyaç yok, sıkıntı da yok daha 
çabuk büyüdüğü için yerli ürünler tercih edilmeli. 
Yurt dışında ki firmalar bizden aldıkları nadir tür-
leri kendi ülkelerinde yetiştirip tekrar bize yüksek 
fiyatlarla pazarlıyorlar. Benim söyleyeceğim şu 
kendi ürünlerimize sahip çıkalım, yerli ürünleri-
mizi çoğaltalım ve bizlere bu konuda hem siyasi 
hem idari konumda olanlar destek versinler bu 
sektörün önü çok açık. 
Mesleğiniz zor mu?

Bu işin de her iş gibi zorlukları var, ayrıca hem 
sevgi hem de çok ilgi ve alaka istiyor bunun ya-
nında sabır da önemli tabiî ki. Ekonomik imkânı 
olanlara bu işi tavsiye ederim. Bizlerin istediği de 
daha kaliteli ürünler yetiştirip bunları pazarlaya-
bilmek, tabii satabilmek için ambalaj önemli, rek-
lam önemli, bir de marketlere girebilmek önemli.
Celal Bey bu konular ışığında devletten 
beklentileriniz neler?

Her şeyi devletten beklememek lazım tabi 
bizlerin de bir şeyler yapması gerekiyor. Şunu 
söyleyebilirim devletimiz bürokratik noktada 
bankalar aracılığı ile verilen kredileri 5 ile 7 yıl 
aralığına çıkarsın. Ayrıca Devletin Atıl kalmış 
arazilerine talibiz, bu noktalara Fidan ekebiliriz, 
çeşitliliği çoğaltabiliriz buraları güzel bir hale 
getirebiliriz. Devletimizin bu sektörle ilgili işlet-
meleri var. Belediyelerin de var. Bizim amacımız 

onlarla yarışmak değil birlikte işbirliği içerisinde 
daha güzel şeyler yapabilmek. İş birliği yapa-
rak Kollektif çalışarak sektöre katkı sağlayabi-
liriz salyangozun iz bıraktığı dünyada hiçbir iz 
bırakmadan gitmenin acizliğini yaşamaktansa 
bu dünyaya bir şeyler bırakmak gerekiyor. En 
azından bir fidan dikmek. Bu işe gönül veren bu 
işi seven insanları bu sektöre davet ediyoruz, 
yatırım yapmalarını istiyoruz, bu sektör güzel 
bir sektör sadece para noktasını değil görsel 
noktada da güzel bir sektör. Her şeyden önce 
doğayla iç içe çalışıyorsunuz sağlığınız da ona 
göre güzel oluyor. Çocuklarımıza bir ağacın ne 
kadar oksijen üretebildiği ni öğretmemiz lazım, 
onlara bu sektöre anlatmamız lazım, aşılama-
mız lazım. Çoğumuz ağacı ormanda büyüyen 
bir bitki olarak görüyor ama ağacın çok değerli 
olduğunu ekonomiye ve sağlığımıza çok önemli 
katkıları olduğunu herkese çocuklarımızdan 
başlamak üzere öğretmemiz gerekiyor.  Bu 
işin eğitim noktasında bir yere varabilirsek bu 
işi sevmişiz demektir. İnşallah güzel günler bizi 
bekliyor, sloganımız da daha güzel bir çevre 
daha güzel bir dünya için Fidancılık.
Son olarak Sakarya Ticaret Borsasının 
çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

Sakarya Ticaret Borsasındaki arkadaşlarımız-
la da sektörümüz ile ilgili güzel işler yapmaya 
çalışıyoruz. Borsamızın başarılarını biliyorum ve 
takdir ediyorum en son A Kalite Borsa oldu ve bu 
çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Celal Bey Verdiğiniz bilgiler için teşekkür edi-
yoruz başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz.
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ORTAK BASIN  
TOPLANTISI 
DÜZENLENDI

15 TEMMUZ

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cevdet METE; TOBB önderliğinde gerçek-
leştirilen “Gücümüz Milli İrade, Hedef Büyük 
Türkiye” konulu 15 Temmuz Demokrasi Milli 
Birlik ve Beraberlik Günü adına KİK üyesi HAK-
İŞ, MEMUR-SEN, T. KAMU-SEN, TİSK ve TÜRK-
İŞ temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen ortak 
basın toplantısına katıldı.

Ankara TOBB ile eş zamanlı olarak 81 ilde 
düzenlenen basın toplantısı; ilimizde, Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ger-
çekleştirildi. Toplantıya; SATSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Cevdet Mete, Akyazı Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar, 
Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bay-
raktar, TÜRK-İŞ Sakarya Şube Başkanı Cemal 
Yaman, MEMUR-SEN Sakarya Temsilcisi Ahmet 
Öksüzali, HAK-İŞ Sakarya Şube Başkanı Mesut 
Gökdemir, TİSK Sakarya Temsilcisi Engin Aba-
cılar, Kamu-Sen Sakarya Şubesi adına Ali Çolak 
ve basın mensupları katıldı. Ülke genelinde eş 
zamanlı düzenlenen basın toplantısında basın 
bildirisi, SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Orhan Yılgenci tarafından okundu.

Basın bildirisinde “Türkiye’nin sivil toplu-
munu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişa-
re Komitesi Türkiye kanadı olan; Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK), Memur Sendikaları Konfederasyonu 
(MEMUR-SEN), HAK- İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalı-
şanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye 
KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) olarak buradayız. Bu masada oturan 
demokrasi sevdalısı kurumlar olarak bu or-
tak açıklamayı 81 ilde aynı anda yapıyoruz. 
Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 

Temmuz’un yıl dönümüne giriyoruz. İki hafta 
boyunca, farklı etkinlikler ve hazırladığımız 
afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ru-
hunu canlı tutacağız. 15 Temmuz’u unutma-
yacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz’un 
Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. 
Çünkü bu alçak darbenin ötesinde bir işgal 
girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbi’nden bu 
yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikey-
di. O gece Fethullahçı terör örgütü; “devleti” 
ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya 
kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi 
tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürükle-
mek, kardeş kavgası başlatmak, Türkiye’yi iç 
savaş ortamına sokmaktı.

Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye 
Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak 
duruma düşürmekti. Allah’a şükürler olsun 
milletimiz; cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu 
fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve 
özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında 
dik durdu, canı pahasına değerlerini savun-
du. Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da ilk 
andan itibaren, devletimizin ve milletimizin ya-
nında yer aldı. Darbe girişimine karşı net tavır 
gösterdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üze-
re, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi parti-
lerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve 
medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. 

Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan 
milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 15 
Temmuz’da Türkiye en zor demokrasi sınavını 
büyük başarıyla vermiştir. Demokrasimizin, hiç-
bir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü 
olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz darbeye 
karşı durarak bunu açık şekilde ilan etmiştir.” 
cümlelerine yer verildi.

Bildirinin tamamının okunmasının ardından 
söz alan Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, 15 Temmuz 
ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “15 
Temmuz gecesi yaşanan hain girişimin amacı 
ülkeyi kaosa sürüklemek, kardeş kavgası çı-
karmak ve ülkemizi geri dönülmeyecek bir sa-
vaşa sürüklemekti ama halkımız, hukuk için-
de kalarak mazlumluğunu muhafaza ederek 
verdiği büyük mücadele ile Türkiye’yi aydınlık 
bir geleceğe çıkardı. Bizim milletimiz üzerine 
bombalar yağarken silahlar doğrultulmuşken 
tüm mazlumluğu ile vatanını savundu; şehit-
lerimiz, gazilerimiz oldu. “15 Temmuz Demok-
rasi Milli Birlik ve Beraberlik Günü”müz kutlu 
olsun. Coşkuyla kutlamalı, gelecek nesillere 
unutturmamalıyız. Bu kutlamaların hukuk dı-
şına çıkmadan, hak ettiği şekilde yapılmasına 
da özen göstermeliyiz. 15 Temmuz 2016 ge-
cesi milletimizin gösterdiği sağduyulu duruşu 
kutlamalarımızda da göstermeliyiz.” dedi.

DEMOKRASI MILLI BIRLIK VE 
BERABERLIK GÜNÜ
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TÜRK FINDIK SEKTÖRÜNÜN 
WASHINGTON VE OREGON ZIYARETI

Sakarya’nın ve Türk fındık sektö-
rünün önde gelen firmalarının tem-
silcileri Kuzeybatı Türk Amerikan 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Sakarya 
Ticaret Borsası tarafından ortak 
düzenlenen organizasyon çerçeve-
sinde ticari temaslarda bulunmak 
üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Washington ve Oregon eyaletlerini 
ziyaret ettiler.

Oldukça verimli ve yoğun geçen 
bu ziyaret çerçevesinde Türk fındık 
sektörünün temsilcileri; e-ticaret 
devi Amazon, Oregon Fındık Konseyi 
yetkilileri ve Amerikan fındık sektö-
ründe önemli yeri bulunan firmaların 
yöneticileri ile bir araya geldi. Ayrıca 
ziyaret kapsamında Büyük Seattle 
Bölgesi Birleşik Ticaret Odası (Tra-
de Development Alliance of Greater 
Seattle) ile bir araya gelinerek B2B 
ve ortak yatırım konularında görüş-
meler yapıldı.

Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret 
ve Sanayi Odası ile Sakarya Ticaret 
Borsası tarafından ortak düzenlenen 
ve ülkemizin lider konumunda oldu-
ğu fındık sektörüne yönelik bu orga-
nizasyon, Türkiye ve Amerika Birleşik 
Devletleri arasındaki fındık sektö-
rüne yönelik iş birliğinin arttırılması 
yönünde verimli bir ziyaret oldu. 
Gerçekleştirilen ziyaret; geçmişte 

Türk fındığına şüpheci ve rakip 
gözüyle bakan Amerika Birle-

şik Devletleri’nin fındık piyasasında 
söz sahibi olan yerel firmalarının, 
Türk firmaları ile ortak projelere ve 
yatırım imkânlarına çok daha olumlu 
bir gözle bakmalarına imkan sağladı. 
Her ne kadar Türkiye’den yapılabi-
lecek ham fındık ihracatına Oregon 
çiftçilerinin koyduğu politik ve bü-
rokratik engelleri aşmak belirli bir 
zaman alacak olsa da işlenmiş fındık 
ürünleri pazarında Amerika Birleşik 
Devletleri, Türk fındık sektörü için 
hem gerçekçi hem de çok büyük bir 
ihracat hedefi konumundadır.

Amerika Birleşik Devletleri yiyecek 
sektöründe hızla pazar payını büyü-
ten Amazon, Amerika pazarında et-
kili olabilecek Türk fındık ürünlerinin 
tespit edilmesi ve markalaşması için 
kilit konumundaki firmalardan biridir. 
Yaptığımız toplantıların ışığında Ama-
zon, Türk fındık sektörüyle iş birliğine 
ve Türk fındık ürünlerinin Amerika 
Birleşik Devletleri’nde pazarlanması 
için destek olmaya hazır durumdadır.

Pazar araştırmalarının sonucun-
da belirlenen stratejilere uygun 
olarak Amazon firması ve Amerika 
Birleşik Devletleri fındık sektöründe 
söz sahibi olan firmalarla iş birliği 
yapılması, Amerikalı tüketicilere 
fındık ürünlerinin daha iyi tanıtıl-
ması ve bir “kazan-kazan” iş ortamı 
yaratılması hızla uygulanması gere-
ken bir stratejidir.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 
desteği ve Antalya Ticaret Borsasının (ATB) orga-
nizasyonuyla bu yıl sekizincisi düzenlenen “Yöresel 
Ürünler Fuarı”na (YÖREX) Sakarya Ticaret Borsası 
da katıldı.

Üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan 
gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal 
ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen 

fuar standında, kentin tanıtılması ile ilgili yoğun bir 
mesai harcayan Sakarya Ticaret Borsası; Adapaza-
rı kabağı, Geyve ayvası ve Adapazarı süpürgesini 
sergilerken süpürge yapımı da uygulamalı olarak 
gösterildi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ve Dış İş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaret ettiği stant 
büyük ilgi gördü.

STB YÖREX  
FUARI'NA KATILDI

Sakarya’nın yöresel 
ürünleri, Türkiye'nin 

ilk ve tek yöresel 
ürünler fuarı 

YÖREX'te yoğun 
ilgi ile karşılandı. 

“8. Yöresel 
Ürünler Fuarı”nın 

açılışı Antalya 
Expo Center'da 

düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi. 
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Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da bulunduğu açılışa 
Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Meclis 
Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu 
Üyesi Nihat Yılmaz ile Vedat Arslan, 7. Meslek 
Komitesi üyeleri katılım sağladı.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılışta yap-
tığı konuşmada her sene YÖREX'e mutlaka 
geldiğinin altını çizdi ve fuarda adeta Ana-
dolu denilen ulu çınarın gölgesinde yaşayan 
80 milyon insanı gördüğünü kaydetti. Her 
bölgeden, her ilden Türkiye'nin zenginliğinin 
fuarda sergilendiğine değinen Hisarcıklıoğlu, 
sözlerine "Coğrafi işaret, yerelin dünya ile 
buluşmasını sağlıyor. Bu büyük organizasyon 
kalkınma noktasında yeni bir bilinç inşa etti. 

Zenginleşme noktasında çok doğru bir alan 
açtı. Bu işin mimarı ayrı bir takdiri hak ediyor. 
Antalya ATB Başkanımız Ali Çandır; bir fikir 
üretti, bu fikrini projeye dönüştürdü. Ülke ça-
pında müthiş bir başarıya imza attı. İşte viz-
yoner olmak, cesur bir girişimci olmak budur. 
Ali Çandır Başkanımızla iftihar ediyorum." 
cümleleriyle devam etti.

"Değerimize sahip çıkmazsak başkası 
gelir, sahiplenir,"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çan-
dır, yedi yıldır düzenlenen “Yöresel Ürünler 
Fuarı”nın bu yıl daha da renkli geçeceğini 
söyledi. Çandır, "Alıcı ve satıcıları buluştura-
rak ülkemizin eşsiz lezzetlerini dünyaya açtık. 
Yöresel ürün pazarını canlandırdık. Yerinde 
istihdama, yerel ekonomiye ve yörelerin ta-
nıtımına katkı sağladık. Atalarımızdan bize 
emanet olan, kıyıda köşede kalmış, kaybol-

maya yüz tutmuş zenginliklerimizin hakkını 
hukukunu koruyarak ekonomiye tekrar ka-
zandırmak için çalıştık." diye konuştu. 

YÖREX'e gelen ürünlerin ya coğrafi işaretli 
ürünler ya da coğrafi işarete aday ürünler ol-
duğuna değinen Çandır, “YÖREX Anadolu'nun 
gerçek değerlerini ziyaretçi ile buluşturuyor." 
dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başka-
nı Pulat ise yaptığı açıklamada, 81 ilimizin 
önemli değerlerinin tanıtıldığı fuarda bu yıl 
stant açmaktan mutluluk duyduklarını dile 
getirdi. “Fuarda her geçen yıl kendimizi daha 
da geliştirdiğimizi fark ediyor,  her yıl marka-
laşan ve patenti alınan birçok ürünümüz ol-
duğunu görüyoruz. Bu bize mutluluk veriyor. 
Sakarya Ticaret Borsası olarak, markalaşma 
konusunda biz de çalışmalarımıza hızla de-
vam ediyoruz.” dedi.
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Devletin sağlamış olduğu hibe, teşvik ve destek-
lerin amacı öncelikle özel sektör yatırımlarını artır-
mak: yapılacak yatırımların bilinçli şekilde dünya 
standartlarına ve güncel teknolojiye uygun olmasını 
sağlamak ve özel sektöre yatırımların ekonomiye 
olan olumlu etkilerinden dolayı teşekkür mahiyetin-
de yatırımcıları ve girişimcileri ödüllendirmektir.

DIKKAT!

Türkiye’de sağlanan tüm hibe, teşvik ve destek-
lerin belirli bir prosedürü vardır. Özellikle belirtmek 
isterim ki bu prosedürler uygun şekilde yerine ge-
tirilmediğinde ne yazık ki sonuç hüsran olacaktır. 
Bundan dolayı ilk uyarım bu prosedürü kulaktan 
dolma bilgilerle değil mümkünse sizin öğrenmeniz-
dir ya da bu konuda danışmanlık hizmeti almanızdır. 
Ancak danışmanlık hizmeti sağlayan tanımadığınız 
firmalara, sağlam referanslar olmadan ve hizmeti 
almadan önce lütfen ön ödeme yapmayınız. Da-
nışmanlık hizmetini alırken de özellikle her zaman 
ulaşabileceğiniz, resmi olarak gerekliliklerini yerine 
getirmiş firmaları tercih ediniz.

İkinci uyarım ise harcamalar konusunda teknik 
detaylardır. Küçük bir detay yüzünden firmalar ala-

cakları milyonluk hibe, teşvik ve destekleri ne yazık 
ki bilgi eksikliğinden veya işlemlerde basit sıralama 
hatalarından kaybetmektedirler. Bundan dolayı ön-
ceki satırda bahsettiğim gibi prosedürü iyi bilmenizi 
tavsiye ediyorum. 

Üçüncü uyarım, yapacağınız yatırımla ala-
kalı finansal hesaplarınızı hiç destek ala-
mayacakmışsınız gibi düşünerek yapma-
nızdır. (Ancak destek şartlarını sağlayacak  
şekilde işlem adımlarını yürütmeyi unutmayalım). 
Eğer bunu başarabilirseniz destek çıkmadığın-
da üzülmeyeceksiniz ve yatırımınız batmayacaktır. 
Destek çıktığında ise sevinciniz katlanacaktır. Yani 
teşvike göre yatırım konusu aramayınız, yatırımınıza 
uygun teşviklere bakınız. Çünkü hibe, teşvik ve des-
tekler yatırımcı için gerekli olan enstrümanların sa-
dece bir parçası mahiyetindedir. Bu durumu yatırım-
cı/girişimcinin 8 enstrümanı olarak anlattığım başlık 
altında açıklayacağım. Aşağıda vermiş olduğum 
gerekli kavramların elbette tamamının bir kişi üze-
rinde bulunması çok zor, ancak yatırımınız konusun-
da güçlü ve zayıf yönlerinizi belirlemeniz açısından 
faydalı olacaktır. Her bir kavramın kısa açıklamasını 
vermeye çalışacağım. Buradan durum analizi yap-
manızı, sermayenizi bilinçli bir şekilde riske atmanızı 
tavsiye ediyorum.

Yatırımcının/Girişimcinin 8 Enstrümanı

Muharrem SEVER  
Kurumsal  
Danışman

Değerli Borsa Üyeleri; 
Türkiye, girişimcilere 

ve yatırımcılara yönelik 
verilen destekler 

konusunda bir cennet 
timsalidir. Yazı içinde 

bu desteklerden 
faydalanmak isteyenlerin 

dikkat etmesi gereken 
hususlarla genel 

olarak Türkiye’de 
sağlanan hibe, teşvik 

ve desteklerden 
bahsedeceğim.
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Araştırma: Bir yatırım için araştırılacak ko-
nuları ve bu konuların detaylarını belirleyebilmek 
çok önemlidir. Çünkü bu konular; yatırım ve iş-
letme sermayesinden kullanacağınız teknolojiye,  
istihdam edeceğiniz personelden uymanız gere-
ken yasal prosedürlere, kar marjınızdan rakiple-
rinize, pazarlama çalışmalarınızdan satışlarınıza 
ve daha birçok konuyu kapsayacaktır. Oluşan 
bilgi yığınını doğru kullandığınızda en makul ka-
rarı vermenizi sağlayacaktır. 

(Araştırıp, incelemeden; hiçbir şeyi peşin hü-
kümle kabul etmeyiniz. R. Kipling)  

Bilgi: Tecrübeniz, araştırmalarınız, ekibiniz ve 
çevrenizin size öğrettiği veya öğrendiğiniz doğru 
olgular bütünüdür. Burada en büyük problemi, 
yanlış bilgiler oluşturur. Bundan dolayı öncelikle 
temiz, doğru, gerekli ve zamanında bilgilere sa-
hip olup olmadığınıza bakınız. 

(Bilgi Güçtür. F.Bacon)

Tecrübe: Çıraklığını yapmadığınız işin us-
talığına soyunmayınız, diyerek kestirip atmak 
istemem ancak bu cümleyi yabana atın da di-
yemem. Tecrübeniz yoksa bile ekibinizde bu işin 
çıraklığını ve ustalığını yapmış biri olsun. Onu da 
bulamazsanız bu işte kısa zamanlı işçi olun veya 
işin bir parçasıyla ilgili girişimde bulunun ya da 
düşük kapasitede başlayın. 

(Tecrübesiz akıl, bir iş beceremez. C. Leh-
mann)

Çevre: Yapacağınız yatırımla alakalı yakın ve 
uzak çevrenizi tanımanız bununla birlikte yatırı-
mınızda konumlandırmanız gerekmektedir. Bu 
kişiler belli yeteneklere sahip, tek yönlü veya çift 
yönlü fayda sağlayacak birey veya kuruluşlardan 
oluşabilir. Maddi ve manevi beklentileri olabilir 
veya olmayabilir. Bu kişilerin ekipten farkı, yapa-
cağınız yatırımın içinde direkt bulunmamalarıdır. 
Örneğin eşinizin manevi desteği, kuzeninizin yurt 
dışı bağlantıları vb. 

(Ne başarırsanız başarın, size yardım eden biri 
mutlaka vardır. A.Gibson)

Ekip: Yapacağınız yatırımla alakalı ihtiyaç 
duyacağınız yetenekleri tam zamanlı veya yarı 
zamanlı ya da kısmi süreli bünyenizde bulundu-
racağınız, çözüm ortağı olacağınız farklı meslek 
ve karakterdeki kişi ve kuruluşları belirleme-
niz gerekmektedir. Sonuç alabilmek için ekip 
her zaman önemlidir. Tek başınıza başarmak 
imkânsızdır. 

(İşler asla zor değildir. Yeter ki onları küçük 
parçalara bölebilelim. H. Ford)

Iş Fikri: Bir yatırımın söz konusu olabilmesi 
için iş fikrinizin olması şarttır ancak bu fikir size 
ait olmak zorunda değildir. Yeni bir iş kolu icat 
edebilirsiniz; dünyada, ülkemizde veya bulun-
duğunuz bölgede denenmemiş yeni yatırımlar 
yapabilirsiniz ya da bunları bir kenara bırakıp 

bilinen bir iş de yapmanız mümkündür. Alter-
natifler ne kadar fazla olursa olsun kendinize 
soracağınız tek soru diğerlerinden farklı yönle-
rinizin neler olduğu ve iş fikrinizin her yönüyle 
araştırılmasıdır. 

(Haklı bir fikrin, meyve vermemesi mümkün 
değildir. L. Tolstoy)

Sermaye: Bir iş fikrinin hayata geçirilmesi 
için kesinlikle sermaye ihtiyacı doğar. Bu serma-
ye farklı şekillerde firma bünyesine katılabilir (Öz 
sermaye, kredi, elden borçlanma, ortaklık, me-
lek yatırımcı, kar ortaklığı, hibe, teşvik ve des-
tekler vb.) ancak bu sermayenin size ait olma 
şartı yoktur. 8 enstrümanın diğer koşullarını 
tamamladığınızda sıfır sermayeniz de olsa farklı 
kaynaklardan sermaye bulmanız muhtemeldir. 
Dikkat edilmesi gerekense sermayenizi hesap-
sızca risklere atmamanızdır.  

Karar: Yatırımcı/Girişimci ne ya-
parsa yapsın karar almadıysa yani risk 
almadıysa sadece boşa çabalamıştır. Bu 
son maddeyi bir tarafa, diğer 7 maddeyi 
de başka bir tarafa koyalım. 7 maddenin ortak 
amacı size doğru karar aldırmaktır. Karar alma-
nız ise riski üstlenmenizdir.   

(Kaplumbağaya dikkat et, ancak kafasını çı-
karıp risk aldığında ilerleyebiliyor. J. B. Conont)

Son olarak söylemek isterim ki riski üstlen-
mek cesaret gerektirir, doğru karar almak bilgiyi 
gerektirir. Bilgili olan ancak cesur olmayan in-
sanlar asla girişimci olamazlar, bilgisiz ve cesur 
insanların ise girişimleri hep hüsran olacaktır. 
Bilgili ve cesur bir girişimci/yatırımcı olmanız 
ümidiyle iş hayatınızda başarılar dilerim.

Şimdi gelelim Türkiye’deki hibe, teşvik ve 
desteklere “Hangi kurumlar, hangi konularda 
ne tür destekler sağlıyor; bu kurumların kuru-
luş amaçları neler; hibe, teşvik ve destekle-
rin güncel bilgilerine nerelerden ulaşabiliriz; 
resmi muhataplar kimlerdir?” vb. konularda 
bilgilendirme yapacağım. Ancak burada de-
taylara giremeyeceğim. Detaylar için yazı-
da verilen web adreslerini ziyaret etmenizi,  
ilgili kurumla bizzat iletişime geçmenizi ya da bu 

konularda uzman bir danışmana sormanızı tav-
siye ediyorum.

Türkiye’de Hibe, Teşvik ve  
    Destekler

Yurt dışından sağlanacak destekler haricinde 
Türkiye’de hibe, teşvik ve destek sunan ellinin 
üzerinde kamu kurumu bulunuyor. Sunulan 
hibe, teşvik ve destek programlarının sayısı ise 
beş yüze yakındır. 

Yazı içinde tüm programlardan bahsetmek is-
terdim ancak bana ayrılan kısımda bu imkânsız. 
Bundan dolayı başlık, kısa açıklama ve ilgili web 
sitesini ekleyeceğim.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB); 
Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

ekonomideki rolünü, etkinliğini, rekabet güç-
lerini artırmak ve sanayide entegrasyonu 

ekonomik gelişmelere uygun biçimde 
gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu 

kurumudur.

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
1. Girişimcilik Destek Programı
2. Genel Destek Programı 
3. İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
4. KOBİ Proje Destek Programı
5. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı
6. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama       
    D.P.
7. Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama D.P.
8. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve  
    Hızlandırıcı D.P.
9. Gelişen İşletmeler Piyasası  
    KOBİ Destek Programı
10. Tematik Proje Destek  
      Programı
11. Kredi Faiz Desteği
12.Laboratuvar Hizmetleri 

Yukarıda 12 ana başlıkta 100’ün üzerinde 
destek programı mevcuttur.

www.kosgeb.gov.tr adresinde her bir destek 
programı ile alakalı uygulama esasları mev-
cuttur. Bu esasları dikkatlice okumanızı tavsiye 
ederim. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK); 
Türkiye'de bilim ve teknolojiyi 
teşvik etme, yönlendirme ve 
popülerleştirmeyi amaç-
layan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının 
"ilgili" kuruluşların-
dandır.
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TÜBITAK DESTEK PROGRAMLARI

1. Akademik

2. Sanayi

3. Kamu

4. Girişimcilik

5. Bilimsel Etkinlik

6. Bilim ve Toplum

Yukarıda görülen 6 ana başlık altında ulusal ve ulus-
lararası olmak üzere 50’nin üzerinde destek progra-
mı mevcuttur. TÜBİTAK ile ilgili bir destek programına 
başvurma düşünceniz var ise projeniz içinde akademik 
kimliği olan insanların bulunmasını kesinlikle öneririm. 

AR-GE ve inovasyon projelerine öncelik tanıyan TÜ-
BİTAK prosedür yönünden ağır görülebilir. www.tubi-
tak.gov.tr/destekler adresinde her bir destek programı 
ile alakalı mevzuat kısmını kesinlikle okuyunuz. Ayrıca 
bu programlarla ilgili hazırlanan güncel rehberleri yanı-
nızdan ayırmayınız. 

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı hizmet birim-
lerinden olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu yazı-
mızla alakalı Bakanlığın bazı görevleri şunlardır:

•Dünya ticaretinden alınan payın artırılmasını ve 
sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere ihracatın 
pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik gerekli 
tedbirleri almak, buna yönelik destek yöntemlerini ge-
liştirmek ve uygulamak.

•Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin 
bir şekilde düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç du-
yulan mevzuatı hazırlamak, uygulamak, uygulamayı ta-
kip etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak.

EKONOMI BAKANLIĞI DESTEKLERI

1. İhracat Destekleri

2. Yatırım Destekleri

3. Hizmet Sektörü Destekleri

Yukarıda görülen 3 ana başlık altında 20’nin üze-
rinde destek programı mevcuttur. Burada kuşkusuz 
en çok merak edilecek konu, teşvik sistemidir. Teşvik 
sistemi 5 alt konudan oluşmaktadır. Teşvik Sistemi ile 
alakalı söyleyeceğim en önemli durum, teşvikin dolaylı 
olarak vergiler üzerinden sağlanmasıdır. Çoğu destek 
programında olduğu gibi faaliyet göstermeden hibe, 
teşvik ve destek sağlanmamaktadır. Bunun yanı sıra 
e-ticaret, rapor satın alma, pazar araştırma vb. 16 
kalemde de ihracat konusunda desteğin var olduğunu 
bilmenizi isterim. Bu konuda www.ekonomi.gov.tr ad-
resinde yer alan detaylı bilgilerden faydalanabilirsiniz.

 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi; ihracatın 
geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlen-
dirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, 
ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılma-

sı, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracat-
çılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve 
yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve 
güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar 
ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve 
satışının desteklenerek teşvik edilmesini sağlamak 
amacıyla kurulmuştur.

 TURK EXIMBANK DESTEK PROGRAMLARI

1.İhracata Hazırlık Kredileri 

2.KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri

3.Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi

4.Sevk Öncesi İhracat Kredileri

5.Reeskont kredisi

6.Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

7.İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

8.İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

EXİMBANK yukarıda yazılan desteklerden de anlaşı-
lacağı üzere ihracat için uygun kredi sağlayan bir ban-
kadır. İhracat yapan firmaların en büyük destekçisi olan 
bu kurumu www.eximbank.gov.tr adresinden kesinlikle 
takip etmenizi ve desteklerinden faydalanmanızı öne-
ririm.

Bakanlığın görevlerinden biri; ekonomik kalkınma, sos-
yal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda 
bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarını ilgili kurum 
ve kuruluşlarla iş birliği yaparak belirlemek, uygulamak 
veya uygulanmasını sağlamak; sanayiye yönelik araş-
tırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerini, 
bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları destekle-
mek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, bu konular-
da düzenleme ve denetlemeler yapmaktır.

BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI    
   DESTEK PROGRAMLARI

1. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

2. Rekabet Öncesi İş Birliği Projeleri Desteği 

3. Özel Sektör AR-GE ve Tasarım Merkezleri 

4. Kümelenme Destek Programı 

5. Emlak Vergisi Muafiyeti

6. Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı  
        İstisnası 

7. Tevhid ve İfraz İşlem Harcı İstisnası

8. Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet         
Bedeli İndirimi

9. Rekabetçi Sektörler Programı

www.sanayi.gov.tr adresinden desteklerle alakalı 
bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bakanlığın misyonu, enerji kaynaklarını ve doğal kay-
nakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendire-
rek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak.
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ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
    DESTEK PROGRAMLARI

1. Verimlilik Artıcı Projeler (VAP)

2. Enerji Sektörü Araştırma - Geliştirme Projeleri             
       Destekleme Programı (ENAR)

3. Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri

4. Kojenerasyon Verim Belgesi ve Lisanssız  
       Üretim

5. Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı

Bakanlığın ilgili desteklerine www.enerji.gov.tr ad-
resinden ulaşabilirsiniz.

KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak temi-
nat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek 
imkânlarından yeterince yararlanamayan küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı iş-
letmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye 
erişimlerini sağlamaktadır.

KREDI GARANTI FONU DESTEKLERI 

1. Özkaynak Kredi Kefalet Programı 

2. Mikro KOBİ'lere Mikro Krediler Projesi

3. Her Köye Bir KOBİ Projesi

4. Hazine Destekli Kefalet Programı 

Daha fazla bilgi için kurumun www.kgf.com.tr in-
ternet adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırıl-
ması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerinde bulunmak 
ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek amacıyla 
kurulmuştur.

TÜRKIYE IŞ KURUMU DESTEKLERI

1. Kadınlar, Gençler ve Mesleki Yeterlilik Belgesi   
       Sahipleri İçin İstihdam Teşviki

2. İşsizlik Sigortası Ödeneği Alanları İstihdam          
       Eden İşverenler için İstihdam Teşviki 

3. Artı (+) İstihdam Teşviki

4. Mesleki Eğitim Kursları 

5. Çalışanların Mesleki Eğitim Kursları

6. İşbaşı Eğitim Programları

www.iskur,gov.tr  adresinden desteklerle alakalı 
bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bakanlığın amacı; bitkisel ve hayvansal üretim ile su 
ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün 
geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulma-
sına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, 
güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su 
kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kul-
lanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve 
bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin 
bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzen-
lenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştiril-
mesine yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve 
hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, 

uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
    DESTEK PROGRAMLARI

1. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme  
       Programı

2. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç         
Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi

3. Ipard Kapsamında Verilen Ab Hibe Destekleri

4. Tarımsal Krediler

Daha fazla bilgi için kurumun www.tarim.gov.
tr ve www.tkdk.gov.tr internet adreslerini ziyaret 
edebilirsiniz.

KALKINMA BAKANLIĞI VE KALKINMA        
    AJANSLARI

Kalkınma Ajanslarının kuruluş amacı; kamu kesi-
mi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 
işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin 
kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete 
geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plânı ve prog-
ramlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu ola-
rak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği 
sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik fark-
larını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajans-
larının kuruluş, görev ve yetkileriyle koordinasyonuna 
ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

KALKINMA AJANSLARI DESTEK  
   PROGRAMLARI

1. Doğrudan Finansman Desteği

2. Teknik Destek

3. Doğrudan Faaliyet

4. Faiz Desteği

5. Faizsiz Kredi Desteği

6. Güdümlü Proje Desteği

Sakarya ili MARKA Marmara Kalkınma Ajansı ta-
rından desteklenmektedir. Detaylı bilgiye www.mar-
ka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yazımı sabırla okuduğunuz için teşekkür eder, ça-
lışmalarınızda başarılar dilerim.
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Merhaba ilk önce hoş geldiniz. Sakarya Ti-
caret Borsası Derginizde ve İnternet sitenizde 
bizlere yer ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

Ben 1967 yılında Geyve’de doğdum. İlko-
kulu ve ortaokulu Geyve’de tamamladım. Lise 
eğitimimi Adapazarı Fatih Endüstri Meslek 
Lisesi’nde sürdürdüm. Açıköğretim’de iki yıllık 
İşletme bölümünden mezun oldum. 2005 yı-
lında arkadaşlarımla APEK’in yönetimine talip 
olduk ve aynı yıl yönetime geldik. O günlerde 
Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev ya-
pıyordum. Bugün ise Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak görev yapmakta, çiftçilerimize hizmet 
vermekteyiz.  
Efendim bizlere Adapazarı Pancar Ekici-
leri Kooperatifi ile ilgili bilgiler verebilir 
misiniz?

Memnuniyetle. S.S. Adapazarı Pancar Ekici-
leri Kooperatifi 1951 yılında çiftçilerimize hizmet 
amaçlı 66 yıl önce kurulmuş. Bugün 19 satış 
mağazası,55 personeliyle, Bolu, Düzce, Sakar-
ya, Kocaeli, Bursa’nın İznik, Bilecik’in 3 İlçesi, 
Osmaneli, Yenipazar ve Gölpazarı olmak üzere 

6 ilde 53.000 bin ortağına hizmet eden önemli 
bir kurumdur.
APEK in Çiftçilerimize verdiği hizmetleri 
özetler misiniz?

Tabi ki. Kooperatifimiz ortaklarının her türlü 
tarımsal girdilerini en kaliteli ve en hızlı şekil-
de temin etmekte ve otakların hizmetine sun-
maktadır. Örneğin; Kooperatifimiz,  üretim yılı 
içersinde ortaklarının ihtiyaçlarını temin etme-
leri için birçok kampanyalar düzenlemektedir. 
Hayvansal yemlerde Kurban Bayramına öde-
me kampanyası, Suni Gübrede hasat sonuna 
ödeme kampanyası, sulama malzemelerinde 
peşin fiyatına yılsonuna ödeme kampanyaları 
Bankaların üretici kartlarına beş ay ‘0’ faizli bü-
tün malzemelere yapılan kampanyalar gibi. Bu 
bağlamda kooperatifimizin ortaklarına sunduğu 
girdi teminleri her yıl artarak devam etmektedir.
Rakamsal bilgiler verebilir misiniz?

2016 yılında 203 bin adet zirai ilaç, 2.475 ton 
hububat tohumu,12.000 adet mısır tohumu,158 
ton elit kademede patates tohumu,6.4 milyon 
adet sebze fidesi,7.150 ton hayvan yemi,1000 

ton kuru küspe,1188 adet traktör ve römork las-
tiği,16.000 bin adet paket yaş küspe,10 milyon 
metre damlama sulama borusu ve 15.300 ade-
te yakın zirai alet ve makine yani,  Kooperatifimiz 
yaklaşık 3000 kalem tarımsal girdiyi ortaklarına 
en uygun şekilde temin etmekte ve ortaklarını 
mağdur etmeyecek şekilde, ortaklarının hizme-
tine sunmuştur. Yıllara göre kooperatifimizin hiz-
metlerini söyleyecek olursak;

2013 yılında toplam 59 milyon 449 bin 
TL, 2014 yılında toplam 62 milyon 700 bin 
TL,2015 yılında toplam 69 milyon 959 bin TL, 
2016 yılında toplam 84 milyon 703 bin TL ola-
rak Ortaklarının girdi ihtiyaçlarını temin etmiştir. 
Çiftçimizin ürettiği ürünlerin pazarlan-
ması konusunda çalışmalarınız var mı?

Kooperatifimiz bir taraftan ortaklarının girdi-
lerini temin ederken aynı zamanda ortaklarının 
üretmiş olduğu dane mısırı, daneli mısır silajını 
almakta ve ortakları ile Bolu, Mudurnu, Kaynar-
ca, Kandıra; Eskişehir bölgelerinde sözleşmeli 
buğday ve arpa tohumlukları da üretimini yap-
maktadır.

Merhaba değerli Sakarya Ticaret Borsası dergisi okuyucuları.
Bu sayımızda ki diğer röportajımızda Adapazarı Pancar 
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabahattin 
Karasakal ile birlikteyiz. Başkanımızdan APEK ile ilgili bilgiler 
alacağız. Önce bize kendinizi tanıtmasını isteyeceğiz.

RÖPORTAJ
“53 Bin APEK Üyemize  
Hizmet Vermekteyiz”

Sabahattin KARASAKAL
APEK Yönetim Kurulu Başkanı  

20



Kooperatifimiz 2014 yılında ortaklarından 9 
bin 802 ton,2015 yılında 13 bin 458 ton Dane 
mısırı,2014 yılında 5 bin 16 ton,2015 yılında 3 
bin 187 ton,2016 yılında 4 bin 200 ton daneli 
mısır slajı almıştır. 

2015 yılında ortakları ile sözleşmeli olarak 
1.307 ton buğday ve 334 ton arpa tohumluğu 
üretmiş 2016 yılında 4.510 da alanda sözleş-
meli buğday ve arpa ekimi yaptırmıştır ve 1700 
ton buğday ve arpa tohumluk üretimi gerçek-
leştirmiştir.
Sebahattin Bey mevcut yatırımlarınızı 
açar mısınız?

Kooperatifimiz bir taraftan ortaklarının ihtiyaç-
larını temin ederken, diğer taraftan hizmetlerini 
ve yatırımlarını da hızlı bir şekilde arttırmaktadır. 
Biz kooperatif yönetimine geldikten sonra top-
lam 12 milyon TL yatırım gerçekleştirdik.
Gelelim Sorunlara Sayın Karasakal.

Çiftçimizin sorunları var elbet ama hükümeti-
miz bu konuda gerekli girişimlerde bulunmakta 
ve sıkıntılarımızı çözmeye çalışmakta. Bizlerde 
bu konuları gerek siyasilerimize gerek idari mer-
cilere iletmekteyiz. Aslında APEK olarak bizim 
en büyük sorunumuz Adapazarı Şeker fabrika-
sı. Şeker fabrikasını 2005 yılında atıl durumda 
olan, deprem yaşamış Fabrikayı Özelleştirme 
Dairesinden aldık, onarımını yaptık, son tekno-
loji ile şeker üretecek hale getirdik ancak 2012 
yılına kadar % 99 u bizim ve üyelerimizin olan 
fabrikamızı Feto Kumpasıyla çeşitli oyunlarla 
elimizden aldılar. Fabrika kurulduğu yıldan bu 
güne kadar şeker kalitesi açısından Eskişehir ve 
çeşitli yerlerden pancar alımı yapmaktaydı. Biz 
bunu devam ettirdik ancak o zaman ki Şeker 
Kurulu üyeleri bizlere yüksek rakamlarda cezalar 

yazdılar. Bu rakam 70 Milyon şu anda Danıştay 
da onu çözmeye çalışıyoruz. Haklarımızı helal 
etmiyorum Ayrıca yine aynı dönemlerde kota-
mızı kısıtlayarak bizleri zor durumlara soktular. 
Fabrika Bank Asya ya geçince Kota da kalktı, 
Eskişehir den pancar alınması da serbest oldu. 
Ben buradan sizlerin aracılığınızla Sayın Cum-
hurbaşkanımıza sesleniyorum çiftçimizin üzerine 
bırakılan bu sıkıntıyı biran önce çözsün. Bu bizim 
şahsi işimiz değil bu çiftçimizin sorunu o yüzden 
biran önce çözülmesi gerekmekte. Bu konuda 
Sakarya Milletvekillerimiz ile gerekli çalışma-
ları yapmaktayız. Kendileri bizlere çok yardımcı 
oluyorlar teşekkür ediyoruz ama onları da aşan 
bir sorun bu. İkinci sıkıntımız da tahsilat sıkıntı-
sı. Çiftçilerimizin durumu sıkıntılı olduğu için bu 
da doğal olarak bize yansıyor. Kooperatif olarak 
idare etmeye çalışıyoruz zaten bizim çiftçimiz ve 
esnafımız borcuna sadıktır geç de olsa öder. 
Ileriye dönük projeleriniz var mı?

Var elbet Cengiz Bey ilk önce mısır kurutma 
tesislerimizin kapasitesini büyütmeyi düşünüyo-
ruz. İkinci olarak silaj paketleme için Erenlerde 
ki yerimizi çökeklere alacağız. Çiftçilerimiz oraya 
gidemiyorlar bir de Akyazı Osmanbey köyünde-
ki yerimizde bunu gerçekleştireceğiz.  Damızlık 
Düve Çiftliği Projemiz var. Yerimiz hazır çalışma-
larımızı başlattık ama 70 milyonluk borç önü-
müzü kapatıyor, belimizi büküyor bu önümüzde 
çok büyük bir engel teşkil ediyor bu sıkıntıyı 
çözmeden hiç bir şey yapamıyoruz. Bizim çok 
değerli yerlerimiz var bunları değerlendirmek 
istiyoruz ama Bank Asya tarafından ipotekli ol-
duğu için elimiz kolumuz bağlı. Bu haksız cezayı 
biz ve hizmet götürmek istediğimiz çiftçilerimiz 
hak etmedik. Kooperatifimiz haksızlığa uğradı 

bunu belgelerle ortaya çıkardık tamamen bir 
Feto kumpasına kurban olduk ama bunu da 
çözecek olan yine siyasi irade. Bu olay çözüldü-
ğünde bölgelere göre yatırımlar yapacağız. Biz 
elimizde ki imkânlarla çiftçimizi 12 ay sübvanse 
ediyoruz gelen ödemelerle tohuma, gübreye 
önceden yatırım yapıp ucuza alıyoruz. Çiftçimize 
ucuz ayrıca vadeli kampanyalı 12 vadeli faizsiz 
gübre veriyoruz. Satış yapıyoruz. Kısacası Yöne-
tim Kurulu olarak ortaklarımızdan almış olduğu-
muz bu destek ve güç ile inşallah kooperatifimi-
zi daha da üst noktalara taşıyacağız. Biz ortak-
larımız ile varız aldığımız destekle yolumuza en 
iyi bir şekilde devem edeceğiz. 11 yıl gibi kısa 
bir zamanda ortaklarımıza vermiş olduğumuz 
ve yapmış olduğumuz hizmetler ortadadır. Bizler 
ortaklarımızı çok önemsiyor ve çok seviyoruz. 
Yapmış olduğumuz meslek yeryüzünün en kut-
sal mesleği bizler bacası olmayan fabrikalarda 
çalışıyor ve ülkemiz ekonomisine katkı sağla-
maya çalışıyoruz. Bizlere güvenen çiftçilerimize 
en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz çünkü 
kendileri her şeyin en iyisine layıklar. Kendilerine 
bol ve bereketli ürünler diliyorum
Evet Sayın Başkan Ticaret Borsası Üyesi 
Olarak Borsayı Nasıl Değerlendiriyorsu-
nuz?

STB ile işbirliği içeresindeyiz hemen hemen 
her konuda istişarelerde bulunuyoruz . STB nin 
çalışmalarını  beğeniyorum , yöneticilerini ve 
çalışanlarını  yaptıkları başarılı çalışmalarından 
dolayı kutluyorum .Niyetiniz iyiyse her şey iyi 
olur buna emin olun STB de aynı çizgide hare-
ket ediyor o yüzden başarılı oluyorlar. Verdiğiniz 
bilgilere teşekkür ederiz başarılı çalışmalarınızın 
devamını dileriz. 
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Sakarya Ticaret Borsasında “KOBİ’lerde Hibe ve Teşvikler Bilgilen-
dirme Eğitimi” düzenlendi. Programa Muhasebeciler Odası Başkanı, 
STB Meslek Komitesi Başkanları, Yönetim Kurulu ve borsa üyeleri 
katılım sağladı. 

“KOBİ’lerde Hibe ve Teşvikler Bilgilendirme Eğitimi” açılış konuş-
masını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, “KOBİ’lere yöne-
lik hibe ve teşvikler konusunda bilgilendirilme yapılması hususunda 
üyelerimizden çok fazla geri bildirim aldık. Bunun için de bugün bu 
eğitimi düzenlemiş bulunmaktayız. Üyelerimize katılımları için teşek-
kür ediyorum.” dedi. 

“Teşvikler ekonomik gelişme için kritik rol oynuyor.”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete; son 
yıllarda devletlerin doğrudan üretim faaliyetleri yürütmesinden ziya-
de, piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol almasına ve dünya 
ticaretinin serbestleşmesiyle birlikte devlet teşviklerinin önemi art-
masına değindi. “Teşvikler devletlerin önemli müdahale araçların-
dan biri haline gelmiştir. Diğer kamu politikalarından farklı olarak 
ekonomiye doğrudan enjekte edilen teşvikler, etkilerinin kısa sürede 
ortaya çıkması açısından ekonomik gelişme için kritik rol oynamak-
tadır”. dedi.

“Teşvik uygulamaları bölgesel ve sektörel önceliklerin 
yanı sıra illerin özellikleri ve gelişme potansiyellerini esas 
almaktadır.”

Mete, ülkemizde farklı amaçlara yönelik pek çok kurum tarafından 
farklı teşvik programları uygulandığını belirtti ve “Bu yatırım teşvikleri 
ile firmaların rekabet güçlerinin artırılması yönünde katkı sağlanmak-

tadır. Farklı kurumlarca sağlanan teşvik ve destekler hakkında yol 
gösterici bilgi paylaşımlarının yapılması hususunda oda ve borsa-
lara önemli görevler düşmektedir. Amacımız yatırımcıları ülkemizde 
sağlanan teşvik ve desteklerden haberdar ederek ülkemizin yatırım 
ortamının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.” ifadeleriyle sözlerine 
devam etti.

Tome Bilgi Danışmanlığı Uzmanı Bahadır Başkonuş, eğitimde Ekono-
mi Bakanlığının mevcut destekleri, İŞKUR destekleri, KOSGEB des-
tekleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımları Destekleme Programı ile bu desteklerin miktarı, 
süresi, uygun başvuru sahipleri, içerdiği konular, Sakarya iline uygun 
destekler hakkında bilgiler verdi. 

Soru-cevap şeklinde tamamlanan eğitimin ardından katılımcılara ser-
tifikaları takdim edildi. 

KOBILERDE HIBE  
VE TEŞVIKLER EĞITIMI
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Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, 
Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir ve Ahmet 
Erkan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Genç, 
Nihat Yılmaz, Levent Ali Kopal ve Vedat Arslan 
ilimize yeni atanan Sakarya Valisi Sayın İrfan 
Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet 
Mete, Borsamız tarafından hayata geçirilen 

“Canlı Hayvan Borsası ve Gıda Kontrol La-
boratuvarı” ile ilgili bilgiler vererek ilimize 
faydalı olacak projelerle hedefledikleri viz-
yona ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.  

Vali İrfan Balkanlıoğlu, ilimizde görev yap-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Sakarya’nın verimli topraklara sahip, strate-
jik konumu gereği önemli bir il olduğunu 
belirtti ve özellikle görev aldığı illerde bor-

saların çalışmaları ile yakından ilgilendiğini 
ifade etti. 

Tarım ve hayvancılığının gelişmesi için 
devletimizin de desteği ile hayata geçirilen 
projeler konusunda Sakarya Ticaret Bor-
sasının üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getireceğine inandığını belirten Vali Bal-
kanlıoğlu, Borsa üyelerine çalışmalarında 
başarılar diledi.

STB VALI IRFAN  
BALKANLIOĞLU’NU ZIYARET ETTI 

Borsamız ev sahipliğinde Düzce Ticaret Borsası, Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli 
Ticaret Odasının katılımı ile Türk Loydu Eğitmeni Zühtü Kayalı ta-
rafından “TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel 
Eğitimi” verildi.

Eğitimde; son yıllarda bilgi teknolojilerinin iş süreçlerindeki yaygın 
kullanımı nedeniyle kuruluşların kendileri için stratejik değere sahip 

bilgileri korumaları ve bu bilgilerin karşı karşıya kaldığı riskleri yönet-
meleri gerektiğine değinildi. 

ISO 27001 sistemi kurma çalışmalarına başlayan Sakarya Ticaret 
Borsasında, Eğitmen Zühtü Kayalı tarafından verilen eğitimde, kuru-
luşlarında ISO 27001:2005 “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”nin ku-
rulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi hususunda 
katılımcılara bilgiler verildi.

STB EV SAHIPLIĞINDE  
“ISO 27001 EĞITIMI” VERILDI
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Sakarya Ticaret Borsası Kurumsal Hizmet 
Kalitesini geliştirerek üyelerine daha iyi hiz-
met sunabilmek amacıyla 3. Dönem Stratejik 
Plan çalışmalarına başladı.

2018-2021 Dönemi Stratejik Plan Çalış-
malarının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Top-
lantıda Stratejik Plan Stratejik Plan İzleme ve 
Yönlendirme Kuruluna Stratejik Plan Prog-
ramı ve yapılacak faaliyetler ile ilgili bilgiler 
verildi.  

 Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Cevdet Mete konu ile ilgili olarak 
şu açıklamalarda bulundu. Mete “Borsanın 
geleceğinin şekillenmesi için üyelerimizin 
ve paydaşlarımızın görüşlerine ihtiyacımız 
var. Yapacağımız durum analizi çalışmaları 
ile borsamızın güçlü ve zayıf (geliştirilmeye 
açık) yönlerinin neler olduğunu ortaya koy-
maya çalışacağız. Üyelerimizin geri bildi-
rimleri planlama çalışmamıza ışık tutacaktır. 
Dolayısıyla gelen anket sonuçları, borsamızın 
daha iyi hizmet vermesine büyük katkı sağ-
layacaktır. Paydaşlarımız görüş ve önerilerini 
bizlerle paylaşsınlar ki bizde yol haritamızı bu 

doğrultuda hazırlayalım" dedi. 
Cevdet Mete ayrıca çalışma sonucu top-

lanan verilerin Sakarya Ticaret Borsasında 
düzenlenecek olan Paydaş Çalıştayı Toplan-
tısında analiz edileceğini ve Sakarya Ticaret 

Borsasının dört yıllık hedeflerinin belirlenece-
ğini belirterek amaçlarının katılımcı yönetim 
anlayışıyla hedeflere birlikte şekil vererek 
üyelerine faydalı projeler sunmak olduğunu 
ifade etti.

SAKARYA  
FIDAN BORSASI  

TOPLANTISI 
Orman Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya 

Mere’nin başkanlığında; TOBB Borsalar Mü-
dürü Muhibbet Uludoğan, Sakarya Orman 
Bölge Müdürü Okan Kurşun, Sakarya Ticaret 
Borsası Başkanı Cevdet Mete, SAKARYABİR 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yaşar’ın 

katılımıyla kasım ayında ilk seansı yapılma-
sı planlanan “fidan borsası seans düzeni” 
konusunda bir toplantı yapıldı. Düzenlenen 
toplantıda; Fidan Borsasının seans düzeni, 
Sakarya’da üretim yapan üreticilerin sorun 
ve sıkıntılarının dinlenmesi ile kurumların 

yapacağı işlerle ilgili görev dağılımının yapıl-
ması konuları ele alınarak iç tüzük çalışmaları 
başlatıldı. Toplantının öğleden sonraki bölü-
münde ise Sakarya’da üretim yapan fidan 
üreticilerinin üretim sahaları gezilerek ince-
lemelerde bulunuldu.

STRATEJIK PLAN TOPLANTISI
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Sakarya Ticaret Borsası, müşteri memnu-
niyetine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ve 
temmuz ayında yapılan denetimler sonucunda 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sis-
temi Belgesi almaya hak kazandı.

Tüm faaliyetlerinin ve verdikleri hizmetlerin 
odağında STB üyelerinin olduğunu belirten 
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, alı-
nan belge ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: 
''Göreve geldiğimiz günden bu yana öncelikli 
hedefimiz, kaliteli hizmet vermek ve yüksek 
müşteri memnuniyeti elde etmek oldu. ‘Üyeye 

hizmet’ ilkesiyle kurulan borsamızda müşte-
ri memnuniyetini bir sistem haline getirmeyi 
amaçladık. Üyelerimizin beklentilerini, istek 
ve taleplerini; beklenilen kalite ve düzeyde 
karşılamamızı sağlayacak bir altyapı kurmuş, 
gerekli tüm kaynakları tahsis etmiş olmaktan 
dolayı mutluyuz.” dedi.

“Belgeyi alan sayılı borsalardan biriyiz.”
Başkan Mete, “Sakarya Ticaret Borsası 

olarak müşteri memnuniyeti alanında sis-
tematik bir çalışma yürüttük, bugüne ka-
dar pek çok projeyi hayata geçirdik. Yoğun 

çalışmalarımızın sonucu belgeyi almaya 
hak kazandık. Ayrıca TOBB camiası içinde 
‘Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Bel-
gesi’ alan sayılı borsalardan biri olmanın 
gururunu yaşıyoruz.” cümleleriyle sözlerine 
devam etti.

Mete, borsada üye ilişkileri biriminin de 
kurulduğunu belirtti. “Üyelerimiz 7/24 üye 
ilişkileri birimimize şikâyetlerini iletebilirler.” 
dedi. Gelen görüş ve öneriler ile hizmetleri-
ni sürekli geliştirmeyi amaçladıklarını ifade 
ederek konuşmasını sonlandırdı.

“STB MÜŞTERI MEMNUNIYETI  
YÖNETIM SISTEMI BELGESI”NI ALDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) 
bağlı tüm oda ve borsalarda 2017 Ekim-Ka-
sım aylarında yapılması planlanan seçimler, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018 Nisan ayına 
ertelendi.

Bakanlar Kurulunda TOBB’a bağlı organlar-
da yapılacak yönetim seçimlerinin tarihi görü-
şüldü. 2017 yılı Ekim ve Kasım aylarında yapıl-
ması gereken seçimler Bakanlar Kurulu Kararı 
ile 2018 yılının Nisan ayına ertelendi. Alınan 
karar Resmi Gazete’de yayınlandı. İlgili Ba-
kanlar Kurulu Kararı’nda, “Oda ve borsaların, 
2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayın-
da tamamlanması gereken organ seçimlerinin 
ertelenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe 

konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 
19/9/2017 tarihli ve 28017702 sayılı yazısı 
üzerine, 5174 sayılı Kanunun 81. Maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 21/9/2017 tarihinde 
kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cevdet Mete yaptığı açıklamada “Sakarya 
Ticaret Borsası, seçimin tarihini 1 Ekim olarak 
planlamıştı, yaşanan son gelişmelerden sonra 
nisan ayına ertelenen seçimin tarihi henüz belli 
değil. Önümüzdeki süreçte yine basınımız ve 
web sitemiz aracılığıyla üyelerimize ve kamuo-
yuna seçim zamanını duyuracağız. Hükümeti-
miz tarafından alınan bu kararın camiamız için 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.  

SEÇIMLER NISANA ERTELENDI
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STRATEJIK PLAN PERSONEL EĞITIMI
Sakarya Ticaret Borsası personeline 

2018-2021 Stratejik Planlama çalış-
maları kapsamında Sakarya Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Doç.Dr. Özer Köseoğlu tarafından "Stra-
tejik Planlama Süreci" eğitimi verildi.

Eğitimde Stratejik düşünme ve yöne-
tim süreci,  Stratejik planlama süreci, 
Stratejik planlamanın ve stratejik yö-
netimin esasları, Stratejik plan geliştir-
menin aşamaları ve aksiyon belirleme, 
Vizyon ve ana değer oluşturmak, Deği-
şen pazar değişkenlerini ve dinamikle-
rini yorumlama: Dış çevre ve iç çevre 
analizi, güçlü ve zayıf yanların, fırsat ve 
tehditlerinin belirlenmesi: SWOT Ana-
lizi konularında bilgiler verildi. Eğitim 
örnek uygulamaların yapılmasının ar-
dından sona erdi. 

Sakarya Ticaret Borsasında 2017 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü 
süpürge otunu Borsaya getirerek tescil ettiren Üretici Amir Memiş’e Sü-
pürge Teli ilk mahsul hediyesi verildi.

Sakarya ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, yeni harman 

sezonunun hayırlı olmasını dileyerek inşallah bereketli bol kazançlı, hem 
üreticimizin hem tüccarımızın yüzünü güldüren bir sezon yaşarız dedi. 

Süpürge otunu borsaya getiren çiftçi Amir Memiş borsaya ilk mahsulü 
ulaştırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

SAKARYA’NIN ILK MAHSULÜ  
SÜPÜRGE OTU,  

BORSAYA GETIRILDI

PERSONELIMIZ KAHVALTIDA BIRARAYA GELDI

Personelin tam kadro katıldığı kahvaltı prog-
ramı, Sakarya Ticaret Borsası bahçesinde 
gerçekleştirildi. STB personelinin moral ve mo-
tivasyonunun yüksek olması amacıyla düzen-
lenen geleneksel kahvaltıya katılan STB Genel 
Sekreteri Yasemin Arıkan, görev yapan tüm 
personelin STB’nin gelişiminde önemli katkı-
larının bulunduğunu belirtti. Geleneksel hale 
getirdikleri personel kahvaltısının ekip çalış-
masına ve ekip ruhuna önemli bir kazanım ol-
duğunu söyledi. STB bünyesinde hizmet veren 
tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. 

“Kurumsal aidiyet duygusunu geliştirici etkinlikler” 
kapsamında personel ile birlikte kahvaltı yapıldı. 
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İnsanlığın ilk anından itibaren var olsa da kavramsal olarak 2000’li 
yılların başında “kişisel gelişim” tanımı hayatımıza girmeye başladı. 
Son yılların popüler alanı olmaya da devam ediyor. Dünyanın daha da 
karmaşık hale gelmesiyle birlikte insanların daha çok “tutanacak dalı” 
olacağa benziyor. Bu alan, o kadar ilgi gördü ki sektör haline geldi. Yerli, 
yabancı birçok kişi bu alanda uzmanlaşarak insanlara danışılacak bir 
kaynak olmaya başladı. 

Alan ile ilgili birçok teorem, analiz, test geliştirildi. Fakat devirlere 
ayırmak gerektiğinde işin sonunda gelinen nokta tarihteki yaşanmışlık-
lardan alınan dersler oldu. Liderlerin yüzyıllardır yaşanmışlıkları üzerine 
söyledikleri sözler, birçok insanın gelişiminde adeta birer “deniz feneri” 
olmuş durumda. Bu yazımızda da sizler için tarihe damgasını vurmuş 
liderlerden “deniz feneri” olabilecek sözleri derledik.

Sektör haline gelen kişisel gelişimin tamamında, ma-
alesef, işini hakkıyla yapamayan ya da ticari kaygıyla 
hareket eden ve sektörü aşağıya çeken bir kesim 
de yok değil. Ben kişisel gelişimde ders alacağım 
kişiyi seçerken tek kritere bakıyorum: Konunun 
uzmanı olduğunu söyleyen ve danışmanlık ya-
pacak kişi, yaşadığım sorunu daha önce yaşayıp 
üstesinden gelmiş mi? Yani benim içinde bulun-
duğum durumu tatmış mı? “Davulun sesi uzaktan 
hoş gelir.” diye boşuna dememişler. Bu sebeple de-
neyimlememiş ve sayısı epey çok olan “kişisel gelişim 
uzmanları”ndan uzak durun derim.

Gelelim hayatımız için motive edebileceğini ve yön gösterebileceğini 
düşündüğüm sözlere. 

Bir kere hayatın adil ve tekdüze olmadığını kabul etmekle başlamalıyız 
işe.  Bakın Oscar Wilde ne demiş konu ile ilgili: “Hayat hiçbir zaman 
adil değildir ve belki de adil olmaması çoğumuz için en iyisidir.” Biraz 
düşününce ne kadar da farklı ve haklı olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? 

Hayat bir savaş, bizler de adil olmayan ve bol imtihanı olan bu düzen-
de birer savaşçıyız. Bakın Sun Tzu ne diyor? “Başkasını ve kendini bilir-
sen sen, yüz kere savaşsan da tehlikeye düşmezsin; başkasını bilmeyip 
kendini bilirsen bir kazanır, bir kaybedersin; ne kendini ne de başkasını 
bilirsen girdiğin her savaşta tehlikedesin demektir.”
İlk kural, kendimizi bilmekmiş demek ki. Kendimizi bilmediğimiz 

zaman hiçbir şeyin kıymeti yok. Mevlana bu konuda ne güzel demiş: 
“Sen kendini tanımadığından neşelenmedin, huzura kavuşmadın. Eğer 
kendini tanısaydın sende kimin misafir olduğunu bilirdin; memnuniyet-
sizlik, huzursuzluk denilen şeyler sana bir daha gelmezdi.”

“Savaş” dedik, kendimizi bilmekten bahsettik. Aslında verdiğimiz 
savaş kime? Kiminle savaşacağız bu adil olmayan düzende? Bu so-
ruyu da Montaigne cevaplamış. Hayattaki en büyük düşmanın insanın 
kendisinin olduğu vurgusunu yapan Montaigne “Tanrı beni kendimden 
korusun.” demiş. Ne kadar haklı değil mi? Bir insana en fazla zararı kim 
verebilir? Hiç düşündünüz mü? Biraz düşünürseniz size bugüne kadar 
en büyük zararı kendinizin verdiğini göreceksiniz.

Bu savaşta nasıl hareket etmemiz gerektiğini Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, bizlere çok güzel bir şekilde öğütlemiş: “Büyük 

olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün 
görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülken 

için gerçek idealin ne ise onu görecek, o hedefe yü-
rüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır, herkes seni 
yolundan çevirmeye çalışacaktır, önüne sonsuz en-
geller yığacaklardır fakat sen bunlara dayanıklı ola-
caksın. Kendini büyük değil; küçük bir hiç sayarak, 
kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu en-

gelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra da 'büyük' 
derlerse söyleyenlere gülüp geçeceksin.”

Hayat adil değil demek ki; bir savaş içindeyiz, kendimizi 
bilerek hareket etmeli, kendimizi kimseden üstün görmeden ha-

reket içerisinde olmalıyız. Peki, tüm bunların temelinde ne olmalı? İşte 
makalemizin son sözü hayatın özü olan sevgi ile ilgili. Bakın D. N. Jack-
son ne diyor? “Bir liderin büyüklüğü; inançlarının derinliği, heveslerinin 
yüksekliği, görüşlerinin genişliği ve sevgisinin menzili ile ölçülür.” 

Hayatınızın lideri sizsiniz ve konusu ne olursa olsun verdiğiniz savaş-
ta sevgi temelli hareket ettiğiniz sürece her zaman kazanan siz olursu-
nuz. İşte kişisel gelişimin anahtarı bu. 

En büyük kişisel gelişim uzmanını merak ediyorsanız gidin hemen 
aynaya bakın. Çünkü araştırma, okuma ve idrak etme yeteneğiniz ile 
kendi başarı hikayenizi siz yazacaksınız. Bunun için bir başkasına ihti-
yaç yok. Ne demiş Gazi Mustafa Kemal Paşa: “Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

KIŞISEL GELIŞIM DERSLERI
LIDERLERDEN

Emrihan AYDIN  
Kurumsal Gelişim 

Danışmanı
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RÖPORTAJ
“Süpürgecilik Bir El Sanatı 
Olarak Değerlendirilmeli  

ve Desteklenmeli”

Merhaba Nihat Bey öncelikle kendini-
zi tanıtabilir misiniz?

Merhaba hoş geldiniz ilk önce meslektaş-
larım adına bu röportajı bizimle yaptığınız 
için Sakarya Ticaret Borsası dergisine te-
şekkür ederim. Efendim ben 1949 Adapaza-
rı doğumluyum. Evliyim. 6 kız çocuğum var. 
Hepsi evli. Bütün evlatlarımı süpürgecilik 
yaparak büyüttük, okuttuk, yetiştirdik. Bu 
yüzden mesleğimi çok seviyorum.
Süpürgecilik mesleğine ne zaman ve 
nasıl başladınız?

 Süpürgecilik mesleğine 1971 yılında as-

kerden geldikten sonra babamın da mesleği 
olması sebebiyle kendi işimi bırakarak başla-
dım. Normalde elektrik üzerine eğitim aldım. 
Babamın telkini ile o tarihten bu yana bir fiil 
süpürgecilik yapmaktayım. Bu işi yaptığım 
için de çok memnunum. Çünkü süpürgecilik 
insanlar için farklı bir gelir kaynağı. Bizler 70 
ve 80’li yıllarda süpürge imalatı yaparken, 
kadınlar da evlerde dikimini yaparlardı. Her-
kes için bir geçim kaynağı olurdu.
Iş yeriniz nerede?

Zirai aletler bölgesinde bir dükkânımız 
var. Büyükşehir Belediyesi’nin bizler için 
yapmış olduğu Süpürgeciler Sitesi ‘nde bir 
dükkânımız var. Eski Garajlar bölgesindeki 
süpürgeciler borsası kaldırılınca Büyükşe-
hir Belediyesi bizlere birer dükkân tahsis 
ettiler. Orada bir makinemiz var ve dikiş iş-
lemini orada yapıyoruz. İmalatı da evimizin 
altında yer alan dükkânımızda yapıyoruz. 
1987 yılından beri oradan sürdürüyoruz. 
Daha öncesinde imalatı babamın evinde ya-
pıyorduk. Süpürgecilik de genellikle evlerin 
altındaki dükkânlarda ve bodrum katlarında 
yapılıyordu. Daha önce eşimin üzerine olan 
işyerimizi, kendisinin emekliliği sonrasında 
1991 yılında kendi üzerime aldım. 91’den 
beridir de bu işi resmi olarak yapmaya de-
vam ediyorum. Maliye Bakanlığı’na ve Sa-

karya Ticaret Borsası’na kaydımız mevcut. 
Süpürgecilik mesleği yok oluyor bu 
konu ile ilgili neler söylemek ister-
siniz.

Bir zamanlar borsamızın kurulmasına 
vesile olmuş binlerce kişiye ekmek kapısı 
durumundaki bu mesleğin kaybolmaması 
adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Hem geleneksel Türk El Sanatlarından olan 
hem de önemli zanaat türlerinden bir tanesi 
olan süpürgecilik içinde yaşamakta olduğu-
muz günlerde büyük zorluklarla yüz yüze bu-
lunmakta. Yeterli seviyede ekim yapılmaması 
hem ekim ve hasat süreçlerinin zahmetli ol-
ması hem de hasat sonucunda kazançların 
düşüklüğü ihtiyacı karşılayacak düzeyde sü-
pürge tohumu ekimini olumsuz yönde etkile-
mektedir. Üretilen süpürge otunun az olması 
piyasanın ihtiyacını karşılamamakta ve yurt 
dışından ithal edilmesine sebep olmaktadır. 
Hem ithalat fiyatlarının yüksek olması hem 
de iç piyasadaki üretim seviyesinin düşük-
lüğü doğal olarak ham madde maliyetlerini 
yükseltmekte bu durum da zaten kazancı az 
olan üreticileri ve üreticilerin yanında çalı-
şan ustaları maddi yönden olumsuz etkile-
mektedir. Bahsedilen bu sorunlar günümüz 
şartlarında süpürge üreticiliğini bitirme nok-
tasına yaklaşmakta. Yeterli sayıda eleman 

Nihat YILMAZ  
STB Yönetim Kurulu Üyesi  

Süpürge İmalatçısı
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bulamama, sosyal 
güvenlik primlerinin 
yüksekliği, yeterli devlet 
desteğinin olmaması mesleği-
miz adına durumu daha da kötüye 
götürmekte. Süpürge üreticileri ise bu 
sorunlarla birlikte, mesleğin kaybolması 
sorunu ile de karşı karşıya. Bu durum, 
aslında sanayi devriminden günümüze 
kadar gelen bir süreci içine almakta. 
Makineleşme ve teknoloji-yoğun üre-
time ayak uyduramayan süpürgecilik, 
makinelerle hızlı ve daha ucuz üre-
tilen sistem karşısında zayıflayarak 
kaybolmaya başladı.. Dediğim gibi yeni 
yetişen eleman hiç yok. Eski ustalar da 
zaten ya çalışmak istemiyorlar ya da yük-
sek ücretler istiyorlar. Bizler kendi yağında 
kavrulan insanlarız. Aldığımız belli verdiğimiz 
belli. Yüksek ücretli eleman çalıştırma şansı-
mız yok. Hem eleman eksiğimiz var hem de 
yüksek ücret vermiyoruz.

Teknolojiye yenik düşüyoruz. Bizim ça-
lışanlarımız beden gücüyle çalışan insan-
lar. Gençler artık beden gücüyle çalışmak 
istemiyor. Daha teknolojik ve temiz işlerde 
çalışmak istiyorlar. Bu durum beraberinde 
eleman sıkıntısını getiriyor. Eleman eksiği 
zaten yeni bir şey değil. Ben kendimi bildim 
bileli var bu sorun. Çırak yetişmiyor. Kimse 
çıraklık yapmakta istemiyor ayrıca temelde 
pazarlama ve satış sıkıntımız da var. Böyle 
olunca para kazanamıyoruz. Para kazana-
mayınca da işçiye istediği ücreti veremiyo-
ruz. Çalışma şartlarını düzeltemiyoruz. Yani 
sorun asılında bir zincirin halkaları gibi. Bir 
önceki halka zayıf olunca zinciri taşımıyor. 
Meslek liselerine bakıyoruz bizim bölümü-
müz yok, çırak desen kimse gelmiyor Yetişti-
recek eleman da yok. Herkes daha iyi şartlar 
istiyor. Aslında bizlerde bu işten sorumluyuz 
imalatçılar olarak bir türlü birlik olamadık. 

Zaten unutulmaya yüz tutan bu mesleği 
böyle bölük pörçük haldeyken canlandıra-
mayız. Ama birlik olsak, mesleğimizi tanıt-
sak sorunlar yavaş yavaş çözülür. İnsanlar 
tekrar bu mesleği öğrenmek ister, çocukla-
rını çırak vermek isterler. İşçi sorunumuzu 
ancak böyle çözebiliriz. Önce biz birlik ola-
cağız ki, insanlar bizimle çalışmak istesin. 
Çoğu insan bilmez ama, süpürgecilik bir el 
sanatıdır. Herkes bu mesleği sıradan, ücreti 
düşük bir iş olarak görüyor. Böyle olunca da 
kimse çalışmak istemiyor. Aslında insanlara 
ve yöneticilerimize bunun bir el sanatı ol-
duğunu ve desteklenmesi gerektiğini anlat-
maya çalışıyoruz. Sosyal Güvenlik Primleri-
nin ve vergilerin yüksekliği de belimizi iyice 
büküyor. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kuru-
mundan destek beklemekteyiz. Teşvik edici 
uygulamalar hem bizim için hem de işçiler 
için çok iyi olur. Mesela primlerin bir kısmı 
kurum tarafından üstlenilse ya da devlet 

tarafından üstlenilse, 
Mesela birçok kurum 

işçi çalıştırma teşvikleri 
veriyor. Gerek maaşını ödü-

yor gerekse primlerini karşılıyor. 
Bizde neden böyle bir uygulama yok? 

Mesela, bizim meslek bir el sanatı. El sa-
natlarına yönelik vergi ve işçi primleri 
kaldırılabilir. Kaldırılmasa bile devlet 
teşvik verebilir. Vergiler, işçi primleri 
bizi çok zorluyor. Devlet düşük faizli 
kredi verse hem bu borçları ödemek 
hem de makine, teçhizat almak için 
elimizi çok güçlendirir ayrıca Kaçak 

işçi çalıştırmanın önüne geçmek la-
zım. Bunun en iyi yolu da, işçi primleri 

ve vergileri azaltmak olur. Her gelen işçi 
önce sigorta soruyor. Adam haklı. Sonuçta 
çoluk çocuğunun geleceği söz konusu. Yeni 
işçi problemimizin temelinde bu yatıyor. Biz 
bu sorunu çözersek, işçi sorununu da çöz-
müş oluruz. Ama burada Devletimize görev 
düşüyor. İşçi primlerinin yatırılmasında bize 
destek olmalı. Gerek primlerde indirimlerle 
gerekse de primlerin bir kısmını üstlenerek 
destek olmalı. Açılacak kurs ve eğitimler 
mutlaka devlet destekli olmalı. Bir şekilde 
Devlet Kurumlarının ilgisini mesleğe çekmek 
lazım. Eğer böyle bir uygulama olsa hem in-
sanlar çalışmak ister hem de biz rahat etmiş 
oluruz belki de işçi bulma sorunumuz bir 
nebze azalır. Küçük işletmelerin ve imalat-
çıların işgücüne yönelik sorunları içerisinde 
nitelikli işgücü açığı ön plana çıkmaktadır. 
Bu durum, Sakarya Ticaret Borsası’na ka-
yıtlı tel süpürge üreticileri için de geçerlidir. 
Tel süpürge üreticiliğinin Geleneksel Türk El 
Sanatları içerisinde yer alması ve bununla 
birlikte, geçimini bu yoldan sağlayan insan-
ların varlığı, bir zanaat ve el sanatı olarak tel 
süpürge üreticiliğinin korunmasını zorunlu 
hale getirmektedir.
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Bu sorunlarla ilgili ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?

Tabi bu sıkıntıları çözebilmek için çalışma-
larımız devam ediyor.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Cevdet Mete önderliğinde 
meslek komitemizde alınan kararla Sakarya 
Üniversitesi ve borsamız işbirliği ile ‘Süpür-
ge Otu Üreticilerinin Sorunları Durum Tes-
piti ve Çözüm Önerileri Raporu’ hazırladık. 
Rapor Süpürge otu üretiminin Türkiye’deki 
ve Sakarya’daki geçmişi, Sakarya’da Son 
10 yıllık dönemdeki üretici sayısı ve üretim 
miktarı, süpürge otu üretimindeki sorunlar 
gibi konular ana başlık olarak ele aldık. Bu 
raporda mülakat sistemi kullanarak üre-
ticilerin hem de esnafın sıkıntılarını analiz 
ettik. Bu rapor ışığında yapılan girişimlerde 
ilk olarak Sakarya Ticaret Borsası, Süpürge 
İmalatı ve Toptan Ticareti Meslek Komitesi 
olarak İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak 
ve kaybolmaya yüz tutmuş olan mesleğe 
destek olunması amacıyla Sakarya Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile meslek komi-
tesi üyelerimizle çözüm noktasında bir dizi 
toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda 

Mesleklerinin icrası esnasında yeni eleman 
yetişmesi ve personel bulmada yaşanan sı-
kıntılar toplantıların gündemini oluşturdu.

Bu kapsamda süpürge imalatçılarını des-
tekleyebilmek için İŞKUR Müdürümüz Tekin 
Kaya, girişimcilik programlarıyla müteşeb-
bise, işbaşı eğitim programları ve meslek 
kurslarıyla işverenlere ve iş arayanlara destek 
olabileceklerini bu mesleğin bir eğitim modü-
lünün oluşturulması gerektiğini müteşebbisi-
mizin ancak o zaman devletin desteklerinden 
daha fazla oranda yararlanabileceğini bildir-
di. Türkiye’de diğer süpürge imalatçılarının 
da yararlanabileceği bir eğitim modülünün 
oluşturulması için komisyon kurulmasına ve 
oluşturulacak eğitim modülünün MEB’e gön-
derilmesine karar verildi. Mevcut raporda da 
ele aldığımız sorunlar ışığı altında bu el sa-
natı işçiliğinin kaybolmaması adına hazırlamış 
olduğumuz raporu karar alıcılara teslim ettik  
ve şu anda siyasi iradeden destek beklemek-
teyiz. Ülkemizin haritasında Coğrafi işaretler 
konusunda süpürgeciliği ilimize kazandırma-
ya çalışıyoruz. Metro Süpermarket ile görüş-
melerimiz sürüyor. Tel süpürge imalatının ve 
üretiminin yoğun olduğu  bölgemizde, başta 

belediyeler, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu 
gibi kamu kuruluşlarında istişarelerimiz sü-
rüyor , tel süpürge imalatçılarının sorunları-
na eğilmekteyiz ve onlarla iletişim kurarak, 
birçok sorunu çözme girişimlerimiz devam 
etmekte. Ayrıca ürettiğimiz süpürgeyi market-
lere sokmaya çalışıyoruz bunu başarabilirsek 
mesleğimizin önü açılır.
Ticaret Borsamızın çalışmalarını na-
sıl buluyorsunuz?

Bizler yönetime geldikten sonra çok gü-
zel çalışmalar yaptık. Bildiğiniz gibi Sakarya 
Ticaret Borsası A Kaliteye girdi  (STB) müş-
teri memnuniyetine yönelik çalışmalar ve 
denetimler sonucunda ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini aldı. 
Ayrıca TOBB camiası içinde Müşteri Mem-
nuniyet Yönetim Sistemi belgesi alan sayılı 
borsalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz.  
Laboratuvarımız bölgede tek, Hayvan Borsa-
mız bölgede tek yani ne diyeyim yönetimde 
ki ve mecliste ki arkadaşlarımız ile idari per-
sonelimiz uyumlu çalışmakta, hakikaten çok 
çalışıyoruz ve bunun meyvelerini de alıyoruz. 

Verdiğiniz bilgilere teşekkür ederiz başarılı 
çalışmalarınızın devamını dileriz.
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STB’nin Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yaptığı çalışmalar nedeniyle OÇEM Özel 
Eğitim Merkezine “Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Merkezi” ismi verildi…

Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi’ni Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Erkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat 
Yılmaz ve Vedat Arslan ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Okula Sa-
karya Ticaret Borsasının isminin verilmesi ile ilgili 
olarak; “Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının 

göreceği eğitime bağlıdır” bizde Sakarya Ti-
caret Borsası olarak çocukların çağdaş 

eğitim olanaklarıyla buluşturulması 
için ellimizden geleni yapmaya çalı-
şıyoruz, yarınlarımızın teminatı olan 
çocuklarımıza yönelik projelerin 
içinde olmaktan mutluyuz” dedi. 

Sürdürülebilir düzeyde bir pro-
je olmasına önem vererek çalış-
malarına devam ettiklerini açık-
layan Mete; “otizmliçocuklariçinç

alışıyorum”sloganıyla başlattığımız 
projemizle, hedef kitlesinde otizm 

teşhisi konulmuş çocukların, eğitim 

ve öğretim süreçlerine katkıda bulunabilmek, sos-
yal ve kişisel gelişim süreçlerinde onlara destek 
sağlayabilmek amaçlanmıştır”. dedi.

Mete; Sosyal Sorumluluk Politikamız gereği 
Engelli ve Otistik çocukların eğitimine yönelik iki 
senedir gönüllülük anlayışı ile yürüttüğümüz çalış-
malar sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezine Borsamızın 
adının verilmesinden dolayı büyük mutluluk ve 
onur yaşamaktayız. Bu konuda bizimle iş birliği 
içerisinde olan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Pervin Töre hanıma ve Sakarya Ticaret Borsası 
Özel Uygulama Merkezi Müdürü Ahmet Göktaş’a 
ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Okul Müdürü Ahmet Göktaş: “Otizm bir farklılık-
tır ve bu farkın bilinciyle Otistik çocukların hayata 
bağlanmalarına yardımcı olmak ve yaşam kalite-
lerini yükseltmek hedefimizdir. Hedefimizi gerçek-
leştirmek için vermiş oldukları desteklerden dolayı 
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyelerine 
şahsım, öğrencilerim ve velilerim adına teşekkür-
lerimi sunuyorum.” diye konuştu.

OTIZM MERKEZINE 
STB'NIN ISMI VERILDI
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Ülkemizde şeker 
pancarı tarımı yaklaşık 
500bin çiftçinin, diğer 

bir ifadeyle 3 milyon 
insanın hayatını 

etkilemektedir. Ayrıca 
tarım, hayvancılık yani 

yem, ilaç, et, süt, nakliye 
ve hizmet sektörleriyle 

de iç içe geçmiş 
durumdadır. Konu 

tarım, tarımsal sanayi, 
işlenmiş temel gıda 
ürünleri ve istihdam 

gibi değişik dal ve 
konularda bir bütünlük 

teşkil etmektedir. Şeker 
pancarında verim kadar 

kalitede çok önemlidir. 
Çünkü ürün fiyatının 

tespiti pancardaki şeker 
oranına göre tespit 

edilmektedir. 

ŞEKER PANCARI

Yüksek verim ve kalite şeker pancarı yetiş-
tiriciliğinde toprak hazırlığı, gübreleme, ekim, 
bakım, mücadele, sulama, hasat ve silolamaya 
kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman yapıl-
ması gerektiğinin üretici tarafından çok iyi bil-
mesi ile mümkündür.
Toprak Hazırlığı

 Şeker pancarı yetiştiriciliğinde toprak hazır-
lığında sonbahar sürümü mutlaka yapılmalıdır. 
Sonbahar sürümü yapılan tarlalarda; sonbahar 
ve kış yağışlarından daha çok istifade edilir, ilk-
bahara daha kolay tarla ve tohum yatağı hazır-
lığı yapılır. Sonbahar sürümünün yapılmaması 
durumunda tarla ilkbaharda sürüleceğinden 
ekime kadar geçen süre içinde tarla ile çok 
oynanır. Bu da uzun süre alacağından tarlanın 
tavı kaçırılmış ve de tohum ekimi geciktirilmiş 
olur. İlkbaharda toprak hazırlığı, şeker pancarı 
tarımının en hassas işidir. Ekim öncesi yapılan 
toprak hazırlığının zamanı, bu işte kullanılan 
ekipmanın kullanılış biçimi şeker pancarının 
verimini ve kalitesini, dolayısıyla üretimi önemli 
ölçüde etkiler. Tarlaların uzun süre aynı derinlik-
te sürülmesine bağlı olarak altta sert bir pulluk 
tabanı oluşur. Bu pancarın derinlere inmesine 
mani olur ve çatallanma meydana getirir. Bu-
nun için 4-5 yılda bir pulluk taban katmanın 50-
60 cm derinliğinde dip kazan çekilerek kırılması 
gerektiğini unutulmamalıdır.
 

Çeşit Seçimi
Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi et-

kileyen en önemli faktörlerden biri de çeşit se-
çimidir. Son yıllarda şeker pancarı tarımında to-
humluk seçiminde çiftçilere esneklik sağlanmış, 
çiftçiler pancar kooperatifinin verdiği tohumun 
yanı sıra piyasadan temin edilen farklı şeker 
pancarı tohumları da kullanılmaya başlamıştır. 
Şeker şirketleri artık günümüzde kaliteye dayalı 
bir alım politikasını uygulandığından dolayı çift-
çilerin kalite ve verimin en üst düzeyde olduğu 
çeşitlere yönelmesinde fayda vardır. Çeşit seçi-
lirken aşağıdaki özelliklere dikkat etmek gerekir.
- Ekilen yörenin iklim ve toprak yapısına     
  uygun olmalıdır,
- Hastalıklara ve tohuma kalkmaya dayanıklı  
  olmalıdır,
- Kök ve şeker verimi yüksek olmalıdır,
- Çimlenme gücü ve tarla çıkışı iyi  
   olmalıdır,
- Sağlıklı, güvenilir ve ucuz olmalıdır.

Çiftçiler son yıllarda piyasada çok sayıda çe-
şidin olması nedeni ile bilinçsizce çok yüksek 
fiyatlarla tohumlar alınabilmekte ve bu tohumlar 
da normal ekim normundan çok daha sık eki-
lebilmektedir, bu durum çiftçinin maliyetini yük-
seltmektedir. Günümüzde satışı yapılan çeşitle-
rin tamamı çimlenme gücü yüksek çeşitlerdir. 
Bu yüzden çiftçiler yukarıdaki kriterleri sağlayan 
herhangi bir çeşit doğru yetiştirme tekniği ile 
birleştirildiğinde yüksek verimli ve kaliteli üretim 
yapılmaması için hiçbir sebep yoktur.
Ekim
Şeker pancarı tarımında ekim zamanı, arıtıl-

mış şeker varlığını ve kök verimini etkiler. Ekim 
zamanı geciktirilirse pancarın yetişme süresi kı-
salır, olgunlaşma gecikir, gübrelerden beklenen 
randıman alınamaz. Hastalık ve haşerelere kar-
şı bitkilerin direnci azalır. Bu nedenlerden dolayı 
şeker pancarının uygun zamanda ekilmesi çok 
önemlidir.

YETIŞTIRME  
TEKNIKLERI
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ŞEKER PANCARI
İlkbaharda, toprak işle-

me ile tohum yatağı ha-
zırlığı bittikte hemen sonra 
topraktaki nem ve tav kaybedilmeden 
ekim işlemine geçilmelidir.

Konya bölgesinde uzun yıllar ortalama-
sına göre Nisan ayının ortasına kadar ilkba-
har donları görülebilmektedir.
İlkbaharda geç donların yol açtığı müker-

rer ekimlerin korkusu ile ekim zamanını çok 
geciktirmek genelde kazanç yerine zararda 
verebilir. Bu yüzden toprak sıcaklığı ve iklim 
ideal koşullara geldiğinde ekim işlemini yap-
mak en doğrusudur. Şeker pancarı tohumları 
4-5 derece sıcaklıkta toprak yüzeyine çıkabilir.

Ekime başlama zamanı 0-5 cm derinlikte, 
toprak sıcaklığının düzenli olarak 5-7 dereceyi 
bulduğu, yağış durumuna göre toprak yüzeyinin 
tırmıkla işlenme durumuna geldiği yani ideal 
toprak tavının olduğu zamandır. İç Anadolu ve 
geçit bölgelerde Mart sonu Nisan ortası en uy-
gun ekim zamanıdır. Konya bölgesi için şeker 
pancarı ekimi 15 Marttan itibaren, toprak tavın-
da iken yapılmalıdır. Tohum israfını ve tekleme 
işçiliğini azaltmak için, sıra üzeri ekim mesafesi 
toprak verimliliği ve tavına göre ayarlanmalıdır. 
Bunun için ekimin tavında yapılması, ideal bitki 
sıklığına ulaşmada en iyi neticeyi verecektir.
Şeker pancarı, dörtlü münavebe sistemi ne-

deniyle dört yılda bir aynı tarlaya ekilir. Fakat son 
yıllarda Konya bölgesinde şeker pancarı ekilme-
yen yıllarda tarlada yetiştirilecek bitki türlerinin 
doğru belirlenmemesi, üst üste aynı bitki türleri-
nin yetiştirilmesi nedeni ile özellikle toprak kay-
naklı hastalıklarda önemli artışlar gözlenmeye 
başlamıştır. İleriki yıllarda münavebe sisteminde 
gerekli hassasiyetin gösterilmemesi durumun-
da dörtlü münavebe yerine beşli veya altılı mü-
navebe sistemlerine geçilmesi gerekebilecektir. 
Fasulye-şeker pancarı-buğday-mısır-veya ayçi-
çieği, tek yıllık yem bitkileri münavebeleri şeker 
pancarı ekim alanları için önerilebilir. Tarladan 
yabancı ot çıkıyor ise, mutlaka ekim öncesi veya 
sonrası herbisit kullanılmalıdır. 

Yabancı otlarla mücadele edilmezse, genç 
pancar fidesinin gelişmesi engellenir ve verimi 
düşürür. Ülkemizde şeker pancarı 45cm sıra 
arası mesafeye ekilmekte ve genel olarak 20-
25 cm mesafede teklenmektedir. Bir dekarda 
9.000-10.000 adet bitki denemelerde en iyi 
sonucu vermektedir. Fakat çiftçilerimiz çıkışı 
garanti altına almak için çok sık sıra üzeri me-
safede ekim yapmakta, bu durumda özellikle 
çiftçilerin tohuma harcadıkları masrafın artma-
sına neden olmaktadır. Ekim hızı ekim kalitesini 
etkileyen önemli faktörlerdendir. Hassas mib-
zerlere yapılan ekimde mibzeri çeken traktörün 
hızı 4km/saati geçmemelidir. Aşırı hız tohumları 
gayri muntazam dökülmesine, derinlik ayarları-
nın bozulmasına, tohumların toprak yüzeyinde 
kalmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde tarım ve sa-
nayi entegrasyonuna en güzel 

örneklerden biri olan şeker sektö-
rü, kuruluşundan bu yana köklü de-
ğişimler geçirmiş ve kalkınma yolunda 

sağladığı çok yönlü katkılarıyla ülkemiz 
için vazgeçilmez bir konuma gelmiştir.

TÜRKIYE’DE ŞEKER PANCARI  
TARIMI

Ülkemizde şeker fabrikalarının kurulmasının 
ana hedefi; ülkemizin şeker ihtiyacının karşı-
lanması yanında, tarımı ve dolayısıyla çiftçiyi 
kalkındırmaktır. Şeker pancarı tarımı ülkemizin 
sosyal ve ekonomik yaşantısında da çok önemli 
rol oynamıştır. Şeker pancarı tarımının gelişmesi 
sonucu dünyada şeker üretimi önemli derece-
de artmıştır. Diğer taraftan şeker pancarı yalnız 
sanayi hammaddesi değil, aynı zamanda besi 
hayvancılığında çok kıymetli gıda olan yaprak, 
baş ve posa ile bir yem bitkisidir. Bu ürünün ge-
lişmesi, et ve süt üretiminin artmasına, böylece 
artan gıda kalitesi ile daha yüksek hayat stan-
dardının oluşmasına ön ayak olmuştur.

Üretilen pancar; taşımacılık, tarım alet ve ma-
kinaları başta olmak üzere birçok sanayinin ge-
lişmesine, gübre, ilaç gibi girdilerin kullanımı ile 
endüstriyel sektöre önemli katkılar sağlamak-
tadır. Ayrıca, şeker pancarı tarımı; ekim yapılan 
alana eşdeğer bir orman alanına kıyasla 3 kat 
daha fazla oksijen yarattığından, tüm canlılar 
için hayati önem arz eden bir oksijen kaynağı 
olmakta, kendinden sonra ekilecek ürünlerde 
verim artışı sağlamakta, alternatiflerine göre 
daha fazla istihdam imkanı yaratmaktadır.

Çiftçiye mekanizasyonu, gübreyi ve tarım 
ilacını kullanmayı öğreten şeker pancarı tarı-
mı, çiftçiyi köye ve tarlaya bağlayarak ailenin 
bütün fertlerine iş imkânı sağlamakta, göçün 
önlenmesinde, bölgelerarası gelişmişlik farkının 
azaltılmasında ve kırsal kesimin kalkınmasında 
önemli bir rol oynamaktadır. Pancar bir müna-
vebe bitkisi olup, 2001 yılından bu yana aynı 
alana dört yılda bir ekilmektedir. (Erciş, Kars ve 
Muş Şeker Fabrikalarında üç yılda bir ekilmek-
tedir.) Yurdumuzda şeker pancarı her yıl üretici-
lerle yapılan “Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi” 
esaslarına uygun olarak yapılmaktadır.

Şeker pancarı tarımı; Doğu Karadeniz, Ege ve 
Akdenizin sahil şeridi ve Güney Doğu Anadolu 
Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde yapılmaktadır. 
Sözleşmeli üretimin ilk örneklerinden biri olup, 
tarımın sanayiye entegre olmasını sağlamış ve 
gıda sanayinin temel taşını oluşturmuştur.

TÜİK verilerine göre; 2016 yılında Türkiye sı-
nırları içinde toplam 15 milyon 574 bin hektar 
alanda tahıllar ve bitkisel ürünlerin ekimi yapıl-
mış, şeker pancarı ekim alanı Türkiye toplamı 
ise 322 bin hektar civarında gerçekleşmiştir.

Pancar tarımında maliyetleri düşürmek ve 
üretici gelirlerini yükseltmek amacıyla, Türk-
şeker, kuruluşundan itibaren verim ve kaliteyi 
artırma çalışmalarına önem vermiştir. Bu amaç-
la, pancar ekim alanlarında modern tarım tek-
niklerinin uygulanması için yapılan çalışmalar 
yoğunlaştırılmış, toprak işleme, kaliteli tohum 
kullanma, gübreleme, sulama ve mekanizasyon 
tedbirleri ile verim ve kalitenin artırılması, üre-
tim masraflarının azaltılması suretiyle de üretici 
gelirlerinin artırılmasında büyük mesafeler kay-
dedilmiştir.
Şeker Sanayi, şeker pancarını yetiştiren bü-

yük çiftçi kitlesi ile güçlü bir ilişki kurmuştur. Şe-
ker pancarının yetiştirilmesinde çiftçiye gerekli 
olan tarım aletleri, gübre, çeşitli malzeme ve 
nakdi yardımlar yapılırken, çiftçinin eğitilmesi ve 
kültürünün artırılmasına da çalışılmıştır.
Şeker pancarı üretimi, ilgili Kanun ve Yönet-

melik hükümleri doğrultusunda; Şeker Kurulu 
tarafından tespit edilerek şirketlere tahsis edilen 
pancar şekeri kotalarının üretim garantisi için 
yine Kurulca belirlenen pancar ekim alanların-
dan, üreticiler ve/veya temsilcileri ile şirketler 
veya fabrikalar arasında sözleşme düzenlenme-
si suretiyle kotalı olarak yapılmaktadır.
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Hayvancılıkta antibiyotikler; has-
talıkların sağıltımı ve hastalıklardan 
koruma amacıyla yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. FAO (Gıda ve Tarım Ör-
gütü) raporlarına dayanarak hazırla-
nan yayınlarda hayvanların  %80’inin 
yaşamlarının belli dönemlerinde veya 
tamamında, tedavi esnasında, içme 
suları ve yemleri ile bu tür ilaçları al-
dıkları belirtilmektedir.

Veteriner ilaçları ve hayvan yetişti-
riciliğinde kullanılan katkı maddeleri, 
veteriner hekimliği ve hayvan yetişti-
riciliğinin önemli ihtiyaçlarından biridir. 
Ancak yetkisiz kişilerin bilinçsizce ve 
yasal olmayan ilaç kullanımlarının yanı 
sıra hastalıklara karşı antibiyogram 
yapılmadan verilen yetersiz ilaçlar, 
hastaları iyileştirmediği gibi dirençli 
bakteri popülasyonlarının da ortaya 
çıkmasına neden olabilmektedir.

Alınan ilaçlar, başta böbrek ve ka-
raciğer olmak üzere çeşitli organ 

ve dokularda birikmektedir. 
Böyle ürünleri tüketen 

insanlarda; ürün-
deki antibiyotik 

çeşit ve 

miktarına bağlı olarak hafif alerjiden 
başlayıp anafilaktik şoka kadar gidebi-
len, olumsuz etkiler gözlenmiştir. 

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının 
besin endüstrisinde üretim hataları-
na yol açtığı bildirilmektedir. Bilinçsiz 
antibiyotik kullanımının üretimde yol 
açtığı bu zararların önlenebilmesi 
amacıyla WHO (Dünya Sağlık Örgütü), 
FAO (Gıda Tarım Örgütü) ve JECFA 
(Gıda Katkı Maddeleri Düzenlemeleri 
Birleşik Komitesi) tarafından çalışma-
lar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda 
değişik yöntemler uygulanarak her bir 
ilaç için bulunmasına izin verilen en 
fazla miktar (Maximum Residue Limit, 
MRL) ve yasal bekletme süreleri tespit 
edilmiştir.

Türkiye’deki hayvancılık işletme-
lerinde gerek sağıltım ve koruma 
amacıyla gerekse verimi artırma dü-
şüncesiyle antibiyotikler yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Bu nedenle kanatlı 
hayvan yetiştiriciliğinde yaygın olarak 
kullanan çiftliklerde, tetrasiklinlerden 
tetrasiklin, oksitetrasiklin ve klortetra-
siklinin tavuk eti ve tavuk karaciğer-
lerindeki kalıntı varlığının araştırılması 
gereklidir.

ANTIBIYOTIKLER
Hayvanlarda sağıltıcı, koruyucu ve 

semirtici amaçla kullanılan ve hayvan-
sal ürünlerde kalıntı bırakan farmako-
lojik etkili maddeler; organizmada tam 

metabolize olmadıkları ve tam ola-

rak atılmadıkları için tüketicilerin sağ-
lığını uzun süreli hatta yaşam boyunca 
olumsuz etkilerler. Çoğu ülkelerde, far-
makolojik etkili maddelerin kullanımı 
ile ilgili yönetmelikler bulunmaktadır. 
Örneğin kesilecek kasaplık hayvanlara 
beş gün önce antibiyotik ve benzeri 
ilaçlar verilmez. Aynı şekilde antibiyotik 
tedavisine maruz kalmış hayvanların 
sütleri bu süre içinde tüketilemez.

Farmakolojik etkili maddelerden en 
önemlisi antibiyotiklerdir. Bunlar, hay-
vanlarda sağıltım amacıyla koruyucu 
olarak ve kilo artışı sağlamak amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu antibiyotiklerin 
organizmadan atılma süreleri dikkate 
alınmadığı zaman hayvansal orijinli 
besin maddelerinde kalıntı (rezidü) 
bırakırlar. Antibiyotiklerin gelişigüzel 
kullanılması, bazı riskleri meydana 
getirebilir.

Antibiyotiklerin Olumsuz Etkileri
1. Mikroorganizmalarda, özellikle 

patojen olanlarında direnç oluşturabilir.
2. İnsanlarda antibiyotik alerjisi oluş-

turabilir. Penisilin ile mastitis tedavisi 
gören ineklerin sütlerini içen penisiline 
duyarlı kişilerde alerjiler görülmüştür.

3. Sütlerdeki antibiyotik kalıntıları, 
süt ürünlerinin yapımında kullanılan 
starter kültürlerin üremesini engelleye-
rek ekonomik kayıplara neden olabilir.

4. Hayvansal orijinli gıdalarda bulu-
nan antibiyotik kalıntıları çeşitli patojen 
mikroorganizmaları baskı altında tut-
tuğu için bu tür gıdalar bakteriyolojik 
laboratuvar analizlerinde yanlış de-
ğerlendirmelere neden olabilmektedir. 
Özellikle salmonellalar antibiyotiklerin 
etkisi altında maske edilir. Dolayısıyla 
salmonella gibi patojen etkenler ette 
mevcut oldukları halde tespit edileme-
meleri, veteriner halk sağlığı açısından 
oldukça büyük tehlike yaratır.

Cenk KAHRAMAN 
STB Canlı Hayvan 

Borsası  
Veteriner Hekimi

HAYVANSAL GIDALARDAKI 
ANTIBIYOTIK VE HORMON 
KALINTILARININ INSAN SAĞLIĞI 
ÜZERINE OLASI ETKILERI
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HORMONLAR
Hormon; bir hücre veya hücre topluluğu tarafından salgılanan, organiz-

manın diğer hücreleri üzerine fizyolojik bir kontrol uygulayan kimyasal bir 
madde olarak tanımlanmaktadır. Bu kontrolleri yaparken hücre içindeki 
kimyasal reaksiyonları değiştirebilir, hücre zarının çeşitli maddelere karşı 
geçirgenliğini değişime uğratabilir veya başka hücresel metabolizmaları 
harekete geçirebilir.

Hormonlar, kimyasal yapılarına göre protein yapısında olanlar (pankreas, 
hipofiz, tiroid hormonları gibi) ve steroid yapısında olanlar (ovaryum, testis, 
adrenal korteks hormonları gibi) olmak üzere iki grupta incelenir. Hormon 
ve hormon benzeri madde, bitkilerde ve kasaplık hayvanlarda verimi artır-
mak amacıyla kullanılmaktadır. Hormonlar, bu etkilerini protein sentezini ar-
tırarak gerçekleştirmektedir. Bunların bazılarının zararlı etkileri kanıtlandığı 
için kullanımlarına izin verilmemektedir.

Bitkilerde en yaygın kullanılanları 2,4-D, GA3, 4-CPA, daminozide, et-
hepton ve maleikhidrozit (MH)'dir. Fenoksi türevlerinden olan 2,4-D ağız yo-
luyla alındığında mide-bağırsak sisteminden emilmekte ve testiküler DNA 
sentezini engellemektedir. Bitkilerde olduğu gibi hayvan organizmasında da 
mutasyon yapıcı etkide olması nedeniyle kanserojen bir madde olma ola-
sılığı bulunmaktadır. Literatürlere göre 2,4-D kalıntılarına izin verilen miktar 
0-5 ppm arasındadır.

Hayvanlarda daha fazla canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma, daha iyi 
karkas özelliği ve et kalitesi sağlamak için östrojenler (östradiol), andro-
jenler  (testesteron) ve progestojenler (Progestron) gibi cinsiyet hormon-
ları; dietilstilbestrol (DES), Hexoestrol, Dienestrol ve Zeranol gibi sentetik 
non-steroidal östrojenler ve trenbolan asetat, testesteron propionat, me-
lengestrol asetat, metil testesteron gibi sentetik steroidler hormonal etkili 
anabolikler olarak kullanılmaktadır.

Hormonların Olumsuz Etkileri
Hormonal etkili anaboliklerin uygun şekilde kullanıldığında et ve diğer 

yenebilen dokularda rezidü yoğunluklarının 1 ng/kg'ı geçmediği, doğal 
hormonların (Östradiol, testesteron, progesteron) implante edildiği hayva-
nın etlerindeki oranları, normal yoğunluklarından fazla olmadığı için tüketici 
adına endişe verici bir durum yaratmadığı; kimyasal olarak modifiye edil-
miş ve sentetik anaboliklerin etteki metabolit kalıntılarının spesifik prob-
lemlere neden olduğu bildirilmiştir. Karaciğerde kolayca metabolize olan 
doğal steroidler, hayvanların yenebilen dokularına enjekte edilirse tüketi-
ciler için tehlikeli olur.

Etlerdeki androjenik hormon kalıntılarının (testesteron, trenbolan asetat 
gibi) kadınlarda virtilizazyona (erkekleşme), menstrual siklus bozuklukla-
rına; östrojenik hormon kalıntılarının erkeklerde feminizasyon (dişileşme), 
iktidarsızlık ve infertiliteye neden olabildikleri bildirilmiştir. Hormon kalın-
tılarının bu genel hormonal aktivitelerinin yanı sıra kanserojen, sinirsel 
komplikasyonlar ve damar sertliği gibi zararlı etkileri de bulunmaktadır. 
Sentetik hormonlardan dietilstilbestrol, güçlü östrojenik etkiye sahiptir. 
Önceleri çok kullanılmıştır. Ancak zararlı etkileri tespit edildiğinden çoğu 
ülkede kullanımına izin verilmemektedir. Genetotoksik etkileri de vardır. 
Karaciğerde metabolize olmadıklarından, etteki rezidüleri tüketiciler için 
büyük tehlike arz eder.

AT, hormonlu etlerin ithalini ve kullanımını yasaklamıştır. Etlerdeki hor-
mon düzeyleri Radioimmunoassay (RIA) ve ELİSA teknikleri kullanılarak 
tespit edilebilmektedir.

AVRUPA BIRLIĞINDEKI DURUM
Avrupa Birliği ülkelerinde uyulması zorunlu olan “Avrupa Birliği 

Konseyi”nin yayımladığı  kalıntı ile ilgili tebliğlerden birkaç maddeyi örnek 
olarak sunmak istiyorum:

• Bazı belli başlı thyreostatic, östrojenik, androjenik veya gestajenik etkili 
maddeler ette ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerindeki rezidüile-
rinden dolayı gıdanın kalitesini dolayısıyla tüketici sağlığı ve halk sağlığı 
açısından tehlikelidirler. 

• α-Agonistlerin kullanımının suistimali halk sağlığını ciddi derecede tehli-
keye sokmaktadır ve halk sağlığı adına α-Agonistlerin piyasaya verilmesi, işlet-
mede bulundurulması her türlü hayvanda kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır.

• Hormonal etkili maddelerin besi yetiştiriciliğinde kullanılması kesinlikle 
yasak olmalıdır. İstismarına sebep olmayacak sıkı kontroller altında tedavi 
ve üretim amaçlı kullanılmasına müsaade edilebilir.

• Avrupa Parlamentosu 18 Ocak 1996 yılında komisyona ve konseye 
yaptığı çağrıda, hormonlu etlerin üye ülkelere girişinin ve hayvan yetişti-
riciliğinde gelişimi hızlandırıcı olarak kullanılan hormonların yasaklılığının 
devamını istedi. Bu amaçla Avrupa Parlamentosu; Avrupa Konseyi’nden 
komisyonun, 19 Nisan 1994’te parlamentoya sunmuş olduğu yasa taslağı-
nı acilen hayata geçirmesini istedi.

ÜLKEMIZDEKI DURUM
8-12 Ekim 2001 tarihlerinde Avrupa Komisyonu, Sağlığı ve Tüketiciyi Ko-

ruma Genel Müdürlüğü, Gıda ve Veteriner Dairesi FVO Misyonu’nun Türkiye 
ziyareti sonucundaki genel değerlendirme raporuna özet olarak değinmek 
istiyorum:
1. Yasal Düzenlemeler

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde rezidü izlenmesine, ulusal kalıntı 
planının uygulanmasına yönelik hukuki bir dayanak bulunmamaktadır.

Mevcut yasalar (kanun, yönetmelik, genelge vb.) kalıntı tespitine, ulusal 
programın uygulanmasına dair doğrudan bir maddeyi içermemektedir. Ay-
rıca ürün veya ürün grupları bazında yürürlükte olan yasalarda bu hususa 
cevap vermemektedir. Bu nedenle yalnızca rezidü izleme konusuna yönelik 
yasal bir zemin oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak “Türkiye,  Rezidü izleme konusunda başlangıç noktasında 
bulunmakta ve istenilen şartları tam olarak sağlayamamaktadır.” şeklinde 
rapor edilmiştir.
Değerlendirme raporundan bugüne kadar ülkemizde yapılanlar 
sırasıyla şunlardır:

• Öncelikle 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu’nda, Avrupa Bir-
liğine uyumlu olarak gerekli yasal değişiklikler yapıldı ve yürürlüğe girdi.

• Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesindeki laboratuvarlarda uluslara-
rası geçerli deney metotlarına uygun cihaz ve ekipman tedarikinin büyük 
çoğunluğu tamamlandı, laboratuvarların fiziki yapısında iyileştirilmeler 
yapıldı. Gözlemlediğim en önemli hususlardan biri, Bakanlık laboratu-
varlarının akreditasyon çalışmalarının merkezden yönlendirme ile baş-
latıldığını ve üç büyük ilimizdeki “İl Kontrol Laboratuvarı”nın denetimleri 
tamamlanarak belgelendirme aşamasında son safhaya geldikleri ve di-
ğerlerinde de aynı çalışmaların devam ettiği öğrenilmiştir.

• Avrupa Birliği kalıntı limitlerinin tamamı Türkiye için geçerli olacak şe-
kilde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

(Tablo için http://www.tarim.gov.tr/arayuz/5/menu.asp bakınız.)
• Hala TBMM’de taslağı görüşülen 560 sayılı Gıda Yasası’nda kalıntı ile 

ilgili hususlar  yer almaktadır.
• “TWİNİG Projesi” kapsamında kalıntı analizleri ile ilgili personel eğitimi 

başta olmak üzere uluslararası seviyenin yakalanması için bilgi alışverişine 
devam edilmektedir.

• Ülkemizde canlı hayvan ile hayvansal ürünlerde kalıntı ve kontrol izleme 
sistemiyle ilgili özel yasaların yetersizliğinin giderilmesini ve laboratuvarların 
akreditasyonu ile personel eğitim ve donanımının arttırılmasını memnuni-
yet verici gelişmeler olarak değerlendirmekteyim. Zamana bağlı olarak özel 
gıda laboratuvarı uygulamalarında olduğu gibi kalıntı analizlerinin de özel 
laboratuvarlarda yaygınlaşmasının, kalıntıların getireceği olumsuzlukların 
asgariye indirilmesinde katkı sağlayacağı kanaatindeyim.

Kaynak: 
Gıda Hijyenistleri Derneği
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HİÇBİR ZAMAN İSTENİLENİ YAPMADIK,
HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ SUNARAK, DAHA İLERİYİ HEDEFLEDİK...

NG GÜRAL SAPANCA
TOYOTA TÜRKİYE
TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE
OTOKAR
VESTEL / ARSTİL
ELMOB / NEWJOY
TUNATAN TESİSLERİ
TÜVASAŞ
SEDAŞ / SEPAŞ
AGDAŞ
ERKUNT TRAKTÖR
BAŞAK TRAKTÖR
KROMEL
FGİ
YILGENCİ
ASAŞ
OSB
SATSO
ATAMAK
ALNAL
SAKARYA TİCARET BORSASI
BU YAPI
ÜNBAY İNŞAAT
MESKA İNŞAAT
İNKO İNŞAAT
KARYA PARK
ARİFİYE FİDANCILIK
SERBESLER BOTANİK
ADATIP HASTANESİ
SERDİVAN AVM

VE DAHA FAZLASI
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